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S"OWO WST%PNE

Czytelnik, który we)mie do r%ki moje Wspomnienia, by szuka* w nich
barwnych opisów prze(y* autora od kiedy si%ga! pami%ci$ a( do czasów
wspó!czesnych, mo(e si% zawie#*.
Có( ciekawego mog!o si% wydarzy* w male'kim Ksi$(u Wielkim do
wrze#nia 1939 r. Beztroskie dzieci'stwo nad wij$c$ si% rzek$ Nidzic$
w#ród ukwieconych !$k, której brzegi porasta!y g%ste krzaki wiklin, olchy
i strzeliste topole.
Do nadci$gaj$cej zawieruchy wojennej rodzice, starsze rodze'stwo i
zaprzyja)nieni s$siedzi podchodzili w konwencjach U!ani, u!ani, malowane dzieci ... i nie oddamy nawet guzika, a wi%c w konwencji Wielkiej
Wojny 1914-1918 r. i wojny z bolszewikami.
Tymczasem rzeczywisto#* okaza!a si% ca!kowitym zaskoczeniem dla
wszystkich.
Szybko#* z jak$ Niemcy, wspólnie z Sowietami zaj%li kraj przy nieskutecznej naszej obronie, nikt nie umia! sensownie wyja#ni* siódmoklasi#cie,
harcerzowi.
Z dzieci'stwa, za spraw$ udzia!u w konspiracyjnym harcerstwie Szare
Szeregi i Zwi$zku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej, wkroczy!em w doros!e
(ycie. Najbardziej jednak dramatycznym prze(yciem w okresie okupacji
by! pobyt w obozie karnym Liban w Krakowie. Wielokrotnie grozi!a mi
tam #mier* z wycie'czenia, b$d) okrutnego traktowania junaków, przez
nadzorców.
Po wojnie, w zaistnia!ej sytuacji politycznej, wytyczy!em sobie dalszy
kierunek (ycie. Zarówno w ponad 40-letniej s!u(bie w Najwy(szej Izbie
Kontroli jak i w dzia!alno#ci spo!ecznej w ruchu kombatanckim, przy#wieca!a mi stale dewiza - s!u(y* bli)nim. Czy to si% spe!ni!o - rozs$d)
Czytelniku.
+++
Do wydania tych menuarów w ogromnej mierze przyczyni! si% mój
bliski kuzyn Jacek. Nasi dziadkowie byli rodzonymi bra*mi. Jego - Antoni
Sylwester w 1859 r. opu#ci! Ksi$( Wielki i osiedli! si% na sta!e w pobliskich
Nawarzycach.
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Jacek i jego syn Adam przygotowali je do druku, wykonuj$c sk!ad
komputerowy. Serdecznie im za to dzi%kuj%. Du($ pomocy okaza!a mi
równie( siostrzenica S!awka, przekazuj$c unikalne zdj%cia rodzinne oraz
wypisy metrykalne naszych przodków, wyszukane przez jej Ojca Eugeniusza Madejskiego w ró(nych archiwach, m. in. w Archiwum Akt Dawnych
m. Krakowa oraz ksi%gach metrykalnych para/i ko#cio!a #w. Wojciecha w
Ksi$(u Wielkim.
+++
Niniejsze wspomnienia kieruj% g!ównie do mojej licznej Rodziny w
Kraju i za granic$.

Warszawa, luty 2008

Autor
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ROZDZIA" I
ZANIM PRZYSZED"EM NA !WIAT, CZYLI DZIEJE
RODU #ELA!KIEWICZÓW
Wybitny i jak dotychczas jedyny badacz dziejów Ksi$(a Wielkiego dr
Eugeniusz Madejski, autor wielu publikacji, nie móg! nie zaj$* si% jednym
z najstarszych w mie#cie rodu "ela#kiewiczów.
Tej rozleg!ej rodzinie, zamieszkuj$cej w wielu miastach kraju, udokumentowane korzenie si%gaj$ pocz$tków XVII w. w Krakowie. Badaj$c w
latach pi%*dziesi$tych ubieg!ego wieku zasoby archiwalne w Krakowie
dr Eugeniusz Madejski znalaz! nazwisko Krzysztofa "elazkiewicza, murarza
krakowskiego. W 1615 r. przyj$! on krakowskie prawo miejskie, a w dwa
lata potem stawia! krucht% i wie(% przy ko#ciele #w. Marka w Krakowie.
W 1623 r. wyst%puje ju( jako starszy cechu murarzy1:.

Ryc. 1. Wie(a przy ko#ciele &w. Marka
w Krakowie. Stycze' 2007r.
Fot. S.Tkaczyk-Madejska

Jego syn Maciej, ur. w 1612 r., po uko'czeniu Akademii Krakowskiej
zosta! wikariuszem przy kaplicy #w. Krzy(a na Zamku Melszty'skich.
Zmar! 27.06.1663 r.2:
1. Archiwum Akt Starych w Krakowie, t. XII, str. 178.
2. Arch. Metropolitalne w Krakowie, Acta offrs., teczka 141, str. 552.
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Na tym urywa si% #lad rodu w zapisach archiwalnych w Krakowie.
Tymczasem najstarsze zapisy metrykalne Ko#cio!a #w. Wojciecha w
Ksi$(u Wielkim z po!owy XVII w. wspominaj$ o przybyciu z miasta Krakowa murarza Marcina syna Krzysztofa "elazkiewicza ;"elaskowica:, który
tu si% osiedli!, (eni$c si% z mieszczk$ Regin$ ;nazwisko NN:3:.
W tym miejscu trzeba koniecznie przypomnie* dzieje Ksi$(a
Wielkiego.

Ryc. 2. Ksi$( Wielki od strony zachodniej.

Fot. L.&wi%cki 1966

Miasto le($ce na lewym brzegu Nidzicy, w p!n. cz%#ci Wy(yny Miechowskiej, prawa miejskie otrzyma!o w 1372 r. za królewskich rz$dów
W!adys!awa <okietka. W tym w!a#nie roku od Adama i Jana kupowa! tu
dwie cz%#ci kasztelan krakowski, Jan Melszty'ski, herbu Leliwa4:.
Jan na Melsztynie i Ksi$(u mia! szerokie spojrzenie na wiele problemów w!asnej ojczyzny. Nic w tym dziewnego, skoro mi%dzy doradcami
Kazimierza Wielkiego nale(a! do najwybitniejszych5: .
W nied!ugim czasie nast$pi!y dwa wydarzenia, które zawa(y!y na losie
3. Metryki para/alne t.I, str. 7, 14.
4. Z. Perzanowski, Dokumenty s$du ziemskiego krakowskiego 1302-1453.
Wroc!aw 1971.
5. I. Zarewicz. Lelivita Spicimir, Monogra/a Melsztyna, Kraków 1890 s.72.
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dopiero co utworzonego miasta. W r. 1383 ksi$(% mazowiecki Semko IV
w sporze ze Spytkiem napad! na miasto i zniszczy! je doszcz%tnie, po
nieprzyjacielsku jak powiada Jan D!ugosz6:. A kiedy miasto d)wign%!o
si% z popio!ów, wówczas królowa Jadwiga w 1385 r. przenios!a je z prawa
polskiego na magdeburskie.7:

Ryc. 3. Królowa Jadwiga nada!a miastu
prawa magdeburskie
wg. obrazu Jana Matejki

Ryc. 4. Król Kazimierz Jagiello'czyk
ustanowi! w Ksi$(u Wielkim coroczne
jarmarki
wg. obrazu Jana Matejki

Gdy Ksi$( Wielki otrzyma! prawa miejskie, wówczas wykonano dla
niego piecz%* ozdobion$ god!em - d!o' trzymaj$ca krzy( !aci'ski. God!o
z pewno#ci$ wybra! jego dziedzic.
Magistrat w Ksi$(u Wielkim podobnie jak inne miasta tej rangi w Polsce
mia! tylko jedn$ piecz%* miejsk$, tzw. piecz%* miasta ;sibillum civitatis:.
Na zachowanym dokumencie z 1790 r. widzimy odcisk takiej piecz%ci.
;Ryc. 5:
Gdy na podstawie testamentu Boles!awa Krzywoustego nast$pi! w
6. J. D!ugosz. Dziejów Polskich ksi$g dwana#cie, przek!ad Karola Mecherzy'skiego, Kraków 1868 t. IV s.403.
7. S. Kura#, Zbiór dokumentów ma!opolskich, Wroc!aw 1962 cz. I s. 222.
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Ryc. 5. Dokument z 1790 r. wystawiony przez magistrat Ksi$(a Wielkiego z piecz%ci$
miejsk$

1138 r. podzia! pa'stwa mi%dzy jego synów, m.in. Ziemia Krakowska jako
osobna dzielnica przypad!a sprawuj$cemu w!adz% zwierzchni$ seniorowi
;princepsem: W!adys!awowi II ksi%ciu krakowskiemu. Po zespoleniu si%
dzielnic w jedn$ ca!o#* polityczn$ pod ber!em króla W!adys!awa <okietka,
podzielono kraj na województwa i wtedy województwo krakowskie obj%!o
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swym zasi%giem terytorialnym dawne ksi%stwo krakowskie.
W okresie rozbicia dzielnicowego s$downictwo, poza udzielonymi immunitami, nale(a!o w zasadzie do ksi%cia, który s$dzi! na wiecu feudalnym
lub na dworze ksi$(%cym. W mniej wa(nych sprawach nadworny s%dzia
lub pods%dek wydawali wyroki z mandatu panuj$cego i ta ich jurysdykcja
przekszta!ci!a si% z czasem w s$downictwo ziemskie. S%dziowie obje(d(aj$c
województwo odprawiali tzw. roczki, pocz$tkowo w ró(nych miejscowo#ciach, np. w Miechowie, S!omnikach, Wodzis!awiu i Ksi$(u Wielkim.
Potem ustali!y si% sta!e siedziby ich urz%dowania. W ten sposób dokona!
si% podzia! województwa na tzw. powiaty s$dowe, bior$ce sw$ nazw% od
miejscowo#ci, w której roczki, jako s$dy stanowe szlacheckie, stale si%
odprawia!y. Siedzib$ takiego powiatu s$dowego sta! si% od 1417 r. Ksi$(
Wielki.
Ziemia miechowska by!a terytorialnie rozdzielona mi%dzy powiaty

Ryc. 6. Powiaty S$dowe ksi%ski i proszowicki w po!owie VII wieku

ksi%ski i proszowicki. A(eby pobie(nie zorientowa* si% w rozpi%to#ci
granic powiatu wielkoksi$skiego, wystarczy wspomnie*, (e obejmowa!
on wówczas takie miasta jak= Miechów, Wolbrom, "arnowiec, J%drzejów i
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Dzia!oszyce, (e jego granica pó!nocna si%ga!a rzeki Nidy. Funkcj% miasta
powiatowego spe!nia! Ksi$( Wielki a( do ostatniego rozbioru Polski.
Na przestrzeni wieków samo miasto mia!o charakter rzemie#lniczo-han-

