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STAROŚĆ?  
NIE ZACZĄŁEM  
O NIEJ  
MYŚLEĆ!

Łukasz Salwarowski

Szanowni Państwo
Przedstawiamy Państwu unikalny zbiór wspomnień związanych z historią walk 

o odzyskanie przez Polskę Niepodległości. Opracowanie zawiera artykuły nadesła-
ne przez Seniorów z różnych stron Polski, dotyczące różnych okresów historycznych 
– tym co je łączy jest wspólny wysiłek rodaków walczących o wolność kraju. Przywo-
ływane są zarówno postaci wielkie, funkcjonujące w zbiorowej świadomości wszyst-
kich Polaków, jak również inne, nieznane prawie nikomu. Są to lokalni Bohaterowie, 
świadkowie wielkiej historii w naszych Małych Ojczyznach.

Patriotyzm jest słowem odmienianym na wiele sposobów. Znajdujemy go w pod-
ręcznikach historii i słyszymy z ust polityków. Nabiera kolorów dopiero wtedy, kiedy 
zaczyna nas dotyczyć bezpośrednio. Jest szczególnym przywilejem wolnego kraju, 
który buduje poczucie wspólnoty narodowej opartej na pamięci o historii, dobrobycie 
obywateli i szacunku międzynarodowym. Pamięć o przeszłości oraz poległych jest 
elementem tożsamości narodowej i chcemy, aby Patriotyczny Głos Seniora – Ślada-
mi Niepodległej był tego wyrazem. 

Nie zapominamy o przeszłości również po to, aby nigdy nikt nie musiał już wal-
czyć o Niepodległość. Każda wojna jest porażką zarówno dla zwycięzców, jak i po-
konanych. Prawdziwym zwycięstwem jest przeniesienie rywalizacji między narodami 
na grunt polityczny czy gospodarczy.

Odzyskanie Niepodległości okazało się tematem tak poruszającym, że mamy 
nadzieję publikować raz do roku w listopadzie specjalne wydanie naszego magazy-
nu – Patriotyczny Głos Seniora. Niech rocznica 100-lecia odzyskania Niepodległości 
będzie dla nas wszystkich inspiracją do pisania o ludziach, którym nie było dane żyć 
spokojnie w wolnej Polsce. 

Wiceprezes  
Rady Ministrów  

Beata Szydło

Marszałek Senatu  
Rzeczypospolitej Polskiej 
 Stanisław Karczewski

Przewodnicząca Komisji  
Polityki Senioralnej 

Małgorzata Zwiercan
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PATRIOTYCZNY GŁOS SENIORA WYWOŁAŁ MINIE DO 
TABLICY I POSTANOWIŁAM PODZIELIĆ SIĘ Z INNYMI 
HISTORIĄ WŁOCHA, KTÓRY BĘDĄC INNEJ NARODO-

WOŚCI, ZGINĄŁ W BITWIE O NASZĄ OJCZYZNĘ. POWSTA-
NIE STYCZNIOWE, W KTÓRYM PRZYSZŁO MU WALCZYĆ, 
ZAKOŃCZYŁO JEGO ŻYCIE. ODDAŁ JE NA POLU WALKI ZA 
NASZ KRAJ, WALCZĄC O IDEĘ WOLNOŚCI. MIMO UPŁYWU 
LAT W NASZYM KRAJU WCIĄŻ MOŻNA ODNALEŹĆ LICZNE 
DOWODY PAMIĘCI O FRANCESCO NULLO. 

Uznany za bohatera narodowego, otrzymał od polskiego rzą-
du stopień generała. W naszym kraju jego imię noszą różne ulice 
i szkoły. Polski konsul pojechał do Bergamo, aby oddać hołd pod 
pomnikiem, wystawionym dla Francesco Nullo przez mieszkań-
ców rodzinnego miasta. Jego imię na stałe wpisało się w rodzimy 
krajobraz poprzez nazwy ulic w wielu polskich miastach. Uro-
dzony 1 marca 1826 r. w Bergamo Włoch Francesco Nullo zapisał 

się na kartach naszej narodowej historii udziałem w Powstaniu 
Styczniowym. Walczył w szeregach powstańców z rosyjskimi 
wojskami oddając życie za polską sprawę. 

Wybuch Powstania Styczniowego w Polsce spotkał się z peł-
ną akceptacją nacji zamieszkującej Półwysep Apeniński. Giu-
seppe Garibaldi, pamiętający poświęcenie Polaków w walkach 
o włoskie zjednoczenie, zachęcał Włochów do pomocy polskim 
powstańcom. Na odezwę zareagował wówczas pułkownik Fran-
cesco Nullo, który w kwietniu 1863 przybył z Włoch do Krakowa. 
Było on synem Arcangelo i Angeli Magno. W rodzinnym Berga-
mo został właścicielem sklepu tekstylnego. Niemniej kierowa-
ny patriotycznym porywem w 1859 r. wstąpił w stworzone przez 
Garibaldiego szeregi Alpejskich Łowców walczące przeciwko 
Austriakom. Jego wojenna biografia zawiera m.in. zawieszenie 
pierwszej włoskiej flagi w Palermo. Swój przyjazd do naszego 
kraju motywował następującymi słowami: „Europa nie dała do 
tej pory Polsce nic, oprócz mało ważnych not dyplomatycznych, 

wieki zostawiły tu ślady niepodległości? Ustawiony na miechow-
skim Rynku pomnik miał bardzo burzliwe dzieje i przywołuje bo-
lesne wydarzenia. 

Tu 17 lutego 1863 r rozegrała się jedna z największych bitew 
Powstania Styczniowego – bitwa miechowska. Apolinary Kurow-
ski, dowódca grupy powstańczej liczącej ok 1 500 osób, planował 
zdobyć Miechów pokonując Rosjan. O jego zamierzeniach i pla-
nowanej walce doniósł rosyjskiemu dowódcy Niepininowi zdrajca 
ze wsi Czaple. Rosjanie wzmocnili swe siły do 1 900 osób. Przy 
pierwszej potyczce w okolicy cmentarza powstańcy odnieśli suk-
ces. Przedzierając się przez dym i ogień do Rynku napotkali na 
silny opór rosyjskich żołnierzy. Kurowski liczył na wsparcie oddzia-
łu W. Cybulskiego, który przemieszczał się z Wolbromia. Oddział 
ten wprowadzony w błąd przez okolicznych chłopów, pokonywał 
dłuższą trasę. Do miasta dotarł, gdy losy bitwy zostały rozstrzy-
gnięte. Bohaterscy powstańcy walczyli do końca z nadzieją na wy-
zwolenie miasta i ta nadzieja uświęcała ich walkę, nadawała sens 
i pozwalała „rozwijać skrzydła”.

Zabitych powstańców Rosjanie wrzucali do studni znajdują-
cej się w centrum miasta. Wielu rannych i ukrywających się Pola-
ków zostało wyłapanych przez okolicznych chłopów i przekaza-
nych w ręce Rosjan (otrzymywali 5 rubli za martwego i 10 rubli za 
żywego powstańca). Ta bitwa pochłonęła ok. 200 osób z oddzia-
łu Kurowskiego i 80 rosyjskich żołnierzy. Bezbronni mieszkańcy 
zginęli w podpalonym mieście.

Z czasem studnia została zasypana, ale pamięć o tych, któ-
rzy zostali w niej pogrzebani nigdy nie zginęła. Upamiętnienie 
poległych nastąpiło w czasie pierwszej wojny światowej, gdy 

„Tu gdzie jest dom nasz, twój i mój, 
gdzie lasy są i rzeki nasze,

gdzie każdy ojciec szedł na bój,
gdzie biały orzeł na sztandarze...”

T. Kubiak – „Tu wszędzie jest Polska”

JEST TAKIE MIEJSCE NA ZIEMI, KTÓRE UWAŻAM ZA 
WŁASNE, NAJWAŻNIEJSZE, NIEPOWTARZALNE. TU 
CZUJĘ SIĘ NAJLEPIEJ, BO TU JEST MÓJ DOM, TU 

JEST MOJA „MAŁA OJCZYZNA”. MIASTO MIECHÓW POŁO-
ŻONE JEST WŚRÓD MALOWNICZYCH TERENÓW WYŻY-
NY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ, PRZY TRASIE E-7 
W ODLEGŁOŚCI 40 KM OD KRAKOWA. Z ODDALI MOŻEMY 
ZOBACZYĆ GÓRUJĄCĄ KOPUŁĘ MIECHOWSKIEJ BAZYLI-
KI GROBU BOŻEGO. TO OBIEKT ZAINTERESOWANIA NIE 
TYLKO PIELGRZYMÓW, ALE TAKŻE HISTORYKÓW, MALA-
RZY, KONESERÓW SZTUKI, RZEŹBIARZY. TU ZNAJDUJE SIĘ 
WIERNA KOPIA JEROZOLIMSKIEJ KAPLICY GROBU BOŻEGO 
– UNIKALNY OBIEKT SAKRALNY.

W centralnej części miasta wśród soczystej iglastej zieleni, za-
topionej w promieniach słońca każdy przechodzień zauważy po-
mnik z orłem. Korzystając z opracowań dokumentalnych, zagłę-
biłam się w jego historię, zadając sobie pytanie; czy poprzednie 

FRANCESCO NULLO  
– BOHATER Z FANTAZJĄ
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Rosjanie zostali wyparci przez Austriaków. Miechowianie dostali 
zezwolenie na ustawienie pomnika w miejscu zasypanej studni. 
Obelisk został odsłonięty 18.08.1916 r.

Na cokole pomnika (zwężającej się ku górze graniastej kolum-
nie) umieszczony jest orzeł zrywający się do lotu z rozpostartymi 
skrzydłami. Jest to symbol odradzającej się Polski oraz symbol 
walki Polaków o niepodległość. Na głównej stronie monumentu 
umieszczono kamienny krzyż w otoczeniu laurowego wieńca. Po 
odzyskaniu niepodległości w 1918 r. na bocznej ścianie pomnika 
umieszczono taki napis: „Ku czci i chwale bohaterów rycerzy po-
ległych w walkach 1794-1918 o całość, wolność i niepodległość 
Ojczyzny pomnik ten poświęcają obywatele zjednoczonej Polski”.

Tu pod pomnikiem poległym oddała cześć Pierwsza Kompania 
Kadrowa J. Piłsudskiego, która dała początek Legionom Polskim 
i przyczyniła się do odzyskania niepodległości. Na pamiątkę tego 
wydarzenia w bocznej części kolumny pomnika dodano napis: „Na 
pamiątkę odpędzenia hord bolszewickich od granic Polski przez 
marszałka Józefa Piłsudskiego poległym w obronie Ojczyzny”.

Pod pomnikiem z orłem – symbolem walki o niepodległość 
– odbywają się wszystkie ważne miechowskie uroczystości. Tu 
corocznie 7 sierpnia zatrzymuje się kadrówka Pierwszej Kompanii 
czcząc pamięć tych, którzy rozpoczęli walkę dającą ostatecznie 
Polsce niepodległość. Tu składane są kwiaty, wieńce i wiązanki 
z szarfami narodowymi. Wszystkie uroczystości w centrum przy 
pomniku mają olbrzymie znaczenie i siłę, która zespala nie tylko 
społeczność Miechowa, ale ludzi, którzy mają tu swoje korzenie, 
których pokolenia walczyły o wolność. Pomnik z orłem to znak 
dumy Miechowa.

Ślady historii muszą 
znajdować wierne odbi-
cie w naszej pamięci, aby 
jej powiew przekazywać 
następnym pokoleniom. 
Świadomi znaczenia słów 
„Śladami Niepodległej” 
pragniemy nigdy nie za-
pomnieć kart historii. 
Młodemu pokoleniu po-
lecamy kultywowanie bo-
gatych dziejów.

Ta skrótowo opisana 
historia o pomniku z or-
łem jest tylko „uchyleniem 
drzwi” prowadzących do 
przeszłości Miechowa. 
Rozbudzona, mam nadzieję, wyobraźnia czytelnika znajdzie dal-
szą drogę do bardziej ciekawych źródeł. Takich symboli na Mie-
chowskiej ziemi jest więcej. Trzeba tylko zatrzymać się na chwilę 
by dogłębnie przeanalizować znaczenie i ich miejsce w historii. 
Każdy z nas inaczej rozumie znaczenie słów; „bycie wolnym”, 
„bycie niepodległym”, „pełnym wiary”, „pełnym prawdy”.

100 lat temu nasi przodkowie odzyskali Polskę. Teraz my idąc 
ich śladami tworzymy nową rzeczywistość. Czy stracimy swoją 
szansę? Myślę, że nie.

�� KRYSTYNA ĆWIKLIŃSKA

mitingów i platonicznych sympatii. My Włosi, powinniśmy dać 
coś więcej, bo Polacy nie prawili nam pięknych słówek, ale przy-
szli i nadstawiali za nas głowy, i to nie jeden raz”.

Powstanie Styczniowe było najdłuższym buntem Polaków, 
Litwinów i Białorusinów przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Roz-
poczęło się 22 stycznia 1863 r. i trwało aż do 1864 r., a niektó-
rzy powstańcy walczyli aż do 1865 r. Bunt zaczął się spontanicz-
nym manifestem młodych Polaków przeciwko armii rosyjskiej, 
do którego dołączyli polscy politycy i wysocy urzędnicy. Było 
ono największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się 
z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter 
wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1 200 bitew i poty-
czek. W międzyczasie, w 1863 r. poza granicami naszego kraju 
uaktywniała się grupa pod dowództwem Francesco Nullo, która 
zdecydowała się pomóc powstańcom. Było to sześciuset ochot-
ników, m.in. Włochów i Francuzów. Nullo wiedział , że wyprawa ta 
będzie gestem wdzięczności wobec Polaków. Do Krakowa wraz 
z włoskimi ochotnikami przybył w kwietniu 1863 r. Przez Rząd 
Narodowy został mianowany generałem. W Krakowie Włochów 
oddano pod dowództwo gen. Józefa Miniewskiego. 

Nocą z 3 na 4 maja 1863 r., 600-osobowy oddział przekroczył 
granicę zaboru rosyjskiego. Rankiem odniósł pierwszy sukces 

nad wojskami carskimi pod Podłężem. Kolejnego dnia Włosi do-
tarli do Krzykawki (pod Olkuszem), gdzie 5 maja odbyła się bitwa, 
w trakcie której Francesco Nullo dowodził prawym skrzydłem 
formacji. Nie chcąc dopuścić do okrążenia jego oddziału przez 
armię rosyjską próbował wyciągnąć przeciwnika z lasu. Miał na-
dzieję, że jego garibaldczycy w walce wręcz zwyciężą z carską 
armią. Jednak pierwsza kula trafiła w konia, na którym jeździł, 
a druga już prosto w jego serce. Pułkownika Nullo pochowano 
w Olkuszu, gdzie spoczywa do dziś.

Francesco Nullo biorąc udział w Powstaniu Styczniowym 
zginął na polu walki za ideę wolności. Zginął za Polskę, dlatego 
mimo upływu lat, w naszym kraju wciąż można odnaleźć licz-
ne dowody jego pamięci, m.in. ulicę w Krakowie (przecznica Alei 
Pokoju i ul. Mogilskiej), ulicę w Krzykawce (położoną niedaleko 
Polany Nullo), ulicę we Wrocławiu (na osiedlu Sępolno), ulicę 
w Olkuszu, Szkołę Podstawową nr 4 w Olkuszu czy Szkołę Pod-
stawową nr 100 w Warszawie. Liczne dowody jego obecności na 
naszych ziemiach świadczą o tym, że nie był on tuzinkową po-
stacią i warto chociażby tym krótkim wspomnieniem oddać na-
leżną mu cześć. 

�� KRYSTYNA KOTERSKA
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NAZYWAM SIĘ KRYSTIAN WAKSMUNDZKI I OD 1976 R. 
JESTEM CZŁONKIEM, A OD 1993 R. KOMENDANTEM 
NACZELNYM ZWIĄZKU LEGIONISTÓW POLSKICH (ZLP) 

– PIERWSZYM KOMENDANTEM NIE-LEGIONISTĄ. MOIM 
POPRZEDNIKIEM BYŁ LEGIONISTA GEN. EDMUND MIECZY-
SŁAW JASTRZĘBIEC-STRUŻANOWSKI, JEGO POPRZEDNI-
KIEM LEGIONISTA PŁK. STEFAN MIGDAŁ, WCZEŚNIEJ BYLI 
TO LEGIONIŚCI PŁK. WALERY SŁAWEK, PŁK. ADAM KOC, 
PŁK. JULIUSZ ULRYCH, POR. DR STANISŁAW KORCZYŃSKI, 
PPOR. JAN DĘBOSZ, PPŁK. JÓZEF HERZOG, PPOR. POSEŁ 
JAN ŁOBODZIŃSKI, PEOWIAK KPT. KAZIMIERZ MARTYNIAK, 
A PIERWSZYM KOMENDANTEM ZWIĄZKU, OD 1918 R., ÓW-
CZESNY PUŁKOWNIK LEGIONÓW, PÓŹNIEJSZY MARSZA-
ŁEK POLSKI, WÓDZ NACZELNY WP W 1939 R. – EDWARD 
ŚMIGŁY-RYDZ – KUZYN MOJEJ BABCI PO MIECZU. 

Pragnę podzielić się z Państwem piękną, heroiczną i smut-
ną zarazem historią Związku Legionistów Polskich, niezwykłego 
Domu im. Józefa Piłsudskiego oraz unikatowego Muzeum Czynu 
Niepodległościowego, które zlokalizowane jest w świętym dla 
Rzeczypospolitej Polskiej miejscu – w krakowskich Oleandrach. 
To stąd 6 sierpnia 1914 r. wyruszyła I Kompania Kadrowa, czyli stu 
kilkudziesięciu Strzelców z różnych konspiracyjnych organizacji 
niepodległościowych. Zostali oni zmobilizowani przez Józefa 
Piłsudskiego, co zapoczątkowało proces formowania Legionów 
Polskich, które niedługo później odegrały tak ważną rolę w od-
zyskaniu niepodległości Państwa Polskiego w listopadowe dni 
1918 roku, po 123 latach niewoli. Dla upamiętnienia tego niezwy-
kłego wydarzenia w czasie I Zjazdu Legionistów, który odbył się 
w dniach 5-7 sierpnia 1922 r. w Krakowie powzięto uchwałę, aby 
w Oleandrach – Mateczniku Niepodległości, określanych w II RP 
jako Campo Santo (Święta Ziemia) – wybudować Dom im. Józefa 
Piłsudskiego, jako siedzibę Związku Legionistów Polskich oraz 
Muzeum Czynu Niepodległościowego. Gmina Miasta Krakowa 
uchwałą z grudnia 1927 r. przekazała Związkowi Legionistów Pol-
skich grunt pod budowę Domu. Pierwszą, południowo-wschod-
nią część Domu wg projektu prof. Adolfa Szyszko-Bohusza 
i Legionisty, architekta Stefana Strojka ukończono w 1934 r. Po 
otwarciu i poświęceniu Dom stał się siedzibą Związku Legioni-

OLEANDRY 
– ŚWIĘTA ZIEMIA 
NIEPODLEGŁEJ POLSKI

stów Polskich, Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny 
(powołanej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego w 1927 r., sku-
piającej związki weteranów wojen), a przede wszystkim Muzeum 
Czynu Niepodległościowego, w którym gromadzono niejedno-
krotnie unikalne, bezcenne pamiątki i dokumenty historyczne. 

Dom stał się ośrodkiem, z którego „promieniowała” wspa-
niała Idea Legionowa – Idea Służby dla RP. Obok działalności 

FOT. WACŁAW PISZCZEK CM
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oświatowej, popularyzatorskiej, artystycznej, wydawniczej (or-
gan Związku „Oleandry”) odbywały się tu Zjazdy, Opłatki Le-
gionowe, jasełka i inne wydarzenia. Prężnie działała biblioteka 
i archiwum. Pracami Oleandrów kierował od 1934 r. ówczesny 
Prezes Związku w Krakowie, Legionista, doktor praw Stanisław 
Korczyński, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Dom był 
licznie odwiedzany przez wybitnych przedstawicieli władz RP. 
6 sierpnia 1939 r. dwukrotnie w Domu gościł Marszałek Polski 
Edward Śmigły-Rydz.

Od września 1939 r. do lat 1988/89 Związek Legionistów 
Polskich był pozbawiony swego Domu – wzniesionego przez 
Związek z własnych funduszy. Zbiory muzeum zostały w czę-
ści ukryte jeszcze z końcem sierpnia 1939 r. m.in. w kościołach 
czy klasztorach. Legioniści – członkowie Związku działającego 
w konspiracji pod kryptonimem „Grupa Oleandry” interesowa-
li się losem swojego Domu. Po sierpniu 1980 r. podjęli starania 
o zwrot Domu, przerwane stanem wojennym. Gdy na przełomie 
lat 1988/1989 Związek Legionistów Polskich wrócił do swego 
Domu – zdewastowanego, całkowicie pozbawionego przed-
wojennego wyposażenia (mebli, zbiorów bibliotecznych etc.), 
członkowie Związku, w tym żyjące jeszcze setki Legionistów i ich 
Rodzin, przystąpili do przywrócenia temu miejscu-symbolowi 
jego należytej rangi i roli. Dzięki ich poświęceniu oraz wkładowi 
sił i środków, a bez żadnej pomocy ze strony władz, Dom stał się 
– jak w latach II RP – bastionem PRAWDY o Czynie Niepodległo-
ściowym pokoleń Polaków, redutą Służby dla Rrzeczypospolitej. 

Na wniosek Związku w 1990 r. Dom został uznany za zabytek 
prawem chroniony. Ponad 90% powierzchni Domu zajmują bez-
cenne zbiory Muzeum Czynu Niepodległościowego – jedynego 
w Polsce muzeum poświęconego idei Służby dla RP. Zbiory Mu-
zeum dokumentują historię Czynu Niepodległościowego od Po-
wstań Narodowych 1830 r. i 1863 r. poczynając, poprzez Legiony, 
POW, wojnę polsko-bolszewicką, II RP, wrzesień 1939 r., II wojnę 
światową (Polskie Państwo Podziemne, Służba Zwycięstwu Pol-
ski, ZWZ, AK, Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Polskie Siły Zbroj-
ne na Zachodzie), opozycję niepodległościową po II wojnie świa-
towej, sierpień 1980 r., aż po stan wojenny. Są tu stałe ekspozycje 
poświęcone Józefowi Piłsudskiemu, Edwardowi Śmigłemu-Ry-
dzowi, Legionistom i Legionom, Duszpasterstwu Wojskowemu, 
Katyniowi, Kopcowi Józefa Piłsudskiego. Znajduje się tu unikalna 
kolekcja sztandarów: sztandar Prezydenta RP z trumny Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, sztandar Romualda Traugutta, sztandary: 
Legionów, Legionowe, POW, Strzelecki. W Muzeum szczególne 
miejsce zajmują kolekcje rzeźb (Józef Piłsudski, Edward Śmigły-
-Rydz, Jan Paweł II, Prezydenci II RP: Gabriel Narutowicz, Sta-
nisław Wojciechowski, Ignacy Mościcki – jedyna w Polsce taka 
kolekcja popiersi dłuta artysty rzeźbiarza Władysława Dudka), 
obrazów, rycin, broni, odznaczeń, tysiące dokumentów, druków, 
zdjęć. Wiele z eksponatów muzeum to relikwie narodowe, skar-
by stanowiące unikalną część naszego dziedzictwa narodowe-
go. Dyrektorem Muzeum Czynu Niepodległościowego jest Pani 
Zofia Korczyńska – córka Legionisty, przez Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego nazwana „Damą Opatrznościową Oleandrów”.

W Domu obok Związku i Muzeum mają swoją siedzibę: Fede-
racja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny (skupiająca związ-
ki i organizacje kombatanckie oraz niepodległościowe), Instytut 
Józefa Piłsudskiego w Kraju Poświęcony Badaniu Najnowszej Hi-
storii Polski, Archiwum Czynu Niepodległościowego i Fundacja 
„Oleandry”, prowadzące tu zgodnie swą działalność statutową 
– działalność pro państwową. W Domu odbywają się liczne se-
minaria i sympozja (np. „W Trosce o Dom Ojczysty”, gromadzące 
nawet 400 osób z całego kraju, organizowane wraz ze śp. Anną 
Walentynowicz), Zjazdy Legionowe, Opłatki Legionowe, wieczo-
ry historyczne, zjazdy szkół im. Józefa Piłsudskiego i szkół kulty-
wujących Ideę Legionową. W Oleandrach prowadzona jest dzia-
łalność naukowa, dydaktyczna, wydawnicza, edukacyjna (lekcje 
muzealne, wykłady), wychowawcza (wychowanie patriotyczne, 
obywatelskie, proobronne). Oleandry – Związek i Muzeum – re-
alizują zasadę: „Ojczyzna to ziemia i groby”; stąd ekspozycja obej-
muje problematykę ochrony dziedzictwa przyrodniczego: ochro-
nę środowiska, ojczystej przyrody i krajobrazu. Prezentowane są 
tutaj unikalne mapy sozologiczne: omawiana jest problematyka 
relacji stanu środowiska do zdrowia i życia człowieka, wpływu 
stanu środowiska na obronność kraju. Setki, tysiące osób z kraju 
i zagranicy, które odwiedzają Dom i zwiedzają Muzeum zgodnie 
podkreślają wyjątkowe znaczenie i rangę tego „miejsca-symbo-
lu”, sanktuarium niepodległości i bezcennych zbiorów Muzeum. 
Dają temu wyraz nie tylko w wypowiedziach, ale także w listach 
czy wpisach do Kroniki i Ksiąg Pamiątkowych. Podkreślają, iż 
w Oleandrach w pełnej, głębokiej, bo udokumentowanej formie 
przedstawiana jest prawdziwa historia Polski od XIX w., w tym 
prawdziwa historia Czynu Niepodległościowego.

Związek Legionistów Polskich trwa w służbie dla Rzeczypo-
spolitej niezłomnie i nieprzerwanie od 101 lat, czyli od 30 maja 
1918 r. W czasie II wojny światowej i PRL-u Związek działał w kon-
spiracji pod kryptonimem „Grupa Oleandry”. W poczet jego człon-
ków wchodzili tak znakomici Polacy – żołnierze niezłomni – jak 
gen. August E. Fieldorf „Nil”, płk. prof. Wacław Lipiński „Socha” czy 
ks. prałat Stefan Niedzielak, a ponadto setki Legionistów i Peowia-

FOT. WACŁAW PISZCZEK CM
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NIEPODLEGŁA
Wielu Polska w dziejach patriotów miała, 

których się odwaga w krwi wrogów kąpała.

Pragnęli swe życie mieć u Boga w chwale 

i wszystko co cenne składali na szalę...

Miłość do Ojczyzny aby nie zginęła,

bo się z trudu ojców ich woli poczęła.

Zdeptana przez wrogów, złożona do grobu,

nie mogła się wyrwać do życia z barłogu. 

Pięć pokoleń ojców z tęsknotą czekało,

na to zmartwychwstanie, którego mieć chciało.

Matka Boża z orłem nadzieję wlewała,

i Królową Polski zwać się nakazała.

Więc Boże zbaw Polskę płynęło z błaganiem,

z nadzieją, że słowo to ciałem się stanie.

A kiedy przeminął czas ludu karania,

za to, że przez zdrajców została sprzedana,

zrodził się z marzenia oraz Bożej woli,

by uwolnić Polskę z okowów niewoli.

Pan Józef Piłsudski, miłośnik Ojczyzny, 

gotów oddać życie i otrzymać blizny.

Gdy był jeszcze dzieckiem cyganka wróżyła,

będziesz chłopcze carem do niego mówiła.

Przez Boga natchniony tworzył Legiony,

by bronić Ojczyznę na ten czas szalony.

Prusy i Austria poszły z Rosją w boje,

przez to utraciły panowanie swoje.

Żyd Lenin założył imperium szatana,

by wykreślić Polskę z listy zmartwychwstania.

I milion żołnierzy poszło na Warszawę,

lecz poszło w niewolę, zdobyło niesławę.

Dzięki Piłsudskiemu, który z woli Pana, 

po zaciętych bojach pokonał tyrana.

Przez to Europa przy Bogu została,

i z jarzma komuny wyrwać się zdołała.

Barbara Woźniak

ków z terenu całego kraju. Obecnie Związek nie działa w konspiracji 
i wydawać by się mogło, że w Wolnej Polsce powinien być otoczony 
należytą czcią i opieką ze strony Państwa Polskiego, podobnie jak Mu-
zeum Czynu Niepodległościowego. Niestety, zamiast tego na naszych 
oczach dzieje się wielka krzywda i mają miejsce nikczemne działania 
przeciwko Związkowi oraz brak należytego zainteresowania ze strony 
władz. Związek Legionistów Polskich, w tym jego Komendant – moja 
skromna osoba – jest przedmiotem bezpardonowych ataków i pomó-
wień czy wręcz zorganizowanej walki, której źródłem są bardzo niskie, 
by nie powiedzieć „przyziemne” pobudki, bowiem Oleandry – siedziba 
i własność Związku Legionistów Polskich, to atrakcyjna nieruchomość 
zlokalizowana w centrum Krakowa. Artykuł ten nie jest z pewnością 
właściwym forum do opisywania nikczemnych działań małych ludzi. 
Trwa batalia Związku Legionistów Polskich o pozyskanie środków na 
przetrwanie tej ponad 100-letniej organizacji oraz na prace konserwa-
torskie Domu im. Józefa Piłsudskiego i kontynuację działalności Mu-
zeum Czynu Niepodległościowego. Historia i dziedzictwo tego Miej-
sca – Świętej Ziemi dla Rzeczypospolitej – nikomu nie daje prawa 
do podnoszenia na nie ręki, bezczeszczenia pamięci Legionistów i ich 
Służby dla Ojczyzny oraz jakichkolwiek działań wbrew testamentowi 
Legionistów i statutowi Związku Legionistów Polskich.

�� MJR KRYSTIAN WAKSMUNDZKI

Ur. 1940 w Krakowie. Hydrograf-krenolog, sozolog, b. długoletni pracow-
nik naukowy UJ, działacz opozycji niepodległościowej od lat 60-tych XX 
w., represjonowany, status: pokrzywdzony (IPN), syn oficera WP (wrze-
sień 1939, ZWZ-AK), XII Komendant Naczelny Związku Legionistów Pol-
skich, Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Kraju Poświęconego Bada-
niu Najnowszej Historii Polski

KOMENDANT KRYSTIAN A. WAKSMUNDZKI
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NIE ŻYJĄ JUŻ NIESTETY ŚWIADKOWIE NAOCZNI WY-
DARZEŃ Z LISTOPADA 1914 ROKU. WÓWCZAS TO AU-
STRIACY UTWORZYLI W LESIE W MASZKOWIE PO-

ZYCJĘ OBRONNĄ PRZECIWKO WOJSKOM ROSYJSKIM, 
NACIERAJĄCYM Z OGROMNĄ SIŁĄ. ROSJANIE PLANOWALI 
ZAJĄĆ WÓWCZAS NIE TYLKO TEREN KONGRESÓWKI, ALE 
RÓWNIEŻ ZDOBYĆ TWIERDZĘ KRAKÓW. WPIERW JEDNAK 
MUSIELI ZŁAMAĆ OPÓR WOJSK AUSTRIACKO-WĘGIER-
SKICH, OKOPANYCH NA DOGODNYM TERENIE NA WZGÓ-
RZU POROSŁYM LASEM. 

Austriacka armia miała doskonałą artylerię, a ich działa 
i moździerze dziesiątkowały nacierających Rosjan. Pociski bu-
rzyły również domy i zabudowania w Iwanowicach, Poskwitowie, 
w Widomej – wszędzie tam, gdzie mogli znajdować się Rosjanie. 
Austriackie pociski moździerzowe burzyły i wyrywały leje w zie-
mi, daleko za wzgórzami. 

Jeden z pocisków uderzył w koryto rzeki Dłubni, obok źródeł-
ka św. Rocha. Rosyjscy dowódcy wysyłali raz po raz kompanie 
piechoty, celem zdobycia lasu Maszkowskiego. 

W krwawej walce na bagnety traciło życie setki żołnierzy ro-
syjskich i austro-węgierskich. Sąsiadujące z lasem wzgórze Ule-
sie zasłane było trupami, kłębowiskiem wijących się niekiedy 
jeszcze w agonii ciał. W grząskiej listopadowej ziemi, nasiąkniętej 
krwią walały się karabiny, bagnety i kule karabinowe. Lżej ranni 
żołnierze próbowali uciekać z pola bitwy, ale i tych dopadała na-
tychmiast rosyjska jazda – Kozacy.

I tak ciągnął się ten koszmar, przez 2 tygodnie, począwszy od 
18 listopada 1914 r. W Iwanowicach pod „Babią Górą” mieszkań-
cy bali się wyjść, choćby napoić krowy przy Dłubni, aby wojsko-
wi obserwatorzy nie zaczęli strzelać – bo i tak bywało. W końcu 

MOGIŁY Z I WOJNY ŚWIATOWEJ  
W LESIE MASZKOWSKIM

Austriacy osłaniani przez kawalerię węgierską opuścili pozycję 
obronną, wycofując się do twierdzy Kraków.

Później, jak opowiadano, zwłoki poległych również w Poskwi-
towie, Widomej i Iwanowicach, trafiły na prowizoryczny cmentarz 
w lesie Maszkowskim. Okoliczni gospodarze, wezwani do tzw. 
podwód, składali martwych w ziemnych mogiłach. Ilu ich było? 
Dokładnie nie wiadomo. W dokumencie znajdującym się w Archi-
wum Państwowym w Kielcach, w wykazie cmentarzy wojennych, 
w rubryce przy liczbie pochowanych w Maszkowie widnieją tylko 
znaki zapytania. Z przekazów starszych – obecnie już nie żyjących 
mieszkańców – wynikało, że wykopano 5 długich grobów. W każ-
dym pochowano podobno 20 żołnierzy. Ludzie mówili, że w trzech 
spoczęli żołnierze armii austriacko-węgierskiej, zaś w dwóch Ro-
sjanie. Niektórzy twierdzili jednak, że na wszystkich grobach stały 
prawosławne krzyże. W końcu pochówkiem zajmowali się Rosja-
nie. Opowiadano też, że w międzywojniu, na polecenie władz Woj-
ska Polskiego, zaczęto ekshumować cała, a wielu przecież tutaj 
pochowanych – niezależnie w jakich mundurach – było Polaka-
mi. Szybko jednak zaniechano ekshumacji. Krzyże poginęły. Tyl-
ko na wiosnę plamy intensywnej zieleni wskazywały ślady, gdzie 
znajdują się groby. Czas mijał i tylko układ rosnących wokół drzew 
uzmysławia jakie mogiły mogły mieć rozmiary.

W końcu ubiegłego wieku, tylko na jednym grobie stał że-
lazny, pomalowany na czarno krzyż. Krzyżem zainteresował się 
wówczas sędziwy mieszkaniec Widomej – Pan Franciszek Kur-
biel, który pamiętał czasy, kiedy stało tam kilka krzyży drewnia-
nych, ale porządnych, ciosanych, bo wtenczas jeszcze ludzie tu-
tejsi pamiętali, że podczas walki po obu stronach słychać było 
polskie pieśni kościelne.

Nieubłagany czas płynął dalej, aż w listopadzie 2011 roku na 
zlecenie Gminy Iwanowice firma PHU KRIS MARMUR Krzysztof 
Kisiel z Miechowa na miejscu mogił zbiorowych, znajdujących się 
na skraju lasu Maszkowskiego położyła kamienne obeliski. Koszt 
całego przedsięwzięcia (jak podał „Głos Iwanowic”) wyniósł 19 900 
zł i został  sfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego (12 
000 zł i Gminy Iwanowice 7 900 zł).