Ryc. 7. Powiat ksi%ski

dlowy. Najbardziej si% o(ywia!o i czerpa!o zyski w dniach s!ynnych na ca!e
województwo krakowskie targów rocznych. Na pro#b% kolejnego w!a#ciciela
miasta Jana T%czy'skiego król Kazimierz Jagiello'czyk ustanowi! w 1485
r, jarmarki coroczne= #w. Wawrzy'ca - 10 sierpnia i #wi%to 11 tys. Panien,
przypadaj$ce na dzie' 26 pa)dziernika8:.
8. Patrz przypis 7.
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Poza tym miasto o(ywia!o si% na czas roków s$dowych, do którego
zje(d(ali si% okoliczni w!a#ciciele ziemscy.
Miasto jako jedne z nielicznych w województwie krakowskim szczyci!o
si% posiadaniem szko!y, o której wzmiankowa! magistrat ju( w 1385 r9:. Po
jej uko'czeniu absolwenci, synowie ziemian i bogatych mieszczan udawali
si% na studia na Uniwersytecie Jagiello'skim.
Ksi$( Wielki nie mia! szcz%#cia do wielu swoich w!a#cicieli, gdy( ci
puszczali go cz%sto w r%ce dzier(awców, którzy darli z niego skór%, nie
przebieraj$c w #rodkach. Podobny los spotka! mieszczan po raz ostatni z
r$k mgrb. Aleksandra Wielopolskiego. On równie( nie licz$c si% z trudn$
sytuacj$ materialn$ Ksi$(a Wlk., pu#ci! go w kilkuletni$ arend%. Taka postawa dziedziców miasta nie tylko tamowa!a jego rozwój, ale prowadzi!a
je do coraz wi%kszego zubo(enia, a( w ko'cu do upadku. O wielkiej n%dzy
Ksi$(a Wielkiego mówi si% szczególnie w I po!owie XVIII w., ale wtedy
)ród!em tego z!a by!y przede wszystkim d!ugie wojny, które pustoszy!y
ca!y kraj.
W przedstawionej powy(ej sytuacji polityczno-gospodarczej miasta
przysz!o (y* potomkom murarza Marcina. Jeden z nich równie( Marcin
zosta! wpisany w 1727 r. do metryki Uniwersytetu Jagiello'skiego10:. Po
uzyskaniu stopnia naukowego baka!arza ;bakalaureat: powróci! w 1733 r.
do Ksi$(a i podj$! obowi$zki nauczyciela w szkole para/alnej, przej%tej
pó)niej przez Komisj% Edukacji Narodowej. Budynek tej szko!y znajduje
si% obok ko#cio!a #w. Wojciecha. Jego stryjeczny brat Jan "elaskowic ;na
przestrzeni wieków i teraz nasze nazwisko pisane jest ró(nie= "elaskowic,
"elaszkiewicz, "elaskiewicz, "elazkiewicz:, uznawany jest z tytu!u nie budz$cego w$tpliwo#ci udokumentowania w zapisach metrykalnych ko#cio!a
#w. Wojciecha za protoplast% naszego rodu. O(eniony 23 lutego 1740 r. z
Katarzyn$ Nowak, mia! siedmioro dzieci11:.
Nie by!o mo(liwe dla autora gra/czne przedstawienie rozleg!ego drzewa
genealogicznego naszego rodu. Wymaga!oby to d!ugoletnich, profesjonalnych poszukiwa' nie tylko w Ksi$(u Wielkim, ale w wielu regionach kraju,
dok$d udawali si% w poszukiwaniu pracy nasi przodkowie, a której w Ksi$(u
nie mogli znale)*. Dotyczy!o to zarówno inteligencji jak i rzemie#lników,
g!ównie murarzy i stolarzy. Ale nie tylko ten by! powód. Powo!ani do wojska
9. Arch. pryw. E. Madejskiego
10. Album Studiorum Universitatis Cracoviensis, tom V s.31
11. Metryki para/alne t. I s. 7, 14
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carskiego, a tak(e CK Austro-W%gier, kawalerowie cz%sto po ods!u(eniu
wojska nie wracali do rodzinnego miasta, znajduj$c (ony w miastach, w
których znajdowa!y si% garnizony wojsk.
W tym stanie rzeczy autor, za dr. Eugeniuszem Madejskim ograniczy!
si% do przedstawienia tylko rodowodu swojej rodziny. Przedstawi!em go
na odzielnym arkuszu.
Przegl$daj$c sylwetki moich przedków nale(y stwierdzi*, (e nale(eli w
XVIII - XIX w. do niezwykle zas!u(onego patrycjatu. By! bowiem czas, (e
wielu z jej grona piastowa!o rozmaite urz%dy oraz cieszy!o si% w mie#cie specjalnymi wzgl%dami. Spo#ród nich naj#ci#lej zarysowa!a si% posta* Ignacego
s. Jana ;ur. 31.01.1748 - zm. 26.05.1828: oraz postaci jego synów Ignacego
Piotra ;ur.28.07.1790 - zm. ?: i Adama ;ur. 22.12.1792 - zm. 20.05.1868:12:.
Tak ojciec jak i syn Ignacy obdarzeni byli godno#ciami cz!onków rady miasta ;rajcy: i cechmistrzów13:, które piastowali przez d!ugie lata. ;Patrz ryc.
5, podpis Ignacego pod dokumentem 1790 r.:. Oprócz tego wszyscy trzej
cieszyli si% w mie#cie du($ popularno#ci$ o czym #wiadcz$ odnotowane w
aktach para/alnych cz%ste kumoterstwa oraz liczne podpisy w charakterze
#wiadków na aktach kupna i sprzeda(y.
***
W latach pracy w Najwy(szej Izbie Kontroli oraz podczas dzia!alno#ci
kombatanckiej wielokrotnie spotyka!em si%, by* mo(e, z kuzynami, którzy
przewa(nie nie kojarzyli dalekich i bliskich przodków z Ksi$(em Wielkim.
Dopiero na podstawie schematu rodowodu, który zawsze wozi!em ze sob$,
odnajdowali korzenie swego rodu. Tak np. w 1955 r. b%d$c na kontoli w
Kopalni W%gla Kamiennego w Piekarach &l$skich pozna!em Hieronima
"ela#kiewicza, dyrektora tej(e kopalni, rodem z Nawarzyc14:. W 1994 r.
pozna!em Ryszarda Zelaszkiewicza, który walczy! w Powstaniu Warszawskim w szeregach Baonu Piorun-Zaremba ps. Kruk. W tym(e roku
spotka!em na zebraniu kombatanckim Mariana "elazkiewicza. Jeden z
"elazkiewiczów Kazimierz s. Jana i Marii z N%dzusiaków, ur. 25 .02.1904
w Ciechocinku, by! wybitnym dzia!aczem spo!eczno-gospodarczym w
12. Tam(e t.II s. 215, t.III s. 16 i t.V s. 31,61.
13. Akta kupna i sprzeda(y w zbiorze E.Madejskiego.
14. Komendant Placówki AK w Nawarzycach kr. Piasek. Wojciech Borzobohaty
JOD<A, wyd. PAX W-wa 1988. Ps. "wirko.
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okresie mi%dzywojennym15:. Inny "elazkiewicz= W!adys!aw, ur 1898 r.
zosta! rozstrzelany przez Niemców w Magdalence.16:
Osoby, nosz$ce moje nazwisko ;z niewielkimi zmianami:, z którymi
spotka!em si% po uprzednim wertowaniu ksi$(ek telefonicznych w Koninie,
Chorzowie, Wa!brzychu, Gda'sku, Krakowie i w Poznaniu, wyra(ali ch%*
spotkania si% w zorganizowanym przeze mnie zje)dzie rodzinnym.

Ryc. 8. Antoni Sylwester ;31.12.1841
- 23.09.1928:
Fot. ze zbiorów J. "ela#kiewicza

Ryc. 9. Albin Teo/l ;25.02.184714.03.1917:
Fot ze zbiorów autora

Wielk$ niespodziank% sprawi! mi Jacek, wnuczek Antoniego Sylwestra
"ela#kiewicza, starszego brata mojego dziadka Albina Teo/la.
W 2001 r. nawi$za! ze mn$ kontakt i jak si% okaza!o on tak(e (ywo
interesowa! si% dziejami naszej rodziny.
Wspólna ga!$) drzewa genealogicznego rozdzieli!a si%, kiedy Antoni
Sylwester opu#ci! rodzinny dom w Ksi$(u Wielkim w 1863 r , osiedlaj$c si%
w Nawarzycach ;pow. J%drzejów:. Tam w 1870 r. o(eni! si% z El(biet$ Tytko.
Dochowali si% dziewi%ciorga dzieci ;siedmu synów i dwóch córek:.
Jacek jest synem W!adys!awa, najm!odszego z synów Antoniego Sylwestra.
15. Czy wiesz kto to jest. Wyd. G!ówna Ksi%garnia Wojskowa, W-wa, 1938.
16. W. Bartoszewski, Warszawski Pier#cie' &mierci w latach 1939-1944. Zachodnia Agencja Wydawnicza, 1967.
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Pami%tam, (e w naszym domu zawsze wspominano o bliskiej rodzinie z
Nawarzyc. Gdy w 1917 zmar! dziadek Albin Teo/l, na jego pogrzeb przyjecha!a do Ksi$(a liczna rodzina z Nawarzyc na czele z Antonim Sylwestrem.
Z kolei na pogrzeb Antoniego Sylwestra w 1928 r moi rodzice z najstarszymi
dzie*mi udali si% ch!opsk$ furmank$ do Nawarzyc. Potem urwa!y si% wszelkie
kontakty z dzie*mi Antoniego Sylwestra.
Mój dziadek Albin Teo/l, podczas pracy w pa!acu mgrb. Wielopolskiego
w Obra(eniowicach pozna! rezydentk% Wielopolskich zubo(a!$ szlachciank%
Apoloni% Zawawiejsk$ ur. w M!odzawach. &lub odby! si% 29.06.1884r ona w
wieku 30 lat, on 37 lat. Z tego zwi$zku urodzi!o si% dwóch synów i cztery córki.
Ich bli(sze dane podaj% w za!$czonym rodowodzie. Brat ojca Antoni wyjecha! do
D$browy Górniczej, gdzie z przyjacielem kupili od "yda drukarni% w Sosnowcu
i do wrze#nia 1939 r. prowadzili dzia!alno#* wydawnicz$. Stryj Antoni o(eni! si%
z Teodozj$ Gemborek. Dochowali si% czterech synów, z których pozna!em tylko
mojego imiennika, Jerzego, s!ynnego dowódc% O>P AK Skrzetuski, wyst%puj$cego pod ps. Trójgrot.
D-ca 106 DP AK pp!k Boles!aw Micha! Nieczuja Ostrowski ps. Bolko,
Tysi$c awansowa! Go po#mietnie do stopnia kapitana i nada! mu wiele odznacze' bojowych i pami$tkowych. Jerzy zmar! w 1965 r. W 1943 r. podczas
walk partyzanckich zgin$! pod Kazimierz$ Wielk$ jego m!odszy brat Janusz
ps. Wicher, (o!nierz AK i Szarych Szeregów.

Ryc. 10. Rodzice autora w 1927 r. Z lewej Mama - Marianna z "echowskich, z prawej
ojciec Jan Piotr "ela#kiewicz.
Fot. ze zbiorów autora
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ROZDZIA" II
DZIECI%CE LATA
Dom, w którym przyszed!em na #wiat Ojciec zbudowa! w 1906 r. po
powrocie z Odessy z pe!nym trzosem rubli ;podobno by!y tam te( #winki+:, przy czynnej pomocy braci murarskiej. Nie by!em w stanie ustali*,
czy dzia!k% licz$c$ 7 arów ;700 m2:. Ojciec otrzyma! w spadku, czy te( j$
zakupi!. Znajdowa!a si% z daleka od miasteczka na pustkowiu w#ród wzgórz,
w$wozów i !$k ukwieconych od wiosny a( do jesieni. Od wschodniej
strony !$czy!a si% z wij$c$ si% leniwie rzek$ Nidzic$, bior$c$ swe )ród!a w
nieodleg!ej Konaszówce. Oba brzegi rzeczki zaro#ni%te by!y chaszczami,
olchami,wierzbami i topolami.

Ryc. 11. Rzeka Nidzica przed
naszym domem
Fot. ze zbiorów autora

Wokó! cisza, przerywana czasem turkotem furmanek po przebiegaj$cym
nieopodal trakcie z Rynku do Koz!owa, turkotu o ile nie by!o b!ota czy
#niegu. A b!oto w dni s!otne by!o do nieprzebycia.
+ - #winki z!ote pi%cio rublówki bite przez carsk$ Rosj%.
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Niewielki dom zbudowany by! tak jak wszystkie domy w Ksi$(u Wielkim z wapiennej opoki, pochodz$cej z kamienio!omu pod lasem Chrusty
kryty czerwon$ dachówk$. Na ceg!y niewielu mieszczan by!o sta*. W
domu by!y dwa pokoje, sie' i kuchnia, a obok komórka na w%giel i sprz%t
gospodarczy oraz drzewo na opa!. Na strychu Ojciec mia! zamiar wykona*
dwa ma!e pokoiki, ale niestety na zamiarze si% sko'czy!o. Przeznaczony
zosta! wi%c na plony zbó( i zb%dne ubiory, które mog!y si% kiedy# przyda*.
Pó)niej cie#la Frankowski postawi! w niewielkiej odleg!o#ci od domu stodo!% i obor$ dla krowy, a po jej sprzedaniu przebywa!y w niej kozy, moje
utrapienie gdy przysz!o mi je pa#* od pi$tego roku (ycia.
Dobiegaj$cy trzydziestu lat (ycia Jan Piotr na usiln$ namow% swych rodziców postanowwi! si% wreszcie o(eni*. Wyswatano go z osiemnastoletni$
Mariann$, najstarsz$ córk$ szanowanych mieszczan Marianny i Walentego
"echowskich. W jej rodzinie by!y jeszcze trzy siostry= Jadwiga, Hanna i
Zo/a oraz najm!odszy brat Teo/l. Ca!a rodzina zajmowa!a trzypokojowy
dom przy ul. Zamkowej, naprzeciwko /gury b!. Salomei.

Ryc. 12. Dom rodzinny Marianny i Walentego "echowskich oraz ich dzieci ;mojej mamy Marianny, Anny, Jadwigi, Zo/i, Teo/la:. Przed domem /gura b!. Salomei z 1753 r.
Fot. ze zbiorów autora

&lubu udzieli! w kwietniu 1907 r. proboszcz ks. Jan Prawda ;ur. 14
luty 1861 r. - zm. 16 listopad 1938 r.:. Splendoru ma!(e'stwa dla Mamy
dodawa! fakt, (e te#ciowa Apolonia pochodzi!a z rodu szlacheckiego. Jej
ojciec Kornel Zawawiejski zgin$! w Powstaniu Styczniowym w 1863 r., a
matka z trzema córkami zamieszka!a jako rezydentka we dworze w Obra-
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(ejewicach. Poznali si% i oczywi#cie pokochali, kiedy Albin wykonywa!
we dworze stylowe meble, i tak dosz!o do ma!(e'stwa. Albin, wysoki i
przystojny m%(czyzna, zawsze ubrany wg. obowi$zuj$cej wówczas mody,
najwidoczniej spodoba! si% wdowie i ta zgodzi!a si% na mezalians.
O rozleg!ej równie( w mie#cie rodzinie "echowskich wspomn% jeszcze
na dalszych stronach wspomnie'.
Po wprowadzeniu si% po #lubie do nowowybudowanego domu Mama
niezw!ocznie przyst$pi!a do zagospodarowania dzia!ki. Id$c od rzeki do
domu po lewej stronie #cie(ki, jak tylko pami%tam by! sad owocowy i
ogród warzywno- kwiatowy, szczelnie ogrodzony przed kurami. Natomiast
po prawej stronie pi%knie utrzymany trawnik. Gdzieniegdzie ros!y krzewy
ozdobne, g!ównie ja#miny. Na ca!ej #cianie mi%dzy oknami pi%!a si% rozleg!a
ró(a jerycho'ska.
Nad rzek$ Ojciec co roku sadzi! mnóstwo topoli. W wilgotnej ziemi
ros!y one szybko do niebotycznej wysoko#ci. Najgrubsze by!y #cinane na
wiosn% i przeznaczane na opa!. Wczesn$ wiosn$, w dni targowe pojawia!y
si% Topolanki, ogrodniczki a( z pod Pi'czowa z lnianymi woreczkami
wype!nionymi nasionami. W male'kich tytkach ;torebkach: sprzedawa!y
szczypty nasion pietruszki, marchwi, buraków czerwonych, kopru , ogórków
i dymk%. Sadzonki pomidorów pojawi!y si% dopiero przed sam$ wojn$. Przy
pomocy Juli, Krysi i Jadzi a potem i Heli Mama przygotowywa!a grz$dki
i sia!a zakupione nasiona warzyw. Przy samej #cie(ce kwit!y najró(niejsze
kwiaty, podziwiane przez odwiedzaj$cych nas go#ci.
Przy wej#ciu na dzia!k%, przy samej rzece Ojciec pog!%bi!, chyba w
1923 r., nizinny teren o wymiarach 10 na 15m i przeznaczy! go na staw
rybny. Na wiosn% wod% pobiera! z rzeki poprzez rów zastawiony mnichem,
a jesieni$ odprowadza! j$ ni(ej umieszczon$ zastaw$. Narybek karpi, bo
tylko je hodowa!, kupowa! od administratora stawów rybnych, nale($cych
do maj$tku mgrb. Zygmunta Wielopolskiego. Jesieni$ karpie by!y ju( du(e
i mo(na by!o je ju( od!awia*, ale trzeba by!o je pilnowa*, bo zdarza!y si%
cz%ste kradzie(e w nocy.
Od!owione karpie sprzedawano okolicznym "ydówkom. Kilka dorodnych sztuk przechowywano na Wigili%. Z braku zamra(arek ryby wk!adano
do kopca okrytego lodem z rzeki i obsypanym ziemi$. Potem nast%powa!o
rozliczenie korzy#ci i strat. Zwykle wynik by! ujemny, g!ównie na skutek
kradzie(y. Wreszcie, chyba w 1935 r. Ojciec zlikwidowa! hodowl% i zniwelowa! teren po stawie, a na jego miejscu posadzi! drzewa owocowe, grusze,
jab!onie, #liwy i wi#nie.
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Ryc. 13. Nad stawem.
Sierpie' 1928 r. Siedz$
od lewej=
Stach, Mama, autor,
Hela, Julia, Krysia
oraz Jadzia z Gienkiem
;wówczas narzeczonym:
Fot. ze zbiorów autora

Na te owoce by!o znowu sporo amatorów. Przykro by!o patrze* na po!amane ga!%zie przez z!odziei. Nie pomaga!o solidne ogrodzenie i pilnowanie
w okresie zbiorów.
Tak wi%c urodzi!em si% w 1926 r. Jak opowiedzia!a mi Mama, by!o to
w sobot% 25 stycznia. W tym dniu jej najm!odsza siostra Zo/a wychodzi!a
za m$( za kawalera Feliksa Górnikowskiego, by!ego (o!nierza Armii gen.
Józefa Hallera. Ojciec, uchodz$cy w mie#cie za najlepszego kaligrafa,
pisa! r%cznie zaproszenia na #luby na czerpanym papierze, specjalnie
sprowadzanym w tym celu z Krakowa. Na #lub swej szwagierki napisa!
ich kilkadziesi$t.
Ca!a rodzina z wyj$tkiem trzyletniej Heli ju( od rana przebywa!a w domu
panny m!odej, uczestniczy!a w #lubie w ko#ciele i przyj%ciu weselnym.
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Po po!udniu Mama poczu!a si% )le i pos!a!a Hel% po Tat%. Biegn$c do domu
Ojciec zabra! po drodze akuszerk% Stefani% Gaw%ck$, kole(ank% Mamy.
Ta odebra!a bez komplikacji noworodka, ale aby upewni* si%, (e wszystko
jest w porz$dku poradzi!a niezw!ocznie pos!a* po p. dr Jadwig% Danysz.
Jak zwykle uczynna i zawsze gotowa nie#* pomoc dr Jadwiga Danysz
nie mia!a (adnych obaw, ale zaleci!a informowa* j$, gdyby Matka jak i
nowonarodzone dzieci% wymagali lekarskiej pomocy.
Weselnicy wrócili pó)nym wieczorem. Siostry i bracia chcieli si% zaraz
bawi* mn$, ale przez najbli(sze miesi$ce Mama nie pozwala nawet mnie
dotkn$*.
Chrzest odby! si% 11 kwietnia 1927 r., a chrzestnymi rodzicami zostali=
(ona brata Ojca Antoniego Teodozja i m$( siostry Ojca - Józefy, Miko!aj
Lewicki. Oboje z ca!ymi rodzinami przyjechali z D$browy Górniczej,
gdzie mieszkali na sta!e. Wg zapisu metryki urodzenia #wiadkami okazania dziecka p!ci m%skiej byli najbli(si s$siedzi= Stefan Krasi'ski i Feliks
Kami'ski. Nadano mi imiona Jerzy Micha! na cze#* ma!ego rycerza Pana
Wo!odyjowskiego, gdy( podczas ci$(y Mama zaczytywa!a si% w Trylogii
Henryka Sienkiewicza. Czy w (yciu by!em dzielny, tak jak Micha! Jerzy
Wo!odyjowski, oczywi#cie w innym znaczeniu, nich os$dz$ czytelnicy.

Ryc. 14. Rodzina przed domem w 1928 r. Od lewej= Tadek, Julia, Stach, Jadzia. Poni(ej
autor, Mama, Ojciec, Hela, Krysia.
Fot. ze zbiorów autora
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Przed moim przyj#ciem na #wiat Mama mia!a 38 lat. Przedtem urodzia!a siedmioro rodze'stwa=Bogumi!% Juli% ;ur. 13.02.1908 - zm.17.11.1944:, Jadwig% Tekl%
;ur. 23.09.1910 - zm. 13.09.1987:, Seweryna ;ur. 1913 - zm. 1915:, Stanis!awa
;ur.2.05.1915 - zm.13.03.1994:, Tadeusza ;ur.11.10.1917 - zamordowany 1.08.1944:,
Krystyn% ;ur. 2.03.1920:, Zo/% Helen% ;ur.3.05.1923 - zm. 7.02.2003:.
W rodzinie, powi%kszaj$cej si% co dwa - trzy lata, cz%sto wyst%powa!y
zaniedbania w wychowaniu, zw!aszcza (e Ojciec rzadko bywa! w domu.
Co pewien czas przywozi! zarobione pieni$dze i nie zabawiaj$c d!ugo,
wyje(d(a! na zakontraktowane roboty murarskie. Jako ceniony mistrz murarski budowa! domy lub je remontowa!, stawia! kuchnie i piece ka@owe.
Przed moim urodzeniem przez 8 lat pracowa! przy okresowych remontach
wielkich pieców Huty Baildon w Sosnowcu. Potem by! zatrudniony etatowo w okolicznych dworach ziemian, jak= w Mianocicach u Hallerów,
Przybys!awicach u Koz!owskich, Zaryszynie u Wielowiejskich, a ponadto
w folwarkach mgrb. Zygmunta Wielopolskiego. O pracach remontowych w
ko#ciele para/alnym #w. Wojciecha w Ksi$(u Wlk. b%dzie jeszcze mowa.
Prace w zawodzie murarskim Ojciec rozpocz$! w wieku 20 lat. W 1897
r. w sk!adzie kilkunastoosobowym murarzy wyjecha! do Odessy. W miejsco-

Ryc. 15. Murarze z Ksi$(a Wlk. w Odessie w 1904 r. Stoj$ od lewej= Piotr "ela#kiewicz, Stefan "ela#kiewicz, Jan Piotr "ela#kiewicz ;Ojciec autora:, Ignacy Nowakowski.
Siedz$ od lewej= Teodor Nowakowski, NN, Jan &wi$tek ;majster:, Adam "ela#kiewicz,
Wincenty Sobotowski i Beniamin Machowski.
Fot. ze zbiorów autora
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wo#ciach wypoczynkowych budowano pa!ace i rezydencje dla dygnitarzy
cara Miko!aja II. Do Ksi$(a powróci! przed wydarzeniami rewolucyjnymi
1905 r.
Od kiedy przylgn%!a do naszego domu nazwa Sulejówek nie by!em
w stanie ustali*. Prawdopodobnie by!o to w czasie gdy Marsza!ek Józef
Pi!sudski wycofa! si% z (ycia politycznego w maju 1923 r. do swego dworku
w Sulejówku. Wydarzenie to g!o#no komentowane by!o przez cz!onków
Ko!a Legionistów w Ksi$(u Wielkim. Samotny dom oddalony od miasteczka
istotnie stanowi! pustkowie.
Dopiero na pocz$tku lat dwudziestych ubieg!ego stulecia zacz%to
osiedla* si% w naszym s$siedztwie. Podobne domy jak nasz wybudowali
p.p. Kami'scy, Olku#nikowie, Teo/l Krasi'ski i Jan Bem ;obaj równie(
ko!o domostw wybudowali ku)nie: i nieco dalej Aleksander "ela#kiewicz,
ur. w 1865 r. Odby! on 25-cio letni$ s!u(b% w so!datach ;1883-1908: i
walczy! m.in. w górach Kaukazu, zdobywaj$c w s!u(bie wiele naszywek
podo/cerskich. Wreszcie w 1937 r. p. Ka'ski z Miechowa wybudowa! obok
naszego domu m!yn motorowy. I tak uleg! zag!adzie cudowny zak$tek, o
którym pisa!a siostra Jadzia=
<ZY