Mija 104 lat od tamtej pamiętnej bitwy, ale nie trzeba zapo-
minać, co się tutaj działo. Warto skierować się polną drożyną, 
niedaleko pierwszych zabudowań wsi Widoma, w stronę połu-
dniową i wejść na skraj lasu, stanąć nad mogiłami i podumać, 
ile kosztowała istnień ludzkich nasza niepodległość, uzyskana 
przed stu laty. 

�� ADAM MISKA  
Muzeum Regionalne w Iwanowicach

POKŁOSIE WOJENNE

RUINY DWORU W  POSKWITOWIE
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W LUTYM 1934 R. – ROKU XX-LECIA ZBROJNEGO CZY-
NU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO LEGIONÓW JÓZEFA PIŁ-
SUDSKIEGO – KOMENDA NACZELNA ZWIĄZKU LE-

GIONISTÓW POLSKICH PODJĘŁA UCHWAŁĘ O BUDOWIE 
KOPCA NIEPODLEGŁOŚCI. BYŁO TO NAWIĄZANIE DO SŁO-
WIAŃSKIEJ TRADYCJI WZNOSZENIA KOPCÓW UPAMIĘT-
NIAJĄCYCH WAŻNE OSOBY CZY WYDARZENIA W HISTORII 
POLSKI. W KRAKOWIE BYŁY JUŻ KOPCE: KRAKUSA, WAN-
DY, TADEUSZA KOŚCIUSZKI. LOKALIZACJĘ KOPCA WY-
ZNACZONO NA WZGÓRZU SOWINIEC W MASYWIE LASU 
WOLSKIEGO. OPRACOWANY ZOSTAŁ PROJEKT BUDOWY 
KOPCA (KPT. S. KOŹMIŃSKI I ARCH. F. MĄCZYŃSKI). BUDO-
WĘ ROZPOCZĘTO 6 SIERPNIA 1934 R. PRACE NAD BUDOWĄ 
KOPCA PRZYSPIESZONO PO ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO 12 MAJA 1935 R.; KOPCOWI NADANO WÓW-
CZAS IMIĘ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Z SETEK PÓL BITEW-
NYCH I  POBOJOWISK SKŁADANO W KOPCU UROCZYŚCIE 
ZIEMIĘ. UDZIAŁ W BUDOWIE KOPCA BRAŁY TYSIĄCE POLA-
KÓW Z KRAJU I ZAGRANICY. BUDOWĘ KOPCA UKOŃCZONO 
NA XXV ROCZNICĘ CZYNU LEGIONÓW W SIERPNIU 1939 R. 

W latach 1939-1945 postępowała dewastacja Kopca, któ-
ra była kontynuowana w czasach PRL. Kopiec zarastał setkami 
drzew i krzewów (nie tylko samosiejkami), tak, że zniknął – wtopił 
się w panoramę Lasu Wolskiego. Legioniści – członkowie Związ-
ku Legionistów Polskich działającego w konspiracji jako „Grupa 
Oleandry” – po Mszy św. na Wawelu i „wizycie” pod swoim Do-
mem im. Józefa Piłsudskiego w Oleandrach – przychodzili na 
Kopiec; dawali wyraz swej wierności Idei Komendanta. W 1973 r. 
wykonana została dokumentacja odnowy Kopca, ale władze 
nie podjęły żadnych konkretnych kroków. W 1976 r. sprawa była 
omawiana na posiedzeniu Rady Naukowej Ochrony Środowiska 
Urzędu Dzielnicy Kraków-Krowodrza. 

W 1979 r. Wojewódzki Komitet Ochrony Przyrody W Krako-
wie (na wniosek Krystiana A. Waksmundzkiego) podjął uchwa-
łę dotyczącą pilnej kompleksowej odnowy Kopca. Formalną 
opiekę społeczną nad Kopcem J. Piłsudskiego przyjęły Komisja 
Ochrony Przyrody Oddziału Krakowskiego PTTK i Grupa Rejo-
nowa Straży Ochrony Przyrody im. prof. W. Goetla w Krakowie, 
których członkowie jesienią 1979 r. przystąpili – po uzyskaniu 
zgody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody – do ratowania 

Kopca. Wszystkie prace prowadzono wyłącznie siłami społecz-
nymi; obok osób dorosłych, w tym Legionistów, żołnierzy wojny 
z bolszewikami, pracowników Huty im. Lenina (!), pracowała przy 
wycinaniu setek drzew i krzewów młodzież; do tych prac spon-
tanicznie włączali się mieszkańcy Krakowa, zaintrygowani praca-
mi na Kopcu. Prace były prowadzone bardzo intensywnie, mimo 
różnych donosów na SB oraz zatrzymań przez MO i SB. Praca-
mi tymi kierowali: dr Roman Łazarski, Józef Polański i Krystian A. 
Waksmundzki. 

22 czerwca 1980 r. – po usunięciu ze stożka Kopca więk-
szości drzew – Krakowowi i Polakom przywrócona została pa-
norama Lasu Wolskiego z wyraźnie widocznym Kopcem Nie-
podległości – Józefa Piłsudskiego. W dniu 23 czerwca 1980 r. 
powołany został Obywatelski Komitet Opieki nad Kopcem Jó-
zefa Piłsudskiego – jako sui generis organ wykonawczy Związ-
ku Legionistów Polskich, działającego nadal w konspiracji jako 
„Grupa Oleandry”, z przewodniczącym, najbardziej zasłużonym 
w dziele ratowania Kopca Krystianem A. Waksmundzkim (człon-
kiem Związku). Obywatelski Komitet działał przy Towarzystwie 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a prace prowadzono już 
„oficjalnie”. Obejmowały one dalsze porządkowanie stożka Kop-
ca (bez żadnego sprzętu technicznego, wyłącznie przy użyciu 
siekier, pił ręcznych, łopat itp.), naprawę ścieżek prowadzących 
na szczyt Kopca, udrażnianie systemu spływu wód deszczowych 
czy roztopowych i in. Obok wyżej wymienionych osób wyjątkową 
rolę odegrali p. Edward Dymacz i mjr Witold Kaczkowski. W pra-
cach tych nadal przeszkadzały – nieraz brutalnie – MO i SB. 

W zaadaptowanym dla potrzeb Obywatelskiego Komite-
tu (baza techniczna na sprzęt i ubrania robocze) pawilonie pod 
Kopcem 16 marca 1981 r. odbyła się pierwsza po II wojnie świa-
towej konferencja prasowa na temat Kopca, uznanego na wnio-
sek Obywatelskiego Komitetu za Pomnik Pamięci Narodowej. 
W prasie, radio i TV podjęty został ten temat, przez dziesiątki lat 
objęty zakazem cenzury. 

22 marca 1981 r. po Mszy św. na Wawelu, złożeniu hołdu 
Marszałkowi Piłsudskiemu w jego krypcie – z okazji imienin Mar-
szałków Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego-Rydza (a także 
rocznicy jego urodzin) – na Kopcu na Sowińcu odbyła się pierw-
sza po II wojnie światowej wielka uroczystość z udziałem kilku 
tysięcy osób z całego kraju. Obecne były dziesiątki pocztów 
sztandarowych (po raz pierwszy wydobyte z ukrycia), setki we-

KOPIEC JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO
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teranów wojen: Legioniści z generałem Mieczysławem Borutą-
-Spiechowiczem, Żołnierze Września 1939 r., ZWZ-AK i Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie. Przybyli Konsulowie, a także liczni 
księża z O. Eustachym Rakoczym z Jasnej Góry. Po przeglądzie 
dokonanym przez Generała, przemówieniach Generała, Kry-
stiana A. Waksmundzkiego i Stanisława Kusia – Sekretarza MKS 
Małopolska „Solidarność” – odbyło się złożenie w Kopcu ziem 
z pobojowisk i miejsc kaźni Polaków w czasie II wojny światowej. 
Uroczystość ta odbiła się szerokim echem w całym kraju i za gra-
nicą. 23 marca 1981 r. Obywatelski Komitet wystąpił formalnie 
o uznanie Kopca J. Piłsudskiego za zabytek; Kopiec stał się za-
bytkiem prawem chronionym. 

13 kwietnia 1981 r. w Galerii „Propozycje” (Stowarzyszenie 
PAX) została otwarta wystawa przygotowana przez Obywatelski 
Komitet Opieki nad Kopcem J. Piłsudskiego, MKZ Małopolska 
NSZZ „Solidarność”, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabyt-

ków Krakowa oraz Stowarzyszenie PAX: Kopiec J. Piłsudskiego 
– Kopiec Niepodległości, Wczoraj-Dziś-Jutro (oprawa plastycz-
na Krzysztof Korczyński). Prace na Kopcu były kontynuowane do 
końca 1986 r.; E. Dymacz zakupił wyciąg ułatwiający ciężkie pra-
ce ziemne, wykonane zostało odwodnienie itp. Zorganizowano 
kolejne uroczystości składania ziem w Kopcu. 

Po prowokacji SB w marcu 1987 r. – po wypędzeniu z Kopca 
Legionistów, Związku Legionistów Polskich, po usunięciu przez 
„służby” z nazwy Komitetu słowa „Obywatelski”, Obywatelski Ko-
mitet stał się jedną ze statutowych Komisji Specjalnych Związku 
Legionistów Polskich. Prawdziwa historia Kopca Józefa Piłsud-
skiego jest udokumentowana (oryginalne dokumenty, mapy, 
zdjęcia, urny i in.) w ekspozycji stałej Muzeum Czynu Niepodle-
głościowego w Domu im. Józefa Piłsudskiego – Oleandry.

�� ZOFIA KORCZYŃSKA, MICHAŁ DUTKA

ZOFIA KORCZYŃSKA
Działaczka opozycji niepodległościowej, córka Skautki niepodległo-
ściowej i Legionisty, dra praw Stanisława Korczyńskiego, Komen-
danta Naczelnego Związku Legionistów Polskich w latach 1939-
1974 („Grupa Oleandry”), kontynuująca dzieło Rodziców. Dyrektor 
Muzeum Czynu Niepodległościowego, członek Kapituły Orderu Po-
lonia Restituta I kadencji, I-szy Zastępca Komendanta Naczelnego 
Związku Legionistów Polskich

MICHAŁ DUTKA
Bratanek Legionisty Jana Dutki, Senior Harcerstwa, Harcerz Rzecz-
pospolitej, Senior Z-ca Komendanta Naczelnego Związku Legioni-
stów Polskich. Przewodniczący Rady Fundacji „Oleandry” im. Józefa 
Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego-Rydza

FOT. JAN LOREK
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HISTORIA ZWIĄZKU 
STRZELECKIEGO  
ZE SWOSZOWIC
W latach 1932-1939 funkcjonował w Swo-
szowicach Związek Strzelecki im.  Józe-
fa Piłsudskiego, którego komendantem 
był kapral Jan Suder, urodzony w 1900  r. 
w Swoszowicach. Związek Strzelecki 
w Swoszowicach zrzeszał pozaszkolną, 
przedpoborową młodzież, głównie wiej-
ską i rzemieślniczą. Prowadził działalność 
w zakresie wychowania fizycznego i przy-
sposobienia wojskowego. Podlegał Mini-
sterstwu Spraw Wojskowych, a także nale-
żał do Polskich Związków Sportowych. Był 
ściśle związany z obozem J. Piłsudskiego. 
A oto poniżej jeden z listów dzieci z oko-
lic Swoszowic, skierowany bezpośrednio 
do Marszałka Piłsudskiego – odczytany 
przeze mnie na uroczystości odsłonięcia 
pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego 
na terenie fortu 51½ Swoszowice w dniu 
8 września 2018 r. Jest to piękna karta hi-
storii, o której warto pamiętać. Jednym 
z członków Strzelca w Swoszowicach był 
mój ukochany dziadek, Marian Stanisław 
Kamiński urodzony w 1922 r w Swoszowi-
cach. Poniżej załączam przedruk z gazety 
„Echo Polskie” wydawanej w Bochni z dnia 
25 stycznia 1933 r., gdzie zamieszczono list 
„małych strzelców”. 

�� DOMINIK J. GALAS

BY NIE WRÓCIŁA CHĘĆ 
„NAPRAWY ŚWIATA”…

NALEŻĘ DO POKOLENIA 85+, KTÓRE AUTENTYCZNIE PRZEŻYŁO GROZĘ 
WOJNY I NIEGODZIWOŚCI NAJEŹDŹCÓW W LATACH 1939-1945. CHCĘ 
WIĘC JAKO ŚWIADEK TAMTYCH WYDARZEŃ ZWRÓCIĆ SIĘ DO MŁODE-

GO POKOLENIA POLAKÓW, ABY NIGDY NIE ZAPOMNIELI POTRZEBY PIELĘ-
GNOWANIA NASZEJ HISTORII. HISTORIA TA JEST ZŁOŻONA, ALE WYBIERAJ-
MY Z NIEJ TO, CO NAJCENNIEJSZE – NIEPODLEGŁOŚĆ I WOLNOŚĆ. 

Historia mojej rodziny nierozerwalnie splata się z wojennymi dziejami kraju. Oj-
ciec mój brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. jako ułan. Przez kilka lat nie mieli-
śmy o nim wieści. Ja nie zaznałem dobrodziejstw dzieciństwa, bo zaszła konieczność 
ucieczki z rodzinnych stron na Wołyniu. Trafiliśmy z mamą do krewnych w Tarnowie. 
Tam wpadliśmy w ręce oprawców niemieckich i zostaliśmy wywiezieni na roboty do 
III Rzeszy, jako siła robocza. Miałem wówczas 7 lat. W Niemczech cudem odnaleź-
liśmy Ojca. W 1945 r. dobrowolnie wróciliśmy do Polski – Ojczyzny ukochanej – jak 
mawiała moja Mama, bo była patriotką. I oto w ten sposób włączyłem się w trud 
odbudowy kraju, który był faktycznie w ruinie. 

Nie przypuszczałem, że na mojej drodze życia spotkam osobę równie mocno 
doświadczoną przez czasy wojenne. Była to moja przyszła żona Krystyna, której oj-
ciec Izydor Furman zginął 7 września 1939 r. w bitwie nad Dunajcem w miejscowo-
ści Zdrochec. Tam jest pochowany w mogile zbiorowej, jako żołnierz Armii Kraków. 
Bitwa stoczona koło Radłowa nad Dunajcem 7 i 8 września była bardzo krwawa. 
Według szacunków zginęło w niej ok. 1000 polskich żołnierzy. W samym Zdrochcu 
pochowano 274 znanych i nieznanych uczestników tej bitwy. Tutejsi mieszkańcy 
zachowali się godnie: postawili obelisk na cmentarzu i pielęgnują mogiły. Miejsce 
to odwiedziłem z żoną Krystyną i córką Moniką. Zapaliliśmy znicze, aby wieczny 
ogień rozpalał patriotyzm i głosił chwałę bohaterów, a dla żyjących był ostrzeże-
niem, że wolności trzeba bronić zawsze i wszędzie.

Wszystkie miejsca pamięci zasługują na opiekę i wspomnienia czynów boha-
terskich. Dziś trzeba żyć w zjednoczonej Europie, by nigdy nie wróciła chęć różnej 
maści nacjonalistów do „naprawy historii świata”.

�� STEFAN JUCHA

WNUCZKI POLEGŁEGO, MONIKA I EWA, NA GROBIE DZIADKA. 1970 R.
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WARSZAWA MA WIELE PAMIĄTEK. CAŁE MIASTO TO 
JEDEN WIELKI POMNIK ODBUDOWANEJ Z GRUZÓW 
STOLICY. MIESZKAM W DZIELNICY, KTÓRA DOPIERO W 

2002 R. STAŁA SIĘ CZĘŚCIĄ WARSZAWY. TA DZIELNICA TO 
WESOŁA. KIEDYŚ BYŁA WSIĄ, POTEM MIASTEM, A TERAZ 
JEST 18. DZIELNICĄ STOLICY. TU, W OSIEDLU ZIELONA JEST 
SKARB, O KTÓRYM WIEDZĄ NIELICZNI. TO TZW. KAMIEŃ 
PIŁSUDSKIEGO.

Granitowy głaz narzutowy, położony w sosnowym lesie. We-
soła leży wśród sosnowych i dębowych lasów rosnących na 
piaszczystych wydmach i stanowiących o uroku tej dzielnicy. 100 
lat temu były to tylko wydmy i pola. Na nich 29 kwietnia 1917 r. 
odbyły się jawne i jedyne wobec niemieckiego okupanta ćwi-
czenia polowe Polskiej Organizacji Wojskowej. W ćwiczeniach 
uczestniczył jeden z dwóch batalionów warszawskiego okręgu 
tej organizacji. W manewrach brał udział brygadier Józef Piłsud-
ski, który był wówczas szefem Departamentu Wojskowego Tym-
czasowej Rady Stanu. ćwiczenia prowadził dowódca batalionu 
Stefan Pomarański. Wizytowali je członkowie komendy naczel-
nej POW. Manewry były jawne, więc były też wizytowane przez 
trzech niemieckich oficerów, z majorem Keppelem na czele.

Głaz został ustawiony w miejscu ćwiczeń w dwudziestą rocz-
nicę manewrów POW, czyli w 1937 r. Stanął na grzbiecie długiej 
grzędy wydmowej, zwanej Górami Milowymi, w dawnej wsi Zielo-
na, która jest obecnie osiedlem dzielnicy Wesoła. Jak stanął, tak 

NIEZWYKŁY KAMIEŃ

Dzisiaj kamień-pomnik położony jest w lesie. Nie widać go 
z oddali. Prowadzą do niego drewniane schody. W tym roku stara-
niem mieszkańców i Urzędu Dzielnicy Wesoła, z funduszy uzyska-
nych z tzw. Inicjatywy Lokalnej, wzdłuż schodów powstała ścież-
ka edukacyjna, składająca się z 8. tablic. Są na niej umieszczone 
zdjęcia i informacje o skomplikowanej drodze naszego Państwa 
do odzyskania niepodległości. Pomnikiem opiekuje się młodzież 
z pobliskiej szkoły, która nosi imię Polskiej Organizacji Wojskowej.

11 listopada przy pomniku odbywają się uroczyste obchody 
Święta Niepodległości, połączone z przemarszem ulicą Brata 
Alberta, z kościoła pod wezwaniem Św. Brata Alberta. Kiedyś 
ulica Brata Alberta nazywała się Lenina. Taki to chichot historii 
rozlega się w wesołowskim lesie. Lenin został zamieniony na 
Świętego Brata Alberta, a kamień Piłsudskiego nie poddał się 
wojennej i PRL-owskiej woli zniszczenia. Ulicą Lenina można 
było dotrzeć do tego wyjątkowego pomnika, także w czasach 
zwanych stalinowskimi. 

�� BOŻENA BORYS

JÓZEF PIŁSUDSKI PODCZAS ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH W WESOŁEJ (1917 R.)

GŁAZ UPAMIETNIAJĄCY ĆWICZENIA WOJSKOWE Z 1917 R. W WESOŁEJ 
 FOT. ANDRZEJ BORYS

SCIEŻKA EDUKACYJNA PROWADZĄCA DO GŁAZU FOT. ANDRZEJ BORYS

stoi. Przetrwał wojnę i czasy PRL-u, kiedy to wszystkie pamiątki 
z okresu dwudziestolecia skrzętnie usuwano. Podobno był kiedyś 
bardziej okazały, bo stał na wydmie, między dwoma słupami z hu-
sarskimi skrzydłami. Dzisiaj słupy te już nie istnieją, ale głaz prze-
trwał, ustawiony na betonowym postumencie. Jest na nim napis: 
„Na polach Wawra i Zielonej w dniu 29.iv.1917 roku Józef Piłsudski, 
ucząc Polaków bić się za wolność, ćwiczył ochotnicze wojsko ze-
brane potajemnie w polskiej organizacji wojskowej”.
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8 WRZEŚNIA 2018 R. NA TERENIE FORTU 51½ 
SWOSZOWICE ODBYŁY SIĘ UROCZYSTOŚCI, 
KTÓRYCH PUNKTEM CENTRALNYM BYŁO 
ODSŁONIĘCIE POMNIKA MARSZAŁKA JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO. AUTORAMI POMNIKA SĄ DWAJ 
ARTYŚCI RZEŹBIARZE Z KRAKOWA – EDWARD 
OSIECKI I WŁADYSŁAW DUDEK. ODLEW Z 
BRĄZU POWSTAŁ W POŁOWIE LAT 90. XX W. 
W ZAKŁADZIE ODLEWNICZO-ARTYSTYCZNYM 
STEFANA KOWALÓWKI W WĘGRZYCACH KOŁO 
KRAKOWA. PIERWOTNIE BYŁ ON WYKONANY 
DLA POLONII AMERYKI PÓŁNOCNEJ. 

4 lipca 2018 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę za-
twierdzając inicjatywę posadowienia pomnika Józefa Piłsudskie-
go w Swoszowicach. Jak czytamy w uzasadnieniu, pomnik ma 
być „symbolem trudnych, politycznych wyborów polskich poli-
tyków i wojskowych, którzy pod koniec pierwszej wojny świato-
wej skorzystali z nadarzającej się okazji, zmienili sojusze i tym 
samym przyczynili się do odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę w 1918 roku”. Dzięki zaangażowaniu zespołu Muzeum Spraw 
Wojskowych oraz sponsorom prywatnym pomnik został zaku-
piony i nie pochodzi z pieniędzy publicznych. 

Kraków, a razem z nim Swoszowice, był pierwszym polskim 
miastem, które już 31 października 1918 r. odzyskało niepodle-
głość. Odbyło się to dzięki śmiałej akcji grupy polskich żołnierzy 
pod dowództwem porucznika Antoniego Stawarza, którzy roz-
broili austriacki garnizon. Kraków to szczególnie bliskie Marszał-
kowi Piłsudskiemu miejsce, w którym do momentu odzyskania 
niepodległości przebywał najdłużej. Tutaj podjął decyzję o or-
ganizacji strzelców i wymarszu w pole, to Kraków odwiedził jako 
pierwsze miasto po przejęciu władzy w 1918 roku, tutaj po la-
tach znalazł miejsce wiecznego spoczynku. W Krakowie posia-
da też najbardziej oryginalny pomnik w postaci kopca na Sowiń-
cu. Swój stosunek do Krakowa określił aktualnymi także dzisiaj 

słowami: „Kraków – pamiętajmy – nie jest tylko olbrzymią, cza-
rowną, dźwigającą serce mogiłą wielkiego narodu. Kraków jest 
współczesnym miastem i jedną ze stolic Polski. Właśnie Kraków 
wyróżnia się między innemi miastami tem, że najłatwiej w niem 
było zawsze przeprowadzić współpracę ludzi i stronnictw”. Mu-
zeum Spraw Wojskowych jest szczególnie godnym miejscem 
usytuowania pomnika Józefa Piłsudskiego. Wszak to w murach 
Twierdzy Kraków służyło wielu Polaków, którzy później, po odzy-
skaniu niepodległości, stanęli do boju pod komendą Marszałka. 
Trzymetrowy posąg przedstawia Marszałka w pełnym umundu-
rowaniu, z szablą w lewej ręce. Wszystkim osobom, którzy po-

SWOSZOWICE 
W SETNĄ ROCZNICĘ  
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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mogli serdecznie dziękuję, a efekt końcowy będzie można już 
niebawem zobaczyć. 

Swój wkład w usypanie kopca Józefa Piłsudskiego miała szko-
ła ludowa w Swoszowicach. Ówczesny dyrektor Franciszek Hypta, 
nauczyciele, uczniowie i ich rodzice ofiarnie datkami i pracą fizycz-
ną wspomagało jego powstanie. Warto również w tym miejscu 
przypomnieć historię kopca, gdyż pierwotnie miał on upamiętniać 
odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. 6 sierpnia 1934 
r., w dwudziestą rocznicę wymarszu z Krakowa I Kompanii Kadro-
wej Legionów, rozpoczęło się usypywanie kopca. Związek Legio-
nów Polskich, który był pomysłodawcą tego projektu, nawiązywał 
tym samym do tradycji sypania kurhanów sławy na cześć wielkich 
postaci i ważnych wydarzeń. Powołano wówczas Komitet Budo-
wy Kopca, któremu przewodniczył pułkownik Walery Sławek. Na 
budowę kopca wybrano najwyższe wzniesienie pasma Sowińca, 
w zachodniej części miasta, w dzielnicy Zwierzyniec. Po trzech la-
tach, 9 lipca 1937 roku, zakończono budowę. Wysokość sięgnęła 
35 m, średnica podstawy wynosiła 111,1 m, a na szczycie 85 m. 
Po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego postanowiono nazwać 
kopiec jego imieniem. W czasie II wojny światowej Niemcy chcieli 
zburzyć oba kopce (Kościuszki i Piłsudskiego), ponieważ stano-
wiły one symbole polskości, walki o niepodległość i nieugiętości. 
Zamierzenia na szczęście nie doszły do skutku. Po wojnie komu-
nistyczne władze również próbowały usunąć kopiec za wszelką 
cenę, jednak przy braku odpowiednich środków zdecydowano go 
jedynie „ukryć”. Zbocza kopca, jak i tereny do niego przyległe, za-
lesiono, co wywołało erozję. Ze szczytu kopca zsunięto głaz, który 
zniszczył zbocze i spowodował, że do wewnątrz kopca znacznie 
łatwiej dostawała się woda. Aby usunąć kopiec ze świadomo-
ści mieszkańców, wymazywano z przewodników i map wszelkie 
wzmianki na jego temat, a jego nazwę zmieniano na „Punkt wido-
kowy z Sowińca”. 23 czerwca 1980 r. powstał Komitet Opieki nad 
Kopcem Józefa Piłsudskiego. Zaczęto ratować i odnawiać kopiec, 
który powoli wracał do dawnej świetności. Złożono w nim ziemię 
pochodzącą z miejsc, gdzie Polacy toczyli bitwy podczas II wojny 

światowej. Kopiec uznano za Pomnik Pamięci Narodowej i wpisa-
no do rejestru zabytków. 

Patriotyzm lokalny w Swoszowicach i jego duch trwa do dziś. 
Niewiele dziś osób pamięta, że również w Swoszowicach mamy 
kopiec usypany przez okoliczną ludność z okazji 500-lecia bitwy 
pod Grunwaldem, zwany „Kopcem Grunwaldzkim”. Usypano go 
w 1915 r. jako symbol pamięci o państwie polskim. Miejsce to prze-
trwało do dziś. Choć zarośnięte, symbolizuje podtrzymywanie 
korzeni narodowych. Otwartość serca mieszkańców Swoszowic, 
patriotyzm i zaangażowanie, to filary naszej lokalnej tożsamości, 
które warto pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom.

Historia tworzy się każdego dnia na naszych oczach. Warto 
pamiętać o tym, jak wiele od nas zależy. Fort 51½ Swoszowice 
przy ul. Sawiczewskich 46 aktualnie jest rewitalizowany. Jest on 
centrum edukacyjnym i szkoleniowym przyciągającym nie tylko 
mieszkańców Krakowa oraz okolic, ale również z najdalszych za-
kątków kraju, jak i wielu gości z zagranicy.

W pierwszym półroczu Swoszowice, w tym muzeum Spraw 
Wojskowych, odwiedziła na moje zaproszenie pani konsul gene-
ralna Republiki Węgierskiej dr hab. Adrienne Körmendy. Była ona 
zachwycona naszą miejscowością, historią i tradycją. Pani konsul 
podkreślała, że sama pochodzi z miejscowości, w której są źródła 
wód siarkowych i nasz zapach siarki przypomina jej rodzinne stro-
ny. Wśród kilku swoszowickich rodzin o korzeniach węgierskich 
spotkanie z panią konsul wywołało duże wzruszenie.

Zarówno Fundacja Gloria Fortibus, jak i Stowarzyszenie Siar-
czane Korzenie Swoszowic serdecznie zapraszają do współpracy 
i zwiedzania przygotowanych atrakcji kulturalnych. Jedną z nich 
jest wystawa „Nasza Ojcowizna”. Przypomina ona jak Swoszowice 
i południowe osiedla Krakowa wyglądały na przestrzeni 100 lat – 
wystawa będzie czynna do końca roku 2018. Zapraszamy też do 
zrewitalizowanego fortu 51½ Swoszowice, gdzie na najwyższym 
wzniesieniu Swoszowic przy ul. Sawiczewskich 46 mieści się Mu-
zeum Spraw Wojskowych. 

�� DOMINIK J. GALAS
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Historia opisana poniżej pochodzi ze wspomnień Jana Bo-
rończyka, mojego Ojca, wieloletniego kierownika Szkoły Pod-
stawowej w Izdebniku, a dotyczy jego starszego brata Wincen-
tego. Wincenty Borończyk urodził się w 1898 r. Po skończeniu 
Szkoły Podstawowej w Izdebniku rozpoczął naukę w Gimnazjum 
w Wadowicach. Mieszkał prywatnie na ul. Karmelickiej, w domu 
dwóch starszych pań o nazwisku Lach. Tradycyjnie Panie te wy-
najmowały pokój uczniom. Wicek mieszkał z trzema kolegami. 
Warunki życia codziennego były trudne. Rodzice musieli do-
starczać żywność właścicielkom kwatery. Było to tym bardziej 
uciążliwe, że z Izdebnika było 8 km do stacji kolejowej, a potem 
20 km pociągiem do Wadowic. 

Naukę w Gimnazjum rozpoczął Wicek w roku szkolnym 
1912/13. Przechodził z klasy do klasy bez trudności. Należał do 
skautingu. 15 maja 1914 r. opuścił szkołę bez czyjejkolwiek wie-
dzy. Książki zostawił w szkole pod ławką. Jak się potem okazało 
w tym dniu na dworcu kolejowym w Wadowicach stał transport 
z wojskiem na front. Do tego transportu wsiadł Wicek. Od tego 
dna słuch po nim zaginął. Dopiero w czerwcu nadeszła karta 
z poczty polowej z frontu od kolegi Legionisty, który pochodził 
z sąsiedniej wsi Zarzyce. 

PROSTO  
ZE SZKOLNEJ 
ŁAWKI  
NA FRONT

W karcie tej Legionista nazwiskiem Balza pisał, że Wicek zo-
stał ciężko ranny, uderzony w brzuch kuferkiem od szrapnela. 
Balza odniósł go na punkt sanitarny. Stąd trafił do szpitala polo-
wego w Iwaniskach, gdzie wkrótce zmarł. Został pochowany na 
miejscowym cmentarzu w Iwaniskach.

WINCENTY BOROŃCZYK

LOSY WIELU POLSKICH RODZIN WYGLĄDAJĄ PODOBNIE. WPLATAJĄ 
SIĘ W HISTORIĘ KRAJU, NAZNACZONĄ NIEWOLĄ I WOJNAMI, KTÓRE 
UNIEMOŻLIWIAŁY NORMALNE, SZCZĘŚLIWE ŻYCIE. BIORĄC POD 
UWAGĘ OKRES ZABORÓW, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, 
II WOJNĘ ŚWIATOWĄ I OKRES POWOJENNY, W POLSCE Z OSTATNICH 
243 LAT TYLKO 50 TO CZASY SPOKOJU I WOLNOŚCI. RODZINNE 
OPOWIEŚCI O POLEGŁYCH TOWARZYSZĄ NAM OD ZAWSZE.

CMENTARZ W GÓRACH PĘCHOWSKICH W 1939 R. 
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Ostatnie zachowane wspomnienie o Wicku pochodzi z książ-
ki „Krzyż niepodległości” napisanej przez Józefa Herzoga. Znalazł 
on rannego kolegę, gdy biegł z rozkazem. Nie mógł zatrzymać 
się w czasie wykonywania zadania, wysłał na miejsce sanitariuszy. 
Kiedy wrócił po kilku godzinach wnęk strzelecki, w którym leżał 
Wicek był pusty.

Matka ubolewała nad tym, że nie wie gdzie jest grób syna. 
Zamówiła tablicę emaliowaną z nazwiskiem Wicka i jego per-
sonaliami. Z tą tablicą mój Ojciec udał się w 1936 r. do Iwanisk 
na cmentarz w poszukiwaniu grobu brata. Nie odnalazł go jed-
nak wtedy. Zwłoki Legionistów zostały przeniesione na cmentarz 
wojskowy w Górach Pęchowskich. Cmentarz ten uroczyście po-
święcono w 1929 r. z udziałem prezydenta RP Ignacego Mościc-
kiego. Tam został pochowany Wicek.

W 1937 r. na ręce Matki nadeszło pośmiertne odznaczenie 
Wincentego Borończyka Krzyżem Niepodległości „za pracę 
w dziele odzyskania niepodległości”. W związku ze stratą syna 
matka otrzymywała 15 zł miesięcznie. Pod koniec sierpnia 1939 r. 
– tuż przed wybuchem wojny – Ojciec pojechał na cmentarz 
w Górach Pęchowskich. Na grobie Wicka była tablica dębowa 
z krzyżem żelaznym u szczytu. Na wszystkich grobach były ta-
kie tablice. Na tablicy wyrzeźbione były: orzeł polski, a poniżej 
napis: „Legionar Wincenc Borończik”. Tablicę emaliowaną Ojciec 
przybił poniżej tego napisu, spełnił wolę Matki. W czasie poby-

tu na cmentarzu zrobione zostały zdjęcia, które posłużyły już po 
wojnie jako jedyny dokument do zarejestrowania cmentarza Le-
gionistów w Górach Pęchowskich w rejestrze cmentarzy wojsko-
wych w Tarnobrzegu. Dzięki temu został utworzony Komitet Re-
waloryzacji Cmentarza. Cmentarz odrestaurowano i uroczyście 
oddano społeczeństwu w 1988 r. 

Wincenty Borończyk, żołnierz Legionów służył w I Bryga-
dzie I Pułku III Batalionie I Kompanii Piechoty. Brygada w maju 
i czerwcu 1915 r. toczyła z Rosjanami ciężkie boje w okolicach 
Sandomierza i Opatowa. Działaniami wojennymi w tej okolicy, 
określanymi jako bitwa pod Konarami dowodził sam brygadier 
Józef Piłsudski, a szefem sztabu był pułkownik Kazimierz Sosn-
kowski. W bitwie tej poległ Wincenty. Ci jego koledzy, którzy 
przeżyli, tworzyli później niepodległe Państwo Polskie.

Historia dotycząca walk legionowych o niepodległość w la-
tach 1914-1918, a potem już Wojska Polskiego do roku 1921, była 
przez wiele lat przemilczana. Chcemy pamiętać o tych wydarze-
niach i o bohaterach, którzy polegli w walkach o niepodległość. 
Wojna jest złem – niesie pożogę, śmierć i nieszczęście zarówno 
dla zwycięzców, jak i pokonanych. Jednak naród, który nie potrafi 
wywalczyć i utrzymać niepodległości traci szacunek dla samego 
siebie, a także wśród innych narodów.

�� JAN BOROŃCZYK 
Fotografie z archiwum rodzinnego Autora

UROCZYSTOŚĆ ODDANIA SPOŁECZEŃSTWU ODRESTAUROWANEGO CMENTARZA W GÓRACH PĘCHOWSKICH W 1988 R. 
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ŚLĄSKI POLITYK I DYKTATOR III POWSTANIA ŚLĄSKIE-
GO, JEDNA NAJWAŻNIEJSZYCH POSTACI DLA ŚLĄSKA 
I JEGO WALKI O PRZYŁĄCZENIE DO POLSKI. CZŁOWIEK 

NIEZWYKŁEJ ENERGII I PRACOWITOŚCI, PRÓCZ POLSKIE-
GO PERFEKCYJNIE WŁADAŁ FRANCUSKIM, ANGIELSKIM 
I NIEMIECKIM. BYŁ TEŻ PRZEDMIOTEM ATAKÓW POLITYCZ-
NYCH NA NIESPOTYKANĄ SKALĘ. W PRZYSZŁYM ROKU 
PRZYPADNIE 80 ROCZNICA JEGO ŚMIERCI.

Adalbert (Wojciech) Korfanty urodził się 20 kwietnia 1873 r. 
w osadzie Sadzawka (obecnie Siemianowice Śląskie) w rodzinie 
górniczej. Do dzisiaj przy ul. Mysłowickiej 3 stoi ceglany dwupię-
trowy familok. Wojciech był najstarszy z pięciorga rodzeństwa. 
Matka Wojciecha, Karolina nauczyła go czytać po polsku na „Ży-
wotach Świętych” Piotra Skargi, które jego ojciec otrzymał na za-
kończenie szkoły ludowej.

Dzięki zdolnościom Korfantego rodzice posłali go do katowic-
kiego gimnazjum. Był to czas Kulturkampfu, język polski rugowa-
no ze szkół. Korfanty uczył się po niemiecku, ale wyrastał w śro-
dowisku etnicznie polskim. Rodzice widzieli w synu przyszłego 
księdza, ale on nie czuł powołania do stanu duchownego. W gim-
nazjum założył tajne kółko dla szerzenia kultury polskiej i znajo-
mości literatury oraz współpracował z działaczami z Wielkopolski. 
Na propolskich zebraniach negatywnie wyrażał się o niemieckim 
kanclerzu Bismarcku, za co wydalono go z gimnazjum. Ukończył 
maturę eksternistycznie w grudniu 1895 r. i w tym samym roku 
rozpoczął studia na politechnice w Charlottenburgu. Jesienią 
1896 r. przeniósł się do Wrocławia na Wydział Filozoficzny, zaliczył 
dwa semestry i przerwał studia na dwa lata. Został korepetytorem 
u litewskiego arystokraty Witolda Jundziłły, aby zarobić na dal-
szą edukację. Odbył wtedy wiele podróży po Europie, co dało mu 
kompetencje zręcznego polityka i w końcu męża stanu. W 1899 
r. podjął studia, a w maju 1901 r. przeniósł się na ostatni semestr 
do Berlina, gdzie ukończył prawo i ekonomię. Przez wiele lat miał 
kontakt z profesorem ekonomii politycznej Wernerem Sombartą.

W latach 1901-1908 był członkiem Ligi Narodowej i współ-
pracował z Romanem Dmowskim. W 1901 r. został redakto-
rem naczelnym „Górnoślązaka”. 11 września 1902 r. został pre-
zesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Katowicach. 
Stworzył w Katowicach czasopismo „Polak”, którego był właścicie-
lem i redaktorem naczelnym. Atakowali go przeciwnicy polityczni, 
ale i własne środowisko. W 1902 r. był więziony we Wronkach za 
nieprawomyślne teksty „Do Niemców” i „Do moich braci Górno-
ślązaków”.

W 1903 r. ożenił się z Elżbietą Szprotówną – córką sztygara 
z Bytomia. Pierwszy termin ślubu, w bytomskim kościele został 

odwołany. Korfanty miał przeprosić niemieckich księży za nagła-
śnianie jak m.in. odmawiali Polakom rozgrzeszenia za czytanie 
propolskiej prasy. Odmówił przeprosin, wyjechał z narzeczoną 
do Krakowa, dopełnił obowiązku sześciu tygodni pobytu w mo-
narchii habsburskiej i udzielono im ślubu w kościele św. Krzy-
ża. Mieli czworo dzieci, dwóch synów – Witolda i Zbigniewa oraz 
2 córki – Halżkę i Marię.

W 1903 r. poprowadził w amerykańskim stylu swą kampanię 
wyborczą do Reichstagu. Na ulicach sprzedawano pocztówki 
z jego fotografiami i papierosy marki „Korfanty”. Jako pierwszy 
Polak z Górnego Śląska w latach 1903-1912 i 1918 był posłem 
do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu (1903-1918), gdzie re-
prezentował Koło Polskie. 25 października 1918 r. w niemieckim 
parlamencie wystąpił ze słynnym żądaniem przyłączenia do 
państwa polskiego wszystkich polskich ziem zaboru pruskiego.

Od grudnia 1918 r., po odzyskaniu niepodległości, był jed-
nym z sześciu komisarzy Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu. 
W styczniu w 1920 r. rząd polski mianował go komisarzem plebi-
scytowym na Górnym Śląsku. Korfanty zarządzał sprawami orga-
nizacyjnymi, propagandowymi, politycznymi i wojskowymi.

Z Poznania Korfanty powstrzymywał przed zbrojnym powsta-
niem Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska. Sprawę po-
działu Śląska omawiano na konferencji pokojowej w Wersalu, po-
wstanie nie rokowało militarnego powodzenia. W sierpniu 1919 r. 
wybuchło I Powstanie Śląskie, które upadło po tygodniu. II Powsta-
nie Śląskie, współkierowane przez Korfantego, było odpowiedzią 
na antypolskie działania niemieckie przed planowanym plebiscy-
tem. Wybuchło w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r. i objęło prawie 
cały okręg przemysłowy. Korfanty ograniczył jego rozmiary, by nie 
wzburzyć aliantów, a jednocześnie wykorzystał sukces militarny.

Celem powstańców było wyparcie niemieckiej Policji Bezpie-
czeństwa z obszaru plebiscytowego oraz likwidacja niemieckich 
bojówek. Powstanie zakończyło się 25 sierpnia na rozkaz jego 
dowódców. Niemiecką policję plebiscytową zastąpiono miesza-
ną – polsko-niemiecką, a z obszaru plebiscytu usunięto osoby 
przybyłe tam po sierpniu 1919 r.

20 marca 1921 r. odbył się na Górnym Śląsku plebiscyt. Za 
przynależnością do Polski głosowało 40,3 % ludności – prawie 
cały obszar plebiscytowy przypadł Niemcom. Na tę wieść wcze-

O WOJCIECHU 
KORFANTYM

WOJCIECH KORFANTY PODCZAS WIECU
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WIARA  
I NADZIEJA
Świat przyspieszał w wiek żelaza i pary,
Dowiedziano się czym człowiek oddycha,
Kiedy naszą Ojczyznę położono na mary
I wykrzyczano światu, że Polski już nie ma.
 
Jednak Naród rzetelny kłamstwu nie uwierzył,
Choć dwa wieki gnębili Go twardo zaborcy,
Tak jak łucznik swą strzałą w cel daleki mierzy,
Tak cierpliwie Rodacy walczyli swą pracą.
 
Kiedy chlebem powszednim objawiała się podłość,
Zło i słabość niejednego zniszczyły człowieka.
Siła kłamstw i okrucieństw by wymazać kraj do cna
Zalewała pokolenia jak błotnista rzeka.
 
Ocaliła naszych przodków wiara i mowa ojczysta,
Gdy zaborca brutalnie dbał o kolonialne porządki,
Dom rodzinny i pacierz polski stworzyły tę przystań,
Gdzie zrodził się i wzrastał naszego Państwa 
początek.
 
Gniew słuszny za hańbę kazał chwycić za broń,
Miliony istnień przez wieki Wolność Naród 
kosztowała.
Chociaż śmierć i pot krwawy schylały nam skroń,
Świat zdziwiony orzekł, że dla Wolności to wciąż 
mało…
 
Niech więc mądrość dziadów  
i ojców wezmą w swe ręce
Światli synowie i córki Narodu.  
Oni wytrwale przekują
W silną Wolność naszą codzienność,  
aby nigdy więcej
Przyszłe pokolenia nie zaznały upodlenia,  
ani głodu.
 
Niechaj dom nasz rodzinny,  
Nasza Polska - Ojczyzna
Trwa dzięki cennej krwi przodków po wieki wieków,
Jak blask oczu dziecka i mądrych głów siwizna,
Niech brzmi w każdym z nas  
– wolnym, świadomym człowieku.
 

Zdzisław Swoboda

śniejsze pojedyncze strajki przekształciły się 2 maja w strajk generalny. 
W nocy z 2 na 3 maja wybuchło III Powstanie Śląskie, a Korfanty ogłosił 
się jego dyktatorem.

Korfanty po pierwszych zbrojnych sukcesach, a przed starciem 
z armią niemiecką wstrzymał działania zbrojne, aby czekać na decyzję 
Ententy. Czuł się odpowiedzialny za życie powstańców, a powstaniu 
przeciwna była i Warszawa i alianci. Jako sprawny dyktator zapewnił 
w miarę normalne funkcjonowanie przemysłu i zapobiegł anarchii po-
mimo działań agitatorów komunistycznych. Dzięki powstaniu do Polski 
przyłączono 29% obszaru plebiscytowego i 46% ludności. Podział był 
też korzystny dla Polski gospodarczo – na przyłączonym terenie znaj-
dowały się 53 z 67 istniejących kopalni, 22 z 37 wielkich pieców oraz 9 
z 14 stalowni. Korfanty w lipcu 1921 r. wyjechał ze Śląska, a jego następ-
cą został Józef Rymer.

W latach 1922-1930 był posłem na Sejm RP i Sejm Śląski z ramie-
nia Chrześcijańskiej Demokracji. W 1923 r. był wicepremierem w rządzie 
Witolda Witosa. Następnie Korfanty został desygnowany przez Komi-
sję Główną Sejmu RP na premiera. Naczelnik państwa Józef Piłsudski 
sprzeciwił się temu, a PPS zagroziła strajkiem generalnym. Przejęcie 
władzy przez Piłsudskiego spowodowało wytoczenie mu procesu o nie-
jasne relacje z kapitałem niemieckim. 11 września 1924 kupił od Ignace-
go Paderewskiego dziennik „Rzeczpospolita”, a za pożyczone pieniądze 
uruchomił dziennik „Polonia”. Został też członkiem rady nadzorczej w za-
rządzie Banku Wzajemnych Ubezpieczeń „Vesta” w Poznaniu.

W 1930 r. został aresztowany i wraz z posłami Centrolewu osadzony 
w twierdzy Brześć. Po uwolnieniu wrócił na Górny Śląsk, gdzie woje-
wodą był jego polityczny przeciwnik Michał Grażyński, co znów groziło 
aresztowaniem.

Wiosną 1935 r. schronił się przed represjami w czeskiej Pradze. 
W 1938 r. nie był nawet na pogrzebie swego syna Witolda – rząd pre-
miera Sławoja-Składkowskiego odmówił mu glejtu bezpieczeństwa. 
Po aneksji Czechosłowacji wyjechał do Francji. Był jednym z założycieli 
Frontu Morges, a później organizatorem i prezesem Stronnictwa Pracy 
powstałego z połączenia chadecji i Narodowej Partii Robotniczej.

W kwietniu 1939 r. po wypowiedzeniu przez III Rzeszę układu 
o nieagresji i niestosowaniu przemocy powrócił do Polski, gdzie został 
aresztowany i osadzony na warszawskim Pawiaku. Mimo protestów 
opinii publicznej zwolniono go po 82 dniach, 20 lipca w ciężkim stanie. 
Mimo udzielonej pomocy medycznej, w tym operacji, Korfanty zmarł 
17 sierpnia 1939 r. w wieku 66 lat. Jego śmierć pozostaje niewyjaśniona. 
Jest hipoteza, że zatruł się oparami arszeniku ze ścian jego celi. Wska-
zywało na to wyniszczenie oraz zmiany na narządach wewnętrznych 
ujawnione podczas operacji. Tu należy zaznaczyć, że arsen, podob-

nie jak związki ołowiu, kadmu czy rtęci, 
był wtedy szeroko używany w produkcji. 
Zatrucia dorosłych i dzieci były niestety 
powszechne. Prawdopodobnie Korfanty 
nie był tu wyjątkiem.

Korfanty spoczął w Katowicach na 
cmentarzu przy ul. Francuskiej. Na jego 
pogrzeb przyszło ok. 5 tys. osób i stał się 
on manifestacją patriotyczną.

�� ZDZISŁAW SWOBODA

<<  WOJCIECH KORFANTY Z ŻONĄ 
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DZIŚ JAKO SENIORKA SPOGLĄDAM WSTECZ NA MOJE 
ŻYCIE, NA HISTORIĘ I OSOBY, KTÓRE MNIE UKSZTAŁ-
TOWAŁY. URODZIŁAM SIĘ W CHORZOWIE W RODZI-

NIE O SILNYCH TRADYCJACH POLSKICH I KATOLICKICH. 
JAKO MAŁA DZIEWCZYNKA LUBIŁAM SŁUCHAĆ OPOWIE-
ŚCI MOJEGO DZIADKA I BABCI. MIĘDZY INNYMI USŁYSZA-
ŁAM O TYM, JAK JESZCZE NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU 
POTAJEMNIE UCZONO DZIECI RELIGII W JĘZYKU POLSKIM. 

Pomimo, że Górny Śląsk od wieków był poza państwem pol-
skim, to znaczna część mieszkańców przechowała w swych ro-
dzinach język polski i wiarę katolicką. Choć opowiedzenie się 
po stronie Niemiec tak językiem, jak i wyznaniem ewangelickim 
gwarantowało łatwiejszą karierę czy lepszą pracę, to większość 
mieszkańców od pokoleń związanych z tą ziemią kultywowało 
polskie tradycje przekazane przez przodków. Administracja nie-
miecka chcąc zwalczyć „żywioł polski” zakazywała nawet modli-
twy i nauczania religii w języku polskim. Dlatego odbywało się to 
w ukryciu, gdyż stwarzało zagrożenie tak dla kapłanów jak i dla 
rodziców, którzy swoje dzieci wysyłali na te potajemne katechezy.

Rok 1918 przyniósł odrodzenie państwa polskiego, lecz tere-
ny Górnego Śląska nadal pozostawały poza jego granicami. Wie-

NIEPODLEGŁOŚĆ 
NA ŚLĄSKU

cuskiego. W 1904 r. ukończył szkołę oficerską w Petersburgu, po 
czym został wcielony do 124 pułku piechoty w Woroneżu. Brał 
udział w wojnie japońsko-rosyjskiej. I wojnę światową przeszedł 
jak dowódca kompanii, a później batalionu 276 pułku piechoty. 
W czasie walk był pięciokrotnie ranny. W 1917 r., po wybuchu re-
wolucji rosyjskiej, został szefem sztabu 4 Dywizji Strzelców Pol-
skich gen. Lucjana Żeligowskiego, a następnie w 1919 r. wstąpił 
do Wojska Polskiego. W momencie gdy wydawało się, że z koń-
cem lat 30 XX w. jego kariera zmierza ku końcowi, niespodzie-
wanie zapisał się na kartach polskiej historii w trakcie kampanii 
polskiej w 1939 r. 

W wojnie 1939 r. początkowo dowodził Grupą Operacyjną 
„Piotrków”, biorąc udział m.in. w walkach pod Mokrą i Borową 
Górą. Następnie 6 września objął dowództwo nad odchodzący-
mi w kierunku północnym na lasy skierniewickie dywizjami Armii 
„Łódź” i przeprowadził je wzdłuż Bzury do Twierdzy Modlin.

Dr Deszczyński rozmawiając z PAP dokonał oceny działań 
gen. Thommee w kampanii 1939 r. mówiąc: „W pierwszych dniach 

OBROŃCA TWIERDZY 
MODLIN 

OD DŁUŻSZEGO CZASU JESTEM CZYTELNICZKĄ GŁOSU 
SENIORA. Z ZAANGAŻOWANIEM PRZEGLĄDAM KOLEJ-
NE ARTYKUŁY I PUBLIKACJE, KTÓRE Z RACJI PRZYNA-

LEŻNOŚCI DO GRONA SENIORÓW, SĄ DLA MNIE CIEKAWE 
I NIOSĄ INTERESUJĄCE TREŚCI. W KOLEJNYM Z NUMERÓW 
ZOBACZYŁAM KONKURS, KTÓRY NAPROWADZIŁ MNIE NA 
ZAINTERESOWANIE TYM, CO DOTYCHCZAS MNIE OTACZA-
ŁO. MIESZKAM NA ULICY, KTÓREJ NAZWA POCHODZI BEZ-
POŚREDNIO OD NAZWISKA BOHATERA WOJENNEGO I DZIŚ 
CHCIAŁABYM SIĘ PODZIELIĆ JEGO HISTORIĄ.

Wiktor Thommee – generał brygady Wojska Polskiego 
oraz kawaler Orderu Virtuti Militari urodził się 30 grudnia 1881 r. 
w Święcianach na Wileńszczyźnie w rodzinie pochodzenia fran-

lu mieszkańców Śląska czuło rozczarowanie i żal z tego powodu. 
W 1919 r., nocą z 16 na 17 sierpnia wybuchło pierwsze powstanie 
śląskie. Trwało zaledwie tydzień, gdyż było w dużej mierze spon-
taniczne i słabo przygotowane. Ale dało impuls do pogłębiania 
świadomości narodowej mieszkańców Górnego Śląska.

W 1920 r. Górnoślązacy po raz drugi chwycili za broń. Tym 
razem, dzięki wsparciu Francji udało się wywalczyć decyzję 
o przeprowadzeniu plebiscytu, który miał miejsce w 1921 r. Nie-
stety, wyniki plebiscytu nie okazały się satysfakcjonujące dla 
mieszkańców, którzy liczyli na zdecydowane zwycięstwo Polski. 
W tej sytuacji 3 maja 1921 r. wybuchło trzecie powstanie śląskie, 
którego dyktatorem został Wojciech Korfanty. 

Efektem tych trzech zrywów powstańczych, jak również 
działań politycznych i dyplomatycznych, było przyłączenie 
części Górnego Śląska do Polski. Dzięki tym uprzemysłowio-
nym obszarom II Rzeczpospolita mogła prężnie rozwijać się 
w okresie międzywojennym. Niestety, liczne grono powstań-
ców i polskich działaczy patriotycznych zginęło lub było prze-
śladowanych w czasie II wojny światowej – hitlerowskie Niemcy 
nie zapomniały o tym, że wielu mieszkańców Górnego Śląska 
opowiedziało się za Polską, a nawet zbrojnie walczyło o włą-
czenie Śląska w jej granice.
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w Bydgoszczy. W uznaniu jego zasług w 1990 r. jego imieniem 
nazwano jedną z ulic w tym mieście. 

Życiorys generała obfituje w ciekawe zwroty akcji, a na prze-
strzeni kilku lat był związany z moim rodzinnym miastem, z Byd-
goszczą. W związku z tym chciałabym podzielić pewną refleksją. 
Żyję na ulicy imienia generała od wielu lat. Podobnie jak współ-
mieszkańcy – co wynika z przeprowadzonych z nimi rozmów – 
nie interesowałam się historią miejsca, w którym żyję. Nazwę 
ulicy przejęłam jako status quo. I tak po wielu latach, po prze-
czytaniu ogłoszenia konkursowego, postanowiłam zrealizować 
to, na co zazwyczaj brakuje energii i czasu – zainteresować się 
historią miejsca, w którym żyję. Zainspirowana konkursem ogło-
szonym w Głosie Seniora dowiedziałam się kim jest patron mojej 
ulicy i dlaczego warto było poświęcić mu trochę uwagi.

�� HALINA MILIK

września 1939 r. bardzo dobrze dowodził GO „Piotrków” w skła-
dzie Armii „Łódź”. Na postać generała patrzymy jednak przede 
wszystkim przez pryzmat znakomitego dowodzenia rozproszo-
nym rdzeniem Armii „Łódź” w drugiej dekadzie kampanii 1939 r. 
Jego poprzednik na stanowisku dowódcy Armii „Łódź”, a zara-
zem zwierzchnik, gen. Juliusz Rómmel – jak się wydaje – nie wy-
trzymał szoku wywołanego przez nową wojnę, wojnę o zupełnie 
zmienionym obliczu”. 

Od 13 września 1939 r. gen. Thommee dowodził obroną twier-
dzy Modlin. Załoga liczyła wówczas ponad 20 tys. ludzi, a generał 
w trakcie walk odniósł ciężką ranę. Po dwóch tygodniach zmagań 
29 września 1939 r. Twierdza Modlin skapitulowała, uzyskując ho-
norowe warunki, których Niemcy w efekcie nie dotrzymali.

7 listopada 1939 r. generał został aresztowany przez Niem-
ców. Do końca wojny przetrzymywano go w obozach. Po wyzwo-
leniu wrócił do kraju i mieszkał m.in. w Bydgoszczy. Jak wynika 
z danych, nie było to jego pierwsze spotkanie z tym miastem, bo 
wcześniej w latach 1924-1936 był dowódcą 15 Dywizji Piechoty 

Wspomnienia i tradycje powstańcze były bardzo żywe w mo-
jej rodzinie, a także w lokalnej społeczności. Uczęszczałam do 
szkoły podstawowej, która mieści się przy ul. 17 Sierpnia i nosi 
imię Powstańców Śląskich – jest to upamiętnienie faktu, że 
w jej murach odbywały się tajne spotkania i narady powstańców. 
W wielu miastach znajdują się pomniki poświęcone powstaniom, 
najbardziej znany to ten z Katowic, w postaci 3 skrzydeł symboli-
zujących 3 zrywy powstańcze. Na naszych cmentarzach po dziś 
dzień znajdują się charakterystyczne nagrobki z czasów walk 
o niepodległość. 

W bieżącym roku wspólnie świętujemy setną rocznicę od-
zyskania niepodległości. Jednak dla mieszkańców Górnego Ślą-
ska setna rocznica powrotu do macierzy przypadnie dopiero za 
4 lata. W 1922 r. w sposób bardzo uroczysty mieszkańcy śląskich 
miast witali wojsko i administrację polską, która wkraczała na ob-
szary przyznane Polsce. 20 czerwca 1922 r. oddziały polskie pod 
dowództwem generała Stanisława Szeptyckiego przekroczyły 
dawną granicę i przez most w Szopienicach wkroczyły na te-
ren polskiego Górnego Śląska. Witane były między innymi przez 
Józefa Rymera i Wojciecha Korfantego. W uroczystej defiladzie 
dotarły aż do katowickiego Rynku, po drodze mijając 30 bram 
powitalnych. Także w innych miejscowościach budowano takie 
bramy, w sumie na Górnym Śląsku było ich ponad dwieście. Jed-
na z nich stanęła także na głównej ulicy Królewskiej Huty – obec-
nie Chorzowa. 

Pamięć o tych wydarzeniach i skomplikowanych ludzkich lo-
sach została mi przekazana przez moich dziadków i rodziców. 
Dziś ważne jest, by ta wiedza nie uległa zapomnieniu i została 
przekazana kolejnym pokoleniom. Jest to wielkie zadanie, które 
spoczywa także na barkach seniorów.

�� MARIA NOWAK
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W TYM ROKU OBCHODZIMY 100. rocznicę odzyska-
nia Niepodległości. Z TEJ OKAZJI 18 MAJA 2018 R. 
PODCZAS „NOCY MUZEÓW W KRAKOWIE” W MU-

ZEUM SPRAW WOJSKOWYCH W SWOSZOWICACH PRZY 
UL. SAWICZEWSKICH 46 OTWORZYLIŚMY WYJĄTKOWĄ 
WYSTAWĘ PT. „NASZA OJCOWIZNA”. ODBYŁO SIĘ TO PRZY 
WSPARCIU WIELU WOLONTARIUSZY, ZA CO SERDECZ-
NIE DZIĘKUJĘ. WYSTAWA JEST POŚWIĘCONA WYDARZE-
NIOM, LUDZIOM, ROZWOJOWI TECHNIKI I RZEMIOSŁA NA 
PRZESTRZENI STULECIA NA POŁUDNIOWYCH PRZEDMIE-
ŚCIACH KRAKOWA. CHCIAŁBYM ZACHĘCIĆ DO REFLEKSJI 
ORAZ DO GŁĘBSZEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z WYDARZENIA-
MI, DLA NIEKTÓRYCH NIEZNANYMI, JAKIE MIAŁY MIEJSCE 
W NASZEJ OKOLICY. 

Wybuch I Wojny Światowej nie tylko zburzył porządek wy-
pracowany na Kongresie Wiedeńskim z 1815 r., ale był też mo-
torem wielkich przemian społecznych. Swoszowice i okolica 
na przełomie listopada i grudnia 1914 r. stały się areną działań 
wojennych. Zbliżający się front i napór wojsk carskiej Rosji spo-
wodował ewakuację ludności cywilnej w kierunku Lanckorony 
oraz Kalwarii Zebrzydowskiej. Większość budynków drewnia-
nych rozebrano, zbudowano umocnienia wzdłuż rzeki Wilgi, 
a w okolicach fortów wojskowych wybudowano magazyny 
amunicji i min artylerii oraz baterie polowe. Najkrwawsza bitwa 
miała miejsce pod wzgórzem Kaim w Bieżanowie. Zginęło po-
nad 2,8 tys. żołnierzy. Na krótkim odcinku obrony, na linii Pro-
kocim–Piaski–Kosocice–Rajsko–Swoszowice, skoncentrowano 
niemal całą załogę twierdzy Kraków, która odpierała zacięte 
ataki Carskiej Rosji. W okolicy naszego fortu w lasku wróblo-
wickim znajduje się grób nieznanego żołnierza z tych czasów 
(Cmentarz nr 383, Kraków–Wróblowice), a według lokalnych 
przekazów również przy ulicy Merkuriusza Polskiego, bezpo-
średnio w okolicy kapliczki „górniczej”, pochowano kilku pole-
głych żołnierzy. Udało się pozyskać mapę wojskową z tamtych 
lat, z naniesionymi ówczesnymi budynkami naszej miejscowo-
ści. Są też pierwsze historyczne zdjęcia lotnicze. Swoszowice 
i okolica po wojnie były mocno zniszczone, a odbudowa długa 
i kosztowna.

Okres międzywojenny to rozwój i odbudowa Zakładu Kąpie-
lowego w Swoszowicach, zakładów Solway, Armatury, cegielni 
Bonarka oraz kolei żelaznej. Ważnym węzłem komunikacyjnym 
w naszej okolicy była stacja PKP w Swoszowicach. Koło niej funk-
cjonował skład węgla i drewna oraz poczta i telegraf.

Z powodu gleb niskiej jakości rolnictwo nie mogło być 
na tym terenie podstawą utrzymania. Ludność utrzymywała 
się z drobnego przemysłu, takiego jak rzeźnictwo czy wyrób 
pantofli. Handlowano także końmi i bydłem oraz prowadzono 
sklepiki. Dwie ówczesne znane rodziny swoszowickich Żydów, 
Scheinowie i Goldbergerowie, prowadziły karczmy. Do dziś za-
chowała się karczma na rogu ulicy Sawiczewskich i Myślenic-
kiej oraz we Wrząsowicach, na granicy Dzielnicy X Swoszowice 
i Gminy Świątniki Górne. Ostatni żyjący przedstawiciel rodziny 
Jakub Schein, mieszkający obecnie w Izraelu, z sentymentem 
wspomina lata dziecinne. Wśród znanych rodzin rzeźniczych 
ze Swoszowic warto wymienić Knoblochów, Grabowskich 
i Mrazów, zaś cech rzeźniczy mieścił się w Piaskach Wielkich, 

„NASZA OJCOWIZNA” 
SWOSZOWICE NA PRZESTRZENI STU LAT

1918-2018
OTWARCIE WYSTAWY NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI

ODNOWIONY BUDYNEK MUZEUM SPRAW WOJSKOWYCH
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która to miejscowość słynęła z wyrobów wędliniarskich. Każ-
da ówczesna rodzina miała pola orne i drobny inwentarz, ale 
głównie na własny użytek. Największe gospodarstwo rolne 
mieli ówcześni właściciele dworu Siarczana Góra, a ich „mle-
ko dworskie” było nie tylko reklamowane w prasie krakowskiej, 
ale również sprzedawane na największych targowiskach Kra-
kowa. Chcemy na wystawie przybliżyć jakie narzędzia gospo-
darcze używali ówcześni gospodarze i domownicy. 

W okresie okupacji niemieckiej 1939-1945 ludność żyła 
w ciągłym strachu. W sierpniu 1942 r. wysiedlono swoszowic-
ką ludność żydowską do Skawiny. W pierwszych dniach lipca 

1942 r. na terenach Landkomisariatu Kressendorf został wyda-
ny rozkaz ze sztabu SS u. Polizeifuhrera dystryktu krakowskie-
go – Einsatzstab Scherner, nakazujący ludności żydowskiej 
opuszczenie domów i przeniesienie się do Skawiny. Ówczesny 
Przewodniczący Rady Żydowskiej w Swoszowicach dr n. med. 
Mieczysław Finder, przy wsparciu Sołtysa Swoszowic Michała 
Mirowskiego, który został powiernikiem utworzonego zakładu 
Torfowego w Swoszowicach, zatrudnił 25 rodzin żydowskich ze 
Swoszowic i okolic. Dzięki tej pracy nie byli początkowo objęci 
niemiecką maszyną likwidacji. 

W 1914 r. powstał w USA American Jewish Joint Distribution 
Committee (Amerykańsko-Żydowski Połączony Komitet Roz-
dzielczy), zwany też w skrócie Joint. Organizacja istnieje do dzi-
siaj, a jej fundusze pochodzą głównie z datków amerykańskich 
Żydów. W Polsce Joint wspierał organizacje żydowskie w czasie 
II wojny światowej. Swoszowice otrzymały od Jointu zasiłek na 
zakup narzędzi i organizację wydobycia torfu, używanego wów-
czas jako materiał opałowy zastępujący węgiel. 

BUDYNEK MUZEUM SPRAW WOJSKOWYCH PRZED RENOWACJĄ

Ówczesne Swoszowice były ostoją i miejscem schronienia 
dla wielu wybitnych intelektualistów pochodzenia żydowskiego, 
m.in. Zuzanny Ginczanki, Juliusza Feldhorna oraz Michała We-
icherta. Znamy udokumentowane przypadki kilkunastu rodzin, 
które z narażeniem życia ratowały Izraelitów, przechowując ich 
na strychach, w piwniczkach lub włączając żydowskie dzieci do 
swoich rodzin. 

Szczególnie wyznawcy religii mojżeszowej, a wraz z nimi po-
magający im Polacy byli narażeni na donosy. W wielu przypad-
kach Żydzi, nie chcąc dłużej narażać ludzi, którzy ich przecho-
wywali, sami podejmowali decyzje o zmianie kryjówki. Niemcy 
wiedzieli, że po każdej akcji przesiedleńczej na prowincji część 
Żydów pozostawała u chrześcijańskich sąsiadów lub w najbliż-
szej okolicy. Aby wyłapać ukrywających się Niemcy stosowali 
dwie metodę nagród i gróźb. Wyznaczano nagrody za każdego 
złapanego Żyda, przy czym odzież i rzeczy złapanych należały 
również do łapaczy. W Małopolsce Zachodniej, np. w Borku Fa-
łęckim, w Wieliczce, w Bochni i Swoszowicach dawano po 500 zł 
oraz 1 kg cukru za głowę złapanego Żyda. Wciąż badamy i do-
kumentujemy świadectwa ocalałych, jak i archiwalia świadczące 
o tych tragicznych wydarzeniach.

Przykładem pomocy sąsiedzkiej niech będzie łapanka 
z sierpnia 1943 r. ustalona przez okupanta na dzień odpustu pa-
rafialnego we Wróblowicach. Dzięki stacjonującym u państwa 
Grzymków żołnierzom Węgierskim oraz lokalnemu folksdojczo-
wi udało się ostrzec mieszkańców. Część ludności wywiezio-
no na pustynię błędowską koło Olkusza, a innych zatrzymano 
na posterunku Policji Państwowej w Swoszowicach. Większość 
szczęśliwie wróciła po pewnym czasie do domu. 

System łapanek, brutalnych aresztowań oraz odwetów to 
codzienność czasów wojennych w naszej okolicy. Strach po-
tęgowany był donosicielstwem, ponieważ zawsze znajdowały 
się osoby które z różnych pobudek współpracowały z Gestapo. 
W takich okolicznościach doszło do aresztowania 26 czerwca 
1940 r. księży z pobliskiej parafii. Wobec nieobecności probosz-
cza, Franciszka Krzewskiego, funkcjonariusze Gestapo areszto-
wali dwóch mieszkających w parafii księży – wikariusza ks. An-
drzeja Leśniaka oraz rezydenta pełniącego funkcję wikariusza 
– ks. Wilhelma Krzaka. Wszyscy trzej księża zginęli w obozie 
koncentracyjnym. 

W czasie wojny aktywność Armii Krajowej w tej okolicy ob-
jęła działalność przenośnej radiostacji „Wisła” w Golkowicach 
oraz tajnej drukarni konspiracyjnej mieszczącej się w Kosoci-
cach. Punktem centralnym wystawy będą dwa zrekonstruowane 
według zachowanych opisów pomieszczenia z okresu II Wojny 
Światowej.

�� DOMINIK J. GALAS
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JEST TAKIE MIEJSCE, ZALEDWIE 30 KM NA PÓŁNOC 
OD WARSZAWY, KTÓRE WIELKIMI LITERAMI ZAPISA-
ŁO SIĘ W HISTORII POLSKI I EUROPY. CHOĆ WZNIE-

SIONE PRZEZ OBCE MOCARSTWA, OD ZARANIA SWYCH 
DZIEJÓW BYŁO TŁEM DLA WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH 
Z BUDOWANIEM POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI. ZAPRASZA-
MY NA WYCIECZKĘ DO TWIERDZY MODLIN!

OD SZWEDÓW PO NIEMCÓW
Pierwsze umocnienia u zbiegu Narwi i Wisły z inicjatywy 

skandynawskich dowódców powstawały już w okresie potopu 
szwedzkiego. Od 1791 r. z zamiarem budowy fortecy nosili się 
Rosjanie, jednak to Napoleon Bonaparte w 1806 r. podjął osta-
tecznie decyzję o jej budowie. Kilka obiektów z okresu Księstwa 
Warszawskiego zachowało się do dziś. Po klęsce wyprawy wojsk 
francuskich na Moskwę od grudnia 1812 r. umocnienia w Modlinie 
były pilnie wzmacniane i rozbudowywane. Do pierwszej obrony 
Twierdzy Modlin doszło w 1813 r. – po przegranej Napoleona pod 
Lipskiem załoga Modlina skapitulowała, a gospodarzem twierdzy 
został brat cara – Wielki Książę Konstanty. 

Gdy wybuchło Powstanie Listopadowe – bunt przeciwko 
władcy ze wschodu, Modlin jako potężny skład prochu i amu-
nicji od razu stał się przedmiotem zainteresowania polskich ini-
cjatorów zrywu narodowego. Powstanie niestety upadło, a twier-
dzę przemianowano na Nowogieorgiewsk. Wtedy też zaczął się 
okres wielkiej rozbudowy Modlina. W 1844 r. powstał na tzw. Wy-
spie Szwedzkiej okazały spichlerz, a po drugiej stronie rzeki były 
już gotowe potężne koszary o długości ponad 2 km obliczone na 
20 000 żołnierzy. W latach 60. XIX w., jeszcze przed Powstaniem 
Styczniowym, kazamaty tychże koszar stały się carskim więzie-
niem, do którego trafiali więźniowie polityczni, a ucieczka z niego 
była praktycznie niemożliwa.   

Kres panowaniu rosyjskiemu w Modlinie położyła dopiero 
I wojna światowa. W lipcu 1915 r. naczelny inżynier twierdzy, gdy 
wracał z objazdu odcinka północnego, padł ofiarą niemieckie-
go patrolu. Wraz z nim w ręce wroga wpadły plany dotyczące 
przygotowań Rosjan do obrony. W sierpniu tego roku do Modlina 
wkroczyli Niemcy, którzy wykorzystywali Twierdzę na potrzeby 
magazynowe i szpitalne. 