Gdzie ten nasz dom stary,
W#ród smuk!ych topoli,
Kiedy my#l% o nim,
Serce mnie a( boli.
Gdzie ta nasza stara grusza,
Co w ogrodzie pod oknami sta!a,
Gdzie te kwiaty najpi%kniejsze,
Co nasza Mama hodowa!a.
Gdzie ten nasz dom rodzinny,
A w nim serca (yciem t%tni$ce,
M!ode, pi%kne lica jak te kwiaty,
Za rzek$, na !$ce.
Wró* wiosno sprzed laty,
Kiedy #cie(kami wydeptanymi,
W#ród zieleni trawy, ko!o mojej chaty,
Biega!am bosymi stopami.
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Wróci* do tych dni zimowych,
Kiedy w licznym, rodzinnym gronie,
Tato nam czyta! ksi$(ki,
A my s!uchaj$c siedzieli#my przy stole.
Szumi$ olchy i topole,
Rzeka tak jak dawniej p!ynie,
Przemin%!a nasza m!odo#*,
I (ycie przeminie.
20.10.1972
;Tomik poezji wydany przez S!awk%,córk% Jadzi w 1992 r.:
Kilkaset metrów za rzek$ toczy!o si% (ycie jednego z wielu folwarków
mgrb. Zygmunta Wielopolskiego, zwanego Wielkim Dworem. Poza zabudowaniami gospodarczymy na pierwszy plan wysuwa!y si% czworaki, zamieszka!e przez s!u(b% folwarczn$= fornali, stangretów, polowych i pastuchów,
D!ugi na kilkadziesi$t metrów budynek liczy! 12 izb, w tym 8 wi%kszych
dla liczniejszych rodzin. Z ka(dej sieni, a by!o ich cztery, wchodzi!o si%
do 3 oddzielnych izb. Zamiast pod!óg z desek by!a polepa z ubitej gliny,
kuchnia i jedno okno. Rodzina s!u(by folwarcznej zajmowa!a jedn$ izb%. W
takiej izbie razem z rodze'stwem i rodzicami miszka! Emanuel, o którym
wspomn% pó)niej. W izbie by!y 3 !ó(ka wy#cielane s!om$, ko#lawy stó! i
!awa. Ubrania wisia!y na przeci$gni%tym sznurze w rogu izby. Garnki, miski
i kub!y - to by!o ca!e wyposa(enie mieszkania. Za domem sta!o 12 komórek
z przeznaczeniem na drzewo do opalania , g!ównie susz przyniesiony z lasu
Chrusty. "yli odizolowani od spo!eczno#ci miasteczka.
Zwykle pó)n$ jesieni$, po zako'czeniu prac polowych, nast%powa!o
przemieszczanie si% s!u(by z jednego folwarku do innego, gdzie uzyskiwano
lepsze warunki zamieszkania i wynagrodzenia. Na u(yczonej przez administratora folwarku furmance umieszczano ubo(uchny maj$tek i opuszczano
izb%. Zwykle zaraz pojawiali si% nowi lokatorzy.
Jakie# mgliste wspomnienia datuj$ si% dopiero od drugiego roku
mego (ycia. Od wiosny do wczesnej jesieni sp%dza!em niezapomniane
chwile nad Nidzic$, puszczaj$c !ódeczki wyd!ubane z drewna, goni!em
motyle na !$ce i w ogródku pe!nym kwiatów, siada!em na grobli stawu
pe!nego karpi. W tym czasie, pewne wydarzenie utkwi!o mi w pami%ci. Pewnego popo!udnia siedzia!em na grobli przy siostrze Julii, która
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wyszywa!a serwetk%. W pewnej chwili Jula zobaczy!a p!ywaj$c$ na
wodzie poduszk%, na której wcze#niej siedzia!em, a mnie nie ma. Skoczy!a w jednej chwili do wody i wyci$gn%!a mnie ze stawu pe!nego ryb.
Podobno nie)le opi!em si% wody. Na szcz%#cie wszystko sko'czy!o si%
dobrze. Gdyby jednak zamiast karpi by!y piranie, to nie wiem jak by
si% sko'czy!a k$piel.
W s!otne jesienne i #nie(ne dni zimowe nie wychodzi!em z domu.
Ca!ymi dniami ogl$da!em zeszyty i ksi$(ki szkolne sióstr Krysi i Heli
oraz ilustrowane gazety, które po(ycza! nam s$siad kowal Jan Bem.
Zanim otrzyma!em Elementarz Falskiego, ju( zna!em wszystkie litery.
Poza tym kompletowa!em kupony z opakowa' kawy zbo(owej Enrilo lub
Henryka Franka Synowie i naklejone na kartk% wysy!ali#my do fabryk.
W zamian wytwórnie kawy przysy!a!y komplety obrazków zwierz$t,
albo albumy. Do dzisiaj przechowuj% dwa albumy= jeden z reprodukcjami obrazów Jana Matejki, a drugi z obrazami (o!nierzy od wojów
Boles!awa Chrobrego do Legionów Józefa Pi!sudskiego, namalowane
przez Jerzego Kossaka.
Gdy mia!em pi%* lat, którego# dnia pojawi! si% u nas ch!opiec z czworaków
o przedziwnym imieniu Emanuel. W n%dznym, po!atanym ubraniu z zaciekawieniem przygl$da! si% wszystkiemu. By! wiecznie g!odny, ale o nic nie prosi!.
Otrzymywan$ od Mamy kromk% chleba zjada! z ogromnym apetytem, nie
wa(ne czy by!a #wie(a czy czerstwa. Co sobot% Mama piek!a sze#* olbrzymich
bochnów chleba, które musia!y wystarczy* na ca!y tydzie'. W czwartek i pi$tek
chleb nie nadawa! si% do jedzenia, przynajmniej dla mnie. Emanuel siadywa!
na !awce pod roz!o(ystym krzakiem ja#minu i nic nie mówi!. Z czworaków
s!ycha* by!o cz%ste wo!anie Emanuel do domu. Bieg! przez rzek% i rozleg!e
dworskie pola i po chwili znowu wraca!. W dni zimowe siadywa! w k$cie ko!o
pieca. Gdy tylko Mama szykowa!a obiad, zaraz znika!.
Na wiosn% 1931 r. Emanuel wyprowadzi! mnie daleko od domu na !$ki
i w okolice mitycznego kó!ka. Z opowiada' sióstr i braci wiedzia!em,
(e niebezpiecznie by!o znale)* si% tam w po!udnie, gdy( z g!%bi bagien
otaczaj$cych kó!ko wy!ania si% czarownica, zwana po!udnic$ i wci$ga
dzieci w g!%bie bagien. Przebrn%li#my przez trz%sawisko, zapadaj$c co
chwil% po kolana i wreszcie dotarli#my do brzegu.
Idealnie okr$g!e niewielkie wzgórze, na którym przed wiekami wznosi!o si% s!owia'skie dworzyszcze, wygl$da!o fantastycznie. Pe!no kwiatów
polnych w#ród wysokiej trawy, szczególnie tzw.kurzych !apek. Narwa!em
ich pe!ne nar%cze.
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Ryc. 16. Kó!ko od strony po!udniowej, Ksi$( Wielki, sierpie' 2006 Fot. ze zbiorów autora

Niebawem nadesz!o po!udnie, a po!udnica si% nie pokaza!a. Wtedy
zrozumia!em, (e byli#my przez starszych po prostu straszeni czarownicami,
strzygami i duchami, a tych by!o mnóstwo. By* mo(e chodzi!o o to bym
nie oddala! si% od domu. Gdy wraca!em wieczorem do domu, to wydawa!o mi si%, (e za ka(dym drzewem, krzakiem, których ros!o mnóstwo nad
rzek$, czai! si% duch i kiwa! do mnie palcem. Od furtki wo!a!em na kogo#
z domowników, aby wyszli po mnie przed dom.
Sprawa duchów powróci!a w lecie 1949 r. Do rodziców przyjecha!a z
Wroc!awia Hela z m%(em Stachem <opatowskim. W sierpniowy ciep!y
wieczór siedzieli przed domem z nami s$siedzi i ca!kiem powa(nie opowiadali o swych spotkaniach z duchami. Kostek Olku#nik widzia! wieczorem
przed swoim domem bia!$ posta*, która po chwili znik!a. Drugi s$siad
Felcyk Kami'ski co wieczór od pewnego czasu widzi ko!o studni niewyra)n$ posta*, która p!ynie w jego stron%. Niebezpiecznie by!o chodzi*
wieczorem ko!o cmentarza. Teo/l Krasi'ski kiedy# wraca! z Wielkiej Wsi
od Dro(d(yka ko!o cmentarza, nagle pojawi!a si% przed nim posta* i nagle
znika!a za murem cmentarnym. Mówili tak przekonuj$co, (e trudno by!o
im zaprzeczy*.
By!o ju( do#* pó)no, gdy towarzystwo si% rozesz!o. Mama poprosi!a
Stacha aby przyniós! ze studni od Kami'skiego wiadro wody. Niepostrze(enie z!apa!em prze#cierad!o i ukry!em si% w krzaku ja#minu przed domem.
Gdy Stach wraca! z wiadrem wody nagle podnios!em si% przed nim okryty
prze#cierad!em. Po(a!owa!em tego wyg!upu.
Stach wrzasn$!, rzuci! wiadro z wod$ na ziemi% i przera(ony wpad! do
mieszkania. Duch, duch to by!y jego s!owa, a potem upad! na !ó(ko i trzyma!
si% za serce. Chocia( go przeprosi!em, przez dwa dni nie rozmawia! ze mn$. Jak
mog!em co# takiego mu uczyni*. Tylko Ojciec u#miecha! si% pod w$sem.
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Z duchami mia!em jednak niewyt!umaczalne spotkanie, gdy pracowa!em ju( w Najwy(szej Izbie Kontroli. Jesieni$ 1951 r. Szef Delegatury
NIK w Poznaniu wys!a! mnie na kontrol% do Kalisza. Zatrzyma!em si%
w jedynym wówczas starym hotelu nad Prosn$. W pokoju poza prostymi
meblami, sta! olbrzymi a( do su/tu piec ka@owy. Do#* d!ugo czyta!em
w !ó(ku ksi$(k%, gdy nagle we #nie czy na Jawie wy!ania si% z za pieca
niewyra)na posta* i p!ynie do mnie. Oblany zimnym potem zapali!em
nocn$ lampk% i zerkn$!em na zegarek. By!a godzina 12 w nocy. D!ugo
nie mog!em zasn$*. Nast%pnej nocy historia si% powtórzy!a. Ubra!em si%
i zszed!em na portierni% i poprosi!em o zmian% pokoju. Staruszek portier,
który przez ca!$ wojn% pracowa! w tym hotelu, za#mia! si% i zapyta! wi%c
u pana te( by!a? Potem opowiedzia! o zdarzeniu, jakie mia!o miejsce
bodaj(e w 1942 r. Niemcy zamienili hotel na dom publiczny. Pewnej nocy
o/cer SS zamordowa! w tym pokoju pensjonariuszk%. Od tego czasu po
wojnie niektórzy go#cie nocuj$cy w tym pokoju dost%puj$ zaszczytu
wizyty tej zjawy.
+++
Emanuel nauczy! mnie !owi* ryby, których by!o du(o w przep!ywaj$cej
obok domu Nidzicy. W zakolach rzeki pod brzegami !apali#my wiele kie!bi
;nawet do 15 cm d!ugo#ci: i #lizy. Te wypuszczali#my. Za pe!ny garnek
kie!bi stara "ydówka Rojza dawa!a nam czasem nawet 10 groszy. To by!
maj$tek.
Emanuel dawa! mi jedynie 2 grosze, a sam zabiera! reszt%. By!em
dumny, bo mia!em w!asne pieni%dze, za które kupowa!em sobie w sklepie
u Lejzorka landrynki.
Ryby sko'czy!y si% w 1937 r., kiedy to p. Ka'ski wybudowa! obok nas
m!yn motorowy, a wszystkie nieczysto#ci odprowadza! kana!em, do rzeki.
Mo(na by!o je jeszcze !owi* przed Konaszówk$, ale i tam zatruwa!a rzek%
mleczarnia.
We wrze#niu 1935 r., gdy ju( chodzi!em do szko!y, Emanuel nagle
znikn$!. Emerytowany stangret Staszek Sender powiedzia! mi, gdy pyta!em
go o Emanuela, (e ojciec ch!opca przeniós! si% do innego folwarku ko!o
Pi'czowa, gdzie mia! rzekomo lepiej zarabia*, a Emanuel b%dzie tam pasa!
byd!o folwarczne.
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Z perspektywy wielu dziesi$tków lat trudno poj$*, w jak tragicznych
warunkach (yli najemni robotnicy folwarczni, przezywani przez mieszka'ców miasta obel(ywie dworusami. Sta!e ich wy(ywienie, to by!a
zupa ziemniaczana rzadko okraszana omast$, postny kapu#niak i kasza.
Rarytasem by!y placki ziemniaczane, pieczone na (eliwnej p!ycie kuchennej. Kobiety i dzieci od wiosny do pó)nej jesieni chodzi!y boso. Wobec
cz%stych zmian miejsc pracy, dzieci s!u(by folwarcznej nie chodzi!y do
szko!y.
Powstanie w 1945 r. tzw. w!adzy ludowej odmieni!o ich (ycie. W
wyniku reformy rolnej otrzymali na w!asno#* po kilka hektarów ziemi z
maj$tku mgrb. Z. Wielopolskiego, inwentarz gospodarczy, konie i krowy.
Niemal wszyscy m%(czy)ni wst$pili do powsta!ej po wkroczeniu Sowietów
Polskiej Partii Robotniczej ;PPR: i Milicji Obywatelskiej.
B%d$c w 1951 r. u rodziców dowiedzia!em si%, (e jeden z synów fornala,
mój rówie#nik imieniem Bartek ;nie zna!em nazwiska:, zosta! o/cerem w
wojsku i w 1950 r. by! ju( majorem. Inny, po odbyciu s!u(by wojskowej,
p!ywa! jako o/cer o#wiatowy na statku Batory. Byli we w!adzach Gminnej
Spó!dzielni Samopomoc Ch!opska oraz w Komitecie Gminnym PZPR.
W latach dziewi%*dziesi$tych ubieg!ego wieku pozna!em na spotkaniu
kombatanckim w Warszawie pracownika naukowego SGGW. Gdy w rozmowie wspomnia!em co# o Ksi$(u Wielkim, oznajmi! mi (e zna t$ miejscowo#*.
Jego ojciec by! fornalem w folwarku Wielki Dwór i mieszkali w czworakach.
Pami%ta!, (e za Nidzic$ by! nasz dom. Mo(liwe, (e mnie zna!.
Pod koniec ukupacji walczy! w oddziale partyzanckim Armii Ludowej
pod dowództwem Z. Bieszczanina. Po wojnie uko'czy! ró(ne kursy, wy(sz$
uczelni% ;SGGW: i pracowa! tam naukowo.
Kategorycznie odmówia! przedstawienia na pi#mie relacji z (ycia w
czworakach. Na zawsze chcia! je wymaza* z pami%ci.
Od dawna nie ma #ladu po czworakach. Nikt z obecnych mieszka'ców
Ksi$(a Wielkiego nie wie w jakich warunkach, odizolowana od spo!eczno#ci miejscowej, (y!a w okrutnej biedzie s!u(ba folwarczna, przezywana
obel(ywie dworusami.
Jedn$ z dróg awansu spo!ecznego m!odzie(y by!o uko'czenie Seminarium Nauczycielskiego w J%drzejowie. Ta zas!u(ona dla o#wiaty
placówka zosta!a za!o(ona w roku 1872 jeszcze w okresie zaborów. W
zamy#le zaborców mia!a by* jednym z narz%dzi rusy/kacji Polaków.
Spe!ni!a jednak odwrotn$ funkcj%, staj$c si% ku)ni$ patriotycznego wychowania przysz!ej inteligencji polskiej, tak potrzebnej w Odrodzonej
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Ryc. 17. Teren, na którym 1965 r. sta!y zabudowania czworaków Folwarku Ksi$( Wielki. Ksi$( Wlk. sierpie' 2006 r.
Fot. ze zbiorów autora