WRESZCIE WOLNOŚĆ
Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości – w 1917 r. – do 

Modlina trafili Legioniści Piłsudskiego. Gdy mieli ślubować wier-

TWIERDZA 
NIEPODLEGŁOŚCI  
W SERCU POLSKI 

ność cesarzowi Niemiec, wybuchł tzw. kryzys przysięgowy. Jak 
barwnie opisał go W. Lipiński: „…pod nogi niedawnych towarzyszy 
broni pada(ły) ze złowrogim szczękiem szable oficerów (...).” Po-
noć po tym wydarzeniu pieśń Pierwsza Brygada (dwie pierwsze 
zwrotki i refren) ułożył nocą z 17 na 18 lipca 1917 r. w pociągu wio-
zącym internowanych legionistów z Modlina do obozu w Szczy-
piornie 18-letni żołnierz I Brygady, Tadeusz Biernacki. 

W okresie międzywojennym Modlin stał się potężnym gar-
nizonem wojska polskiego. W 1919 r. powołano tu do życia Kor-
pus Kadetów nr 2 – średnią szkołę wojskową, istną kuźnię kadr 
odrodzonej Polski. Wywodzili się z niej m.in. późniejsi twórcy 
Cichociemnych – Maciej Kalenkiewicz i Jan Górski, olimpijczyk 
i profesor Politechniki Wrocławskiej – Marian Górski czy Witold 
Urbanowicz ze słynnego Dywizjonu 303. 

Podczas Bitwy Warszawskiej wojska polskie pod energicznym 
dowództwem gen. Sikorskiego nie tylko przeszkodziły Rosjanom 
w przeprawie przez Wisłę, ale odparły ich aż do linii Narwi i Wkry. 

Ciekawostką jest fakt, że to właśnie w Modlinie powstał 
pierwszy po odzyskaniu niepodległości port marynarki wojennej 
w Polsce. W tutejszej stoczni powstał np. słynny ORP Batory i śli-
zgowce dla policji rzecznej. 

W międzywojennej twierdzy kwitło życie kulturalne, sportowe 
i gospodarcze. Niestety, kres temu położyła II wojna światowa. 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA
Od pierwszych dni września Twierdza Modlin poddawana 

była silnym atakom. 3 września bomby spadły na koszary, płonę-
ła stocznia. Modlińscy saperzy w czasie obrony sześć razy odbu-
dowywali most na Narwi – w większości wypadków pod ogniem 
artylerii i lotnictwa. 10 września do twierdzy po dramatycznej 
przeprawie dotarł cud techniki II RP, ścigacz z alupolonu – KU 
30, któremu udało się zestrzelić kilka niemieckich samolotów. 
13 września dowodzenie obroną przejął gen. Wiktor Thommee. 

Mimo wysiłków, Niemcy otoczyli Modlin z każdej strony. 
28  września poddała się Warszawa. Nawet szpital w Modlinie, 
choć na jego dachu widniał znak Czerwonego Krzyża, był bom-
bardowany. Brakowało leków. Operacje przeprowadzano przy 
świecy. Jedyne pożywienie, na jakie jeszcze mogli liczyć żołnie-

POMNIK OBROŃCÓW MODLINA 
FOT. DAMIAN OCHTABIŃSKI
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WIEŻA CZERWONA 
FOT. DAMIAN 

OCHTABIŃSKI
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rze była to konina i coraz mniejsze ilości ziemniaków. W zużyciu 
amunicji trzeba było wprowadzać drastyczne obostrzenia. 

Generał Thommee, nie chcąc przysparzać swojej załodze 
więcej cierpienia, podpisał kapitulację. „Dowódca polskich od-
działów w Modlinie i wszyscy oficerowie oddziałów załogi Modli-
na zachowują szable w uznaniu swojej dzielnej postawy w obronie 
Modlina” – czytamy w jej postanowieniach. Oddziały niemieckie 
obsadziły Twierdzę Modlin 29 września 1939 r. W chwili podda-
nia miało się w niej znajdować 1070 oficerów, 3192 podoficerów 
i 14 592 szeregowych. W rozkazie pożegnalnym Thommee pisał 
do nich: „Spełniliście obowiązek wobec Boga i Narodu Polskie-
go, ale jeszcze nie do końca! (...) Rozchodząc się wszyscy w nie-
znane dla Nas strony, niepewni naszego losu, nie zapominajmy 
nigdy, że jesteśmy żołnierzami polskimi, nie dajmy się nikomu 
uśpić i otumanić, ale stale powtarzajmy słowem i czynem w ży-
ciu nieśmiertelne słowa: «Jeszcze Polska nie zginęła».”.

Po wojnie Modlin pozostał ośrodkiem szkolenia Ludowego 
Wojska Polskiego. Istniała tu m.in. szkoła pilotów. Na bazie daw-
nego lotniska wojskowego funkcjonuje dziś cywilny międzynaro-
dowy port lotniczy Warszawa-Modlin. 

Z HISTORIĄ TWARZĄ W TWARZ 
O dziejach modlińskiej twierdzy można by pisać jeszcze wie-

le. Nic nie zastąpi jednak osobistej wizyty w tym miejscu, a jest 
ono bez wątpienia jednym z tych, które trzeba zobaczyć na wła-
sne oczy. Znajdziemy tu nie tylko zabytki, ale i piękną przyrodę 
– bliskość rzek, dużo zieleni. Choć znajdujemy się tuż obok War-
szawy, odnaleźć tu można upragnioną ciszę i spokój, a atmosfery 
jaka tu panuje nie da się opisać słowami. 

Każdą wizytę najlepiej zacząć od Centrum Informacji Tury-
stycznej, które mieści się przy ul. Baśki Murmańskiej 164 w No-

wym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy. Dostaniemy tu 
fachową pomoc, mapy i przewodniki. 

W tym samym budynku znajduje się Muzeum Kampanii 
Wrześniowej i Twierdzy Modlin, a w nim eksponaty z września 
1939 r. i nie tylko. Dla odważnych zaaranżowano schron ochrony 
przeciwlotniczej, w którym można poczuć, co znaczyło bombar-
dowanie. 

Jeśli zwiedzamy z wnukami warto rozważyć szlak Baśki Mur-
mańskiej – niedźwiedzicy polarnej, która przybyła tu z żołnierza-
mi z Rosji i salutowała samemu Piłsudskiemu.

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI 
Ogromne wrażenie na zwiedzających robią potężne koszary 

z wieżą widokową, z której przy dobrej pogodzie widać nawet 
Pałac Kultury i Nauki. Ciekawym doznaniem jest wizyta w pod-
ziemiach Frontu Księcia Warszawskiego. Jednym z najstarszych 
budynków jest Reduta Napoleona, którą ponoć zaprojektował 
sam Bonaparte. 

Twierdza Modlin to także system bram strzegących dostę-
pu do fortecy, działobitni i prochowni. Oprócz budowli typowo 
militarnych można zobaczyć dawne kasyno oficerskie (obecnie 
w remoncie), budynki mieszkalne dla carskiej i polskiej armii lub 
pięknie odrestaurowaną pralnię.

Z Warszawy można dostać się tu pociągiem Kolei Mazo-
wieckich lub autobusem. Nowy Dwór Mazowiecki znajduje się 
tuż przy trasie S7. Na miejscu można za darmo wypożyczyć ro-
wer z miejskiej wypożyczalni lub, już za opłatą, popływać ka-
jakiem. 

�� MARTYNA OLEŚKIEWICZ 
Fotografie: MAREK JAKUCZEK, DAMIAN OCHTABIŃSKI

WIDOK NA TWIERDZĘ MODLIN Z LOTU PTAKA. FOT. MAREK JAKUCZEK



26 www.glosseniora.pl

ŚLADAMI  NIEPODLEGŁEJ

MIASTO W KTÓRYM PATRIOTYCZNYCH ZRYWÓW I WY-
DARZEŃ BYŁO WIELE. MOJA DZIELNICA PRAGA-POŁU-
DNIE RÓWNIEŻ SŁYNIE Z WYDARZEŃ, KTÓRE NA TRWA-

LE ZAPISAŁY SIĘ W HISTORII KRAJU. CHCIAŁBYM POKRÓTCE 
OPISAĆ TE WYDARZENIA. 

W 2016 r. minęło 100 lat jak osiedla Grochów, Saska Kępa 
oraz Gocław zostały przyłączone do Warszawy. Sto lat temu, po 
latach daniny krwi spłacanej przez mieszkańców naszej dzielni-
cy, doczekaliśmy się miana pełnoprawnej części Stolicy. O historii 
dawnej i najnowszej nigdy na Pradze-Południe nie zapomnieli-
śmy. Od lat kultywujemy pamięć walki ze Szwedami, Rzezi Pragi, 
powstańczych zrywów narodowych, narodzin Niepodległej Polski 
czy obrony Warszawy w 1939 r. oraz Powstania Warszawskiego. 
Postaram się przywołać kilka wydarzeń z historii mojej dzielnicy.

Zaczęło się w czasie szwedzkiego „potopu” w 1656 r., gdy 
ludność walczyła w czasie obrony Warszawy z przeważającymi 
siłami wroga. Każdego roku składane są kwiaty pod pomnikiem 
na Wale Miedzeszyńskim, na wysokości Saskiej Kępy.

4 listopada 1794 r. doszło do tragicznych wydarzeń, które do 
historii Polski przeszły pod mianem „Rzezi Pragi”. Był to finalny 
akord Insurekcji Kościuszkowskiej. Tego dnia rosyjscy żołnierze 
wymordowali około 20 tys. bezbronnej ludności. Co roku składa-
ne są wieńce oraz odbywa się msza w intencji zabitych.

Chyba najważniejszym wydarzeniem historycznym na tere-
nie mojej dzielnicy była Bitwa pod Olszynką Grochowską w cza-
sie Powstania Listopadowego. Zawsze w listopadzie władze oraz 
mieszkańcy Pragi-Południe i Rembertowa uczestniczą w uroczy-
stościach przy symbolicznej mogile w Olszynce Grochowskiej. 
Wspominane są wydarze-
nia z 1831 r., a szczególnie 
bohaterstwo i determinacja 
podchorążego Piotra Wy-
sockiego. Od czasu powo-
łania Rady Seniorów Pragi-
-Południe jej członkowie są 
obecni na uroczystościach 
i składają wieniec. Ja, korzy-
stając z okazji, zatrzymuję się 
często przy kamieniu z tabli-
cą patrona ulicy, na której 

mieszkam. Po uroczystościach oficjalnych odbywają się pokazy 
grup rekonstrukcyjnych z tamtej epoki.

Tradycyjnie od wielu lat w dniu 14 września kombatanci 
z Pragi-Południe, samorządowcy, młodzież szkolna i seniorzy 
spotykają się przy głazie upamiętniającym bohaterską obronę 
Warszawy w 1939 r. przez 21 Warszawski Pułk Piechoty „Dzie-
ci Warszawy” pod dowództwem pułkownika Stanisława Sosa-
bowskiego.

W czerwcu zawsze gromadzimy się wokół głazu przy ulicy 
Grenadierów poświęconemu polskim żołnierzom z 1 Dywizji Gre-
nadierów sformowanej we Francji, którzy stoczyli pod Lagarde 
z wojskami niemieckimi.

Przedstawiciele społeczeństwa Pragi-Południe czczą pa-
mięć Powstańców Warszawskich poprzez odwiedzanie kilku 
miejsc związanych z tym zrywem mieszkańców naszego miasta. 
Finałem uroczystości jest koncert w Parku im. Obwodu Praga Ar-
mii Krajowej, a kilka dni później słuchamy zakazanych piosenek 
na Placu Szembeka. W czasie powstańczych walk alianci doko-
nywali zrzutów broni dla powstańczej armii i jeden z samolotów 
spadł zestrzelony do Jeziorka Kamionkowskiego. To wydarze-
nie również jest honorowane uroczystościami władz Warszawy 
i Ambasady Brytyjskiej. Jeden z dowódców AK, generał August 
Emil Fieldorf – „Nil” – ma swój pomnik na Gocławiu.

Moja dzielnica Praga-Południe godnie czci bohaterów, którzy 
walczyli o wolność naszego Kraju w ciągu całej historii.

�� JERZY MĄDRY

MOJE MIASTO RODZINNE 
– WARSZAWA

AUTOR PRZY POMNIKU  
PRZY UL. GRENADIERÓW
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WESTERPLATTE. TAK OCZYWISTY I ZNANY KAŻDEMU 
SYMBOL GDAŃSKA DLA NAS SENIORÓW NIESIE PRZE-
KAZ, NA KTÓRYM SIĘ WYCHOWALIŚMY. TO, CO ZNA-

MIENNE I WAŻNE DLA NASZEGO POKOLENIA NIE ZAWSZE 
PRZEMAWIA DO NAJMŁODSZYCH. BĘDĄC BABCIĄ NASTO-
LETNICH JUŻ WNUKÓW ZABIERAŁAM JE NIEJEDNOKROT-
NIE NA SPACERY PO WAŻNYCH MIEJSCACH GDAŃSKA. NA-
SZE KROKI PROWADZIŁY TEŻ NA WESTERPLATTE. MOJE 
WNUKI ZNAJĄ Z OPOWIEŚCI HISTORIĘ MIEJSCA, ALE MOŻE 
NIE WSZYSCY JĄ SŁYSZELI. CHCIAŁABYM ZAPOZNAĆ Z TYM 
FRAGMENTEM HISTORII DZIADKÓW, KTÓRZY PRZEKAŻĄ JĄ 
SWOIM WNUKOM. ZAINSPIROWAŁ MNIE GŁOS SENIORA, 
KTÓRY CHCĄC UPAMIĘTNIĆ MIEJSCA WAŻNA DLA HISTORII 
KRAJU WYDAJE EDYCJĘ „PATRIOTYCZNY GŁOS SENIORA – 
ŚLADAMI NIEPODLEGŁEJ”. 

Westerplatte to półwysep w Gdańsku, położony w północ-
no-wschodniej części miasta, pomiędzy Zatoką Gdańską i zako-
lem Martwej Wisły. Szerokość półwyspu szacowana jest na od 
ok. 200 do ok. 500 m, długość wynosi ok. 2 km. Nazwa półwy-
spu „Westerplatte” jest zbitkiem dwóch słów pochodzenia nie-
mieckiego wester – zachodni oraz Platte czyli płyta (w znaczeniu 
wyspa). W latach 1926-1939 działała tutaj wojskowa składnica 
tranzytowa, a wrzesień 1939 r. przyniósł znamienną obronę, która 
zapisała się jako symbol oporu Polski przeciwko najazdowi hi-
tlerowców. Z racji symboliki miejsce to jako jedyne w Gdańsku 
zachowało nazwę brzmiącą w obcym języku. 

Westerplatte kojarzy się jednoznacznie. To tutaj 1 września 
1939 r. o godzinie 4:45 rozpoczął się hitlerowski atak na nasz kraj. 
Niemiecki szkolny pancernik Schleswig-Holstein, który dobił do 
Gdańska już 25 sierpnia 1939 r. pod pretekstem kurtuazyjnej wizy-
ty, zaatakował nasz kraj. Z zewnątrz pancernik nie wyglądał na naj-
nowocześniejszy, był on jednak silnie uzbrojony i przygotowany do 
ataku. Pod pokładem przewoził szturmową kompanię Kriegsma-
rine. Obroną półwyspu w dniach 1-2 września dowodził mjr Hen-
ryk Sucharski, a w dniach 2-7 września dowodzenie przejął jego 
zastępca kpt. Franciszek Dąbrowski. Garnizon walczył samotnie, 
z przeważającymi liczebnie i zbrojnie siłami wroga. Po ogłoszeniu 
kapitulacji, niemieckie wojska już 10 października sprowadziły na 
półwysep polskich więźniów, którzy mieli uporządkować teren po 
wcześniejszych walkach. W marcu 1940 r. utworzono na Wester-
platte podobóz (Abteilung Aussenstelle) obozu koncentracyjne-
go w Stutthofie. Jego komendantami byli: SS-Hauptsturmführer 
Franz Christoffel, SS-Untersturmführer Paul Ehle i SS-Untersturm-
führer Kurt Mathesius. W maju 1941 r. zakończono prace rozbiórko-

we na Westerplatte (częściowe rozebranie koszar) przez ostatnią 
grupę więźniów i rozwiązano obóz.

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych w 1946 r. 
rozpoczęto rozminowywanie terenu półwyspu. Utworzono też 
symboliczny cmentarz. Na miejscu Wartowni nr 5 ustawiono 
krzyż i tablicę z nazwiskami poległych. Jednocześnie w budynku 
koszar detonowano niewybuchy, przyczyniając się do dewastacji 
obiektu. 2 lipca 1962 r. krzyż usunięto i postawiono na jego miej-
scu czołg T-34 z 1945 r. Po zakończonej wojnie w 1966 r. Polacy 
chcąc oddać cześć bohaterom Westerplatte, postawili pomnik 
Obrońców Wybrzeża przy wejściu do portu. Ma on 23 m wysoko-
ści. Jego budowa trwała 2 lata, a powstał z 236 bloków granito-
wych i waży 1150 t. Jest też zwyczaj, którego przestrzegają statki 
pływające pod obcymi banderami, wchodząc do portu oddają 
cześć naszym bohaterom za pomocą sygnałów. 

Westerplatte jest obowiązkowym punktem dla turystów, któ-
rzy odwiedzają trójmiasto. Szczególnie polecam je młodym lu-
dziom, którzy nie powinni zapominać o tak szczególnym frag-
mencie naszej historii okresu wojennego. Znajdują się tu bowiem 
miejsca, które należy zobaczyć, aby zrozumieć jak bohatersko 
broniono wolności Polski. Półwysep zwiedzamy począwszy od 
przystani statków pasażerskich. Stąd mamy widok na kanał por-
towy, Kościół Niepokalanego Serca Maryi, Pomnik Obrońców 
Wybrzeża oraz Twierdzę Wisłoujście. Następnie kierujemy się 
w kierunku schronu oraz wieży obserwacyjnej Westerplatte. 
Schron pochodzi z lat pięćdziesiątych XX wieku. Kolejne kroki za-
wiodą nas do Fortu, który jest częścią Pola Bitwy. W tym miejscu 
w 1939 r. mieściło się centrum obrony przeciwdesantowej

Westerplatte to kluczowy na wojennej mapie Polski punkt, 
który musi ocaleć od zapomnienia. My dziadkowie jesteśmy winni 
naszym wnukom opowieści, dzięki którym historia staje się żywa. 
Pamięć o bohaterach naszego kraju nie zginie, dopóki będziemy 
o nich mówić i przekazywać tę wiedzę naszym następcom. 

�� ZOFIA ŚLFIERZ

WESTERPLATTE  
– MAŁO ZNANE MIEJSCE

PANCERNIK „SCHLESWIG-HOLSTEIN” OSTRZELIWUJE WESTERPLATTE. 
WRZESIEŃ 1939 R.
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NA PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI, 30 PAŹDZIERNIKA 
1918 R., TRZEBA BYŁO W TARNOWIE CZEKAĆ PONAD 
146 LAT. BYŁO TO AŻ 53 418 DNI NIEWOLI. NA MOCY PO-

STANOWIEŃ I ROZBIORU WOJSKA AUSTRIACKIE JUŻ 31 LIP-
CA 1772 R. ZAJĘŁY TARNÓW I ZIEMIĘ TARNOWSKĄ. POLACY 
MIESZKAJĄCY NA TYM TERENIE NIGDY NIE POGODZILI SIĘ 
Z UTRATĄ NIEZAWISŁOŚCI. JAKO OCHOTNICY ZASILALI RZE-
SZE WALCZĄCYCH O WOLNOŚĆ PODCZAS POWSTANIA KO-
ŚCIUSZKOWSKIEGO, KAMPANII NAPOLEOŃSKIEJ, POWSTA-
NIA LISTOPADOWEGO I STYCZNIOWEGO. 

den z uczestników zrywu Franciszek Habura: „Kiedy wybuchło 
powstanie styczniowe w r. 1863 wszystka prawie młodzież gim-
nazjalna, zdolna do broni, opuściła szkołę i poszła w szeregi wo-
jowników za ojczyznę.”. Oblicza się, że w latach 1863-1864 ok. 
750 mieszkańców Tarnowa i obwodu tarnowskiego włączyło się 
w bezpośrednie lub pośrednie działania powstańcze. Do pełnego 
odzyskania niepodległości trzeba było jeszcze czekać 55 lat.

Godnym przywrócenia pamięci są związki marszałka Piłsud-
skiego z Tarnowem. Prawdopodobnie po raz pierwszy Piłsud-
ski przybył tu w sierpniu 1901 r. w celach leczniczych. Zalecenie 
prof. Stanisława Pareńskiego przekazane Piłsudskiemu brzmiało: 

ŚLADAMI NIEPODLEGŁEJ:

TARNÓW 
– PIERWSZE NIEPODLEGŁE!

Jedną z pierwszych postaci, walczących o „wolność naszą 
i waszą” był urodzony w Tarnowie późniejszy generał Józef Bem 
(1794-1850), żarliwy patriota, który walczył o niepodległość oj-
czyzny, a potem wspierał ruchy wolnościowe podczas Wiosny 
Ludów. Bem bywa określany jako bohater trzech narodów, gdyż 
swoim życiem i czynami wpisał się w historię Polski, Węgier i Tur-
cji. Jego prochy 30 czerwca 1930 r. sprowadzono do rodzinnego 
Tarnowa i umieszczono w mauzoleum w Parku Strzeleckim.

Z tamtego czasu szczególnie istotny był wkład dzieci i mło-
dzieży tarnowskiej w „sprawę narodową” 1863 r. Jak napisał je-

GENERAŁ JÓZEF BEM (1794-1850)

MAUZOLEUM GEN. JÓZEFA BEMA, TARNÓW
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„Odpoczywaj pan, dopóki nie zacznie się pan nudzić”. Wskutek tej 
porady Piłsudski udał się do Tarnowa i dla regeneracji sił zażywał 
kąpieli w Dunajcu. Kilkanaście lat później, w 1911 i 1913 r., Piłsud-
ski co najmniej kilkukrotnie przebywał w Tarnowie prowadząc ak-
cję organizacyjną „Drużyn Strzeleckich” i „Związku Strzeleckiego”. 
W listopadzie 1913 r. komendant wypowiedział prorocze słowa: 
„Wielka wojna narodów i to w niedalekiej przyszłości jest nieunik-
niona i że Polska, jeśli w tej wojnie ma odzyskać niepodległość, 
musi na szalę rozgrywających się wypadków wojennych rzucić 
ciężar polskiej szabli. Strzelec to kadra przyszłej armii polskiej”. 

plutony i jeden pluton wysłałem na stację kolejową dla rozbrajania 
przejeżdżających Austriaków, a reszta ćwiczyła na sali musztrę. 
Otrzymałem wezwanie Dziadosza zgłoszenia się do mieszkania 
jakiegoś oficera austriackiego, Polaka, na ul. Chyszowską. (…) Na 
zebraniu tym zapadła decyzja przeprowadzenia przewrotu w daną 
noc. Oficerowie 20 p.p. (por. Gebel i inni) ręczyli za swój pułk. Poza 
20 p.p. była jeszcze jedna czy dwie komp. wiedeńskiego p.p., które 
należało rozbroić niespodziewanie nad ranem.”. Styliński dalej tak 
relacjonował przebieg nocnej akcji: „O pierwszej w nocy Komitet 
miał do swych delegatów wiadomość o stanowisku oficerów i po-
stanowił komendantem miasta mianować płk. Kajetana Amirowi-
cza, a w tymże czasie oficerowie, wśród entuzjazmu publiczności 
w kawiarni Skolimowskiego zdzierali bączki austriackie ze swych 
czapek. Tejże nocy P.O.W. i studenci rozbroili nie stawiające żadne-
go oporu posterunki i warty wojskowe”.

Rankiem 31 października, na kilka godzin przed Krakowem, 
Tarnów był wolny. Tak relacjonowała to ówczesna prasa: „31sze-
go rano komitet w komplecie jawił się w starostwie i żądał od sta-
rosty przysięgi na wierność polskiemu państwu. Opierającemu 
się staroście prezes komitetu Nożyński zagroził aresztowaniem, 
a dr Łubieniecki przez otwarte okno widząc oddał przechodzą-
cych żołnierzy, wychyliwszy się zawołał „Niech żyje Polska”. Żoł-
nierze udekorowanemi już polskimi orzełkami wyciętymi z od-
znak trzeciomajowych, powtórzyli chórem ten okrzyk. Starosta 
złożył przysięgę. (…) Przez całe rano na mieście nastrój świątecz-
ny. (…) To Kraków wtedy dopiero zaczynał swe oswobodzenie, 
gdy u nas już było po przysiędze. (…)”.

Wkrótce potem, 19 listopada 1918 r., odbyło się pierwsze 
w wolnej Polsce posiedzenie tarnowskiej Rady Miejskiej. W jej 
skład dokooptowano nauczycielkę Marię Drozd (1874-1928), dzia-
łaczkę Ligi Kobiet. Była to pierwsza w Polsce kobieta zasiadająca 
w radzie miasta.

Uroczyście obchodzono 10- i 20-lecie odzyskania niepod-
ległości. W 1938 r. odbywało się ono szczególnie uroczyście, 
a podczas obrad Rady Miejskiej nadano honorowe obywatel-
stwo Romanowi Sanguszce (1901-1984). 

W czasach powojennych podobnie było w 1988, 1998 i 2008 r. 
30 października 2008 r. do Tarnowa wieczorem przybył prezydent 
RP Lech Kaczyński, który zainaugurował oficjalnie obchody 90-le-
cia odzyskania niepodległości. W 2017 r. Rada Miejska uchwaliła 
30 października Świętem Miasta Tarnowa „Pierwsze Niepodległe” 
Dzień Zwycięskiego Zrywu Niepodległościowego z roku 1918. 
W tym dniu wyróżniono honorowym obywatelstwem miasta płk. 
Jerzego Pertkiewicza (1920-2018). W dniach wielkiego jubileuszu 
100-lecia odzyskania wolności 30 października 2018 r. podczas 
uroczystej sesji Rady Miejskiej i Rady Powiatu wręczono nagro-
dy im. T. Tertila, a na Rynku nieopodal Pasażu Tertila odsłonięto 
jego pomnik. Odbył się także apel pamięci, uroczystości kościelne 
w katedrze oraz patriotyczne pod Pomnikiem Nieznanego Żołnie-
rza, zaś 31 października wielki koncert niepodległościowy.

�� MIECZYSŁAW CZOSNYKA 
UTW przy PWSZ w Tarnowie

DR TADEUSZ TERTIL (1864-1925)

Jedną z osób, która przyczyniła się do tego, że Tarnów ma 
prawo uważać się za „Pierwsze Niepodległe” był dr Tadeusz 
Tertil (1864-1925), absolwent gimnazjum w Nowym Sączu i Wy-
działu Prawa UJ, pracujący jako adwokat w Tarnowie. W latach 
1907-1923 pełnił funkcję burmistrza miasta i do jego zasług na-
leży zaliczyć budowę nowego gmachu dworca kolejowego, wo-
dociągów oraz linii tramwajowej. Przybył do Tarnowa 30 paź-
dziernika 1918 r. z Krakowa i zarządził nadzwyczajne posiedzenie 
radnych, które odbyło się o godz. 18 i wówczas do porządku ob-
rad zgłosił następujący wniosek: „Rada m. oświadcza, że Tarnów 
oddaje się poleceniom rządu warszawskiego – i że organowi 
rządowemu utworzonemu przez Radę Regencyjną da posłuch”. 
Został on jednogłośnie uchwalony.

W tym czasie w mieście był już opracowany plan przewrotu, 
polegający na zbrojnym przejęciu władzy od Austriaków. Odbyło 
się to bez rozlewu krwi, nocą z 30 na 31 października. Jan Styliń-
ski napisał: „Gdzieś wieczorem 27 lub 28 października doszliśmy 
z Dziadoszem do przekonania, że sytuacja dojrzała już do prze-
wrotu. Ja zmobilizowałem mych peowiaków wieczorem w sali 
strzelnicy w parku tarnowskim, a Władek rozpoczął pertraktacje 
z oficerami Polakami z 20 p.p. austr. (…) Podzieliłem wszystkich na 
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DZISIEJSZY UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKO-
WIE NARODZIŁ SIĘ W 1925 R. JAKO WYŻSZE STUDIUM 
HANDLOWE. STWORZYŁA GO TRÓJKA PROFESORÓW 

AKADEMII HANDLOWEJ PRZY UL. KAPUCYŃSKIEJ 2 W KRA-
KOWIE – WEDŁUG DZISIEJSZYCH STANDARDÓW ODPOWIA-
DAJĄCEJ SZKOLE ŚREDNIEJ – ARNOLD BOLLAND (1881-1940) 
– CHEMIK I TOWAROZNAWCA, ALBIN ŻABIŃSKI (1883-1959) 
– PRAWNIK I EKONOMISTA, PODOBNIE JAK ZYGMUNT SAR-
NA (1890-1974). AKADEMIA TA POWSTAŁA U SCHYŁKU XIX W. 
Z ISTNIEJĄCEJ OD 1886 R. WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ, 
A OD 1906 R. POSIADAŁA WYBUDOWANY DLA NIEJ GMACH. 
W TYM SAMYM ROKU JEJ DYREKTOREM ZOSTAŁ DR JÓZEF 
KANNENBERG (1862-1925), KTÓRY STWORZYŁ JUŻ W 1906 R. 
„KURS ABITURIENTÓW” – PIERWSZY ZAWIĄZEK WYŻSZEGO 
SZKOLNICTWA HANDLOWEGO W KRAKOWIE.

WSH w latach 1927-1931 przeniosło się do własnych budyn-
ków przy ul. Henryka Sienkiewicza 4 i 5. Do dzisiejszego dnia 
w kolebce UEK przy ul. Kapucyńskiej 2 istnieje Zespół Szkół Eko-
nomicznych nr 1. UEK posiada zaś główny adres przy ul. Rako-
wickiej 27, a jego własnością są także wspomniane wcześniej 
gmachy przy ul. Henryka Sienkiewicza. 

Arnold Bolland był dyrektorem WSH, a po jego przekształ-
ceniu w 1938 r. we pełni już akademicką Akademię Handlową, 
przez kilka miesięcy 1939 r. – do rezygnacji wiosną tego roku – 
pierwszym jej rektorem. Podkreślał on, że celem tej Uczelni jest 
edukacja i wychowanie studentów do odgrywania kulturotwór-
czej roli w społeczeństwie. 

W 1913 r. AH przy ul. Kapucyńskiej 2 opuścił Andrzej Tadeusz 
Hałaciński (1891-1940), urodzony w Skawinie polski urzędnik, 
żołnierz i oficer Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego i Wojska 

KAPUCYŃSKĄ, HENRYKA SIENKIEWICZA, RAKOWICKĄ...

KRAKOWSCY ADEPCI NAUK 
HANDLOWYCH NA ŚCIEŻKACH  
KU NIEPODLEGŁEJ

FOTOGRAFIA NOWEGO GMACHU 
SZKOŁY HANDLOWEJ W KRAKOWIE 

Z WARSZAWSKIEGO CZASOPISMA 
„ŚWIAT”, ZAMIESZCZONA W NIM 

8 GRUDNIA 1906 R. – „ŚWIAT”, NR 49, 
8 GRUDNIA 1906, S. 18 (ZE ZBIORU 

WŁASNEGO TADEUSZA FILARA)
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Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, poeta – współtwórca 
pieśni My, Pierwsza Brygada. Zginął 10 kwietnia 1940 r. jako ofiara 
zbrodni katyńskiej, a w 2007 r. pośmiertnie awansowano go do 
stopnia pułkownika. W rodzinnej Skawinie ma współcześnie uli-
cę swojego imienia.

Przy ul. Kapucyńskiej 2 kształcił się w latach 1910-1912 na kur-
sach handlowych jako absolwent szkoły średniej Stanisław Fran-
ciszek Sosabowski (1892-1967) ze Stanisławowa, zmarły w Hil-
lington w Wielkiej Brytanii. Przerwał naukę by działać w ruchu 
niepodległościowym. Służył w armii Austro-Węgier, a następnie 
w Wojsku Polskim – wiosną 1939 r. został pułkownikiem. W 1941 r. 
stworzył w Wielkiej Brytanii pierwszą w historii Wojska Polskiego 
jednostkę spadochronową – Pierwszą Brygadę Spadochronową. 
Jej hasłem stało się „Najkrótszą drogą!” – do okupowanej Polski 
na spadochronach. Brygada ta dowodzona przez niego już jako 
generała (od czerwca 1944 r.) wzięła udział we wrześniu 1944 r. 
w Operacji Market-Garden – największej w drugiej wojnie świa-
towej operacji powietrzno-desantowej sprzymierzonych. Twórcę 
Brygady pozbawiono dowództwa u schyłku 1944 r. na życzenie 
Brytyjczyków, a potem pracował jako robotnik.

Nauki handlowe studiowała w WSH przy Kapucyńskiej 2, 
lecz kończyła studia przy ul. Henryka Sienkiewicza 4, Teresa 
Lasocka z Monasterzysk (1904-1974). Przerwała studia z histo-
rii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim i jesienią 1925 r. stała 
się studentką WSH. W 1928 r. uzyskała dyplom z odznaczeniem 

w zakresie ogólno-handlowym. Powróciła wówczas do studiów 
na UJ i w 1931 r. ukończyła historię sztuki. W czasie drugiej woj-
ny światowej pracowała na rzecz więźniów hitlerowskich wię-
zień i obozów, była istotnym ogniwem przemycanych z obo-
zu Auschwitz-Birkenau grypsów. W 1946 r. poślubiła historyka 
sztuki – prof. Karola Estreichera juniora. W Wojewódzkiej Radzie 
Narodowej w Krakowie kierowała w latach 1945-1946 sekcją po-
mocy m.in. byłym więźniom obozów koncentracyjnych. 

Niepodległej Polse służył i o jej niepodległość walczył tak-
że Dominik Ździebło (1914-1962). Pochodził z Pochwacia – dzi-
siaj to część Jastrzębia-Zdroju. Po maturze zapisał się do WSH. 
Równolegle także pracował. W 1937 r uzyskał dyplom z od-
znaczeniem z zakresu ogólnohandlowego. We wrześniu 1939 
r. walczył w składzie Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” 
gen. Franciszka Kleeberga. Po bitwie pod Kockiem dostał się do 
niewoli, z której zbiegł. W Krakowie stał się współtwórcą, a po-
tem dowódcą, jednostki Armii Krajowej o kryptonimie „Żelbet”. 
Jako „Kordian” był przeciwnikiem organizowania spektakular-
nych akcji na terenie miasta. Starał się uratować Kraków przed 
zniszczeniami jakie stały się od sierpnia 1944 r. losem Warsza-
wy. Aresztowany w 1949 r. przez Urząd Bezpieczeństwa w Ka-
towicach został w 1953 r. skazany na trzynaście lat więzienia. 
Po listopadzie 1955 r. z powodu braku dostatecznych dowodów 
winy Dominik Danowski-Ździebło (człon nazwiska od pseudo-
nimu), w niezwykle złym stanie zdrowia, wyszedł na wolność. 
W 2007 r. jego imieniem nazwano fragment projektowanej 
wówczas tzw. trasy Wolbromskiej w Dzielnicy IV Prądnik Biały 
i Dzielnicy V Krowodrza, na odcinku od ul. Doktora Twardego do 
ul. Opolskiej. W maju 2017 r. przy Sali Muzeum UEK w Budynku 
Głównym, została odsłonięta tablica upamiętniająca „Kordiana”, 
który uratował nie tylko życie wielu Polaków – ale i ocalił od 
zniszczenia Kraków.

Niepodległej Polsce służył także Mieczysław Pemper (1920-
2011). Pochodził z żydowskiej rodziny z Podgórza. Od marca 1943 r. 
do września 1944 r. był więźniem i przymusowym sekretarzem 
komendanta niemieckiego obozu w Krakowie-Płaszowie Amo-
na Götha. Dzięki m.in. niemu powstała „lista życia” – lista Oskara 
Schindlera, znana z filmu Stevena Spielberga z 1993 r. Po maturze 
w 1938 r. podjął studia na dwóch uczelniach – UJ i AH. Ważnym 
i inspirującym dla niego doświadczeniem stało się w dzieciństwie 
odkrycie nad wejściem do ewangelickiego kościoła św. Marcina 
przy ul. Grodzkiej w Krakowie łacińskiego napisu: Frustra vivit, qui 
nemini prodest („Próżno żyje ten, kto innym nie pomaga”). Po woj-
nie w 1948 r. ukończył studia w AH. W połowie lat 50. wyjechał 
w ramach łączenia rodzin do Niemiec. Zmarł jako honorowy oby-
watel Augsburga. 

Kilka krótkich opowieści – z wielu możliwych do opowiedzenia, 
o krakowskich adeptach nauk handlowych, którzy szli ku Niepod-
ległej Polsce przed 1918 r. i potem, służąc jej swą wiedzą i sercem.

�� TADEUSZ FILAR 
Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BROSZUROWE WYDANIE TEKSTU I NUT MARSZU 
I BRYGADY Z OKRESU II RZECZYPOSPOLITEJ  
(ZE ZBIORU WŁASNEGO TADEUSZA FILARA)
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MIJA WŁAŚNIE 100 LAT, 
GDY MÓJ STRYJEK JAN 
PELC, STARSZY BRAT 
MOJEGO OJCA, JAKO 
LEGIONISTA BRAŁ 
UDZIAŁ W WALKACH 
O PRZEMYŚL I LWÓW 
PRZECIWKO ARMII 
CZERWONEJ. PO 
ZAKOŃCZENIU I 
WOJNY ŚWIATOWEJ 
OSIEDLIŁ SIĘ WE WSI 
KREMERÓWKA (DZIŚ 
KREMERIWKA) KOŁO 
CHODOROWA NA 
UKRAINIE (OK. 50 KM 
OD LWOWA, 20 KM 
OD ŻURAWNA). TAM 
WYBUDOWAŁ DOM, 
ZAŁOŻYŁ RODZINĘ 
I UPRAWIAŁ BURAKI 
CUKROWE.

W Kremerówce książe Adam Lubomirski, mający siedzibę i nowoczesną 
cukrownię w Przeworsku, postanowił wybudować kolejną cukrownię. Do reali-
zacji tego zadania oddelegował cukrownika, inżyniera Kremera. Przy cukrow-
ni powstała wieś do dziś nosząca nazwę Kremeriwka. Jak łatwo się domyślić, 
mieszkańcy Kremerówki musieli opanować tajniki uprawy buraków cukrowych 
i spasania wysłodków. Ponieważ w latach 30-tych ubiegłego wieku w Polsce 
szalał kryzys i bezrobocie, do Kremerówki dotarli: mój ojciec Stanisław i jego 
kuzyn Jerzy Warzecha (syn siostry ojca Maryni). Ojciec mój wkrótce otrzymał 
pracę w fabryce alabastru księżnej Heleny Czartoryskiej w Żurawnie, a pozostali 
członkowie rodziny zajęli się uprawą buraków cukrowych i spasaniem wysłod-
ków poprodukcyjnych. 

Żyli sobie szczęśliwie do roku 1939, gdy do Kremerówki wkroczyła Czerwo-
na Armia. Stryjek Jan z żoną i trzema córkami jako były legionista został już we 
wrześniu 1939 r. wywieziony na Sybir (w rejon Kałymy). To był początek długiego 
marszu rodziny Pelców ku wolności. 

Ojciec mój Stanisław , jako artylerzysta 24-go Pułku Artylerii Lekkiej (stacjonu-
jącego w Jarosławiu) brał udział w kampanii wrześniowej. Pod Radymnem dostał 
się do niewoli niemieckiej, ale udało mu się zbiec i po kilku tygodniach wrócił do 
Żurawna. Rodzina zaś stryjka wraz z Jerzym Warzechą podjęła decyzję o wstą-

ŻYCIE NIE NALEŻY DO NAS, 
TYLKO DO OJCZYZNY

<<    
LEGIONISTA  
JAN PELC                                                

PIERWSZY Z LEWEJ-BOMBARDIER STANISŁAW PELC
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pieniu do formującej się w ZSRR II Armii gen. Andersa. Wkrótce 
(jeszcze w ZSRR) zmarła żona stryjka Anna, zaś dwie córki Krysia 
i Zosia wstąpiły do wojska. Najpierw służyły w PSK (Pomocnicza 
Służba Kobiet), a następnie po dotarciu do Palestyny w jednostce 
WAF (Women’s Air Forces), jako tak zwane „Wafki”.

Pod dowództwem gen. Władysława Andersa II Korpus Pol-
ski długim marszem w 1943 r. dociera przez Liban do Palestyny, 
gdzie przechodzi gruntowne szkolenie. Tu Pelcowie spotykają 
Antoniego Tyszarskiego, Bolesław Nowakowskiego i Francisz-
ka Sabana, Przeworszczan, którzy zbiegli z Polski i przez Wę-
gry, Bułgarię, Grecję ,Turcję, Syrię dotarli do Palestyny. Kolejny 
etap to Egipt, gdzie skutecznie bronili Tobruku. Tytuł niniejsze-
go artykułu do życiowa dewiza por. Antoniego Tyszarskiego 
– kawalera orderu Virtuti Militari. Ci czterej Przeworszczanie 
stworzyli unikalny, wyróżniający się zespół. Antoni Tyszarski, 
wówczas sierżant, był dowódcą jednostki zwiadu i z powodze-
niem wykorzystywał doświadczenie zdobyte podczas napaści 
Niemiec na Polskę. Wraz z pozostałymi członkami oddziału 
notował duże sukcesy, np. z 15 osobową grupą zwiadowców 
dokonał brawurowego wypadu na pozycje niemieckie, w cza-
sie którego zniszczyli niemiecką baterię ciężkich moździerzy, 
za co Tyszarski został odznaczony orderem Virtuti Militari. Bo-
lesław Nowakowski, znający język angielski był wielce przy-
datny przy negocjacjach z Brytyjczykami. Franciszek Saban był 
z kolei dobrym bokserem. Wiele spraw z różnymi przeciwni-
kami załatwiał „ręcznie”. Jerzy Warzecha pracował jako saper 
i zaopatrzeniowiec.

W tygodniku Hejnał Mariacki nr 9/395 redaktor Wiesław 
M. Kornasiewicz przeprowadził wywiad z Antonim Tyszarskim, 
w którym tenże opowiada o przyczynach klęski wrześniowej, 
jego drodze życiowej i uzbrojeniu Wojska Polskiego. Wspomina 
też, że z rozkazu gen. Wojciecha Jaruzelskiego został awanso-
wany do stopnia porucznika.

Wszyscy Przeworszczanie przeszli szlak bojowy aż do Monte 
Cassino, a po walkach o Bolonię zostali zdemobilizowani (Niemcy 

WAF-KI, ZOSIA I KRYSIA PELC      J.WARZECHA, A.TYSZARSKI,  
B. NOWAKOWSKI

skapitulowali). Stryjek Janek z córkami osiedlili się w miejscowości 
Henrietta w Kanadzie, tuż przy wodospadzie Niagara. Pozakładali 
rodziny. Na zdjęciu z 1970 roku rodzina Pelców i Warzechów liczy 
20 osób. Tyszarski, Warzecha i Saban w 1946 roku wrócili do Polski 
i włączyli się w nurt życia przeworskiego społeczeństwa. Cała ich 
czwórka bardzo była ze sobą związana. Do ostatnich dni swego 
życia spotykali się i wspominali czas wojny. Można powiedzieć, że 
byli jedną rodziną. Prochy Tyszarskiego spoczywają w Przewor-
sku przy alei głównej Starego Cmentarza. Nowakowski został po-
chowany w Australii, Saban w Osinach koło Poznania, a Warzecha 
w Jarosławiu. Jan Pelc i córki znaleźli miejsce spoczynku w Kana-
dzie, a mój ojciec na Starym Cmentarzu w Przeworsku. Stanisław 
Pelc, jako jeden z czternastu najbardziej zasłużonych Przeworsz-
czan „ab urbe condita” do roku 2018 (z okazji 625 rocznicy istnie-
nia miasta) został uhonorowany piękną granitową tablicą w Spo-
łecznym Muzeum PTTK w Przeworsku Dzieje i Ludzie. Muzeum to 
w sierpniu br. otrzymało Honorowa Odznakę Ministerstwa Sportu 
i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”.

Warto przypomnieć, że Antoni Tyszarski był 5 razy ranny, 
otrzymał 30 odznaczeń polskich i brytyjskich. Wymienię tylko 
kilka: Krzyż Virtuti Militari, Krzyż Walecznych (dwukrotnie), Brą-
zowy Krzyż z Mieczami, Brytyjski Military Medal, Gwiazda Afryki, 
Gwiazda Italii, Defense Medal i inne. Jerzy Warzecha, Bolesław 
Nowakowski i Franciszek Saban też zostali wielokrotnie uhono-
rowani odznaczeniami polskimi i alianckimi. 

Na koniec wspomnę jeszcze mojego chrzestnego ojca Woj-
ciecha Gladysza, który walczył w szeregach Armii Krajowej i swo-
je „odsiedział”. Ja, jako najmłodszy w rodzinie nie walczyłem jako 
żołnierz, ale też coś dla Ojczyzny zrobiłem. Jako inżynier chemik 
o specjalności „Technologia Materiałów Wybuchowych” ponad 
30 lat pracowałem w tej branży (w sumie 50 lat pracy). W tym 
czasie jako współautor opracowałem z kolegami takie rozwią-
zania jak rakiety Grad, Mały i Duży Ładunek Wydłużony (do nisz-
czenia min), przeciwpancerne PG-7, PG-9, „Malutka” i powietrze-
-powietrze S-5M. Wdrożyliśmy je do produkcji i weszły one na 

uzbrojenie Wojska Polskiego.
Synowie Jerzego Warzechy Bartek i Wojtek 

(bliźniacy) mieszkają w miejscowości Henrietta 
przy Niagarze, gdzie w roku 2016 ich odwiedziłem.

I tak od Przeworska, przez Kremerówkę, Sybir, 
Bliski Wschód, Afrykę, Włochy, Kanadę przebiegał  
patriotyczny szlak rodziny Pelców i ich przyjaciół, 
by zakończyć się… w Przeworsku. 

�� HENRYK STANISŁAW PELC
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W tym roku spotkanie to miało bardzo uroczysty przebieg. 
Odbyło się oficjalne odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnie-
rzy AK batalionu „Pięść”, którzy 74 lata temu walczyli na stadio-
nie Polonii i tam polegli w walkach. Uczczono tragiczne natarcie 
batalionów „Zośka” i „Czata 49” ze Starego Miasta na Dworzec 
Gdański w nocy z 21 na 22 sierpnia 1944 r. W obchodach wzięli 
udział Powstańcy Warszawscy, przedstawiciele urzędów pań-
stwowych, władz miasta, IPN, organizacji społecznych, władz 
klubu, grupa rekonstrukcyjna, przedstawiciele kibiców Polonii 
Warszawa oraz Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Po-
ległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

Dworzec Gdański oraz przynależne do niego obiekty tworzy-
ły jeden z najsilniejszych ośrodków niemieckiego oporu w pół-
nocnej części Warszawy i były swoistą barierą oddzielającą od-
działy AK na Starym Mieście od powstańczego Żoliborza. Polskie 
dowództwo od pierwszych dni powstania zamierzało wywalczyć 
korytarz pomiędzy tymi dzielnicami.

Ze wspomnień Jana Nowakowskiego, ps. „Tomek”: 

„Natarcie na Dworzec Gdański rozpoczęło się około 
godz. 2:30, lecz zostało odparte przez nawałę 
ogniową nieprzyjaciela, ale około godz. 3:30, 
gdy zaczynało już świtać, rozwinęło się natarcie 
od strony Starówki, dowodzone przez majora 
Wacława Janaszka „Bolka”, w sile ok. 350 ludzi 
w wykonaniu dwu kompanii batalionu „Czata 49” 
pod dowództwem Zbigniewa Ścibor-Rylskiego 
„Motyla” i dwu kompanii batalionu „Zośka” (...). 
Po otrzymaniu rozkazu pogotowia bojowego 
powstańcy rozciągnęli się tyralierą wzdłuż ulic 
Konwiktorskiej i Bonifraterskiej. Gdy o godz. 3:30 do 
prawego skrzydła i centrum dotarł rozkaz natarcia, 
powstańcy przeskoczyli ul. Konwiktorską i biegnąc 
przez boiska KS „Polonia”, starali się dotrzeć 

POLONIA WARSZAWA 
PAMIĘTA O BOHATERACH
KAŻDEGO ROKU, 
W ROCZNICĘ POWSTANIA 
WARSZAWSKIEGO, POD 
TABLICĄ UPAMIĘTNIAJĄCĄ 
WALKI I POLEGŁYCH 
BOHATERÓW, ZBIERAJĄ 
SIĘ NA STADIONIE KLUBU 
SPORTOWEGO POLONIA 
WARSZAWA ŻYJĄCY 
JESZCZE ŚWIADKOWIE 
TAMTYCH OKRUTNYCH 
CZASÓW, ICH PRZYJACIELE, 
A TAKŻE KULTYWUJĄCY 
POWSTAŃCZE ROCZNICE 
KIBICE POLONII WARSZAWA 
ORAZ MŁODZI LUDZIE, 
DLA KTÓRYCH HISTORIA 
TAMTYCH DNI JEST LEKCJĄ 
PATRIOTYZMU. DRUŻYNA I POWOJENNEGO MISTRZA POLSKI (1946)
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niezauważeni do muru otaczającego stadion 
od północy, dostali się jednak pod gęsty ostrzał 
niemieckiej broni maszynowej. Po dotarciu do muru 
spadł na nich dodatkowo ostrzał granatników, 
było wtedy wielu zabitych i rannych. Lewe skrzydło, 
otrzymawszy rozkaz do natarcia, posuwało się 
przez teren getta, likwidując niemieckie punkty 
oporu i ponosząc znaczne straty od ich ognia. 
Skutkiem tych strat dotarł do majora „Bolka” 
rozkaz wycofania się, podczas którego powstańcy 
ponieśli dalsze straty w zabitych i rannych. Ogółem 
w natarciu poległo 21 żołnierzy batalionu „Zośka”, 
z czego 11 na boisku KS „Polonia”. Ranni, których nie 
zdołano z niego ściągnąć, zostali z nastaniem dnia 
rozjechani przez czołgi niemieckie, posłane w tym 
celu na pole bitwy.” 

Stanisław Sieradzki, ps. „Świst”, wspomina: 

„Szczególnym przeżyciem był dla mnie udział 
w jednym z natarć na pozycje niemieckie 
na Dworcu Gdańskim (...). Mieliśmy zadanie 
ubezpieczać od strony ulicy Konwiktorskiej 
atakujących przez stadion żołnierzy 
dwóch batalionów. Zająłem stanowisko 
w ruinach domków kasowych Polonii od 
ulic Konwiktorskiej. Byłem świadkiem 
ciężkiej, bolesnej tragedii naszych chłopców, 
którzy uderzali przez boisko, przez płytę 
stadionu. Pamiętam, że na samej płycie 
legło jedenastu naszych chłopców. Wokół 
stadionu zginęło dwunastu.”

 Łączniczka Anna Szarzyńska-Rewska, ps. „Renata”,  
opowiada:

„Szarzało, gdy poderwano nas do ataku. Nasz pluton 
tworzył prawe skrzydło natarcia; po lewej naszej 
stronie szedł pluton Stanisława Kozickiego „Howerli” 
(...). Przebiegłszy ul. Konwiktorską dostaliśmy się na 
teren stadionu Polonii. Nasza grupa biegła blisko 
trybun, które otaczały plac od strony ul. Bonifraterskiej. 
Biegliśmy dość wolno, tyralierą, pochyleni. Pistolet 
trzymałam w ręku wysunięty nieco ku przodowi, choć 
zabezpieczony (...). Już, już dobiegaliśmy zbawczego, 
jak nam się zdawało, muru, gdy nagle w panującej 
dotąd zupełnej ciszy wybuchł szczekot maszynowej 
broni. Natężenie ognia i gęstość kul, które mogliśmy 
widzieć w postaci masy pędzących światełek, była 
przerażająca. Zaczynało już świtać, gdy mjr „Bolek”, do 
którego dotarły meldunki o stratach i nikłym sukcesie 
terenowym, zdecydował o przerwaniu ataku i odwrocie 
(...). Rano na boisko Polonii wjechał niemiecki czołg i 
miażdżył gąsienicami leżących na murawie rannych, 
których nie zdołano wynieść spod morderczego ognia.”

22 sierpnia 1944 r. to data, która dla kibiców Polonii War-
szawa wiąże się z zadumą i przypomina o ponadczasowych 
wartościach, jak honor i pragnienie wolności. Po oficjalnych 
uroczystościach powstańcy zostali zaproszeni przez przedstawi-
cieli Ośrodka Kibice Razem Polonia Warszawa do klubu z proś-
bą o spędzenie czasu z młodzieżą i trochę opowieści. Podczas 
tego spotkania o czasach Powstania Warszawskiego opowiadał 
Pan Jakub Nowakowski ps. „Tomek”, jeden z ostatnich żyjących 
żołnierzy Batalionu „Zośka”, który brał udział w natarciu na Dwo-
rzec Gdański od strony Żoliborza. Obecny był także Pan Tadeusz 
Tokarski, cywilny uczestnik Powstania, który jako mały chłopiec 
był gońcem przy oddziale „Kryski” i druhna Daniela Ogińska ps. 
„Pszczoła”, sanitariuszka 7. Pułku Piechoty Legionów „Garłuch”. 
Z jej inicjatywy powstał kamień upamiętniający odbicie Janka 
Bytnara „Rudego”, który znajduje się przed Arsenałem. 

Stadion im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego i ośrodek sporto-
wy przy ul. Konwiktorskiej 6 byli świadkami wielu 
ważnych wydarzeń, nie tylko o charakterze spor-
towym. W walkach o Warszawę walczyli i ginęli 
tu obrońcy Starego Miasta. Przy Konwiktorskiej 
swoją siedzibę ma wielosekcyjny klub sporto-
wy Polonia Warszawa, który zdobył pierwsze po 
wojnie mistrzostwo Polski w piłce nożnej. To naj-
starszy, założony w 1911 r., najdłużej nieprzerwa-
nie działający klub sportowy stolicy.

Powstańcom chwała!

KOMBATANCI ORAZ KIBICE POLONII WARSZAWA PODCZAS OBCHODÓW 
UPAMIĘTNIAJĄCYCH WALKI POWSTAŃCZE NA TERENIE STADIONU POLONII 
I JEGO OKOLIC

�� Opracowanie: Ośrodek Kibice 
Razem Polonia Warszawa, JK.

WIEŃCE ZŁOŻONE W HOŁDZIE 
ŻOŁNIERZOM ARMII KRAJOWEJ

>>
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PRZYSZLI NA ŚWIAT W SPOLONIZOWANEJ OD KILKU 
POKOLEŃ RODZINIE GALLASÓW, KTÓRYCH PRZODKO-
WIE WYWODZILI SIĘ Z OKOLIC TRYDENTU (AKTUALNIE 

WŁOSKIE TRENTINO). BYLI SYNAMI JÓZEFA GALLASA I LU-
DWIKI Z NAGAWIECKICH GALLASOWEJ. STARSZY Z NICH – 
LEON STANISŁAW URODZIŁ SIĘ W 1889 R. W PODTARNOW-
SKICH SIEDLISZOWICACH, JAKO CZWARTE DZIECKO JÓZEFA 
I LUDWIKI, A BENIAMINEK MIECZYSŁAW W 1900 R. W TAR-
NOWIE. RÓŻNILI SIĘ CHARAKTERAMI. STARSZY BYŁ ZAWSZE 
OPANOWANY. MŁODSZY – JAK MÓWIONO W RODZINIE – 
CZASAMI WPROST NIEOKIEŁZNANY. GDY STARSZY LEON 
W 1909 R. ZDAŁ MATURĘ W TARNOWSKIM GIMNAZJUM RE-
ALNYM I PODJĄŁ STUDIA NA POLITECHNICE LWOWSKIEJ, 
MIECZYSŁAW WŁAŚNIE ROZPOCZYNAŁ ŻYCIE GIMNAZJALI-
STY. JEDNAK OBAJ STALI SIĘ MODELOWYMI PRZEDSTAWI-
CIELAMI SWOICH CZASÓW, REPREZENTANTAMI MŁODYCH, 
KTÓRYM DANE BYŁO UCZESTNICZYĆ W WALCE O NIEPOD-
LEGŁOŚĆ OJCZYZNY.  

MIECZYSŁAW GALLAS (1900-1920)

Wybuch Wielkiej Wojny, jak początkowo nazywano I wojnę 
światową rozpalił emocje i nadzieje Polaków. Mieczysław, jako 
członek Związku Strzeleckiego, odpowiedział wraz z kolegami 
na wezwanie Józefa Piłsudskiego. Grupa młodocianych zapa-
leńców ruszyła do Krakowa. Prowadził ich kuzyn Nagawieckich 
i Gallasów, profesor gimnazjalny – Tadeusz Gawryś. Sam nie miał 
tyle szczęścia co jego podopieczni. Poległ pierwszy, w dniu 29 
października 1914 r., w 24 dniu walki. 

Mieczysław, wcielony do 5 Pułku Piechoty Legionów, walczył 
przez całą wojnę, a w 1920 r. wziął udział w kampanii wschod-
niej, podczas wojny polsko-bolszewickiej. Długo dopisywało mu 
szczęście żołnierskie. Dopiero wrzesień 1920 r. położył kres le-
gionowej karierze. Podporucznik Gallas zginął 3 września w wal-
kach pod Drują. Było to miasteczko położone u ujścia do Dźwiny 
rzeczki Drujki, na Pojezierzu Brasławskim, na ówczesnej granicy 
polsko-łotewskiej. Obecnie jest to wyludniona białoruska wieś1. 
Mieczysław pośmiertnie został awansowany do stopnia kapitana 
i otrzymał  Krzyż Virtuti Militari V klasy2. Pochowano go na Sta-

1   Wikipedia.org./wiki/Druja, oraz: Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej,Tom.1 Wo-

jewództwo wileńskie, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 1938,s.4.

2  Lista Kawalerów Orderu VM – www.stankiewicz.com,  www.wtg-gniazdo.org.

OPOWIEŚĆ O DWÓCH 
BRACIACH

rym Cmentarzu w Tarno-
wie, obok starszej siostry. 
Po Mieczysławie i jego 
wuju Tadeuszu Gawry-
siu pozostał w Dębicy ślad 
w postaci napisu na tablicy 
tamtejszego LO im. Włady-
sława Jagiełły. Upamiętnia 
absolwentów, którzy w XX 
wieku zginęli za Ojczyznę.

MIECZYSŁAW GALLAS

LEGITYMACJA MIECZYSŁAWA 
PODPISANA PRZEZ  

JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

>>
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LEON STANISŁAW GALLAS (1889-1946) , 
 PS. „LEON”, „NOËL”, „SZPAK” 

Jego drogi do Niepodległej były inne niż brata Mieczysława. 
Podczas studiów we Lwowie był członkiem Bratniaka. W latach 
1911-1912 odbywał służbę w armii austriackiej, ukończył wów-
czas kurs podoficerów rezerwy. W styczniu 1913 r. został zastęp-
cą, a następnie komendantem Związku Strzeleckiego w Tarno-
wie. Od 1914 r. poświęcił się pracy instruktora wojskowego, dzięki 
czemu działalność organizacyjna nabrała wojskowego cha-
rakteru, a tarnowski Związek Strzelecki doprowadził pod jego 
egidą do pogodzenia się pozostałych organizacji niepodległo-
ściowych. Po wybuchu wojny natychmiast został zmobilizowa-
ny i służył w 30 Pułku Piechoty armii austro-węgierskiej. 18 paź-

dziernika 1914 r. brał udział na froncie rosyjskim w krwawej bitwie 
pod Kraśnikiem. Ciężko ranny leczył się w Pradze w wojskowym 
szpitalu. Później objął dowództwo kompanii w swoim pułku, ale 
w 1916 r. ponownie został ranny. Jako rekonwalescent praco-
wał przez kilka miesięcy w wojskowej administracji, a w 1917 r. 
awansowano go do stopnia porucznika. Jego wielokrotne proś-
by o przeniesienie do Legionów Polskich odrzucano bezapela-
cyjnie, bo stanowił dla armii dużą wartość, jako doświadczony 
oficer liniowy. W sierpniu 1918 r. został urlopowany w celu ukoń-
czenia przerwanych wojną studiów, toteż październik zastał go 
w Tarnowie. Wieczorem, w dniu 30 października 1918 r. nadszedł 
wymarzony czas. Z peowiakami i byłymi legionistami, bez jakich-
kolwiek ustaleń z krakowskim ośrodkiem politycznym przepro-
wadził akcję rozbrajania Austriaków. Następnie obsadził komen-
dę miasta i posterunek żandarmerii. Swoim działaniem o kilka 
godzin wyprzedził podobną akcję krakowską, którą dowodził 
kpt. piechoty WP Antoni Stawarz. Do dzisiaj pomiędzy Krakowem 
i Tarnowem trwa spór, które z miast było pierwsze w akcji roz-
brajania zaborców. Ówczesny burmistrz Tarnowa Tadeusz Tertil 
uznając zasługi por. Leona Gallasa w akcie oswobodzenia mia-
sta powołał go na stanowisko szefa żandarmerii. Po zakończeniu 
wojny został zwolniony do dyspozycji komendanta głównego 
Policji Państwowej. W latach 1919-1930 był kolejno: komendan-
tem PP, komisarzem rządu w Lublinie, kom. PP w Białymstoku, 
Kielcach, naczelnikiem Urzędu Śledczego i z-cą kom. okręgo-
wego w woj. poleskim, kom. PP w Kowlu, kom. PP w Krakowie 
i oficerem inspekcyjnym w Lublinie. W latach 1930/39, jako sta-
rosta kolejno piastował urząd we Lwowie, Wrześni i Żydaczowie, 
z którego ewakuował się 17 września 1939 r. na Węgry. W Buda-
peszcie znalazł się w najbliższym otoczeniu Edwarda. Śmigłego-
-Rydza, gdzie wraz z Lipińskim, Rogowskim i Piaseckim współ-
tworzył Obóz Polski Walczącej (OPW) – emigracyjną konspirację 
piłsudczykowską. W czerwcu 1943 r. za zgodą Wodza Naczelne-
go wrócił do kraju i w krakowskiej Delegaturze Okręgowej rządu 
objął stanowisko naczelnika Wydziału Polityczno-Społeczne-
go, a w jego ramach Działu Bezpieczeństwa oraz został repre-
zentantem OPW na woj. krakowskie. W tym czasie działał pod 
dwoma pseudonimami: „Noël” i „Szpak”. Aresztowany w styczniu 
1945 r. wraz z innymi członkami delegatury, został skazany na 3 
lata więzienia. Na skutek starań rodziny objęty amnestią wyszedł 
z więzienia w lutym 1946 r. Zmarł 13 marca. Pochowany na cmen-
tarzu Rakowickim. Odznaczony: Krzyżem Niepodległości z Mie-
czami, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 
za Wojnę 1918/21, Medalem „Polska Swemu Obrońcy”.

�� ANNA GALLAS-DROPIŃSKA 
Fotografie z archiwum rodzinnego  

Autorki, wnuczki Leona.

LEON STANISŁAW GALLAS 
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MOJA RODZINA MIESZKAŁA PRZED I WOJNĄ ŚWIATO-
WĄ NA UKRAINIE, W GUBERNI KIJOWSKIEJ W MAJĄT-
KU ZARUDNE. MŁODA WŁADZA RADZIECKA ROZPOCZĘ-

ŁA SWOJE RZĄDY OD WYSIEDLANIA „POLSKICH PANÓW”. 
MOJEGO DZIADKA FRANCISZKA I BABCIĘ STANISŁAWĘ, 
TAMTEJSZYCH WŁAŚCICIELI ZIEMSKICH, W 1918 R. BANDA 
UZBROJONYCH KOZAKÓW O MAŁO NIE ZABIŁA NA MIEJSCU. 
W SĄSIEDNICH MAJĄTKACH ZGINĘŁO WTEDY Z RĄK CZER-
WONYCH ŻOŁDAKÓW WIELU POLAKÓW. PRZYWÓDCA GRU-
PY REKWIZYCYJNEJ POWIEDZIAŁ WTEDY ZNAMIENNE SŁO-
WA: „WY SALACIŃSCY DOBRE PANY. MY WAS NIE REZATY. 
UBIEŻAJCIE DO TEJ WASZEJ POLSZY. WSIO MUSICIE POZO-
STAWIĆ NOWEJ WŁASTI RADZIECKIEJ. DAMY WAM JEDNAK 
NA DOROGU PARĘ KONI I WÓZ”. WYGNANI, ALE OCALENI, 
WRACALI DO OJCZYZNY, KTÓRA WŁAŚNIE ODZYSKAŁA NIE-
PODLEGŁOŚĆ PO 123 LATACH NIEWOLI.

Podróż przez odrodzoną Polskę dziadka i babci z dwójką 
małych dzieci trwała kilka miesięcy. Na wozie jechał mój wtedy 
10-letni ojciec, Zygmunt i jego 8-letni brat Józef. Wędrówka do-
biegła kresu dopiero w Bydgoszczy. Tu mój dziadek Franciszek 
otrzymał od lokalnych władz polskich posadę leśniczego. Była 
to pewna forma rekompensaty za utracone na wschodzie mie-
nie. Nowe miejsce zamieszkania znajdowało się w leśniczówce 
Jasiniec na terenie puszczy bydgoskiej. Murowany domek stał 
w głębi lasu, w połowie drogi pomiędzy Bydgoszczą, a Fordo-
nem. Wierzyć się nie chce, że jeszcze w latach 30-tych ubie-
głego wieku wilki często podchodziły nocami pod leśniczówkę 
i przeraźliwie wyły.

Już w Bydgoszczy dziadkom urodził się Kazimierz, trzeci syn. 
Trójka dzieci leśniczego wraz chłopcami z pobliskiej wsi Czar-
nówczyn każdą wolną chwilę spędzała na zabawie w Indian. 
Idealną scenerię do podchodów stanowiły pobliskie górki for-
dońskie, położone na Miedzyniu. Dziadek zmarł w 1935 r. Bab-
cia z trójką dzieci przeniosła się do wynajmowanego mieszkania 
w Bydgoszczy. W czasie wojny 1939-45 losy mojej rodziny prze-
biegały podobnie, jak milionów innych Polaków. Okupacja, przy-
musowe roboty i tułaczka po świecie.

Po raz pierwszy koło historii obróciło się w 1961 r. Los zrzą-
dził, że Zygmunt, mój ojciec, otrzymał propozycję pracy w Zakła-
dach Energetycznych w Bydgoszczy. Zaraz po przyjeździe od-
wiedziliśmy całą rodziną „rodową” leśniczówkę. Wtedy też po raz 
pierwszy, jako 13-latek, dowiedziałem się o Dolinie Śmierci. To 
miejsce wcześniej było terenem dziecięcych zabaw mojego ojca 
i jego braci. Teraz jest zbiorową mogiłą. Nasze spotkanie z „no-
wym” leśniczym było bardzo interesujące. Jako młodzieniec był 

naocznym świadkiem tamtych tragicznych zdarzeń. Usiedliśmy 
na ławce pod rosnącym do dziś kilkusetletnim dębem. Z za-
partym tchem słuchałem o tragedii do jakiej doszło przed laty 
w tym miejscu. W trakcie zajmowania ziem polskich w 1939 r. tuż 
za wojskiem posuwały się specjalne jednostki niemieckie. Miały 
one na celu eksterminację narodu polskiego. Dowódcą plutonu 
Selbstschutzu w pobliskim Fordonie został miejscowy ogrod-
nik, Walther Gassmann. Ten oprawca dowodził egzekucjami po-
cząwszy od 10 października aż do 26 listopada 1939 r. W wąwozie 
pomiędzy wzgórzami miedzyńskimi zginęli głównie nauczyciele, 
urzędnicy, kupcy, rzemieślnicy, lekarze i duchowni. Wśród za-
mordowanych byli również miejscowi Żydzi, przeznaczeni do fi-
zycznej likwidacji. Nieoficjalnie mówi się o około 1 200 ofiarach 
– opowiadał wtedy leśniczy.

Pod koniec XX stulecia oba sąsiednie miasta, Bydgoszcz 
i Fordon bardzo zbliżyły się do siebie. Pozostały jedynie resztki 

DOLINA ŚMIERCI

STANISŁAWA I FRANCISZEK SAŁACIŃSCY NA ŁAWECZCE PRZED 
LEŚNICZÓWKĄ W JASIŃCU
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dawnej puszczy. U podnóża fordońskich górek powstała 90 ty-
sięczna dzielnica mieszkaniowa, Nowy Fordon.

I oto kolejne zrządzenia losu. W latach 1982-1984 stanowisko 
rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Byd-
goszczy pełnił na stałe mieszkający w Gdańsku mój stryj, prof. 
Józef Sałaciński. Kampus uczelni znajduje się w Fordonie. Teren 
uczelni graniczy z lasami koło leśniczówki Jasiniec. Stryj był miło-
śnikiem spacerów. W wolnych chwilach odwiedzał z sentymen-
tem miejsca swojego dzieciństwa. W 1986 r. wraz z moją żoną 
Bożeną otrzymaliśmy nowe mieszkanie na osiedlu Przylesie. Znaj-
duje się ono zaledwie kilkaset metrów od Doliny Śmierci! Do le-
śniczówki w Jasińcu mamy około dwóch kilometrów. Tak więc hi-
storia po raz kolejny zakreśliła koło. W naszym nowym „gniazdku” 
rok później przychodzi na świat Radosław, mój pierworodny syn. 
Dolinę codziennie oglądaliśmy z okna naszego wieżowca.

Przez wiele lat niezależnie od pory roku chodziliśmy na space-
ry wokół doliny. Mieliśmy świadomość, że cały teren jest przesiąk-
nięty krwią setek niewinnych ludzi. Wiedzę tę wpajaliśmy od ma-
łego naszemu synowi. Teraz zabieramy tu na spacery nasze wnuki: 
7-letniego Tymka i rocznego Krzysia. Ich też uczymy szacunku dla 
tych, którzy umarli za Polskę. W okresie przed Świętami Zmarłych 
przychodzimy tu regularnie porządkować bezimienne groby.

Przez cały czas obserwujemy jak z roku na rok zmienia się 
wygląd Doliny Śmierci. W 2009 r. powstała tu Kalwaria Bydgo-
ska połączona z Golgotą i drogą krzyżową. Trzynaście stacji Dro-
gi Krzyżowej ma formę dwumetrowych krzyży wykonanych ze 
stali. Stacja 12, czyli „Brama do Nieba”, zbudowana jest w formie 
24-metrowej ściany. Powstała z 716 krzyży greckich, będących 
symbolem cierpienia i zbawienia. W tym miejscu odbywają się 
corocznie misteria paschalne.

Moja żona Bożena na emeryturze została przewodniczą-
cą Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Bydgoszczy. Każdego roku organizuje dla studentów-

POMNIK POMORDOWANYCH BYDGOSZCZAN

SENIORZY KAZIMIERZOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
W BYDGOSZCZY KAŻDEGO ROKU PRZED ZADUSZKAMI PORZĄDKUJĄ 
GROBY POMORDOWANYCH I PALĄ ZNICZE

-seniorów spacer nordic walking do Doliny Śmierci. Jest wtedy 
okazja wspomnienia tragicznej historii Polski. Jest też czas na 
chwilę zadumy i zapalenie zniczy. Inną inicjatywą jest „Niebiański 
spacer”, który poświęcony jest „Tym, którzy odeszli” w różnych 
okresach historii. Podczas spaceru seniorzy wspominają zmar-
łych oraz tragiczne losy historii Polski. Miejscem głównych uro-
czystości jest pomnik-kajak papieża Jana Pawła II. Tam zebrani 
śpiewają ulubioną przez papieża „Barkę”. W tym roku w „Niebiań-
skim spacerze” brał udział Prymas Polski, arcybiskup Wojciech 
Polak. Modlił się wspólnie z seniorami. Pochwalił wspaniałą ini-
cjatywę, która nie pozwala na zapomnienie tych wszystkich, któ-
rych nie ma wśród nas.