Ojczy)nie. Nauka w Seminarium wymaga!a ponoszenia pewnych kosztów
na utrzymanie, op!at% bursy lub stancji, nie wszystkich by!o na to sta*.
Po uko'czeniu Seminarium i zdobyciu dyplomu czeka!a praca w szkole
powszechnej gdzie# w Polsce. Studia na Uniwersytecie Jagiello'skim w
praktyce nie wchodzi!y w rachub% z uwagi na wysokie czesne, jak równie( na wysokie koszty utrzymania w Krakowie. Sta* na nie by!o jedynie
synów bogatych kupców (ydowskich. Studiowali oni g!ównie medycyn%
i prawo. Rzadko pojawiali si% u swych rodziców. Panowa!a powszechna
opinia, (e bli(ej im by!o do ustroju panuj$cego w ZSRR ni( do ustroju
mi%dzywojennej Polski.
Jak tylko si%gam pami%ci$ w okresie wakacyjnym Ksi$( Wielki
t%tni! (yciem kulturalnym i sportowym, a to za spraw$ nauczycieli,
którzy wakacje sp%dzali u swych rodziców, pomagaj$c przy (niwach.
Wszystkie popo!udnia i wieczory sp%dzali ze swymi rówie#nikami,
zatrudnionymi w handlu, rzemio#le i na roli. Organizowano amatorskie
przedstawienia, zabawy taneczne. koncerty itp. najcz%#ciej w remizie
stra(ackiej.
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Poni(ej przedstawiam zdj%cie m!odzie(y nauczycielskiej ;chyba z prze!omu lat 20>30 ubieg!ego, wieku.:

Ryc. 18. Stoj$ od lewej= Emilia Gaw%cka, Kazimierz Ratusi'ski ;nauczyciel:, Emilia Arnold ;nauczycielka:, Stefan Rolecki ;ucze' gimnazjum:, <ucja Olku#nik, Teo/l "echowski
;nauczyciel:, Maria "ela#kiewicz ;nauczycielka:, Marian Olku#nik ;nauczyciel:, Antoni
Kami'ski, Henryka Gaw%cka, Stanis!aw &wi$tek. Kl%cz$ od lewej= W!adys!awa Górka,
Barbara Rolecka ;uczennica gimnazjum: i Janina Oracz. Le($= Roman D%bski ;nauczyciel: i Mieczys!aw Rolecki ;nauczyciel:.
Fot. ze zbiorów autora
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ROZDZIA" III
!WI%TA I OBRZ%DY
W (ywej pami%ci tkwi$ mi przechodz$ce z pokolenia na pokolenia obchodzone w cyklu rocznym #wi%ta i towarzysz$ce im obrz%dy. Przez ca!e
trzydziestolecie ubieg!ego wieku nie ulega!y one zmianom. Dopiero wojna
i okupacja po!o(y!a niektórym z nich nieodwracalny kres.
W zreformowanym w 1582 r. przez papie(a Grzegorza XIII kalendarzu, od jego imienia, zwanego gregoria'skim i którym pos!ugujemy si% do
chwili obecnej, rok liczy 365 dni i co cztery lata jest rokiem przest%pnym,
wynosz$cym 366 dni. Dokonam przegl$du tradycji #wi$tecznych wg powy(szego kalendarza.
Doda* nale(y, (e w Polsce przyj%to go ju( 1586 r., a wi%c niemal w tym
samym czasie co w pa'stwach zachodnich.
Rozpoczynam wi%c od &wi$t Bo(ego Narodzenia. Poprzedza!a je Wigilia, czyli przed#wi%cie z obowi$zuj$cym postem, mod!ami, czuwaniem i
oczekiwaniem na #wi%to, kiedy Mama przygotowywa!a potrawy na kolacj%
wigilijn$, a by!o ich nawet dwana#cie, Tadek przynosi! wyci%t$ z lasu choink%. Po jej oprawieniu siostry ubiera!y j$ wcze#niej zrobionym z kolorowego
papieru !a'cuchem, je(ykami z bibu!y, g!ówkami anio!ków z doklejanymi
sukienkami z bibu!y oraz smako!ykami jak= cukierki, jab!uszka, ciastka,
str$ki chleba #wi%toja'skiego i wiele innych. Podczas kolacji zapalano
#wieczki i zimne ognie. Wypatrywa!em na podwórku pierwszej gwiazdy
na niebie i gdy tylko pojawi!a si% na niebie, p%dzi!em do domu. <amanie
op!atkiem rozpoczyna! ojciec. Najpierw z mam$, a potem z dzie*mi wg
starsze'stwa. Ja zawsze siedzia!em przy stole na ko'cu w k$cie. Czasem
zjawia! si% s$siad kowal Jan Bem, niezwykle oczytany. Mia! poka)nych rozmiarów bibliotek% oraz zbiór gazet z prze!omu XIX>XX wieku. Z zapartym
tchem s!ucha!em jego opowie#ci o faraonach i piramidach. Z czasem, gdy
ju( uczy!em si% historii, mog!em si% w!$cza* do dyskusji.
Po kolacji wigilijnej ojciec zbiera! okruchy op!atka i zanosi! je do obory
dla krowy, a w latach nast%pnych gdy nie mieli#my ju( jej, dla kóz. Wraca!, wyjmowa! grub$ ksi$(k% kantyczki i intonowa!= Bóg si% rodzi....
To jedyny moment w którym Bóg si% rodzi w naszych sercach. Ca!y dom
dr(y od g!o#niego #piewu ca!ej rodziny W#ród nocnej ciszy, Dzisiaj
w Betlejem, Gdy #liczna Panna Syna ko!ysa!a, Pójd)my wszyscy do
stajenki, Do szopy hej pasterze i wiele, wiele innych.
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Nast%pnie ca!a rodzina udawa!a si% na pasterk%. W pierwszy dzie'
&wi$t nie wolno by!o nic robi*. Nawet obiad Mama przygotowywa!a w
przeddzie'. W drugim dniu &wi$t ju( od rana oczekiwali#my na kol%dników. W kilkuminutowym przedstawieniu o rzezi kilku tysi%cy dzieci na
rozkaz króla Heroda, wyst%powali= Herod, anio!, (yd, marsza!ek, turek no
i najwa(niejsza osoba to jest #mier* z kos$. Po zako'czeniu przedstawienia
anio! zwraca! si% do gospodarzy o datek pieni%(ny. Zwykle by! dawany, a
kol%dnicy dzielili si% nim po równo.
W okresie #wi$t 1945>1946 sam uczestniczy!em w kol%dowaniu jako
król Herod.
Obserwowano pogod% w ci$gu 12 dni po Wigilii, przewiduj$c jaka
b%dzie pogoda w kolejnych miesi$cach roku, bo mia!o to istotne znaczenie
dla przebiegu prac rolnych. Przewa(nie si% zgadza!o. Drugi Szie' &wi$t
otwiera! czas zabaw i odwiedzin. Trwa! on a( do ko'ca karnawa!u.
Po Trzech Królach oczekiwali#my z niepokojem na wizyt% duszpastersk$ ks.
proboszcza Jana Prawdy. Wiedz$c, (e b%dziemy pytani z pacierza, powtarzali#my
go z siostrami bez ko'ca. Przewa(nie nie by!o k!opotów. W nagrod% otrzymywali#my obrazki #wi%tych. Jak pami%tam, zawsze (artowa! z Juli$, a z ojcem
omawia! sprawy remontów ko#cio!a. Jak kiedy# za(artowa! Tadek Kubu#ka, mój
ojciec by! archtektem i dba! o stan techniczny ko#cio!a #w. Wojciecha, klasztoru
poaugustia'skiego pod wezwaniem #w. Ducha oraz plebanii.