�� MIŁOSZ SAŁACIŃSKI
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Honorowymi gośćmi Muzeum Polaków Ratujących Żydów 
oraz pozostałych współorganizatorów III Ogólnopolskiego Zjaz-
du Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej byli 
członkowie Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Na-
rodów Świata. Są to osoby, które otrzymały izraelskie wyróż-
nienia za pomoc udzieloną Żydom w trakcie okupacji niemiec-
kiej. Średnia wieku członków założonego w 1985 r. towarzystwa 
przekracza osiemdziesiąt lat i więcej. Wciąż jednak są ludźmi 
aktywnymi. Często, a przynajmniej na tyle ile pozwala im na to 
kondycja, uczestniczą w szeregu uroczystości państwowych, 
a także związanych z tematyką, która ich łączy – pomocą Żydom 
podczas tragicznego okresu Holokaustu. Prezesem Polskiego 
Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata jest pani 
Anna Stupnicka-Bando, 89-letnia doktor medycyny, która pod-
czas wojny wraz z matką niosła pomoc Żydom na warszawskim 
Żoliborzu. Podczas uroczystości i spotkania w Markowej dnia 19 
października br. zebrali się przedstawiciele towarzystwa z całej 
Polski. Gościły również rodziny tych osób, a także kombatanci 

UCZESTNICY PRELEKCJI W MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW W DNIU 19 PAŹDZIERNIKA 2018 R. FOT. MPRŻ

SENIORZY W MARKOWEJ 
PODCZAS III ZJAZDU POLAKÓW 
RATUJĄCYCH ŻYDÓW

W DNIACH 17-19 PAŹDZIERNIKA 2018 R. 
W RZESZOWIE I MARKOWEJ ODBYŁ SIĘ 
III OGÓLNOPOLSKI ZJAZD POLAKÓW 
RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS 
II WOJNY ŚWIATOWEJ. TO WYJĄTKOWE 
WYRÓŻNIENIE, SZCZEGÓLNIE DLA 
MUZEUM POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW, 
KTÓREGO CODZIENNA DZIAŁALNOŚĆ 
MERYTORYCZNA, EDUKACYJNA I 
POPULARYZACYJNA OSCYLUJE WOKÓŁ 
HISTORII ZNANYCH I MNIEJ ZNANYCH 
POLSKICH SPRAWIEDLIWYCH. 



41

i osoby represjonowane zrzeszone wokół Urzędu ds. Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, który był pomysłodawcą zjazdu 
i współorganizatorem tegorocznej jego edycji. Urząd reprezen-
tował jego zwierzchnik, minister Jan Józef Kasprzyk. 

Po oficjalnych uroczystościach w Markowej w bezpośredniej 
bliskości Sadu Pamięci, w asyście 21. Brygady Strzelców Podha-
lańskich w Rzeszowie, złożono wieńce i znicze pod pomnikiem 
poświęconym rodzinie Ulmów z Markowej. Pomnik ten znajduje 
się dzisiaj w samym centrum Sadu Pamięci. Później uczestnicy 
zjazdu mieli możliwość zwiedzenia i zapoznania się z Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów. Dla wielu z nich było to pierwsze 
doświadczenie z tym miejscem, dlatego też dało się odczuć nie-
powtarzalną atmosferę emanującą od polskich Sprawiedliwych 
i ich rodzin. Szczególną uwagę poświęcono temu, aby maksy-
malnie rzeczowo i skrupulatnie poinformować polskich Sprawie-
dliwych o działalności muzeum, jego bliższych i odległych pla-
nach, a także przypomnieć o sukcesach, jakie już muzeum ma 
na swoim koncie. Seniorzy z Polskiego Towarzystwa Sprawiedli-
wych Wśród Narodów Świata otrzymali wszystkie te informacje 
podczas prezentacji multimedialnej, a dodatkowo mogli skon-
frontować je ze stałą ekspozycją i przewodnikiem. 

Ostatniego dnia Zjazdu wszystkich jego uczestników go-
ściliśmy w Markowej, gdzie odbyły się uroczystości oficjalne-
go otwarcia Sadu Pamięci, dedykowanego Polakom ratującym 
Żydów w trudnych czasach II wojny światowej. W Sadzie Pa-
mięci upamiętnionych jest blisko 1500 nazw wiosek, miaste-
czek i miast z czasów II  Rzeczpospolitej, w których to polska 
ludność niosła pomoc przedstawicielom społeczności żydow-
skiej. Wszystkie wspomniane tam miejscowości, to jednocze-

ANNA STUPNICKA-BANDO, PREZES POLSKIEGO TOWARZYSTWA SPRAWIEDLIWYCH WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA. FOT. MPRŻ

śnie przypadki ratowania zakończone nadaniem honorowego 
wyróżnienia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Sad Pamię-
ci w Markowej jest jedynym tego typu miejscem w kraju. Jest 
też nawiązaniem do pasji sadowniczej jednego z patronów Mu-
zeum Polaków Ratujących Żydów – Józefa Ulmy. Sad Pamięci 
w Markowej jest też małą analogią do Sadu Sprawiedliwych, 
który rozpościera się na wzgórzach Jerozolimy pod Instytu-
tem Yad Vashem. To najnowsza inwestycja Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów, mająca formę upamiętnienia, a dla turysty 
odwiedzającego wystawę główną w muzeum miejsce odpo-
czynku, zadumy i refleksji. Sad Pamięci dotowany był przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a realizowany 
przez pierwszą placówkę muzealną, do której pierwotnie Mu-
zeum Polaków Ratujących Żydów należało, czyli Muzeum-Za-
mek w Łańcucie. Budowę Sadu Pamięci w Markowej wsparła 
też Gmina Markowa.

Dzień 19 października 2018 r. przeszedł do historii Muzeum 
Polaków Ratujących Żydów jako jeden z dotychczas najważniej-
szych. Muzeum odwiedzili przecież ci, o których muzeum mówi 
niemal codziennie za pośrednictwem wszelkich możliwych me-
diów. Są oni dla pracujących tu osób źródłem inspiracji w pracy 
badawczej, muzealnej, edukacyjnej, promocyjnej i popularyza-
cyjnej. Muzeum w Markowej jest jedynym tego typu miejscem 
w kraju, które w 100% poświęcone jest Polakom ratującym Ży-
dów podczas II wojny światowej. Stąd też wizyta polskich Spra-
wiedliwych i ich rodzin była dla tej placówki tak ważnym, niemal 
legitymizującym samą jej działalność, doświadczeniem.

�� JAKUB PAWŁOWSKI
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DO TEJ PORY NIE MIAŁEM OKAZJI OPOWIEDZIEĆ O SO-
BIE I SWOJEJ RODZINIE. CZY TO DLATEGO, ŻE MI TEJ 
SPOSOBNOŚCI NIE DAWANO; CZY MOŻE TEŻ PIĘTRZY-

ŁY SIĘ TRUDNOŚCI ZEWNĘTRZNE; CZY PRZYTŁACZAŁA 
MNIE ŚWIADOMOŚĆ OPINII JAKIE MOGŁYBY SIĘ POJAWIĆ, 
ŻE TAKI CZŁOWIEK TERAZ, PO TYLU LATACH CHCE COŚ 
OPOWIEDZIEĆ. JEDNAK SZACOWNY MÓJ WIEK EMERYTAL-
NY PRZYNAGLA MNIE DO KRÓTKICH WSPOMNIEŃ O MOICH 
RODZICACH.

MERTA ULMAN (70+)

Jan późną jesienią 1918 r. wrócił do domu, jego żona nie żyła już 
od dwu miesięcy. Tak więc mojej 6 letniej Mamie matkowały przez 
najbliższe 10 lat dwie starsze siostry: Maria i Aniela – dopóki nie 
wyszły za mąż. Emocjonalnie Wiktoria związana była jednak naj-
bardziej ze swoim starszym bratem Franciszkiem. 

Odrodzona Polska przygotowała dla mojej Mamy pełny 
7-klasowy program szkoły podstawowej, którą z dobrym wy-
nikiem ukończyła w 1926 r. Przez kolejny rok (1926/7) przygo-
towywała się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Od tego 
też czasu datuje się opieka proboszcza markowskiego x. Wła-
dysława Tryczyńskiego nad moją Mamą, która stała się aktywną 
członkinią markowskiego Koła Katolickiego Stowarzyszenia Mło-
dzieży. W Kole tym odbywały się osobno spotkania dla dziew-
cząt, a osobno dla chłopców. Bibliotekę parafialną prowadził mój 
ojciec. Był wprawnym introligatorem, więc dobrze opiekował się 
księgozbiorem, z którego książki wypożyczali członkowie Koła. 

Kiedy w 1932 r. w sąsiedniej wsi Gać zainstalował się Uni-
wersytet Ludowy prowadzony przez małżeństwo Zofię i Ignace-
go Solarzów, Wiktoria zaczęła z dużym niepokojem przeżywać 
ogromne zaangażowanie swojego ukochanego brata Franciszka 
Niemczaka w wolnomyślicielskie idee, jakie przynieśli ze sobą 
założyciele Uniwersytetu. Bała się, że jej brat w tym towarzy-
stwie całkiem odejdzie od wiary i Kościoła. Franek tłumaczył jej: 
„Ulegasz tylko opiniom źle nastawionych przeciwników, zapisz się 
sama na kurs, a wtedy porozmawiamy…”. 

Z błogosławieństwem x. Tryczyńskiego Mama, którą ksiądz 
uznał za wystarczająco mocną, by mogła wejść w paszczę lwa, za-
częła uczęszczać na zajęcia na Kursie dla dziewcząt wiosną 1933 r. 

15-LETNIA WIKTORIA NIEMCZAK. FOT. JÓZEF ULMA

PRZESTRZEŃ 

Lubię się przechadzać po mojej rodzinnej okolicy, po polach 
tych dziesięciu wsi wokół miasteczka Landshut/Łańcut lokowa-
nych na prawie magdeburskim w XIV stuleciu i zasiedlonych, jak 
wiele innych wsi w widłach Sanu i Wisłoki, osadnikami niemieckimi. 
Moja rodzinna Markenhow/Markowa była w tym zespole najwięk-
szą wsią i najdłużej zachowała swoją odrębność. Jeszcze w pierw-
szej ćwierci XIX w. niektórzy z moich pradziadów śpiewali na Wiel-
kanoc w kościele starą pieśń: Chist ist erstanden…, a wiele moich 
prababek odmawiało poranne i wieczorne pacierze po niemiecku, 
bo tak je nauczyli urodzeni na początku XIX w. ich matki i ojcowie. 

CZAS

Ojciec mój Józef, syn Marcina Ulmana i Franciszki Kluz, choć 
był najstarszy z czworga rodzeństwa, to jednak nie był pierworod-
nym; pierwszy syn zmarł mając 1,5 roku, jak wiele dzieci w tamtych 
latach. Dziadek Marcin miał trzy siostry i pięciu braci, wszyscy jego 
bracia byli cenionymi we wsi rzemieślnikami: stolarzami, cieślami, 
szewcami, ale też i muzykami grającymi na weselach. 

Mama moja Wiktoria, młodsza od ojca o 12 lat była najmłod-
szą z 14-ciorga dzieci Jana Niemczaka, syna Walentego i Fran-
ciszki z Homanów. Jednak tylko jej trzech braci i dwie siostry 
dożyło wieku dorosłego. Tak wysoka śmiertelność potomstwa 
musiała być spowodowana jakimś konfliktem rodziców na po-
ziomie genetycznym, bo biedy w tym domu jak i w większości 
pozostałych rodzin nie było. 

Gdy wybuchła I wojna światowa Austriacy powoływali do woj-
ska kolejne roczniki młodych chłopaków. Zaczęto jednak wcielać 
do wojska także młodych żonatych mężczyzn. Kiedy w trzecim 
roku trwania wojny wezwanie do stawienia się w twierdzy Prze-
myśl otrzymał ojciec Mamy Jan Niemczak (43 latek) stało się ja-
sne, że część powołań była sposobem na wymuszanie łapówek 
przez miejscowego komendanta policji austriackiej. Dziadek mógł 
się wykupić, ale widać nie chciał. Wiedział, że jego dorastający 
trzej synowie są przez niego dostatecznie dobrze przygotowani, 
by poprowadzić samodzielnie 12-morgową gospodarkę. Zanim 
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Z trudem wytrzymywała kilkugodzinne siedzenie na wykładach, 
których treści nie chciała zaakceptować. Dużo lepiej przyjmowa-
ła zajęcia praktyczne, szczególnie te dotyczące nauki kroju i szy-
cia. Jednak przed zakończeniem kursu stała się przez przypadek 
świadkiem gorszącej obyczajowo sceny. Uciekła tego dnia z zajęć 
i już więcej tam nie przyszła. Usiłowała opowiedzieć bratu cze-
go stała się mimowolnym świadkiem, ale z początku nie dawano 
wiary jej słowom, a sama Solarzowa przypięła jej łatkę niezrówno-
ważonej wariatki. 

By rozładować traumę jaką teraz przeżywała Mama, x. Try-
czyński zorganizował wystawienie sztuki teatralnej pt. „Święty Au-
gustyn”, gdzie znaczącą była rola matki Augustyna jako tej, która 
wytrwale modli się o nawrócenie syna i zostaje wysłuchana. Sztu-
kę reżyserował Antoni Dźwierzyński, a Mama zagrała św. Monikę 
znakomicie. Teraz to ona w tej roli była duchową matką dla swoje-
go brata Franciszka. Jesienią 1934 r. sztuka cieszyła się dużym po-
wodzeniem, szczególnie wśród bogatszych gospodarzy, a Mama 
została zapamiętana w tej roli tak, że po wielu latach niektórzy 
wspominali, że tak pięknie zagrała Matkę Boską. Zachowało się 
zdjęcie całego zespołu kilkunastu osób grających w tej sztuce 
(Wiktoria pośrodku z krzyżem w ręce) zrobione przez mojego 
Ojca. Zapomniałem powiedzieć, że fotografowanie było jego pa-
sją już od blisko 10 lat. Owszem, robił zdjęcia na zamówienie, ale 
przede wszystkim powstawały tzw. reportażowe, które zatrzymy-
wały w kadrze ulotne chwile niepozowanej rzeczywistości nasze-
go markowskiego życia. Na wiosnę 1935 r. ojciec poprosił Wiktorię, 
by została jego żoną. Oczywiście przyjęła oświadczyny – bardzo 
chciała być matką i to licznej rodziny.

KONIEC CZASU 

O tym co się wydarzyło w naszej rodzinie przez następne lata 
można już dziś przeczytać w kilku książkach autorstwa wnuka sio-
stry mojej Mamy Mateusza Szpytmy. Można tez odwiedzić Mu-
zeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. 
Rodziny Ulmów w Markowej. Jednak przez blisko pół wieku od 
pamiętnego dla nas dnia 24 marca 1944 r. było na temat tamtych 
wojennych wydarzeń tak cicho, że w końcu teraz ogłuszony je-
stem szumem medialnym jaki wokół naszej małej rodziny powstał 
w ciągu ostatnich lat. Rodzina i mieszkańcy Markowej zawsze 
o nas pamiętali, ale dopiero proboszcz x. Stanisław Leja i Mateusz 
Szpytma uznali, że naszą historię powinno się opowiedzieć innym. 
Wiele też chciał bym jeszcze, do tak dziś przedstawianej naszej 
rodzinnej historii, dopowiedzieć, ale brak mi już miejsca…

POST SCRIPTUM 

Oddałam glos siódmemu dziecku Wiktorii i Józefa Ulmanów/
Ulmów. O jego pamięć medialną, o to że zaistniało w siedmiu 
miesiącach swojego życia płodowego upominałam się przez 
parę ostatnich lat. A dla mnie jego istnienie było bardzo ważne 
od kiedy moi dziadkowie: Maria Stefania i Franciszek Niemczako-
wie w latach 1960-tych opowiedzieli mi o wydarzeniach tamtej 
marcowej nocy i poniedziałkowego poranka 1944 r. 

�� JOANNA MARIA KORNECKA 
Kraków, jesień 2018 r.

WIKTORIA JAKO ŚW. MONIKA. FOT. JÓZEF ULMA
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JAKO OSOBA PRZYNALEŻNA DO GRUPY SENIORÓW 
TRAFIŁEM DO CIECHOCINKA, W KTÓRYM SPĘDZIŁEM 
PRAWIE MIESIĄC. POMIĘDZY ZAJĘCIAMI, KTÓRE PRO-

PONOWAŁ POBYT W SANATORIUM, CZYNNIE PRZEMIERZA-
ŁEM ULICZKI MIASTECZKA W POSZUKIWANIU CIEKAWYCH 
MIEJSC. ODKRYWAŁEM UROKI UZDROWISKA ORAZ Z ZA-
INTERESOWANIEM ŚLEDZIŁEM JEGO HISTORIĘ. PODGLĄ-
DAJĄC CZYTANY PRZEZ ŻONĘ „GŁOS SENIORA” TRAFIŁEM 
NA KONKURS „ŚLADAMI NIEPODLEGŁEJ”, KTÓRY PRZY-
KUŁ MOJĄ UWAGĄ Z RACJI ZAINTERESOWANIA HISTORIĄ 
NASZEGO KRAJU. KORZYSTAJĄC Z FAKTU NIEDAWNEGO 
POBYTU W CIECHOCINKU, POSTANOWIŁEM PRZYBLIŻYĆ 
CZYTELNIKOM HISTORIĘ BOHATERA JEDNEJ Z ULIC MIA-
STECZKA. 

„Bagnet na broń” – głośny wiersz-odezwa, znany niemalże każ-
demu Polakowi, długo figurował na liście lektur szkolnych. Wiersz 
został opublikowany w kwietniu 1939 r. przez znanego już wtedy 
poetę, którego twórczość ściśle przeplata się z biografią, zawiera-
jącą wątki żołnierskie, ale przede wszystkim socjalistyczne. 

Władysław Broniewski, o którym mowa, silnie identyfikował 
się z rolą socjalisty, a swoje poglądy krystalizował już na po-
ziomie gimnazjum, kiedy założył półlegalną drużynę skautową 
i tajną sekcję „Strzelca”. Urodzony w 1897 r. w Płocku, poeta-żoł-
nierz wywodził się z rodziny inteligenckiej o tradycjach patrio-
tycznych. Po odmowie przysięgi w 1917 r. roku był internowany 
w Szczypiornie. Zwolniony, zdał eksternistycznie maturę i roz-
począł studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu War-
szawskiego. Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej zaciągnął 
się do wojska i wziął udział w walkach. Został odznaczony krzy-
żem orderu Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem Walecz-
nych. W 1921 r. wrócił do cywila w stopniu kapitana. W latach 20. 
skrystalizowały się przekonania polityczne i estetyka, w której 
Broniewski funkcjonował jako poeta. Wstąpił wówczas do lewi-
cowego Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej – Życie. 
Natomiast za swój debiut literacki uważał publikację – przekład 
wiersza Majakowskiego „Poeta robotnik" (1924 r.), który podpisał 
swoim pełnym nazwiskiem. 

Twórczość Broniewskiego była ściśle związana z biografią 
i przekonaniami ideowymi poety. Jasno dowiódł tego w głośnym 
manifeście „Bagnet na broń”, który stał się kultową odezwą so-
cjalistów. 

WŁADYSŁAW 
BRONIEWSKI
– POETA-ŻOŁNIERZ

Wiersz powstał w 1939 r. jako echo wydarzeń, w których 
przyszło mu uczestniczyć na początku wojennej zawieruchy. 
We wrześniu 1939 r. jako ochotnik dostał przydział do piechoty 
w Zbarażu, nie biorąc jednak udziału w walkach. Po klęsce wrze-
śniowej trafił do Lwowa, gdzie w 1940 r. został aresztowany pod 
pretekstem oskarżeń o pijaństwo i wszczynanie bójki. Osadzono 
go w więzieniu na Zamarstynowie, a następnie w Moskwie, na 
Łubiance. Zwolniony, wstąpił do armii Andersa w kwietniu 1942 r., 
z którą dostał się na Bliski Wschód. Trafił do Jerozolimy. W Je-
rozolimie pracował jako redaktor techniczny pisma „W drodze" 
(1943), w którym również publikował. Z tego okresu, zgodnie 
z linią zainteresowań i tego na czym skupiał uwagę, pochodzą 
jego antysowieckie wiersze, m.in. „Homo sapiens”, podejmujący 
temat zbrodni katyńskiej. Na wiersz nałożono zakaz publikacji 
i druku w Polsce aż do 1989 r. Z Jerozolimy Broniewski wrócił do 
kraju zamieszkując w Łodzi, a następnie w Warszawie. 

Władze komunistyczne „kochały” Broniewskiego, który w ów-
czesnym czasie tworzył m.in. agitki i poddańcze władzy utwory. 
Co znamienne, nie należał jednak do żadnej z partii politycznych. 
W tamtym czasie Bierut poprosił go o napisanie nowego hymnu 
narodowego, czego Broniewski stanowczo odmówił, a w odpo-
wiedzi wręczył podobnież politykowi kartkę ze słowami „Jeszcze 
Polska nie zginęła...". Poeta-żołnierz, jak go określano, tworzył też 
lirykę oraz treny w osobnym, bardzo osobistym nurcie. Były one 
poświęcone zmarłej żonie i córce.  

To co warte podkreślenia w twórczości i życiu Broniewskiego 
to fakt, że choć ówczesne władze – komuniści – chciały w nim 
widzieć piewcę narodu, absolutnie zmarginalizowali jego liry-
ki oraz zdecydowaną krytykę Związku Radzieckiego. Usunięto 
również z jego biografii fakt służby w Legionach i w armii An-
dersa, za co zyskał przydomek poety-żołnierza! Zmarł w 1962 r. 
w Warszawie. 

�� HENRYK WŁODARCZYK

„Kiedy przyjdą podpalić dom, 
ten, w którym mieszkasz – Polskę, 
kiedy rzucą przed siebie grom,
kiedy runą żelaznym wojskiem 
i pod drzwiami staną, i nocą 
kolbami w drzwi załomocą
– ty, ze snu podnosząc skroń, 
stań u drzwi. 
Bagnet na broń! 
Trzeba krwi!” 
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„TO CO ZDOŁAŁY 
POKOLENIA TAMTE…” 
– O GEN. AUGUŚCIE EMILU 
FIELDORFIE „NILU”

gimnazjum i Seminarium Nauczycielskie w Krakowie. W 1910 r. 
wstąpił do „Strzelca”, w którym ukończył szkołę podoficerską. 6 
sierpnia 1914 r. jako ochotnik znalazł się w Legionach Polskich. 
W 1917 r. skierowano go do szkoły oficerskiej. Po kryzysie przy-
sięgowym wcielono go do armii austriackiej i skierowano na front 
włoski, skąd zdezerterował i powrócił do Krakowa, gdzie w sierp-
niu 1918 r. wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej.

August Emil Fieldorf od listopada 1918 r. służył w Wojsku Pol-
skim. W latach 20. i 30. w Wilnie, potem jako komendant Związku 
Strzeleckiego we Francji. W 1932 r. awansowano go do stopnia 
podpułkownika piechoty. W październiku 1935 r. przeniesiono go 
do Korpusu Ochrony Pogranicza – został dowódcą batalionu KOP 
„Troki”, a dwa lata później zastępcą dowódcy pułku KOP „Wilno”. 
Od marca 1938 r. dowodził 51. Pułkiem Strzelców Kresowych 
w Brzeżanach, walcząc wraz ze swoimi żołnierzami we wrześniu 
1939 r. Po rozbiciu pułku w nocy z 8 na 9 września przedarł się do 
rodzinnego Krakowa, z zamiarem przedostania się stamtąd do 
Francji. Został zatrzymany na granicy słowackiej i internowany. 
Jesienią 1939 r. zbiegł z internowania i poprzez Węgry przedo-

20 MARCA 1895 R. W DOMU PRZY 
UL. LUBICZ 32 W KRAKOWIE, 
W KOLEJARSKIEJ RODZINIE, URODZIŁ 
SIĘ AUGUST EMIL FIELDORF, „NIL”, 
PRZYSZŁY GEN. BRYGADY WOJSKA 
POLSKIEGO, ŻOŁNIERZ LEGIONÓW 
POLSKICH W CZASIE PIERWSZEJ WOJNY 
ŚWIATOWEJ, UCZESTNIK WOJEN Z LAT 
1920 I 1939, A POTEM W CZASIE OKUPACJI 
ORGANIZATOR I DOWÓDCA KEDYWU ARMII 
KRAJOWEJ I ZASTĘPCA KOMENDANTA 
GŁÓWNEGO AK, ODZNACZONY 
POŚMIERTNIE 27 LIPCA 2006 R. ORDEREM 
ORŁA BIAŁEGO.

Kilkaset metrów od rodzinnego domu „Nila” przy ul. Rakowic-
kiej 27 jest kompleks budynków dzisiejszego Uniwersytetu Eko-
nomicznego w Krakowie – ukończyłem tę uczelnię jako Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną. Nieco bliżej do ul. Lubicz jest z kolei ulica 
Topolowa – pod numerem 18, a w latach 1906-1910 mieszkali tu 
bracia Józef i Bronisław Piłsudscy, zaś pod numerem 5 w 1990 
r., po likwidacji Muzeum Lenina, wraz z kolegami kombatantami 
z Armii Krajowej udało się nam otworzyć tam wystawę „Nasza 
droga do Niepodległości”. Nasze zbiory na przełomie 1991/1992 
r. trafiły na ul. Bosacką 13 (dzisiaj ul. Wita Stwosza 12), gdzie 6 
listopada 1991 r.  powstała Fundacja Muzeum Historii Armii Kra-
jowej, a w maju 1992 r. uroczyście otwarto Muzeum Historii AK. 
W 2000 r. w jego miejsce powołano zaś Muzeum Armii Krajowej 
im. Generała Emila Fieldorfa „Nila”.

August Emil Fieldorf ukończył najpierw istniejącą przy dzi-
siejszej ul. Księcia Aleksandra Lubomirskiego, a więc naprzeciw 
mojej Alma Mater, szkołę wydziałową im. św. Mikołaja, a potem 
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stał się do Francji. Tam wiosną 1940 r. awansowano go do stop-
nia pułkownika. W lipcu 1940 r. wyruszył z Anglii jako pierwszy 
emisariusz Rządu i Naczelnego Wodza do Warszawy, do której 
dotarł na początku września 1940 r.

Działał tam w Związku Walki Zbrojnej, potem zaś od 1941 r. 
w Wilnie i Białymstoku. W listopadzie 1942 r. mianowano go do-
wódcą Kedywu (Kierownictwa Dywersji) KG AK. Wydał m.in. roz-
kaz likwidacji gen. SS Franza Kutschery. Od kwietnia 1944 r. podjął 
się tworzenia organizacji „Niepodległość” o kryptonimie NIE. 28 
września 1944 r. Naczelny Wódz – Kazimierz Sosnkowski awan-
sował „Nila” na stopień generała brygady (otrzymał wtedy także 
Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari), a w październiku 
tego roku został on zastępcą dowódcy AK, gen. Leopolda Oku-
lickiego, pełniąc tę funkcję do 19 stycznia 1945 r.

7 marca 1945 r. gen. Fieldorf został pod przybranym nazwi-
skiem aresztowany w Milanówku przez NKWD, skąd wywieziono 
go na Ural. Powrócił w październiku 1947 r. do Polski. Pod fał-
szywym nazwiskiem nie podjął już działalności konspiracyjnej. 
Ostatecznie zamieszkał w Łodzi.

Ponieważ władze obiecywały amnestię w lutym 1948 r. zgłosił 
się do tam do Rejonowej Komisji Uzupełnień i podał swoje praw-
dziwe dane osobowe, jednak mimo to wciągnięto go na ewiden-
cję pod fałszywym nazwiskiem. 10 listopada 1950 r. z dokumen-
tem potwierdzającym przebieg jego służby wojskowej zgłosił się 
do RKU. Po wyjściu stamtąd aresztowali go funkcjonariusze Urzę-
du Bezpieczeństwa. Został przewieziony do Warszawy pod za-

rzutem wydawania rozkazów likwidowania przez AK partyzantów 
sowieckich. Poddany torturom Generał odmówił współpracy z UB. 
16 kwietnia 1952 r. Sąd Wojewódzki dla Miasta Stołecznego War-
szawy skazał Generała na karę śmierci przez powieszenie, co 20 
października 1952 r. zatwierdził Sąd Najwyższy na posiedzeniu taj-
nym, bez obecności oskarżonego. Mimo prośby rodziny o ułaska-
wienie Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski. Wyrok na Au-
guście Emilu Fieldorfie wykonano 24 lutego 1953 r. Przez szereg 
lat miejsce jego pochówku było nieznane. W 2009 r. pojawiło się 
przypuszczenie, że spoczywa prawdopodobnie na Powązkach. 
W 1958 r. Prokuratura Generalna umorzyła śledztwo przeciwko 
niemu z powodu braku dowodu winy, a w marcu 1989 r. został po-
śmiertnie zrehabilitowany. W Krakowie upamiętnia go oprócz ta-
blicy na ul. Lubicz 32 jeszcze jedna – w kościele ojców kapucynów. 
Imię jego nosi Muzeum AK, oraz jedna z ulic Krowodrzy, a od 2004 
r. także Zespół Szkół Mechanicznych nr 4. 11 listopada 2007 r. po-
piersie Generała odsłonięto w Parku im. Henryka Jordana. 

�� JERZY VON KRUSENSTERN

Mjr w st. spocz. Jerzy von Krusenstern „Tom” ur. 1924 r. Druskien-
nikach na Wileńszczyźnie. We wrześniu 1939 r. jako harcerz bronił 
Grodna przed Armią Czerwoną. W grudniu 1939 r. trafił do Warsza-
wy, a potem do Dębicy. Od 1943 r. do stycznia 1945 r. należał do 
Armii Krajowej. Potem działał w Zrzeszeniu „Wolność i Niezawi-
słość” w Krakowie. Stał się więźniem Urzędu Bezpieczeństwa, a po 
wyjściu z więzienia ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Kra-
kowie. Przez wiele lat był wiceprezesem Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej w Krakowie, a potem po jego przekształceniu został prze-
wodniczącym Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej w Krakowie. Pełnił też funkcję wiceprezesa Fundacji 
Muzeum Historii Armii Krajowej. Muzeum to powstało w efekcie 
inicjatywy społecznej kombatantów. 16 maja 1992 r. nastąpiło ofi-
cjalne i uroczyste otwarcie Muzeum Historii AK, którego tradycję 
kontynuuje Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa 
„Nila” powstałe w 2000  r., jako wspólne przedsięwzięcie Gminy 
Kraków i Województwa Małopolskiego, zaś Jerzy von Krusenstern 
jest członkiem Rady tego Muzeum (notę biograficzną opracowała 
Małgorzata Koszarek z Muzeum AK w Krakowie).

MEDAL 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZYZNANY 
23 PAŹDZIERNIKA 2018 R. JERZEMU VON KRUSENSTERNOWI,  

FOT. MAŁGORZATA KOSZAREK.

TABLICA NA DOMU PRZY UL. LUBICZ 32
W KRAKOWIE W KTÓREJ URODZIŁ SIĘ GEN. AUGUST EMIL FIELDORF „NIL”,
ODSŁONIĘTA W 1989 R. FOT. MAŁGORZATA KOSZAREK.

<<

>>
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ROK 2018, Z UWAGI NA 
PRZYPADAJĄCĄ 100. 
ROCZNICĘ ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI TO DLA 
WSZYSTKICH POLAKÓW 
CZAS SZCZEGÓLNY. 
MIMO ŻE, POZORNIE, 
OKRES TEN NIE DOTYCZY 
ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI 
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ, 
POSTANOWILIŚMY WZIĄĆ 
UDZIAŁ W OBCHODACH. NIE 
BYŁOBY PRZECIEŻ ARMII 
KRAJOWEJ, GDYBY NIE 
UCZESTNICY KONSPIRACJI 
NIEPODLEGŁOŚCIOWEJ 
Z LAT 1914-1918, KTÓRZY 
20 LAT PÓŹNIEJ ZNOWU 
MUSIELI PODJĄĆ WALKĘ 
O NIEPODLEGŁOŚĆ. 
STWORZYLI ONI NIE TYLKO 
SPRAWNIE DZIAŁAJĄCE 
PAŃSTWO PODZIEMNE, 
ALE RÓWNIEŻ NAJWIĘKSZĄ 
ARMIĘ PODZIEMNĄ 
W EUROPIE. 

Postanowiliśmy jednak pokazać dro-
gę do niepodległości oraz proces jej 
budowania z nieco innej perspektywy, 
niż pamiętamy to z podręczników histo-
rii. Niepodległość Polski była wszak wy-
nikiem wysiłku zbiorowego społeczeń-
stwa – nie tylko legionistów i polityków 
z pierwszych stron gazet. Stąd pomysł 
stworzenia wystawy prezentującej udział 

kobiet w walce o odzyskanie i utrzymanie 
niepodległości w latach 1914-1921. Na wy-
stawie „Piękna Niepodległa” zaprezento-
wane zostały sylwetki kobiet walczących 
o niepodległość: żołnierek, sanitariuszek, 
kurierek, pracownic biur werbunkowych, 
wywiadowczyń. Wśród nich znalazły się 
m.in. Zofia Zawiszanka – wywiadowczyni 
Legionów i poetka, Maria Wittek – pierw-

PIĘKNA NIEPODLEGŁA
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sza kobieta-generał w Wojsku Polskim, 
Aleksandra Zagórska – założycielka i ko-
mendantka Ochotniczej Legii Kobiet oraz 
Stanisława Paleolog – pierwsza kobieta-
-komisarz policji. Obraz Pięknej Niepod-
ległej byłby jednak niepełny bez wspo-
mnienia tych kobiet, które niepodległość 
budowały: polityków, działaczek spo-
łecznych, artystek. Stąd też poświęcono 
sporą część wystawy działalności kobiet 
w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego. Bohaterkami tej części zostały 
m.in. Maria Dulębianka – pisarka i eman-

cypantka, Irena Kosmowska – pierwsza 
kobieta-minister, Helena Bujwidówna-
-Jurgielewiczowa – pierwsza kobieta-we-
terynarz oraz Maria Epstein – założycielka 
pierwszej na ziemiach polskich szkoły za-
wodowych pielęgniarek.

W wydzielonych przestrzeniach wy-
stawy („Przed wojną”, „Na frontach”, 
„W międzywojniu”, „Ochotnicza Legia 
Kobiet”, „Epilog”) zaprezentowano teksty 
wprowadzające zwiedzających w tema-
tykę danego obszaru, krótkie biogramy 
oraz pamiątki po uczestniczkach walk 

o niepodległość Polski. Wśród nich znala-
zły się m.in. odznaczenia Zofii Zawiszan-
ki, przedmioty osobiste należące do Elż-
biety Zawackiej oraz biżuteria wykonana 
w obozach. Ważnym elementem wysta-
wy są wielkoformatowe fotografie kobiet 
oraz krajobrazów „Pięknej Niepodległej”. 
Ponadto trzy przestrzenie zostały zaaran-
żowane dla wprowadzenia zwiedzające-
go w klimat epoki: salonik, sypialnia oraz 
lazaret. Całości dopełniają dźwięki ży-
cia codziennego oraz utwory muzyczne 
w okresu międzywojennej Polski. W epi-
logu wystawy twórcy przedstawili to, jaki 
wpływ miały kobiety walczące o nie-
podległość Polski oraz jej odbudowę na 
pokolenie, które tak licznie włączyło się 
w prace Polskiego Państwa Podziemne-
go w okresie II wojny światowej.