Ryc. 19. Ko#ció! &wi%tego Ducha

Fot. S.Madejska-Tkaczyk
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Zbli(a!o si% szybko #wi%to Matki Boskiej Gromnicznej, przypadaj$ce
zawsze 2. lutego. Udawali#my si% do ko#cio!a ze #wiecami. Po nabo(e'stwie,
kiedy ju( si% #ciemnia!o, wylewa!a si% z ko#cio!a rzeka #wiate! i rozlewa!a
si% na rynku strumykami gin%!a w oddali. Obawiano si% wilków, które w
tym dniu atakowa!y ludzi, ale Matka Boska Gromniczna i zapalone #wiece
ich ochrania!y.
Dni stawa!y si% coraz d!u(szy i ka(d$ woln$ chwil% sp%dza!em na lodzie
i na sankach. Do czasu wybrukowania ulicy Koz!owskiej, dzi# Morawca,
co sta!o si% w 1937 r. od Rynku a( do ku)ni Jana Bema u!o(one by!y w
poprzek okr$glaki. P%dz$c na sankach z Rynku podskakiwali#my co chwil%
i doje(d(ali#my tak a( do ku)ni J.Bema. Dopiero gdzie# w po!owie marca
nadchodzi!a odwil(.
Od Popielca trwa! post w dos!ownym tego znaczeniu, z ut%sknieniem
oczekiwali#my Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Po
bazie, których, by!o mnóstwo nad rzek$, schodzi!a si% ca!a okoliczna m!odzie(. Po powrocie z nabo(e'stwa, podczas którego ksi$dz #wi%ci! palmy,
uderzali#my si% ga!$zkami i wo!ali#my= Palma bije nie ja bij%, za tydzie'
Wielki Dzie', za sze#* noc Wielkanoc. Aby by* zdrowym przez ca!y rok
nale(a!o po!kn$* co najmniej jedn$ bazi%. Którego# roku, za namow$ sióstr
po!kn$!em ich kilka i mia!em potem k!opoty (o!$dkowe. Dla siebie i dla
Zbyszka robi!em na Wielk$ Sobot% ko!atki i grzechotki.
Nikt w domu nie potra/! mi wyja#ni* dlaczego &wi%ta Wielkanocne co
roku obchodzone s$ w ró(nych porach marca i kwietnia, w przeciwie'stwie
do #wi%ta Bo(ego Narodzenia, które zawsze przypada!o 25 grudnia.
W Wielk$ Sobot% szed!em z siostrami do ko#cio!a by ksi$dz po#wi%ci!
#wi$teczne jad!o, a g!ównie malowane jajka, kie!basy, czasem szynk% oraz
s!odkie ciasta. W koszyku ze #wi%conym nie mog!o zabrakn$* Baranka
- chrze#cija'skiego symbolu &wi$t Wielkanocnych. A( do powrotu z Rezurekcji nie wolno by!o nawet próbowa* #wi%conego. Na Rezurekcji zawsze
bywa!y t!umy z Ksi$(a i okolicznych wsi. Podczas Rezurekcji i pó)niej
przez ca!y jeszcze dzie' trwa!a kanonadaQ strzelano z tzw. kalichlorku, z
zapa!ek oraz ró(nych !adunków w!asnej roboty. We wczesnych latach trzydziestolecia strzelano równie( z mo)dzierzy. Dwa niewielkie mo)dzierze
widzia!em podczas okupacji w ko#ciele na chórze. Obci$(a!y one miechy
organów.
Po powrocie z Rezurekcji ca!a rodzina siada!a do sto!u na #niadanie
zwane Uczt$ Wielkanocn$ lub #wi%conym. Poprzedza!a je zawsze ceremonia
dzielenia si% po#wi%conym jajkiem i sk!adanie sobie (ycze'. Najwa(niej-
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szym daniem by!a, podobnie jak dzisiaj, szynka, zawsze z ko#ci$, uw%dzona
w ja!owcowym dymie oraz kie!basa w!asnego wyrobu. W pierwszy dzie'
Wielkanocy Mama nic nie gotowa!a. W#ród #wi$tecznych ciast najwa(niejsza by!a baba wielkanocna oraz mazurki.
W Poniedzia!ek Wielkanocny od rana oblewano si% wod$. Dyngus
albo inaczej zwany &migusem rozpoczynali stra(acy. Na Rynku ustawiali
pomp%, pocz$tkowo r%czn$ a potem motopomp% i oblewali ludzi id$cych
do Ko#cio!a.
Po po!udniu w gronie kolegów udawali#my si% zwykle pod Zamek albo
pod Chrusty na meus, zabieraj$c ze sob$ w zawini$tko jajko, kawa!ek
kie!basy i babki. Siedz$c, na trawie zajadali#my przyniesione wiktua!y,
cz%stuj$c si% wzajemnie. Dlaczego meus? Nikt nie umia! mnie wyt!umaczy* tego zwyczaju, kultywowanego, jak si% potem okaza!o, tylko w
Ksi$(u Wielkim. Dopiero pó)niej skojarzy!em ten zwyczaj ze s!owami
pie#ni wielkanocnej=
<ukasz z Kleofasem, obaj jednym czasem, szli do miasteczka Emaus,
spotka! ich tam Pan Jezus Allejuja.
U nas w Ksi$(u, tak(e w ko#ciele ludzie #piewali zamiast ...do miasteczka Emaus, szli pod Zamek na meus. Zwyczaj ten de/nitywnie zanikn$! z
pocz$tkiem okupacji. O ile Wielkanoc wypada!a pod koniec marca albo w
pierwszej po!owie kwietnia, to niebawem zbli(a! si% dzie' 23 kwietnia, czyli
imieniny Wojciecha i Jerzego. Nie chodzi!o o moje imieniny, bo nikt nie
sk!ada! mi (ycze', ani nie dawa! mi prezentów, ale o odpust. W ko#ciele pod
wezwaniem #w. Wojciecha odbywa!y si% uroczyste nabo(e'stwa odpustowe.
Tymczasem wg. nas odpust to wielki jarmark na Rynku. W przeddzie' uroczysto#ci zje(d(ali si% handlowcy z Wodzis!awia, Dzia!oszyc, Miechowa, a
nawet z J%drzejowa i ustawiali kramy. Tak jak #piewa! Janusz Laskowski w
Kolorowych jarmarkach kramy odpustowe pe!ne by!y zabawek, ró(nego
rodzaju gwizdków, tr$bek, glinianych kogucików, baloników, pi!ek, lalek
i wiele innych cacek. Nas ch!opców interesowa!y g!ównie pistolety na
kapiszony, korkowce i korki nape!nione substancj$ wybuchow$ oraz koziki
w oprawie drewnianej. Wszystko po 20 groszy. Wata cukrowa i ciastka nas
nie interesowa!y. Raz dosta!em od szwagra Gienka 50 groszy i kupi!em za to
du($ pi!k%. Niestety Krysia zabra!a j$ i posz!a gra* z kole(ankami w dwa
ognie. Kto# przebi! pi!k% gwo)dziem. Ze strachu Krysia wróci!a do domu
dopiero wieczorem z nieudolnie sklejon$ pi!k$. Sko'czy!o si% na p!aczu.
Na !$ce przed mostem ustawiano karuzel%. Nap%d karuzeli stanowi!o
10-ciu ch!opców, którzy na podwy(szeniu pchali belki, do których przy-
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czepione by!y siode!ka. Przejazd karuzel$ kosztowa! 10 groszy i trwa!
2 minuty. Ch%tnych do pchania by!o wielu. W zamian za 10 serii mo(na
by!o przejecha* si% raz bezp!atnie. Mnie w!a#ciciel karuzeli nie bra!, gdy(
wg. niego by!em za s!aby /zycznie. Odpust trwa! do pó)nego wieczora i
tradycyjnie ko'czy! si% bijatyk$ podpitej m!odzie(y z Cz%stoszowic, Konaszówki, G!ogowian, Ma!oszowa, Boczkowic i Ksi$(a Ma!ego. U(ywano
no(y, kos, sztachet wyrwanych z ogrodze'. By!o wielu rannych. Interweniowa!a policja z posterunku.
W którym# roku do akcji w!adze wprowadzi!y rezerwy policyjne z
Gol%dzinowa, przezywane pa!karzami. Ci nie patyczkowali si%, bij$c
pa!kami kogo popadnie. Wnet Rynek i ulice pustosza!y, a pani dr Jadwiga
Danysz mia!a r%ce pe!ne roboty opatruj$c rannych.
Zielone &wi$tki czyli uroczysto#* Zes!ania Ducha &wi%tego na aposto!ów obchodzono w szóst$ niedziel% i poniedzia!ek po Wielkanocy, w pe!ni
wiosny, kwiecia i kwitn$cych sadów owocowych. W sobot% ubierali#my
ca!e obej#cie zieleni$, a g!ównie tatarakiem, którego wielkie ilo#ci ros!y
wokó! kó!ka. Poza, tym #wi%to to nie wyró(nia!o si% niczym wi%cej ni(
zwyk!a niedziela, tyle tylko (e trwa!o dwa dni. Nie pami%tam czy z tym
#wi%tem !$czy!y si% jakie# zwyczaje ko#cielne czy ludowe.
Jedenastego dnia po Zielonych #wi$tkach, zawsze w czwartek, obchodzono uroczy#cie Bo(e Cia!o, wielkie ko#cielne #wi%to Eucharystii. Wokó!
ko#cio!a, a niekiedy w czterech stronach miasteczka ustawiano o!tarze, bogato
ozdobione kwiatami. Uczestniczyli#my we wszystkich procesjach. Po dzie'
dzisiejszy w Bo(e Cia!o i oktaw% ze wszystkich ko#cio!ów w miastach i wsiach
wychodz$ z wielkim przepychem procesje do czterech o!tarzy.
Chyba w 1936 r. s$siad Teo/k Krasi'ski otrzyma! zadanie ustawienia
o!tarza przed swoim domem. Ca!e rodziny nasze i s$siadów Kami'skich
pomaga!y ubra* kwiatami o!tarz. Sam Krasi'ski by! niezwykle wzruszony
i dumny z tego zaszczytu.
Obchody #wi%toja'skie - sobótka 23-24 czerwca kojarz$ mi si% g!ównie
z pierwsz$ k$piel$ w rzece oraz paleniem ognisk. Ch!opcy popisywali si%
zr%czno#ci$ i skokami przez ogie'. Czasem co odwa(niejsi udawali si% do
Chrustów na poszukiwanie mitycznego kwiatu paproci. Po wojnie nikt ju(
w Ksi$(u Wielkim nie pami%ta! o obchodach #wi%toja'skich.
Ostatnim #wi%tem w roku ko#cielnym by!o #wi%to Wniebowzi%cia
Naj#wi%tszej Myryji Panny zwane równie( #wi%tem Matki Boskiej Zielnej.
Przypada!o zawsze 15 sierpnia. Tylko Mama z siostrami sz!y do ko#cio!a
by po#wi%ci* bukiet z k!osów zbó(, zió! i jesiennych kwiatów.
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1 i 2 listopada to dni, które by!y po#wi%cone pami%ci zmar!ych, Wszystkich &wi%tych i Dzie' Zaduszny, odwiedzali#my cmentarz i groby najbli(szych= to jest grób male'kiego brata Seweryna ;zmar! w 1913 w wieku 2
lat: oraz babci i dziadków ze strony Mamy i Ojca. Niewiele by!o nagrobków
murowanych. Przewa(a!y mogi!ki, usypane z ziemi i ob!o(one darnin$.
Przybierali#my je tak jak wszyscy kasztanami, kocimi jajkami ;ma!e, bia!e
kuleczki z krzewów zwanych kaszkami: oraz palono #wieczki. Kwiatów
w ogóle nie by!o, jedynie niewielkie wianuszki, je#li dochowa!y si% jakie#
ozdobne ro#liny. Wieczorem, kiedy nie by!o deszczu, do pó)nej nocy nad
cmentarzem ja#nia!a !una od chybotliwych p!omyków #wieczek.
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ROZDZIA" IV
SZKO"A
W czerwcu 1931 r. zosta!em zapisany do szko!y. By!em przera(ony.
Zarówno od rodziców jak i starszego rodze'stwa nie s!ysza!em ani s!owa
wyja#nienia po co chodzi si% codziennie do szko!y. Przecie( jako tako
zna!em litery i mog!em czyta* nawet gazety i umia!em liczy* pieni$dze,
zw!aszcza gdy Mama wysy!a!a mnie do sklepu po cukier i sól. Nie zwraca!em (adnej uwagi i nie interesowa!em si% post%pami w nauce rodze'stwa.
Wiedzia!em tylko, (e rodzice utyskuj$c bez przerwy kupowali im ksi$(ki,
kajety, o!ówki, stalówki i atrament. Zadawa!em sobie pytanie czy to wszystko dotyczy* b%dzie równie( mnie. Czy mo(e to by* koniec z zabawami i
przyja)ni$ z Emanuelem? Przez wakacyjne miesi$ce chodzi!em jak struty.
Strasznie si% ba!em.
1 wrze#nia rano siostra Krysia zaprowadzi!a mnie ca!kowicie osowia!ego do szko!y, mieszcz$cej si% w zabudowaniach przyklasztornych, a raczej
przy ko#ciele #w. Ducha.
W licznej grupie ch!opców i dziewcz$t z rodzin katolickich i (ydowskich nie spotka!em bliskiego znajomego. Nauczycielka posadzi!a mnie w
pierwszej !awce z Iren$ Kubu#kówn$ i Kazikiem Dziadem, który niekiedy
przychodzi! na targowic%.
Nie pami%tam dlaczego po kilku dniach pobytu w szkole odes!any zosta!em do domu. Rzekomo by!em za m!ody, gdy( nie mia!em uko'czonych
7 lat. Tak mi pó)niej t!umaczono. powód by! jednak inny. Zamiast s!ucha*
co mówi nauczycielka, ja b!$dzi!em my#lami po !$kach nad Nidzic$, które
przemieszcza!em z Emanuelem. Na razie wszystko sko'czy!o si% po mojej
my#li. By!em wolny.
W tym czasie pewnego dnia szwagier Gienek, który cz%sto przyje(d(a!
z Krakowa zabra! mnie do swojej babci Domiceli Madejskiej, wdowy po
kowalu Janie, mieszkaj$cej nad ku)ni$ przy ul. Krakowskiej. Wychowywa!a wnuczka Zbyszka Paska, którego matka Stanis!awa zmar!a, a ojciec
wyjecha! na sta!e do D$browy Górniczej, Zbyszek, starszy ode mnie o 7 lat
ko'czy! w!a#nie szko!% powszechn$. Od trzech lat by! dru(ynowym ZHP.
Widzia!em nieraz jak ca!a dru(yna w pi%knych mundurkach maszerowa!a po
ulicach Ksi$(a, a on j$ prowadzi!. Harcerze witali co roku wkraczaj$ce do
Ksi$(a 8 sierpnia patrole maszeruj$c szlakiem kadrówki i przygotowywali
dla nich posi!ki i napoje. Pami%tam, (e Zbyszek wypomnia! mi uchylenie
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si% od rozpocz%cia nauki w szkole. Jako ucze' móg!bym by* cz!onkiem
dru(yny zuchów. By!o mi bardzo przykro. Na pocieszenie Zbyszek da! mi
jeden z modeli samolotów, których dziesi$tki wisia!y na belkach stropowych
w kuchni. Kartony, z których wycina! i klei! modele, mo(na by!o kupi* obok
w sklepie u Lejzorka. Otrzymany model samolotu d!ugo wisia! w moim
domu. Po wojnie, spotykaj$c si% cz%sto ze Zbyszkiem, przypomina!em mu
nasze pierwsze spotkanie i otrzymany od niego prezent.
W nast%pnym roku id$c do szko!y spotka!em w klasie ciotecznego brata
E)ka Górnikowskiego, Zygmunta Kocha'czyka, Zygmunta Krasi'skiego,
kilka dziewcz$t, w tym Marysi% Krasi'sk$, oraz paru znajomych ch!opców
z Konaszówki i G!ogowian. W klasie by!y równie( dzieci miejscowych
"ydów. Nawiasem mówi$c zazdro#cili#my im, (e w soboty #wi%towali i
nie przychodzili do szko!y.
Wychowawczyni$ klasy zosta!a przemi!a pani Kamila Szewczykówna.
Przez wszystkie lata nauki nie by!o w szkole tak lubianej przez uczniów
nauczycielki.
Kilka s!ów chcia!bym po#wi%ci* naszym wychowawcom. Poza
wspomnian$ wy(ej Kamil$ Szewczykówn$ do#* mile wspominam Iren%
Chod)kow$, Andrzeja Gaw%ckiego i Miko!aja <oszko. Ten nauczyciel z
pochodzenia Bia!orusin, stara! si% przybli(y* uczniom wydarzenia polityczne i opowiada! o przebiegu wojen= w!osko-abisy'skiej i domowej w
Hiszpanii. Mówi! te( z niepokojem o zbrojeniach niemieckich. Twierdzi!,
(e w przysz!ej wojnie wi%ksze znaczenie militarne dla przerzucania wojsk
b%dzie mia! transport samochodowy ni( kolejowy.
We wszystkich klasach powszechnie stosowana przez nauczycieli by!a
kara ch!osty, za byle jakie przewinienie, wymierzana kijem, linijk$ lub targaniem za uszy. Celowa!a w tym Celina Rolecka, córka by!ego kierownika
szko!y Józefa Roleckiego. Pewnego dnia, a by!o to w IV klasie, Maniek
Kami'ski przezywany przez nas Lup$, po oberwaniu od Celiny Roleckiej
odwa(y! si% wsta* z !awki i powiedzie* g!o#no nie wolno bi* dzieci. Oniemieli#my z wra(enia, (e jest taki odwa(ny. Ponownie oberwa! i z p!aczem
odes!any zosta! do domu. Maniek do IV klasy chodzi! ju( trzeci rok i na tej
klasie zako'czy! sw$ edukacj%, bo akurat uko'czy! 14 lat, a tylko do tego
wieku by! obowi$zek nauki.
Nie pami%tam za jakie przewinienie (ona kierownika szko!y Czernika
uderzy!a mnie w twarz. Prawdopodobnie mia!em brudne r%ce. Z opuchni%t$
twarz$ zjawi!em si% w domu i przez trzy dni nie chodzi!em do szko!y, a(
kierownik przys!a! którego# nauczyciela z nakazem powrotu do szko!y.
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Nikt z rodziny nie próbowa! wyja#ni* za co zosta!em uderzony. Ciekawe, (e rodzice w zasadzie pochwalali karcenie biciem swych dzieci przez
nauczycieli. Nie pami%tam aby którykolwiek rodzic protestowa!.
Aby wynagrodzi* mi policzek pani Czemikowej, zosta!em razem z
E)kiem wyznaczony do z!o(enia w imieniu klasy (ycze' imieninowych
kierownikowi szko!y. Ja namalowa!em laurk% ;nieskromnie przyzna* musz%, (e !adnie rysowa!em i malowa!em:, a Eziek wyrecytowa! z pami%ci
stosowny wierszyk.
Nie zas!uguje na godn$ uwag% nauczyciel Marek Chod)ko. Uczy! nas
muzyki i #piewu. Równie( zn%ca! si% nad uczniami. Bi! linijk$ po d!oniach,
szarpa! za uszy, a "ydów za pejsy. By! te( jak <oszko z pochodzenia Bia!orusinem i gdy tylko móg! wychwala! Rosjan i Ukrai'ców, podkre#laj$c
ich muzykalno#*, zachwyca! si% #piewem chóralnym, czego nie mo(e
powiedzie* o nas. Po wojnie, bodaj(e w 1962 r. zrzek! si% obywatelstwa
polskiego i na sta!e wyjecha! do ZSRR. Pisa! pó)niej do znajomych i podobno (a!owa! pobytu w wymarzonym raju. Osobi#cie Marek Chod)ko
mnie tolerowa!, gdy( Ojciec cz%sto remontowa! mu piece, a ja zanosi!em
akumulator od radia do na!adowania w m!ynie p. Ka'skiego.
Pewnego dnia zabra! ca!$ klas% przed swoje mieszkanie . W oknie wystawi! g!o#nik radiowy. Pierwszy raz w (yciu widzieli#my takie urz$dzenie,
z którego wydobywa! si% g!os ludzki, przerywany muzyk$ i piosenkami.
Wstawaj - Mama szarpie mnie za rami% - Stefek ju( #piewa. Zrywam
si% z !ó(ka i p%dz% na targowic%.
Ca!e wakacje sp%dzali#my na placu targowym, zwanym powszechnie
targowic$. Tutaj okoliczni rolnicy w ka(d$ #rod% sprzedawali i kupowali
konie, byd!o i trzod% chlewn$. Aby dosta* si% na plac musieli uiszcza* op!aty,
pobierane w budce przy bramie przez poborc% gminnego. Wieczorem, gdy
plac opustosza!, odbywa!o si% gruntowne sprz$tanie. Tak wi%c poza #rod$
targow$, plac by! do naszej dyspozycji.
Stefek, m!odszy brat mojego przyjaciela Zygmunta Kocha'czyka, ju(
o godzinie 7.00 rano przychodzi! na plac. Wdrapywa! si% na budk% szaletu
i #piewa! jak zawsze= nie chod) Marysiu do lasa..., daj$c tym znak, (e
mo(emy ju( gra* w pi!k%. Niebawem zjawiali si% ch!opcy z ca!ego miasteczka. Wzorem dru(yny pi!ki no(nej Ksi$(anka grali#my od rana do
wieczora, z przerw$ na posi!ek.
Dru(yna pi!ki no(nej Ksi$(anka powsta!a w 1932 r. z inicjatywy dru(ynowego ZHP Zbyszka Paska. Grali w niej starsi ch!opcy, którzy uko'czyli
szko!% powszechn$ i podejmowali prac% na roli u rodziców lub w rzemio#le.
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W okresie wakacji grali tak(e uczniowie szkó! #rednich.
Dru(yna gra!a w III Lidze Kieleckiego Okr%gu Pi!ki No(nej z ró(nymi wy-