Udział kobiet w walce o niepodle-
głość Polski był nie do przecenienia. Po-
cząwszy od wychowywania kolejnych 
pokoleń w duchu patriotyzmu, poprzez 
udział w zrywach narodowych, aż do walk 
o granice w latach 1918-1921. Kobiety tak 
samo jak mężczyźni budowały Polskę. 
Ich działalność w większości przypad-
ków była mniej spektakularna i bohater-
ska (chociaż od tej zasady istniało sporo 
wyjątków i o nich właśnie traktuje duża 
część wystawy „Piękna Niepodległa”), ale 
nie mniej potrzebna i istotna. Przy okazji 
walki o niepodległość kobiety udowod-
niły, że są tak samo inteligentne, odważ-
ne i zdolne jak mężczyźni i zasługują na 
to, aby w odrodzonym państwie uzy-
skać pełnię praw politycznych. Ich trud 
opłacił się, bowiem po odzyskaniu nie-
podległości otrzymały prawa wyborcze, 
a konstytucja marcowa w 1921 r. gwaran-
towała równość obywateli wobec prawa 
bez względu na płeć. 

�� IZABELA CISEK,  
Dział Wystaw Muzeum AK 
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GORLICE TO ŚWIATOWA KOLEBKA PRZEMYSŁU 
NAFTOWEGO. TO WŁAŚNIE W GORLICACH ZACZĘ-
ŁA SIĘ HISTORIA WYDOBYCIA ROPY NAFTOWEJ, 

TO TUTAJ IGNACY ŁUKASIEWICZ DOKONAŁ PRZEŁO-
MOWEGO ODKRYCIA, KTÓRE POSKUTKOWAŁO ZAPA-
LENIEM PIERWSZEJ ULICZNEJ LAMPY NAFTOWEJ. DZIŚ 
GORLICE NAZYWANE SĄ MIASTEM ŚWIATŁA – WŁA-
ŚNIE ZE WZGLĘDU NA PRZEŁOMOWE ODKRYCIE ŁUKA-
SIEWICZA. 

Zatopione w zieleni Beskidu Niskiego miasto leży na po-
graniczu polsko-słowackim. Pośród łąk i lasów nadal widać też 
ślady wyjątkowo trudnej historii, która nie oszczędzała Gorlic 
i mieszkańców tych ziem. Uczestniczyli w konfederacji barskiej 
w latach 1768-1772, której działania toczyły się także na ziemi 
gorlickiej. Śladami tych wydarzeń w mieście są ulica i szkoła 
imienia Kazimierza Pułaskiego oraz pomnik w Parku Miejskim. 
Mieszkańcy Gorlic brali udział we wszystkich powstaniach: li-
stopadowym, krakowskim, Wiośnie Ludów i styczniowym. Tę 
ofiarę upamiętnia pomnik na cmentarzu parafialnym.

Ziemia Gorlicka to miejsce niezadeptane, gdzie można od-
naleźć spokój i harmonię. Ale nie zawsze tak było, obie woj-
ny światowe nie oszczędziły tych terenów – i bardzo brutalnie 
obeszły się z mieszkańcami. W chwili wybuchu Wielkiej Wojny 
patriotyczne środowisko Gorlic było gotowe do działania. Gor-
liczanie wstępowali do Legionów Polskich i walczyli na euro-
pejskich frontach I wojny światowej. Nigdy nie byli obojętni na 
sprawy narodowe. 

2 maja 1915 r. pod Gorlicami rozegrała się decydująca bitwa 
na froncie wschodnim, w której klęskę ponieśli Rosjanie. „Nad 
ranem około 4-tej ustało wszystko – wyjrzałem oknem, odsu-
nąwszy nieco materac załamałem ręce – więc znów szturm za-
kończył się jak poprzednie” – pisał o tych wydarzeniach boha-
terski burmistrz Gorlic ksiądz Bronisław Świeykowski. Rosjanie 
ponieśli klęskę, a Operacja Gorlicka w znaczący sposób wpły-
nęła na losy wojny i w konsekwencji na możliwość odrodzenia 
się Państwa Polskiego. 

ŚLADAMI 
NIEPODLEGŁEJ  
W GORLICACH
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Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r. nie by-
łoby możliwe bez zaangażowania tak dużej liczby rodaków, 
wśród których wielu było gorliczan. Na początku listopada 
także w Gorlicach rozpoczęto świętowanie tak wyczekiwanej 
przez wszystkich niepodległości. Na ścianach budynków oca-
lałych z wojennej pożogi pojawiły się afisze, na których można 
było przeczytać odezwę podpisaną przez Władysława Długo-
sza – Przewodniczącego Tymczasowej Powiatowej Rady Na-
rodowej Ziemi Gorlickiej, jego zastępców: księdza Bronisła-
wa Świeykowskiego i doktora Michała Maciejowskiego oraz 
wszystkich członków Powiatowej Rady Narodowej. Odezwę 
głoszącą zmartwychwstanie wolnej, niepodległej i zjednoczo-
nej Polski. 

Gorlice mogą poszczycić się bogatą i ciekawą historią, peł-
ną przeobrażeń teraźniejszością oraz interesującymi zamie-
rzeniami na przyszłość. Miasto od wieków było gościnne dla 
kupców i przyjezdnych, a dziś z taką samą, jak przed wieka-
mi staropolską gościnnością wita każdego. Przyjedź, a prze-
konasz się, że warto choćby po to, by chwalić się, iż odkryłeś 
miejsce, w którym czas płynie wolniej, a troski zostają gdzieś 
daleko za Tobą. Poczuj mikroklimat życzliwości, otwartości 
i bliskości natury.

Gorlice to miejsce, którego nie można odwiedzić tylko raz. 
Tu chętnie wraca każdy, kogo podczas wędrówek po Ziemi Gor-
lickiej urzekły krajobrazy, historia i ludzie tego terenu. Tu każdy 
znajdzie dla siebie coś interesującego: miłośnicy historii i przyro-
dy, ekolodzy i poeci, młodzież i seniorzy poszukujący wytchnie-
nia po latach wytężonej pracy. 

�� TEKST I ZDJĘCIA UM GORLICE

UROCZYSTOŚCI 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GORLICACH 
– STWORZENIE ŻYWEJ FLAGI POLSKI NA GORLICKIM RYNKU

OBCHODY NIEPODLEGŁOŚCI W GORLICACH 
 - HISTORYCZNY MAPPING 3D NA BAZYLICE

<<

<<

<<
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Proszę Księdza Kanonika, proszę powiedzieć kilka słów 
o sobie. 

Pochodzę z niewielkiej miejscowości Jadowniki położonej 
miedzy Starachowicami a Bodzentynem. Do seminarium du-
chownego wstąpiłem w Kielcach, tam też przyjąłem święcenia 
kapłańskie. Od 45 lat mieszkam w Bydlinie koło Olkusza. Przez 
ponad 30 lat byłem tu proboszczem. 

Co szczególnego łączy Bydlin z Legionami? 
Właśnie na terenie mojej parafii, na polach Bydlina i Załęża, 

rozegrała się bitwa zwana Bitwą pod Krzywopłotami. Stoczyli ją 
Legioniści z 1 Brygady u boku wojska austriackiego z wojskiem 
rosyjskim, w listopadzie 1914 r. Zginęło wówczas 46 polskich żoł-
nierzy, którzy spoczęli w mogile na cmentarzu w Bydlinie. Nad 
tymi grobami wznosi się duży kamienny krzyż. Pomnikiem boha-
terskiej walki Legionistów jest także budynek szkoły, który, oczy-
wiście zmodernizowany, służy do dziś. 

Czy ksiądz, otrzymując nominację na proboszcza Parafii By-
dlin, wiedział o tych historycznych wydarzeniach?

Nie wiedziałem. Ale gdy się dowiedziałem, to się bardzo 
ucieszyłem, bo Legionami byłem zafascynowany od dzieciń-
stwa. Urodziłem się w 1930 r., to jak łatwo policzyć – 12 lat od 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Większość dorosłych 
znała te wydarzenia z autopsji, żyli Legioniści. Także jeden z mo-
ich stryjków był Legionistą. Niedaleko mojej miejscowości funk-
cjonowała grupa strzelców Józefa Piłsudskiego. Widziałem jak 
ci strzelcy się organizowali, maszerowali, śpiewali. Ja też za nimi 
chodziłem, te piosenki śpiewałem. Również w szkole dużo się 
na ten temat mówiło. Żyliśmy ideą Legionów. Radość z niepod-
ległości naszej Ojczyzny i duma z bycia Polakiem była jak chleb 
powszedni. Gdy więc przybyłem do Bydlina i stanąłem przy mo-
gile Legionistów, ogarnęło mnie ogromne wzruszenie i radość, 
że będę tu pracować.  

OD IDEI LEGIONOWEJ  
PO „SOLIDARNOŚĆ” 
– ŻYCIE SPLATA SIĘ Z HISTORIĄ

Czy wśród parafian spotkał Ksiądz jakiegoś Legionistę, który 
walczył w tej bitwie?

Nie, nie spotkałem. Ale trzeba powiedzieć, że Parafię By-
dlin objąłem w latach siedemdziesiątych, czyli szmat czasu po 
I wojnie światowej, a poza tym Legioniści rekrutowali się raczej 
z innych terenów. Przyjeżdżał jednak do Bydlina w latach osiem-
dziesiątych na uroczystości niepodległościowe brat jednego 
z uczestników tej bitwy. Wspominał, że były to ciężkie dni, ale 
młodych żołnierzy przepełniała ogromna wola walki. Bardzo też 
ceniłem to, że była w Bydlinie siostra porucznika Eugeniusza 
Medyńskiego, jednego z Legionowych dowódców, który zginął 
w tej bitwie. Przyjechała aż z Odessy, a nie było to łatwe, gdyż 
były to czasy Związku Radzieckiego.

A jak społeczeństwo Bydlińskie pamięta tę bitwę?
Nieraz pytałem starszych ludzi na ten temat. Niestety, niewie-

le pamiętali. Byli wtedy zbyt małymi dziećmi. Wspominali tyko jak 
płonęły domy na Załężu, jęki rannych i huk wystrzałów. Jednak 
pamięć o samym fakcie, że rozegrała się tu ważna bitwa, była, 
i jest nadal, bardzo żywa. Jako przykład niech posłuży sprawa 
imienia szkoły. Przed wojną nosiła imię Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Po wojnie nie mogła nosić tego imienia, wszak w Polsce 
rządzili wrogowie naszej niepodległości. Chciano więc dać szkole 
innego patrona, ale nauczyciele z roku na rok ociągali się w tej 
sprawie i tak szkoła pozostawała „bezimienna”. Po roku 1989 przy-
wrócono imię Marszałka.

Jak Ksiądz Kanonik zabiegał o to, by ta pamięć nie zaginęła? 
Od wielu lat w listopadzie odbywają się na cmentarzu w Bydli-

nie przy pomniku Legionistów uroczystości państwowo-kościel-
ne. Zaczęto je organizować po odzyskaniu niepodległości. Nieste-
ty w czasie II wojny światowej i przez szereg lat po niej nie było 
żadnych uroczystości. W latach siedemdziesiątych, gdy objąłem 
Parafię Bydlin, odprawiałem Msze św. za Ojczyznę w kaplicy Matki 

WYWIAD Z KSIĘDZEM ROMANEM WOJTANEM,  
DŁUGOLETNIM PROBOSZCZEM PARAFII BYDLIN
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Bożej przy cmentarzu. Te Msze św. gromadziły niezbyt liczne gro-
no wiernych. Ludzie, jak już wspomniałem, o bitwie pamiętali, ale 
może się bali przychodzić na te Msze, a może nie czuli takiej po-
trzeby. Dopiero w roku 1981, gdy powstała „Solidarność” i powiało 
wolnością, z inicjatywy członków tego związku i mojej, zaczęliśmy 
organizować uroczystości pod pomnikiem Legionistów. Chętnie 
włączyli się w tę organizację mieszkańcy Bydlińskiej Parafii. Nie 
zaprzestaliśmy ich organizowania nawet w czasie stanu wojenne-
go, kiedy takie zgromadzenia były nielegalne. Uroczystości nie-
podległościowe zyskiwały coraz większy rozgłos. Uczestniczyli 
w nich bardzo licznie mieszkańcy Bydlina i okolicznych miejsco-
wości, a także bardzo liczne delegacje „Solidarności” oraz różnych 
związków społecznych i patriotycznych z Olkusza, Wolbromia, 
Krakowa, Warszawy i miast Zagłębia. Zawsze się starałem, aby 
głównym celebransem był ksiądz mający szczególny dar mądro-
ści słowa. Homilie głosili m.in. ks. prof. Józef Tischner, ks. biskup 
Mieczysław Jaworski, biskupi sosnowieccy.

Czy Ksiądz doświadczył jakichś represji z tego powodu?
Wyraźnych represji nie doświadczyłem, choć miałem świado-

mość, że za to co robię mogę trafić do więzienia. W 1988 r. zor-
ganizowano dwie uroczystości: świecką i kościelną. Od roku 1989 
jest organizowana jedna uroczystość niepodległościowa. Część 
spraw organizacyjnych przejęły władze Gminy Klucze i dyrektorzy 
szkoły w Bydlinie. Gdy przeszedłem na emeryturę, odpowiedzial-
ność za kultywowanie pamięci o Legionach spoczęła na moich 
następcach. Jednak w moim sercu dalej jest ta troska i co roku, 
choć mam już sporo lat, angażuję się w obchody rocznicy bitwy. 

W ubiegłym roku otrzymał Ksiądz wysokie odznaczenie 
państwowe.

Tak. Zostałem odznaczony przez Prezydenta Polski Andrzeja 
Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest to 
dla mnie ogromna radość, że zostałem tak doceniony.

To za kultywowanie pamięci o Legionistach. Czy jeszcze za 
coś?

Także za działalność konspiracyjną w czasie II wojny świato-
wej. Gdy byłem uczniem tajnych kompletów, pełniłem rolę ku-
riera. Przenosiłem listy od partyzantów do dworów zaangażo-
wanych w ruch oporu. Listy były umieszczone na dnie koszyka, 
w którym był królik. Wiedziałem co niosę, ale się nie bałem. Za-
stanawiało mnie tylko, że ten królik zawsze siedzi tak spokojnie. 
Któregoś dnia jednak przeżyłem paraliżujący lęk. Do naszego 
domu, w którym przebywali partyzanci, przyszli też Niemcy. Par-
tyzanci zdążyli uciec na strych, a Niemcy rozgościli się, niczego 
nie podejrzewając. Opuścili nasz dom dopiero po kilku godzi-
nach. A my odetchnęliśmy z ulgą.  

Czy Ksiądz pamięta wybuch wojny?
Miałem wówczas dziewięć lat, pamiętam ten dzień bardzo 

dokładnie. Był to piątek, ładna, słoneczna pogoda. Nie czuliśmy 
przygnębienia. Panowało powszechne przekonanie, że nasi da-
dzą radę Niemcom, że przyjdzie nam też z pomocą Francja i An-
glia. No cóż, wiemy, że historia potoczyła się inaczej. Wspomnę 
jeszcze dzień mojego bierzmowania. Był to początek lata 1939 r. 
Ksiądz Biskup zdecydował, że do tego sakramentu przystąpią 
wszystkie dzieci, które przyjęły I Komunię św., bo szykuje się 
wojna. Ksiądz Biskup na kazaniu mówił, żeby nie płakać, gdy na 
wojnę pójdzie mąż, syn czy ojciec. Oczywiście wszyscy w koście-
le płakali, ja również. Ale duch narodu się umacniał.

Jak ksiądz wspomina niemieckich żołnierzy?
W mojej miejscowości stacjonował oddział Wermachtu. 

Z tymi żołnierzami my, chłopcy, nieraz ćwiczyliśmy, pozwalali 
nam nawet jeździć na koniach. Ale też potrafili się zachować 
groźnie. Na przykład zabili naszego ukochanego psa, tylko dla-
tego, że szczekał. Innym znów razem jakiś żołnierz niemiecki 
przejeżdżał przez naszą wieś i o coś mnie pytał, nie był za-
dowolony z mojej odpowiedzi. Zacząłem uciekać. Przesko-
czyłem płot i ukryłem się w stodole kilka domów dalej. Nie-
miec za mną strzelał i szukał mnie po domach, ale nie znalazł. 
Gdy usłyszałem warkot odjeżdżającego motoru, pełen trwogi 
wyszedłem z ukrycia i przyszedłem do domu. Mama ściskała 
mnie i płakała. 

W Księdza miejscowości nie było działań wojennych?
Nie, nie było. Widzieliśmy jednak w pierwszych dniach wrze-

śnia, jak spadają bomby na sąsiednie miasto Starachowice, 
w którym była fabryka amunicji. Po chwili wybuchały z przeraża-
jącym hukiem i wzniecały pożary. Widziałem rannych żołnierzy 
i zabitych ludzi. Po Powstaniu Warszawskim przyszli do nas daw-
ni znajomi, szukając schronienia. Nie poznaliśmy ich, tak nędznie 
wyglądali. 

Wróćmy jeszcze do Legionistów. 
W tym roku także uczciliśmy pamięć Legionistów. W niedzie-

lę 18 listopada odbyła się uroczysta Msza św. pod pomnikiem 
Legionistów na cmentarzu w Bydlinie. Uroczystość uświetni-
la obecność wojska i inscenizacja przyjazdu Marszałka Piłsud-
skiego. Patronat nad uroczystością objął prezydent Polski An-
drzej Duda. Po zakończeniu Eucharystii przeszliśmy do budynku 
Szkoły Podstawowej, gdzie młodzież przedstawiła patriotyczną 
inscenizację.  

Z księdzem kanonikiem Romanem Wojtanem 
rozmawiała katechetka Grażyna Wrona



54 www.glosseniora.pl

ŚLADAMI  NIEPODLEGŁEJ

 STRĘGOBORZYCE TO WIEŚ W GMINIE IGOŁOMIA 
WAWRZEŃCZYCE. ZNAJDUJE SIĘ TU BUDYNEK 
DAWNEJ SZKOŁY ZBUDOWANEJ W 1926 R., Z KTÓ-

RYM WIĄŻĄ SIĘ INTERESUJĄCE I WAŻNE WYDARZENIA. 
NAUCZANIE W SZKOLE ZAKOŃCZYŁO SIĘ PRZED LATY. 
WTEDY STAŁA SIĘ ONA SIEDZIBĄ MIEJSCOWYCH ORGA-
NIZACJI STOWARZYSZENIA WSPIERANIA AKTYWNO-
ŚCI LOKALNEJ (SWAL) I KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 
(KGW), KTÓRE ZADBAŁY, ABY NADAL TĘTNIŁA ŻYCIEM. 
Z MOJEJ INICJATYWY POWSTAŁY SALE WYSTAWOWE 
HISTORYCZNA I ETNOGRAFICZNA, KTÓRE CIĄGLE BO-
GACĄ SIĘ O NOWE EKSPONATY.

W lutym 2014 r. we współpracy z dr. Krzysztofem Tunią, Jaro-
sławem Dudą i Władysławem Kusińskim rozpoczęliśmy projekt 
„Nasza ziemia, ludzie, historia”. W każdym kolejnym roku odby-
wają się następne wydarzenia, poświęcone ważnym rocznicom 
i odsłaniające historie związane z miejscowością oraz miejsco-
wymi bohaterami. Wszystkie spotkania cieszyły się dużym zain-
teresowaniem, co motywowało organizatorów do dalszej pracy. 

16 września 2018 r. odbył się z mojej inicjatywy w Stręgobo-
rzycach na placu szkolnym II Piknik historyczny „Wielka historia 
w małej ojczyźnie”. Wydarzenie współorganizowali Fundacja MiLA, 
SWAL w Stręgoborzycach oraz miejscowe KGW. Partnerzy wspie-
rający finansowo to Fundacja MiLA, Starosta Krakowski oraz Wójt 
Gminy Igołomia Wawrzeńczyce. Dobrym duchem dla wszystkich 
działań był pan Jarosław Duda. Piknikiem tym organizatorzy wpi-
sali się w ramy obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, 
w której udział swój mieli również miejscowi bohaterowie. Jednym 
z nich był porucznik Józef Przystaj. Mogliśmy poznać jego życiorys 
dzięki panu Jarosławowi Dudzie, który z wielkim zaangażowaniem 
wyszukiwał w archiwach potrzebne dokumenty.

Nasz bohater, porucznik Józef Przystaj, urodził się 22 marca 
1896 roku we wsi Wróblowice w powiecie Drohobycz na terenie 
dzisiejszej Ukrainy. Porucznik Przystaj swoją drogę do niepod-
ległości rozpoczął w Samborze w seminarium nauczycielskim, 
gdzie pobierał nauki. Działał tam w konspiracyjnych Drużynach 
Strzeleckich pod pseudonimem „Rawier”. W 1915 r. został wcie-
lony do armii austriackiej i od razu wysłany na front włoski. Brał 

„UMARŁYCH WIECZNOŚĆ 
DOTĄD TRWA, DOKĄD 
PAMIĘCIĄ IM SIĘ PŁACI”

WISŁAWA SZYMBORSKA

udział w ciężkich walkach, został ranny i trafił do szpitala w Lu-
blanie. Po rekonwalescencji przeniesiono go do kadry 24 pułku 
piechoty i wysłano do garnizonu krakowskiego. Stąd został od-
delegowany do szkoły oficerskiej w Radymnie, gdzie ukończył 
kurs oficerski (pseudonim „Isa”). Na froncie włoskim dostał stopień 
chorążego liniowego i został odznaczony Wojskowym Krzyżem 
Karola. W 1918 r., po wojnie, na krótko wrócił do domu, bo już w li-
stopadzie stanął do walki przeciwko Ukraińcom, a w 1919 r. prze-
ciw bolszewikom. Służył w Dowództwie Okręgu Lwów w 51  pp 
w Brzeżanach. Został przydzielony do referatu zdobyczy wojen-
nych, do ekspozytury (pseudonim „Demat”) pod dowództwem 
płk. Wysockiego. W 1923 r. ze względu na stan zdrowia został na 
własną prośbę przeniesiony do rezerwy. Jako oficer rezerwy WP 
w 1924 r. przyjechał do Stręgoborzyc i podjął pracę nauczyciela. 
Aktywnie uczestniczył w budowie szkoły powszechnej, oddanej 
do użytku w 1926 r. W szkole tej mieścił się oddział Związku Strze-
leckiego komendy okręgu Miechów. Porucznik Przystaj prowadził 
szkolenia młodzieży pod kątem wojskowym i wychowania pa-
triotycznego. Z członków drużyny w czasie okupacji hitlerowskiej 
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w latach 1939-1945 powstały komórki ruchu oporu na tym terenie. Józef Przystaj 
zmarł w 1982 r. i jest pochowany na cmentarzu w Wawrzeńczycach. Doceniając 
zasługi porucznika na budynku szkoły została umieszczona tablica upamiętnia-
jąca naszego bohatera.

Organizatorzy pikniku zadbali również o groby poległych w operacji krakow-
skiej w listopadzie 1914 r., na których zapalono znicze i złożono kwiaty. W bogatym 
programie wydarzenia było również miejsce na bliższe zapoznanie się z historią. 
Panel poprowadził pan Jarosław Duda, a panelistami byli panowie Henryk Pomy-
kalski i dr Stanisław Piwowarski, historycy. Ich bogatą wiedzę organizatorzy zamie-
rzają wykorzystać na kolejnych spotkaniach.

Ciekawy program i ładna pogoda zapewniły dużą frekwencję, zainteresowa-
niem przybyłych cieszyły się wystawy starych pojazdów, kolekcja broni dawnej 
oraz dostępne sale wystawowe. Na punkcie werbunkowym Legionistów można 
było dostać kartę powołania, przygotowano szpitalik polowy, a ja, jako sanita-
riuszka z epoki, czuwałam nad wszystkim bacznie. Kuchnia polowa częstowała 
grochówką, a panie z KGW chlebem ze śmietaną lub powidłami.

Bohaterką pikniku została też ponad dwustuletnia lipa, której nadano imię 
Franciszka na pamiątkę hrabiny Różyckiej, która mieszkała w dworze w Stręgo-
borzycach w XVIII w.

Stręgoborzyce kryją jeszcze wiele pięknych, ciekawych, czekających na od-
krycie historii. Starczy tematów na kolejne spotkania, więc już dziś możemy za-
powiedzieć, że cykl „Nasza ziemia, ludzie, historia” rozpoczęty w 2014 r. będzie 
kontynuowany – odkrywajmy ją, to nasza wspólna przeszłość, zachowajmy więc 
pamięć o niej dla pokoleń.

Chcę złożyć podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu 
tej pięknej uroczystości.

�� ELEONORA KUSIŃSKA 
Fotografie Centrum Kultury i Promocji w Igołomii-Wawrzeńczycach

KRWIĄ PRZESIĄKNIĘTA, 
PIĘKNA I ŻYZNA

TAKA JEST WŁAŚNIE  
MOJA OJCZYZNA

Tym co zginęli na polach chwały
wznosimy dziś wdzięczności ton
tym co odeszli walcząc o Polskę
o swoje dzieci, o polski dom

I Piłsudskiemu co stał na czele
by Legionistów prowadzić w bój
dla swej Kochanej Polskiej Ojczyzny
znosił więzienie, mękę i znój

Pod sztandarami ORŁA BIAŁEGO
Z hasłem zwycięstwa na ustach szli
Nucąc w szeregach pieśń niepodległej
łomocząc zawsze w Ojczyzny drzwi

Dziś polska flaga powiewa dumnie
błękitne niebo nad Polską lśni
orzeł w koronie nam też zwiastuje,
że są otwarte wolności drzwi.

Krystyna Ćwiklińska
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BLISKO 800-LETNI MIKOŁÓW TO MIASTO O BOGATEJ HI-
STORII I PIĘKNYCH ZABYTKACH. NIEGDYŚ, JAK GŁOSZĄ 
NAJSTARSZE WZMIANKI O MIEJSCOWOŚCI (1222 R.), 

PEŁNIŁ FUNKCJĘ KASZTELANII. ZMIENIAŁ SIĘ PRZEZ WIE-
KI, ULEGAŁ WOJNOM, BIEDZIE I ZARAZOM. ROZWÓJ MIASTA 
NASTĄPIŁ WRAZ Z BUDOWĄ LINII KOLEJOWEJ KATOWICE–
RYBNIK (1856 R.). WÓWCZAS TO ROZWINĄŁ SIĘ W MIEŚCIE 
PRZEMYSŁ METALURGICZNY, ZARAZ POTEM TAKŻE PAPIER-
NIA I SŁYNNA DRUKARNIA KAROLA MIARKI. PO POWSTA-
NIACH ŚLĄSKICH I PLEBISCYCIE MIKOŁÓW WRAZ Z CAŁYM 
POWIATEM PSZCZYŃSKIM ZOSTAŁ PRZYŁĄCZONY DO POL-
SKI. UROCZYSTOŚĆ TA MIAŁA MIEJSCE NA RYNKU MIASTA 29 
CZERWCA 1922 R. BYŁ TO DOBRY CZAS DLA MIASTA. W LA-
TACH MIĘDZYWOJENNYCH WYBUDOWANO WIELE NOWO-
CZESNYCH OBIEKTÓW, SZKÓŁ, ULEPSZONO INFRASTRUK-
TURĘ DROGOWĄ I KOMUNIKACJĘ. SYTUACJA ZMIENIŁA SIĘ 
1 WRZEŚNIA 1939 R. MIKOŁÓW POŁOŻONY ZALEDWIE KIL-
KANAŚCIE KILOMETRÓW OD GRANICY NIEMIECKIEJ SZYBKO 
ODCZUŁ PIERWSZE OZNAKI WOJNY. NIEKTÓRE HISTORIE Z 
TAMTEGO CZASU DOPIERO DZIŚ WYCHODZĄ NA JAW.

W 2005 r. Kazimierz Rauchfleisch pasjonat historii lotnictwa, 
aktywny, wielokrotnie nagradzany modelarz, wraz z kolegami 
odkrył na zachodnich portalach aukcyjnych zdjęcia rozbitego 
samolotu Lublin R13D. Okazało się, że zostały one wykonane po 
zestrzeleniu samolotu przez żołnierzy Wehrmachtu i przeleżały 
w domowych archiwach 66 lat. Dzięki relacjom świadków oraz 
wiedzy historyków lotnictwa udało się ustalić, że fotografie nie-

HISTORIE ODKRYTE PO LATACH. 
MIKOŁÓW PODCZAS  II WOJNY 
ŚWIATOWEJ

wątpliwe wykonano w przynależnym obecnie do Mikołowa Buja-
kowie 1 września 1939 r., a samolot ze zdjęcia jest jedną z pierw-
szych maszyn zestrzelonych podczas II wojny światowej.

Lublin R13D był samolotem rozpoznawczym. Wystartował 1 
września o 8.00 rano z lotniska polowego w Klimontowie. Pilo-
tował go podporucznik rezerwy Zygmunt Czyżowski, stanowi-
sko obserwatora objął podporucznik Jan Konikowski. Celem ich 
lotu nie była bezpośrednia walka, a dokonanie rozpoznania ruchu 
wojsk niemieckich, które kierowały się od Gliwic w kierunku Miko-
łowa i Tychów. Kiedy samolot minął Mikołów zbliżając się do Buja-
kowa został ostrzelany przez oddział niemiecki dowodzony przez 
leutnanta Ericha Mende. Lublin lotem ślizgowym wylądował na 
polu. W kontakcie z ziemią urwał podwozie i połamał śmigło. Pilot 
samolotu Zbigniew Czyżowski w agonii po ranie postrzałowej klat-
ki piersiowej zdołał awaryjnie osadzić samolot. Nie wiemy, czy żył 
jeszcze, kiedy Niemcy wyciągnęli go z rozbitej maszyny, czy może 
skonał na bujakowskiej łące? Faktem jest, że w ostatniej chwili ży-
cia udało mu się wylądować i uratować życie obserwatora Jana 
Konikowskiego. Czyżowski został pochowany 3 września 1939 r. na 
cmentarzu w Bujakowie, ceremonię pogrzebową odprawił ksiądz 
Franciszek Górek. Z pewnością wówczas nie wiedział, że za swoją 
postawę i poglądy sam za kilka lat odda życie w Dachau. Drugi pi-
lot Jan Konikowski podczas feralnego lotu został niegroźnie ranny. 
Nie uniknął jednak konsekwencji, jako polski żołnierz trafił do nie-
mieckiej niewoli. Przez cały okres wojny przebywał kolejno w ofla-
gach: Itzehoe, Lűbeck i Woldenberg. W 1945 r. po powrocie został 
wcielony do 15 Zapasowego Pułku Lotniczego w Radomiu. Nie-
długo potem został zdemobilizowany, nie porzucił jednak mundu-

MIKOŁÓW, RYNEK PRZED WOJNĄ. ZE ZBIORÓW MIEJSKIEJ PLACÓWKI MUZEALNEJ
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ru. Po II wojnie światowej został pilotem w liniach lotniczych LOT. 
W 1949 r. brał udział wraz z kpt. Mieczysławem Sadowskim i kpt. 
Tomaszem Tomaszewskim w uprowadzeniu rejsowego samolotu 
pasażerskiego na wyspę Bornholm. Była to jedna z pierwszych, 
skutecznych i spektakularnych ucieczek z Polski Ludowej.

Warto dodać jeszcze kilka słów o wspomnianym już dowód-
cy niemieckiego oddziału 84 Regimentu Piechoty Erichu Men-
de. Opisał on swój szlak bojowy w książce „Das verdammte Ge-
wissen”. Wspomina tu m.in. bujakowski epizod. Po wojnie Mende 
trafił do niewoli amerykańskiej. Po uwolnieniu rozpoczął studia 
prawnicze i zaczął się udzielać w kręgach politycznych. Szyb-
ko zasłynął jako niemiecki prawnik i polityk. Został także w la-
tach 1949-1980 posłem do Bundestagu. Niepozorny oficer We-
hrmachtu ze zdjęcia sięgnął po najwyższe urzędy. Kontynuując 
karierę polityczną został wicekanclerzem i ministrem ds. we-
wnątrzniemieckich RFN (1963-1966) w rządzie Ludwiga Erharda.

Dziś warto odwiedzić Bujaków i przespacerować się do oka-
załego przykościelnego ogrodu. Odwiedzić grób pilota Czyżew-
skiego oraz udać się na wycieczkę do pobliskiego Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego, gdzie z wieży widokowej widać piękną 
panoramę Górnego Śląska.

Opodal na Fiołkowej Górze we wrześniu 1939 r. toczyły się 
zażarte boje o miasto Mikołów. Ślady tamtych walk widoczne 
są po dziś dzień. Samo miasto najbardziej ucierpiało w styczniu 
1945 r., kiedy bój o Górny Śląsk toczyły oddziały Armii Czerwonej. 
W ostatnich dniach stycznia w wyniku nalotu doszczętnie znisz-
czone zostały budynki przy wlocie do rynku ulicy Karola Miar-
ki. Nigdy ich nie odbudowano. W miejscu jednej z kamienic dziś 
stoi piękny pomnik patrona miasta, św. Wojciecha. Tego samego 
dnia doszczętnie zniszczony został okazały dworzec kolejowy. 
Do dziś nie wiemy czy dokonali tego wycofujący się żołnierze 
Wehrmachtu, czy atakujący czerwonoarmiści.

Echa tamtych wydarzeń wracają po dziś dzień. 13 września 
2018 r. podczas prac ziemnych przy budowie jednej z ulic od-
naleziono ogromne składowisko niewybuchów. Wezwani na 
miejsce saperzy na 2 dni zablokowali przebiegającą kilkadziesiąt 
metrów dalej drogę DK81 z Katowic do Wisły, by wydobyć po-
nad 1000 sztuk najróżniejszej amunicji. Były to głównie ładun-
ki porzucone przez uciekające z Mikołowa odziały niemieckie. 
Wśród znalezisk wykopano także karabiny, hełmy oraz elementy 
wojskowego wyposażenia. Te i inne pamiątki zajmującej historii 
Mikołowa można dziś oglądać w Miejskiej Placówce Muzealnej. 
Warto wybrać się tam i zwiedzić muzeum oraz piękne, zabytko-
we górnośląskie miasto Mikołów.

�� WOJCIECH SZWIEC

ŚLADÓW HISTORII MOŻNA SZUKAĆ NA MIKOŁOWSKIM RYNKU 
PODCZAS JARMARKÓW STAROCI ODBYWAJACYCH SIĘ W KAŻDĄ 
1 NIEDZIELĘ MIESIĄCA

ZESTRZELONY POD MIKOŁOWEM  POLSKI SAMOLOT LUBLIN R13D. ZDJĘCIE UDOSTĘPNIONE PRZEZ TOMASZA KOPAŃSKIEGO

<<
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GÓRUJĄCE NAD MIASTEM CHĘCINY TRZY POTĘŻNE 
BASZTY, JUŻ Z ODDALA NADAJĄ WYJĄTKOWY CHARAK-
TER TEMU MIEJSCU. CHĘCIŃSKA WAROWNIA POWSTA-

ŁA NA PRZEŁOMIE XIII/XIV W. I DO DZIŚ STANOWI SYMBOL 
GMINY CHĘCINY.

Historyczna magia Chęcin sprawia, że turyści chętnie je od-
wiedzają słuchając o dawnych zwyczajach, życiu dworskim, ale 
przede wszystkim o wielkości i potędze Chęcińskiego Zam-
ku, gdzie, jak wielu historyków podaje odbył się w 1331 r. Zjazd 
Ziem Polskich uznawany często za początek polskiego parla-
mentaryzmu. 