Ryc. 20. Dru(yna klubu sportowego Ksi%(anka. Stoj$ od prawej= Skulicz, Zygmunt
Krasi'ski, Henryk "ela#kiewicz, Zbyszek Pasek, prezes klubu NN, Kazimierz P%dzikiewicz,
Zygmunt Kami'ski, NN i Ludek Madejski. Na dole le($= Tadeusz "ela#kiewicz, Ryszard
Nowakowski ;bramkarz: i Bogus!aw D%bski. Lipiec 1937 r.
Fot. ze zbiorów autora

nikami, raz wygrywaj$c, innym razem przegrywaj$c z dru(ynami z Miechowa,
Dzia!oszyc czy Wodzis!awia. Z kibicami tej ostatniej zawsze dochodzi!o do burd,
ko'cz$cych si% bijatykami, bez wzgl%du na wynik meczu. Z niezrozumia!ych dla
mnie przyczyn, mieszka'cy obu miejscowo#ci nienawidzili si%, od wielu lat.
Natomiast zupe!nie spokojnie rozgrywano mecze z dru(yn$ (ydowsk$
Makabi. Trzeba przyzna*, (e cz%sto wygrywali z Ksi$(ank$ przy g!o#nym aplauzie licznej widowni starozakonnych.
Nasze rozgrywki pi!karskie odbywa!y si% w nast%puj$cy sposób= dwaj
najstarsi ch!opcy, byli to zawsze Zbyszek Krasi'ski i Mundek "echowski
;pe!ni$cy role kapitanów: na przemian wybierali po jednym ch!opcu do swej
dru(yny. Oczywi#cie grali#my boso, tylko Stefek cz%sto przychodzi! w butach
i stoj$c w obronie ;na beku: niemi!osiernie kopa! po nogach atakuj$cych.
W dni s!otne gromadzili#my si% w budce poborcy, która na szcz%#cie by!a
zawsze otwarta . Omawiali#my wydarzenia sportowe w kraju i za granic$.
Pami%tam jak w 1936 r. odbywa!a si% olimpiada w Berlinie, a na niej rekordy
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w lekkoatletyce, szczególnie w sprintach, bi! biegacz murzyn Owens. Powtarzali#my naiwnie zas!yszany gdzie# slogan= Jak si% sko'czy Olimpiada,
b%dzie z Polski marmolada. Czy(by to by!a pierwsza zapowied) wojny?
W tym czasie zaprzyja)ni!em si% mocno ze Zbyszkiem Krasi'skim,
synem kowala Stefana oraz Zygmuntem Kocha'czykiem, którego ojciec
by! weterynarzem gminnym. Obaj mieszkali blisko, za rzek$. Razem
odwiedzali#my wszystkie zak$tki zakoli Nidzicy, !$ki, kó!ko, g!%boki
w$wóz, prowadz$cy od mojego domu a( do Konaszówki. K$pali#my si%
w sztucznym zalewie tamuj$c nurt rzeki darnin$ przybrze(nej !$ki, czym
nara(ali#my si% s!u(bie folwarcznej za niszczenie !$k dworskich. Przy okazji
!apali#my kie!bie, tak jak przed laty z Emanuelem.
W mi%dzyczasie ogl$dali#my na targowicy *wiczenia paramilitarnej
organizacji Strzelec ;pieszy i konny:. Strzelano ostrymi nabojami do
tarczy, a zwyci%scy otrzymywali odznaki strzeleckie.
Od najm!odszych lat ogl$da!em z przej%ciem zawody i pozorowane
akcje ga#nicze Ochotniczej Stra(y Po(arnej w Ksi$(u Wielkim. Samych
po(arów, poza gro)nym w 1936 r. który strawi! znaczn$ cze#* miasta, raczej
nie pami%tam.
Ka(dego roku w dniu 4 maja, kiedy to przypada #w. Floriana, patrona
stra(aków, odbywa!y sie zawody z udzia!em okolicznych organizacji OSP.
[wiczono na placu tartacznym oraz przy remizie stra(ackiej obok /gury
b!. Salomei, gdzie sta!a kilkupi%trowa #ciana z oknami, imituj$ca budynek.
Wdrapywano si% na ni$ dla gaszenia pozorowanego po(aru. W u(yciu by!y
r%czne pompy. Ile( si% ch!opcy na machali, aby pop!yn$! strumie' wody.
Po akcji wieszano mokre w%(e na oknach.
Zawody obserwowa!a komisja z udzia!em przedstawiciela Starostwa
Powiatowego w Miechowie.
Którego# roku pod koniec lat trzydziestych pierwsze miejsce w zawodach zaj%!a dru(yna OSP z Ma!ego Ksi$(a natomiast ksi$(acy uplasowali
si% na dalszej pozycycji. Pami%tam (e mówiono wtedy, (e spejalnie zrobiono prezent dla Ma!ego Ksi$(a, gdy( dru(yna ta mia!a si% rozpa#*. Szybko
jednak wysz!o na jaw, (e stra(acy z Ksi$(a Wielkiego wypadli bardzo s!abo
i st$d odleg!a lokata.
W sk!ad Zarz$du OSP w Ksi$(u Wielkim wchodzili co najznakomitsi
obywatele miasta, w czasie uroczysto#ci pa'stwowych wyst%powali w
galowych mundurach i nosili przepi%kne he!my.
Motopompa pojawi!a si% bodaj(e w 1938 r. Do tego czasu w razie
po(aru stra(acy !adowali na podwody r%czne pompy, drabiny i bosaki.
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W#ród usadowionych stra(aków sygnalista przez ca!$ drog% do po(aru
tr$bi! ile mia! si! w gardle wzbudzaj$c tym sensacje u mieszka'ców domost obok których przeje(d(ali. Z regu!y stra(acy doje(d(ali gdy po(ar
chat i stodó! krytych strzech$ ju( przygasa!. Pozosta!o tvlko polewanie
zgliszcz o ile w pobli(u by!a woda. W przywiezionym beczkowozie by!o
jej niewiele. Autonomiczn$ cz%#ci$ OSP by!y Samarytanki, szkolone
do niesienia pomocy poszkodowanym w czasie po(aru.
Wspomnie* nale(y, (e w drugi dzie' &wi$t Wielkanocnych stra(acy ustawiali sikawk% na Rynku, potem motopomp% i oblewali ludzi
id$cych do ko#cio!a. Ile( by!o rado#ci z tego #migusa-dyngusa.
W okresie okupacji OSP w dalszym ci$gu dzia!a!a, ale nie organizowano ju( zawodów. Tym razem naczelnikiem by! sam Adolf Hübner,
a jego zast%pc$ so!tys W!adys!aw Krasi'ski.