Niezwykle ważnym momentem w historii Chęcin był prze-
marsz Pierwszej Kompanii Kadrowej, która 6 sierpnia 1914 r. wy-
ruszyła z krakowskich Oleandrów w stronę Warszawy, a 11 sierp-
nia jej oddziały dotarły do Chęcin. „Kadrówka” dała początek 
Legionom Polskim, które swoim wysiłkiem zbrojnym w latach 

CHĘCINY 
NA DRODZE KU 
NIEPODLEGŁEJ

I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości 
w 1918 r. Wśród legionistów był także mieszkaniec Chęcin – Sta-
nisław Atlas. Wstąpił on do legionów 18 maja 1916 r. i przydzie-
lony został do 3 Pułku Piechoty, który wszedł w skład 3 Brygady. 
Zgodnie z relacją syna Stanisława Atlasa, w dniu kiedy na chę-
cińskim rynku założono prowizoryczne biuro poborowe, do „Ka-
drówki” wstąpiło łącznie trzech mieszkańców miasta. Stanisław 
Atlas brał udział w kampanii wołyńskiej. Po zakończonej służbie 
powrócił do Chęcin. Zmarł w 1927 r. Po śmierci został odznaczony 
w 1933 r. Krzyżem Niepodległości.

Jak widać dzieje tego miasta są bardzo barwne, ale także 
i tragiczne. Jak wiele polskich wiosek i miast dotknął je dramat 
II wojny światowej.

Płacz, ból, niepewność, rozpacz, żal i pragnienie wolności 
– to uczucia, które towarzyszyły również mieszkańcom Gminy 
i Miasta Chęciny. W roku jubileuszowym odzyskania przez Polskę 
niepodległości warto przypomnieć wydarzenia, które wryły się 
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w ludzką pamięć, i które należy przypominać, aby pamięć o tych 
którzy polegli świadczyła o tożsamości tego miejsca.

Tragiczny piątek 2 czerwca 1944 r. to data, którą powinien 
znać każdy mieszkaniec tego miasta. Data, która pozbawiła wie-
le rodzin ojca, syna, kogoś bardzo bliskiego, kto nigdy nie powró-
cił już do swego domu. Ci, którym udało się przeżyć Pacyfikację 
Chęcin, pamiętają to tak. 

Od wiosny 1944 r. nasiliła się działalność partyzancka w oko-
licach Chęcin. Wzbudziło to uwagę 305 Batalionu 22 Pułku Po-
licji w Kielcach, który w odwecie przeprowadził akcję represyjną 
na miejscowej ludności. Nocą 2 czerwca 1944 r. około godziny 
drugiej nad ranem Niemcy, posiłkując się psami, otoczyli mia-
sto rozstawiając karabiny maszynowe wokół Starego Rynku. Na 
chęcińskim Zamku zlokalizowano punkt obserwacyjny. Niemiec-
cy żołnierze spędzili na Rynek mieszkańców Chęcin pozwalając 
zabrać im jedynie 
dokumenty tożsa-
mości, a sami plą-
drowali mieszkania 
zabierając cenne 
przedmioty.

Mężczyzn spę-
dzono na środek 
Rynku, gdzie w po-
zycji klęczącej oczekiwali na wezwanie do Ratusza, w którym 
przebywało kilku Niemców i burmistrz Stępa. W urzędzie two-
rzone były dwie listy nazywane przez Niemców: „Eins” i „Zwei”. 
Po weryfikacji nazwisk z wcześniej przygotowanymi listami, męż-
czyźni trafiali do odpowiednich grup. Osoby z grupy „Zwei” miały 
zostać wysłane do umacniania wałów obronnych w Będzinie lub 
Puławach. Osobom z grupy „Eins” powiązano ręce metalowym 
drutem, a następnie rozkazano im położenie się na ziemi twarzą 
w dół tuż przy ścianie magistratu. Bijąc kolbami i kopiąc, zała-
dowano aresztowanych na ciężarówki i wywieziono w kierunku 
kieleckiego więzienia. Tam przechodzili tortury, rewizje osobiste 
i przesłuchania, których dokonywała policja ochronna Szupo. Za 
wszelką cenę starano się udowodnić przynależność więźniów 
do ruchu oporu.

7 lipca Niemcy wywiesili w Chęcinach na budynku urzędu 
oraz na murze kieleckiego więzienia listy zakładników areszto-
wanych 2 czerwca, a następnie rozstrzelanych.

Spośród mieszkańców Chęcin aresztowanych było ok. 60 
osób. Część z nich została wypuszczona, część deportowano do 
obozów zagłady. Pomordowani mieszkańcy Chęcin najprawdopo-
dobniej spoczywają w jednej ze zbiorowych mogił ofiar egzekucji 
prowadzonych na kieleckim Pakoszu czy w Bliżynie. Niektóre źró-
dła podają również, że wśród aresztowanych było 10 kobiet, które 
wywieziono na przymusowe roboty do Trzeciej Rzeszy.

Nie sposób oddać tragizmu tamtych czasów, wyrazić ból ro-
dzin czekających na powrót kogoś bliskiego czy zrozumieć tęsk-
notę za posiadaniem nagrobka, na którym można zapalić sym-
boliczny znicz.

Wielu z potomków aresztowanych do dziś nie zna ich losu. 
Dlatego tak ważne jest, aby pamięć o nich nie porosła mchem 
zapomnienia, aby w chęcińskich sercach budować pomniki 
o wspaniałych ludziach, którzy polegli na ołtarzu Ojczyzny.

Patrząc na dziejowy charakter Ziemi Chęcińskiej można być 
dumnym jak ogromną rolę to miejsce odegrało w historii Polski. 
Dziś świadomi historycznego bogactwa pragniemy kultywować 
i pielęgnować dokonania naszych przodków.

Każdego roku władze Gminy i Miasta Chęciny organizują uro-
czystości religijno-patriotyczne, m.in. te upamiętniające wydarze-
nia z 2 czerwca 1944 r., a w roku 2010 wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Rekonstrukcji Historycznych „Jodła” zorganizowano rekonstrukcję 
tamtych wydarzeń, w której wzięło udział tysiące osób.

�� RENATA JANUSZ

DRUGIEGO CZERWCA

Drugiego czerwca, około trzeciej godziny
Tajfun niemiecki nawiedził miasto Chęciny.
Żołnierze hitlerowscy jak wilki biegali
Śpiących mieszkańców alarmowali.

Znękaną ludność w panice
wyganiali z domów biczami z gumy na ulice.
Potem do rynku jak bydło pędzili
rynek, wokół karabinami maszynowymi obstawili.

Na bruku kamiennym posiadać kazali,
Dwanaście godzin na deszczu, o głodzie ludność trzymali.
Przez cały czas każdego w magistracie legitymowali.
Czterdziestu obywatelom w tył ręce związali
Twarzą na bruku magistrackim, na kamieniach trzymali
W dwudziestym wieku powróciły czasy Nerona.

Żołnierze hitlerowscy jak rekiny ciągnęli biednych więźniów do aut.
I nie pomogła błagalna obrona!
Wtem rotmistrz Stefan Balasiński wzniósł okrzyk:
NIECH ŻYJE POLSKA

Stanisław Zarzycki
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ROK 2018 ZOSTAŁ OZNACZONY WYJĄTKOWO INTEN-
SYWNIE BARWAMI NARODOWYMI. TAKI ROK ZDARZA 
SIĘ RAZ NA STO LAT. JUŻ W ZIMIE ZAUWAŻYŁEM, JAK 

PRZYSTANKI TRAMWAJOWE I AUTOBUSOWE ZAKWITŁY NA 
BIAŁO-CZERWONO. NIEPODLEGŁA! NIEPODLEGŁA!

Były to plakaty pokonkursowej wystawy, której przewodnim 
motywem była niepodległa spod ręki samego Józefa Piłsudskie-
go. A gdyby tak ten napis utrwalić w kamieniu? Plakaty znikną, pie-
śni i koncerty ucichną. Co zrobić? Przypomniałem sobie rok 1976. 
Byłem wtedy w Ameryce. Dwustulecie – Bicentennial – wszędzie. 
Od hamburgerów, przez samochody po rakiety kosmiczne. Ale 
zejdźmy na ziemię. Postanowiłem wznieść Kopiec Wolności. Dziś 
jest gotowy.

Znajduje się on w Ogrodzie Kościuszki, na wschodnim zbo-
czu Wzgórza Bł. Bronisławy. Kopiec pod względem wysokości 
nie jest imponujący. Nie stanowi konkurencji dla Kościuszki. Usy-
tuowany na 332 m n.p.m. sięga symbolicznych stu centymetrów. 
Okrągłą podstawę o średnicy 1918 mm tworzą duże kamienie, 
dedykowane Ojcom Założycielom Niepodległej Polski: Piłsud-
skiemu, Dmowskiemu, Korfantemu, Witosowi, Paderewskiemu, 
gen. Sikorskiemu, gen. Hallerowi, Daszyńskiemu i Wilsonowi.

Przez całe lato z pomocą spacerowiczów dokładałem ka-
mienie. Teraz po Kopcach Wandy, Krakusa, Kościuszki, Piłsud-
skiego i Jana Pawła II mamy w Krakowie szósty – Kopiec Wolno-
ści. W najbliższym sąsiedztwie leży wapienny głaz z inskrypcją 
„1918-2018”.

MOJA NIEPODLEGŁA
Ale co dalej? Co z utrwaleniem w innej, bardziej dostęp-

nej formie znaku niepodległa? Próbowałem zainteresować tym 
wielu producentów, szefów marketingu, kierowników i organi-
zatorów. Na kilkadziesiąt listów intencyjnych odpowiedział je-
dynie prezes Narodowego Banku Polskiego. Jego oferta prze-
widywała bicie medali i monet w złocie. Ale ilu Polaków stać 
na pamiątkę z 24-karatowego złota? Myślałem o niepodległej 
na kamieniu. Pewnego dnia ktoś dorzucił do kopca biały, mar-
murowy otoczak. Eureka! Idealny kształt i kolor dla narodo-
wych barw. Postanowiłem nadrukować na białych kamieniach 
czerwony napis niepodległa, napisany ręką Józefa Piłsudskie-
go, symbol 100. rocznicy odzyskania wolności. Kamienie zna-
lazłem u Filara w Krzeszowicach. Do kamienia w woreczku po-
stanowiłem dodawać cytaty z Ojców Założycieli Niepodległej 
Polski, które wybrałem z koleżanką Jadwigą Jamińską z Willi 
Decjusza.

Na wykonanie każdego pomysłu potrzebne są pieniądze. 
Samemu można sfinansować sto pamiątek, a przecież potrze-
ba ich dużo więcej. Podzieliłem się moim pomysłem z dawnym 
kolegą z pracy, Jurkiem Pilarczykiem, właścicielem znanej fir-
my spedycyjnej Viapolonia. Bez chwili wahania obiecał, że da 
pieniądze na taki cel. I dotrzymał obietnicy. Mało tego, zapew-
nił stałe dostawy białych kamieni i opakowań. Wypuściliśmy 
próbną serię. Wyszła pięknie.

Z gotową moją niepodległą zadebiutowałem z powodze-
niem na Targach Seniora. Tam też zostałem zaproszony z nie-
podległą do Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Teraz przy 

współpracy z MAK i redakcją magazynu Głos 
Seniora wykujemy, wydrukujemy tyle nie-
podległej, że będziemy się mogli nią dzielić 
ze wszystkimi. 

Ad futuram rei memoriam. Na przyszłą rze-
czy pamiątkę! Na zawsze!

�� MICHAŁ PAWLUŚKIEWICZ 
Towarzystwo Przyjaciół Drzew i Ptaków 

„Sikornik”

KOPIEC WOLNOŚCI. FOT. TOMASZ TRYBAŁA
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ODZYSKANIE 
SAMORZĄDU
POD KONIEC LAT 

1980-TYCH BYŁEM 

CZŁONKIEM 

GRUPY KRAKÓW 

PRZY ZARZĄDZIE 

REGIONALNYM 

NSZZ SOLIDARNOŚĆ 

W KRAKOWIE. 

MIELIŚMY ZA ZADANIE 

PRZYGOTOWAĆ 

PRZEJĘCIE WŁADZY 

W MIEŚCIE. SZEFEM 

ZESPOŁU BYŁ DOC. 

KRZYSZTOF GOERLICH, 

A KANDYDATEM NA 

PREZYDENTA BYŁ PROF. 

MEDYCYNY RYSZARD 

GRYGLEWSKI. 
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Przygotowywaliśmy kandydata z wiedzy o zarządzaniu 
miastem. Ja osobiście objaśniałem profesora w dziedzinie 
urbanistyki i architektury. Sam byłem współautorem wytycz-
nych konserwatorsko-krajobrazowych dla Krakowskiego Ze-
społu Miejskiego (w skład KZMu wchodziło 120 historycznych 
miejscowości) i jednym z autorów koncepcji układu komunika-
cyjnego Krakowa. 

Profesor Gryglewski był znakomitym słuchaczem, wręcz 
zaskakiwał mnie pojmowaniem złożonych zagadnień urbani-
stycznych. Mówiliśmy o wielu aspektach miasta Krakowa, do 
dzisiaj aktualnych, np. ochrony powietrza, ścieżek rowerowych, 
tras komunikacyjnych, szybkiej kolei aglomeracyjnej, ochrony 
zabytków czy zespołów zieleni. Niestety profesor na spotka-
niu z radnymi, którzy mieli go wybierać powiedział, że zrobi 
czystkę w magistracie, zastępując urzędników prawdziwymi 
fachowcami. Wielu z ówczesnych radnych było tymi urzędni-
kami i wybrali prezydentem Jerzego Rościszewskiego. To był 
falstart.

Od 1988 r. prowadziłem rewaloryzację Plant Krakowskich. 
Andrzej Fischinger, główny konserwator Wawelu, a zarazem 
wnuk znakomitego prezydenta Juliusza Leo, schodząc z Wa-
welu zaczepiał mnie wielokrotnie na Plantach i namawiał bym 
kandydował w wyborach na radnego. Po kilku spotkaniach 
zgłosił mnie do Krakowskiego Komitetu Obywatelskiego Kle-
parz-Piasek jako kandydata. Oczywiście chętnych do kandy-
dowania było wielu. W Domu Młodzieży na Krowoderskiej od-
bywały się przesłuchania kandydatów. Po bardzo wielu, wręcz 
osobistych, ale też profesjonalnych pytaniach, wraz z Janem 
Okońskim zostaliśmy wybrani do drugiej tury przesłuchań. 

Kolejna tura odbywała się na ulicy Manifestu Lipcowego 
(obecnie Józefa Piłsudzkiego) w Zarządzie Gospodarki Wod-
nej. Tutaj wybierano kandydatów do rady z całego Śródmie-
ścia (obecnie Dzielnica I). Kolejne Komitety Osiedlowe, takie 
jak Stare Miasto czy Kazimierz, wybrały swoich elektorów, 
a ci przesłuchiwali kandydatów. Przesłuchanie jednej osoby 
trwało około godziny. W końcu zostały wybrane następujące 
osoby: anglistka Małgorzata Walczak, etnograf Zbigniew Fijak, 
weterynarz Andrzej Komorowski, architekt Mikołaj Kornecki, 
historyk sztuki Bogusław Krasnowolski, prawnik Jan Okoński 
i malarz Stanisław Sobolewski. Byliśmy kandydatami Krakow-
skiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Oczywiście 
było wiele konkurencyjnych list, ale cała siódemka została 
radnymi.

Ówczesna Rada miasta Krakowa składała się z 75 radnych. 
Dwóch radnych było z Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), 
a pozostałych 73 było z KKO Solidarność. W ten sposób odzy-
skaliśmy Samorząd Krakowa.

Niestety jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Rada się 
podzieliła i ten podział utrzymuje się do dzisiaj. Wtedy chodzi-
ło o wybór prezydenta. Rada miasta miała go wybrać. I tutaj 
były dwie kandydatury – Krzysztof Goerlich i Edward Nowak. 
Jednak do wyboru nie doszło. Zaproponowano w zamian pro-

fesora Jacka Woźniakowskiego i on został prezydentem. Goer-
lich i Nowak objęli stanowiska wiceprezydentów. Pozostałymi 
wiceprezydentami zostali Jacek Purchla i Władysław Brzeski.

Pierwsza kadencja Rady miała trzech prezydentów, po pro-
fesorze Woźniakowskim, został Krzysztof Bachmiński, a na ko-
niec kadencji Józef Lassota. Przewodniczący Rady także się 
zmieniali. Pierwszym przewodniczącym był Kazimierz Barczyk, 
drugim Tadeusz Kołaczyk. Wynikało to z faktu, że gdy Rada 
została wybrana z jednego ugrupowania, to od razu się dzie-
liła na dwie frakcje, które walczyły ze sobą nie przebierając 
w środkach.

Dla mnie osobiście było bardzo bolesne, że gdy chodziło 
o sprawy komunalne, np. kanalizację, transport zbiorowy, to na 
sali obrad było trzech radnych, a wszyscy zajmowali się „pry-
watnymi” sprawami. Gdy była poruszana sprawa koncesji al-
koholowych, czy ile ma być lokali prowadzących Bingo (lokale 
hazardowe), to sala obrad pęczniała w szwach. Obrzucano się 
wyzwiskami. To samo było z pomysłem zakazu palenia papie-
rosów na przystankach tramwajowych – istniał zawzięty spór 
gdzie zaczyna i gdzie kończy się przystanek.

Zostałem przewodniczącym Komisji Urbanistyki. Zaprosi-
łem do komisji fachowców spoza Rady. W późniejszych ka-
dencjach już nie było tej praktyki, by zapraszać specjalistów. 
Komisja spotykała się co dwa tygodnie i to w pełnym składzie, 
czasem wybieraliśmy się w teren na wizję lokalną. Zajmowali-
śmy się między innymi podziałem na dzielnice, opracowaniem 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Krakowa 
uchwalonego w 1994 r. Omawialiśmy plany szczegółowe, roz-
strzygaliśmy indywidualne przypadki, np. chroniliśmy przed 
zabudową tereny Młynówki Królewskiej, chroniliśmy otocze-
nie wzgórza błogosławionej Bronisławy czy Lasu Wolskiego.

Uczestniczyłem w obradach Komisji Nazewnictwa. Jej 
przewodniczącym był Antoni Leon Dawidowicz, barwna po-
stać znana w całym Krakowie. Przywracaliśmy tradycyjne, hi-
storyczne nazwy ulic, dzielnic, osiedli, przystanków tramwa-
jowych. 

Oczywiście po 24 latach wspominam udział w Radzie 
pierwszej kadencji z nostalgią i rozrzewnieniem, ale też pa-
miętam, że zawiodłem się na idei samorządności. Myślałem, 
że koledzy radni będą bardziej ideowi, będą działać na rzecz 
mieszkańców, a nie dla swoich partii, które w międzyczasie po-
wstały i trwają do dzisiaj. 

�� MIKOŁAJ M. KORNECKI
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„PRZEJDZIEM WISŁĘ, PRZEJDZIEM WARTĘ, BĘDZIEM 
POLAKAMI” – NAD TYMI SŁOWAMI HYMNU MŁODSI 
OBYWATELE POLSKI CORAZ CZĘŚCIEJ PRZECHODZĄ 

BEZREFLEKSYJNIE. DRUGĄ ZWROTKĘ ŚPIEWAJĄ JESZCZE 
RZADZIEJ, A PRZECIEŻ ZAWIERA ONA SEDNO DYLEMATU 
PRZED JAKIM STANĘLI POLACY PO UTRACIE NIEPODLEGŁO-
ŚCI. W TAMTYM OKRESIE NAJCZĘSTSZYM PYTANIEM BYŁO 
TO, CZY NASZ NARÓD JESZCZE ISTNIEJE, SKORO PAŃSTWA 
JUŻ NIE MA?

Współcześni historycy piszą, że upadek Rzeczpospolitej był 
czymś więcej niż tylko likwidacją jednego z europejskich państw. 
Był końcem pewnego projektu polityczno-społecznego, u które-
go fundamentów stał średniowieczny uniwersalizm i rozumienie 
prawa, a który współgrać miał ze starożytnymi wizjami państwa 
idealnego. 

Inspiracją do napisania tego artykułu była rozmowa z przyja-
cielem na temat znaczenia postawy patriotyzmu we współcze-
snych czasach. Kiedy zapytałam go, czy broniłby swojego kraju, 
języka, kultury za cenę życia odpowiedział, że nie wie, ponieważ 
nie do końca rozumie sens wojny, sens śmierci na polu walki. 
Mój przyjaciel zjawisku społecznemu jakim jest wojna przypisuje 
głównie znaczenie negatywne. Jego zdaniem wojny przyczynia-
ją się do bezsensownej i okrutnej śmierci wielu tysięcy obywateli 
różnej narodowości. 

O ile mogę się zgodzić z drugą częścią tej wypowiedzi, o tyle 
pierwsza część wypowiedzi wydaje mi się mało refleksyjna i stąd 
w artykule tym, chcę zadać kilka pytań retorycznych: Czy śmierć 
człowieka na polu walki może być bezsensowna? Czy działa-
nia takich osób jak: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, 
Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Kor-
fantego i Ignacego Daszyńskiego można uznać za bezsensow-
ne? Wymienione osoby żyły w czasach, gdy Polska nie istniała na 
mapie, tylko w ich sercach, walczyli o polskość, tj. naszą kulturę, 
język, tradycje i obyczaje. Jednak w 1914 r. była duża grupa osób, 
które nie chciały się bić za niepodległą Polskę. Niepodległej Pol-
ski nie życzyła sobie także Rosja. Mimo to, dnia 14 sierpnia 1914 r. 
ogłoszona została odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewi-
cza, w której zaproponował, aby zniknęły granice, które rozdzieliły 
na kawałki Naród Polski. Mikołajewicz chciał, aby Polska zjedno-
czona została w całość, jednak pod berłem cesarza rosyjskiego. 
Ponadto w grudniu 1914 r. minister spraw wewnętrznych Rosji 
Nikołaj Makłakow rozesłał do gubernatorów tajny okólnik, tłuma-
czący, że odezwa wielkiego księcia nie dotyczy Kraju Przywiślań-

W POSZUKIWANIU WŁASNEJ 
TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ 
– CZYLI, KRÓTKIE ROZWAŻANIA KIM JESTEM:  
OBYWATELEM ŚWIATA, EUROPY, CZY WŁASNEJ OJCZYZNY?

skiego (bo tak car kazał nazywać Królestwo Polskie), a jedynie te-
rytoriów, jakie armia rosyjska może zdobyć w toku wojny. Sprawa 
odrodzenia Polski i niechcianej przez Europę polskiej niepodległo-
ści znalazła swój punkt zwrotny w tzw. akcie z 5 listopada 1916 r., 
ogłoszonym przez cesarzy Niemiec i Austro-Węgier. Po raz pierw-
szy z ust dwóch przywódców walczących państw padła publiczna 
deklaracja, że w wyniku wojny ma powstać niezależne państwo 
polskie. Nadzieja na odzyskanie niepodległości jeszcze bardziej 
urealniła się 8 stycznia 1918 r., kiedy to prezydent USA Woodrow 
Wilson przedstawił swój 14-punktowy program pokojowy, gdzie 
w punkcie trzynastym była mowa o konieczności przywrócenia 
Polsce niepodległości. Ostatecznie postulat ten został zrealizo-
wany dnia 11 listopada 1918 roku – tego dnia w lasku Compiègne 
pod Paryżem Niemcy podpisali układ rozejmowy z Ententą (trój-
porozumienia między Wielką Brytanią, Francją i Rosją) kończący 
I wojnę światową. Analizując karty historii widzimy, że patriotyczne 
postawy i działania naszych przodków miały sens, ponieważ po 
123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość i 11 listopa-
da 1918 r. wróciła na mapy Europy. 

Myśląc o patriotycznej postawie naszych przodków warto za-
stanowić się czy ta postawa ma znaczenie współcześnie. W litera-
turze patriotyzm definiuje się jako postawę szacunku, umiłowania 
i oddania się własnemu krajowi, nawet za cenę życia. Jest kilka 
typów patriotyzmu, np. patriotyzm lokalny, patriotyzm regionalny 
lub patriotyzm narodowy. Wydaje mi się, że ten trzeci typ patrio-
tyzmu ma szczególne znaczenie we współczesnych czasach, po-
nieważ pojawiają się coraz liczniejsze grupy osób-kosmopolitów. 
Głoszą oni pogląd, że są „obywatelami świata”, a nie danego na-
rodu, negują wszelkie podziały kulturowo-polityczne i terytorial-
ne, obśmiewają i krytykują patriotyzm narodowy. Uważają go za 
przestarzałą postawę, która utrudnia zjednoczenie kulturowo-po-
lityczne Europy. Jednak czy takie myślenie jest słuszne? Kim jest 
człowiek, jeśli nie szanuje swojej ojczyzny, nie obchodzi świąt na-
rodowych, rocznic historycznych, nie bierze udziału w wyborach, 
nie pamięta lub nie zna swoich przodków? Niepodległość daje 
nam prawo do samostanowienia i zapewnia suwerenność pań-
stwa. Należy pamiętać, że te fundamentalne wartości są naszym 
naczelnym dobrem, obecnie są sankcjonowane prawem między-
narodowym i gwarantują nam bezpieczeństwo, swobodę i poko-
jową egzystencję. 

�� ELŻBIETA ŻYTYŃSKA-CHWAST 
FUNDACJA GERIATRICS Z KRAKOWA, 

CENTRUM WSPARCIA FRENEZJA W KRAKOWIE. 
KONTAKT TELEFONICZNY: 798 92 16 38,  

E-MAIL: E.ZYTYNSKACHWAST@INTERIA.PL



UKOŃCZYŁEŚ 60. ROK ŻYCIA? SKORZYSTAJ ZE ZNIŻEK Z OGÓLNOPOLSKĄ KARTĄ SENIORA. PONAD 1400 FIRM  
Z CAŁEJ POLSKI OFERUJE ATRAKCYJNE RABATY DLA POSIADACZY KARTY.  SPRAWDŹ, GDZIE SKORZYSTASZ ZE ZNIŻEK!

UZDROWISKO BUSKO-ZDRÓJ S.A.

• 10% zniżki na pełnopłatny pobyt leczniczy w wymienionych 

obiektach spółki: Szpital Krystyna, Szpital Górka, Sanatoria: 

Marconi, Mikołaj, Oblęgorek, Willa Zielona.

• 10% zniżki na pobyt w wolnostojącym DOMKU na terenie 

Parku Zdrojowego (kwatera)

• 10% zniżki na pełnopłatne zabiegi dodatkowe bez ordynacji 

lekarskiej

ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój; rezerwacja@ubz.pl; 

41 370 32 25; www.uzdrowiskobusko.pl 

ALFA VERITAS HR. GROUP

• do 5% zniżki podczas zawarcia umowy na opiekę osoby 

starszej w Polsce

ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa; anna.matusewicz@

legehelden.pl; 533 570 216; www.veritas-opieka.pl

HULAKULA ROZRYWKOWE CENTRUM MIASTA 

• 50 % zniżki w każdy poniedziałek (zniżka obowiązuje 

w restauracji)

• 30 % zniżki na kręgle od poniedziałku do piątku w godz. od 

12 do 16

ul. Jagiellońska 82 B, 03-301 Warszawa; uieckarz@hulakula.

com.pl; 669 004 005, 22 18 28 000

TRADYCYJNE CENTRUM MEDYCYNY CHIŃSKIEJ

• 15% zniżki

ul. Bujaka 15, 30-611 Kraków tel. 12 389 87 48, 500 389 119, 

www.tcmcenter.pl

UZDROWISKO KONSTANCIN-ZDRÓJ S.A.

• 10 % zniżki na wszystkie usługi Uzdrowiska Konstancin oraz 

• 20% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne realizowane w Białym 

Domu i Szpitalu Sue Ryder

ul. Sue Ryder 1, 05-510 Konstancin-Zdrój; 

a.galek@mailuzdrowiska.pl; 22 484 28 01, 603 750 073; 

www.uzdrowisko-konstancin.pl

Pełną listę firm oferujących zniżki możesz pobrać ze strony: www.glosseniora.pl

 P O L E C A N I  P A R T N E R Z Y  P R O G R A M U

CENTRUM REKREACYJNO-LECZNICZE 
„GLINIK” SP.Z.O.O. S.K.A.
• 10% zniżki na Turnusy rehabilitacyjne, Turnusy zdrowotne 

i Wczasy dla Seniorów, Turnus „Zdrowy Kręgosłup”; 10% zniżki 
na dodatkowe zabiegi

ul. Wysowa - Zdrój 101/8, 38-316; 
crl.glinik@interia.pl; 510 132 964

SENIOR APARTMENTS 
• 25% zniżki na usługi rehabilitacyjne
• 10% zniżki na czynsz 
ul. Moniuszki 1A, 00-014; biuro@seniorapartments.pl; 
22 827 57 06, 504 074 000; www.seniorapartments.pl 

C.W.S. „GWAREK” 
• 10% zniżki na pobyt z pełnym wyżywieniem – rabat nie 

obejmuje pakietów oraz nie sumuje się  z innymi promocjami 
i rabatami

ul. Wczasowa 49, 43-450 Ustroń; recepcja@gwarek.ustron.pl ; 
33 854 25 89, 797 426 566; www.gwarek.ustron.pl 

PENSJONAT „DWOREK SZLACHECKI”
• grupy - zniżka 12%
• goście indywidualni -  10% zniżki (7 noclegów)
ul. Wojska  Polskiego 1A, 84-105 Karwia; 
szlachecki.karwia@gmail.com ; 517 862 846; 
www.pensjonat-szlachecki.pl

ZAKŁAD LECZNICZY „UZDROWISKO NAŁĘCZÓW” S.A.
• % rabat rosnący wraz z wiekiem, na pobyty sanatoryjne i SPA - 

min. 3 doby + dla osoby towarzyszącej rabat 10%
ul. Al. Małachowskiego 5, 24-140 Nałęczów;
info@zlun.pl; 81 501 43 56

GEMINI KLINIKA OKULISTYCZNA
• Przejazd do kliniki w Czechach – bezpłatny 
ul. U Gemini 360, 760 01 Zlin; ales.jiratko@gemini.cz; 
+420 730 873 130; www.gemini.cz/pl

AMPLIFON POLAND SP.Z.O.O. 
• Rabat 10% na środki pielęgnacyjne
60 oddziałów w całej Polsce; www.amplifon.com.pl; 
infolinia: 800 888 899
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Rodzaj prenumeraty:

¨�35,00 zł* 6 kolejnych numerów (po jednym egzemplarzu każdego wydania)
¨�5,90 zł* jeden wybrany egzemplarz w roku 2018 

*W wartość prenumeraty wliczona jest wysyłka listem ekonomicznym.

Adres do wysyłki:

Nazwa firmy / Imię i nazwisko

Ulica, nr domu, nr lokalu

Kod i miejscowość

Telefon

E-mail:

WYPEŁNIONE ZAMÓWIENIE PROSIMY ODESŁAĆ NA ADRES: 
S t o w a r z y s z e n i e  M A N K O  a l .  J .  S ł o w a c k i e g o  4 6 / 3 0 ,  3 0 - 0 1 8  K r a k ó w 

z dopiskiem „Prenumerata Głosu Seniora” lub na adres e-mail: kontakt@manko.pl 
– PRZESŁANIE ZAMÓWIENIA JEST KONIECZNE DO ZREALIZOWANIA PRENUMERATY.

ZAMÓWIENIE PRENUMERATY OGÓLNOPOLSKIEGO MAGAZYNU GŁOS SENIORA
 (obowiązuje na 6 kolejnych numerów magazynu)

ZAMÓW PRENUMERATĘ – POPRZEZ PRZEKAZANIE NAM DAROWIZNY
(zamówienie prenumeraty zwiększy nakład magazynu i Ogólnopolskiej Karty Seniora)

D a r o w i z n a  n a  c e l e  s t a t u t o w e

-  G ł o s   S e n i o r a

Stowarzyszenie MANKO
ul. Siarczki 16 
30-698 Kraków

57  2490  0005  0000  4500  9810  9905

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarcz-
ki 16, 30-698 Kraków, w celu przesyłania darowizny dla Stowarzyszenia oraz  w celach statutowych Stowarzyszenia, zgodnie z rozporządzeniem Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich da-
nych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, przeniesienia danych oraz cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Wyrażenie zgody jest niezbędne do wysłania magazynu Głos Seniora.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

data i czytelny podpis



 

 
 
 
  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  
DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU 
„OGÓLNOPOLSKA KARTA SENIORA”* 

Proszę o przyjęcie mnie w poczet uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora”. Oświadczam, że znane mi są 
postanowienia Regulaminu. Jednocześnie zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
PROSZĘ WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM 

Miejscowość: Data:

DANE OSOBOWE 

Imię (imiona):

Nazwisko:

Miejscowość 
urodzenia:

Data 
urodzenia:

d  d m  m  r  r  r  r

d  d m  m r  r  r  r

DANE KONTAKTOWE 

Ulica:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki  16, 30-698 Kraków, w celu wydania 
Ogólnopolskiej Karty Seniora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
Wyrażenie zgody jest niezbędne do wydania Ogólnopolskiej Karty Seniora. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego. Oznacza  
 ona w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych od Stowarzyszenia MANKO z siedzibą przy ul. Siarczki 16,  
 30-698 Kraków  drogą telefoniczną, emailową oraz pocztową dotyczących m.in. wydarzeń organizowanych dla seniorów  
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu.  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowych   przez Stowarzyszenie MANKO z siedzibą przy  
ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków oraz podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem MANKO m.in. dotyczących ofert, promocji,  
rabatów dla seniorów za  pośrednictwem poczty tradycyjnej, środków  komunikacji  elektronicznej  oraz  telekomunikacyjnych   
urządzeń  końcowych,  w  tym  w  formie  wiadomości  e-mail,  sms  lub telefonicznie (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług  
drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.). 
Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawienia swoich danych,  
usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu. 

Kod 
pocztowy:

Numer 
domu:

Numer 
lokalu: Miejscowość

Numer 
telefonu:

Adres 
e-mail:

 

Własnoręczny czytelny podpis: 

* WYPEŁNIONY PISMEM DRUKOWANYM FORMULARZ PROSIMY ODESŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ (WRAZ ZE ZNACZKIEM POCZTOWYM I ZAADRESOWANĄ KOPERTĄ) 
NA ADRES REDAKCJI „GŁOS SENIORA” (AL. J. SŁOWACKIEGO 46/30, 30-018 KRAKÓW). 
 
PROSIMY O WSPARCIE PROJEKTU DAROWIZNĄ NA ADRES: STOWARZYSZENIE MANKO, UL. SIARCZKI 16, 30-698 KRAKÓW. 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 57 2490 0005 0000 4500 9810 9905 
BAZA FIRM HONORUJĄCYCH KARTĘ SENIORA JEST DOSTĘPNA NA WWW.GLOSSENIORA.PL 
 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 

Numer karty:

Województwo:

komórkowy:

: 
stacjonarny: 

M: K: Płeć: 



AMBASADORZY GŁOSU SENIORA  
I OGÓLNOPOLSKIEJ KARTY SENIORA

www.stowarzyszeniemanko.pl

SENIORZE, WESPRZYJ DZIAŁANIA  
STOWARZYSZENIA MANKO 
– GŁOSU SENIORA 

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ:

Stowarzyszenie MANKO

ul. Siarczki 16, 30-698 Kraków

numer rachunku bankowego: 

57 2490 0005 0000 4500 9810 9905

Krzysztof ZanussiWirginia Szmyt - DJ WIKAAleksander Doba

Irena Santor

Krystyna Mazurówna
Władysław Kozakiewicz