Ryc. 21. Cz!onkowie Ochotniczej Stra(y Po(arnej i Samarytanki w Ksi$(u Wielkim. Siedz$ od
lewej= W!adys!aw Krasi'ski ;sygnalista:, Janina "ela#kiewicz ;matka Józka:, Wac!aw "echowski, Stanis!aw "echowski ;instruktor:, Romuald Madejski ;Prezes Zarz$du:, Jan "ela#kiewicz
;naczelnik:, <ucja S!upska ;komendantka Samarytanek: i Jan Wandyga. W II. rz%dzie od lewej=
Fryderyk Gaw%dzki, Kazimiera Nasi'ska, Melania Olku#nik, Józefa Struzik ;przysz!a bratowa
(ona Stacha:, Alina Gruszkówna, Aleksander Szyma'ski, W III. rz%dzie od lewej= 3. Jan "echowski, 5.Stanis!aw Mi#. W IV. rz%dzie od prawej= 3. Ryszard Gaw%dzki i obok brat Mieczys!aw "ela#kiewicz. Zdj%cie z 1936 r.
Fot. ze zbiorów autora
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Pierwszy raz by!em na seansie filmowym w 1937 r. Do Ksi$(a
przyjecha!o kino objazdowe i w remizie stra(ackiej wy#wietlali filmy.
Zapami%ta!em tylko kronik% filmow$ o wojnie w!osko-abisy'skiej.
Wydawa!o mi si%, (e za chwil% z ekranu wyleci na nas samolot i b%dzie
bombardowa* widzów.
Wielkim wydarzeniem kulturalnym by!y przedstawienia teatru
amatorskiego. Aktorami byli doro#li mieszka'cy miasteczka. Do
dzi# pami%tam przedstawienie pt. Symcha &mil na froncie. By!a
to komedia, ale tre#ci nie pami% tam. Na tym przedstawieniu by!em
a( trzy razy, p!ac$c wej# ciówk% 5 groszy. Humorystyczne role w
przedstawieniach grywa! ojciec Zbyszka, Stefan Krasi'ski. Widzowie
pok!a dali si% ze #miechu z jego skeczów. Bodaj(e w 1938 r. przyby!
ukrai'ski zespó! artystyczny. Brawurowe wykonanie pie#ni i ta'ców
zachwyci!o wszystkich. Oklaskom nie by!o ko'ca.
D!ugie jesienno-zimowe wieczory lat 1935-1938 sp%dza!em przy
lampie naftowej, zaczytuj$c si% ksi$(kami wypo(yczonymi z biblioteki szkolnej i parafialnej mieszcz$cej sie w plebanii. Z tego to okresu
datuje si% pragnienie posiadania w!asnych ksi$(ek. Nie chcia!em (adnych upominków z ró( nych okazji, gdy( najwi%cej rado#ci sprawia!a
mi podarowana ksi$(ka. Wiedzia!a o tym siostra Jadzia i jej m$(, a
mój szwagier Gienek Madejski oraz brat Tadek, który pracowa! ju( w
tartaku i mia! w!asne pieni$dze. Dzi%ki nim moja skromna biblioteczka
stopniowa ros!a.
Najcenniejsze dla mnie by!y ksi$(ki opisuj$ce (ycie zwierz$t oraz przygody Indian Jamesa O1ivera Curwooda jak=  <owcy
zwierz$t,<owcy przygód, Szara Wilczyca, Bari syn Szarej Wilczycy, W!adca skalnej doliny i W!ócz%gi pó!nocy. Drugim ulubionym
przeze mnie ameryka'skim pisarzem by! James Fenimore Cooper. Jego
fantastyczny cykl powie#ciowy tzw. Pi%cioksi$g Przygód Sokolego
Oka, a mianowicie= Zwierzobójca, Ostatni Mohikanin, Tropiciel
#ladów,Pionierowie i Preria, mistrzowsko opisuj$cy przygody bia!ych traperów i osadników z Indianami, urzeka! mnie. Wielokrotnie je
czyta!em, zaniedbuj$c czasem nauk% w szkole.
Z uwagi na oszcz%dzanie nafty, przy moim niezado woleniu i protestach, rodzice cz%sto gasili lamp%. Zebrany przeze mnie poka)ny
zbiorek ksi$(ek ogl$da!em jeszcze w Ksi$(u w 1950 r. Potem ksi$(ki
zosta!y rozparcelowane i nigdy nie dowiedzia!em si% kiedy to sta!o
si% i kto tego dokona!.
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W szkolnej bibliotece przewa(a!y ksi$(ki o tematyce historycznej i
geogra/cznej. Wójt Gminy Kazimierz Dzianot nie szcz%dzi! pieni%dzy
na zakup ksi$(ek, szczególnie po wybudowaniu nowoczesnej szko!y.

Ryc. 22. Kazimierz Fortunat Józef DZIANOT ur. 1.06.1884 r. zm. 30.10.1956 r. Pochowany w grobie rodzinnym ma cmentarzu w Ksi$(u Ma!ym.W!a#ciciel maj$tku w
Giebu!towie. Wójt Gminy Ksi$( Wielki w latach 1931-1939 Walczy! w 1920 r. z bolszewikami w stopniu rotmistrza. Jego staraniem wybudowana zosta!a nowa szko!a
powszechna w Ksi$(u Wlk. w 1937 r. Zdj%cie i powy(sz$ informacj% uzyska!em od pana
Stanis!awa Bolig!owy
Fot. ze zbiorów autora
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Natomiast w zbiorach para/alnych znajdowa!y si% ksi$(ki, opisuj$ce
(ycie #wi%tych i b!ogos!awionych oraz wskazane z innych dziedzin przez
ksi%(y katechetów. Ksi$(ki wypo(ycza! ksi$dz wikary. Czytelników tylko
prosi! aby ich nie niszczy*.
Poka)ny zbiór ksi$(ek posiada! dalszy kuzyn mojej Mamy Pawe!
"echowski, zwany powszechnie Pawe!kiem. Znaczn$, cz%#* zarobionych pieni%dzy w zawodzie stolarskim przeznacza! na zakup nowo#ci
wydawniczych, po które je)dzi! do Krakowa, czasem z moim bratem
Stachem, który u niego praktykowa!. Z wielk$ dba!o#ci$ przechowywa! swój ksi%gozbiór. Broszury oprawia! w trwa!e ok!adki. Niech%tnie, nawet bliskim, wypo(ycza! ksi$(ki ze swych zbiorów. Dla mnie
robi! wyj$tek jako kuzynowi. U niego znalaz!em kiedy# ksi$(k%, która
mnie tak zafascynowa!a, (e gdy ukaza!a si% w sprzeda(y natychmiast
j$ kupi!em. By!y to przygody Tarzana 1: .
Natomiast wspomniany wcze#niej s$siad kowal Jan Bem gromadzi!
tygodniki. W jego zbiorach znajdowa!y si% Bluszcz2: i Zorza3:,
nawet z prze!omu XIX>XX wieków. Zadziwia! znajomo#ci$, jak na owe
czasy, historii antycznej Grecji, Cesarstwa Rzymskiego oraz Egiptu.
Wiele lat pó)niej, gdy sam uczy!em si% historii, nie mog!em wyj#* ze
zdumienia, sk$d u kowala po czterech klasach szko!y powszechniej
taki zasób wiedzy. Mo(liwe, (e czyta! te( Faraona Boles!awa Prusa.
B%d$c cz%stym go#ciem u nas w domu, nikt nie próbowa! z nim dyskutowa*. S$siedzi z przej%ciem s!uchali jego opowie#ci, ale czy rozumieli
o czym mówi!, mia!em pewne w$tpliwo#ci. Powszechnie uchodzi!
za dziwaka i przem$drza!ka. W ma!ej izdebce na strychu, le(a!y
w (elaznych rega!ach oprawione roczniki powy(szych tygodników.
Ch%tnie pozwala! mi je ogl$da*. Z wielu wydarze' z pocz$tku XX w.
szczególnie interesowa!a mnie wojna rosyjsko-japo'ska, g!ownie s!ynna
1: Edgard Rice Burroughs - Tarzan w#ród ma!p wydanie w Polsce
1924 r.
2: Bluszcz, tygodnik, jedno z najstarszych pism, wydawanych w Warszawie w latach 1865-1939. Pismo posiada!o m.in. dzia!y literatury, gospodarki, zagraniczny, mody. PIW WEP W-wa 1967 r.
3: Zorza, popularnonaukowy tygodnik spo!eczno-o#wiatowy g!ównie
dla wsi. Wychodzi! w Warszawie w latach 1866-1939. Mia! charakter
zachowawczo-klerykalny, g!osi! samodzielno#* spo!eczno-gospodarczo
ruchu ch!opskiego. Tam(e.
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bitwa morska pod Cuszim$4:. O Wielkiej Wojnie 1914-1920 uczy! nas
w szkole Stanis!aw Krze#lak.
Ju( jako ucze' II klasy wst$pi!em za namow$ Zbyszka Paska do Zwi$zku Harcerstwa Polskiego, pocz$tkowo do dru(yny zuchów, a po roku do
dru(yny harcerskiej. Dru(yna ta szczyci!a si% d!ug$ i wspania!$ tradycj$. W
1921 r. kierownik Szko!y Powszechnej Józef Rolecki zainicjowa! powstanie dru(yny ZHP przy szkole. Za patrona dru(yny druhowie jednog!o#nie
wybrali Zawisz% Czarnego z Grabowa, ws!awionego w bitwie pod Grunwaldem, b%d$cego symbolem prawo#ci i cnót rycerskich.

Ryc. 23. Jan Nowak. Organi- Ryc. 24. Józef Rolecki.
zator ZHP w Ksi$(u Wielkim Kierownik szko!y.
Fot. ze zbiorów autora
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 25. Wincenty Pasternak. Dru(ynowy ZHP.
Fot. ze zbiorów autora

Z ramienia grona nauczycielskiego opiekunem i dru(ynowym zosta!
Jan Nowak. Powsta!a równie( dru(yna (e'ska. Jej dru(ynow$ zosta!a
nauczycielka Helena Pasternakowa. Przez kilka lat dzia!alno#* dru(yn nie
wykazywa!a wi%kszej aktywno#ci. Dopiero w drugiej po!owie lat dwudziestych, gdy dru(ynowym zosta! Wincenty Pasternak, powta!a ca!kowicie
nowa organizacja ZHP. Uczestnik wielu zlotów i odpraw instruktorów
Chor$gwi Kieleckiej ZHP , phm Wincenty Pasternak, wprowadzi! nieznany
dotychczas system pracy. Dru(yna zosta!a podzielona na zast%py, w któ4: Bitwa pod Cuszim$ stoczona 27-28.05.1905 r. mi%dzy drug$ eskadr$ @oty
rosyjskiej, dowodzonej przez wiceadmira!a Rozestwie'skiego, a @ot$ japo'sk$
pod dowództwem admira!a Togo, zako'czy!a si% ca!kowitym rozbiciem przestarza!ej technicznie i nieudolnie dowodzonej @oty rosyjskiej, zdecydowa!a o
kl%sce Rosji w wojnie rosyjsko-japo'skiej 1904-1905. Tam(e.
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rych zdobywano stopnie harcerskie ;m!odzika, wywiadowc%, *wika: oraz
sprawno#ci. Jednolicie umundurowani druhowie brali udzia! we wszystkich
uroczysto#ciach patriotycznych, razem z Ochotnicz$ Stra($ Po(arn$, Samarytankami i Strzelcem ;oddzia!y piesze i konne:.
Na zdj%ciu z 1927 r. widoczni s$ m.in. przyszli uczestnicy Kampanii
Jesiennej 1939 r., a nast%pnie organizatorzy i dowódcy Placówki SZP-ZWZAK Kozio! w Ksi$(u Wielkim.

Ryc. 26. Dru(yna ZHP im. Zawiszy Czarnego przed wyjazdem na zlot Hufca ZHP w
Miechowie. Maj 1927 r. W pierwszym rz%dzie od do!u - od lewej siedz$ Zygmunt i Tadeusz Bo(kowie, obok Zdzis!aw Gajosi'ski i Zygmunt Nasi'ski. W drugim rz%dzie od
prawej - Stanis!aw <%kawski ;pilot RAP w II Wojnie &wiatowej w Wielkiej Brytanii:.
W trzecim rz%dzie - drugi od prawej - Chryzogon Krasi'ski i w tym samym rz%dzie
od lewej brat Stanis!aw "ela#kiewicz. W drugim rz%dzie - pierwszy od prawej - Stefan
"echowski, s!ynny artysta malarz. Wszyscy urodzeni podczas I Wojny &wiatowej. W
#rodku dru(ynowy phm Wincenty Pasternak.
Fot. ze zbiorów autora

Dzieje Polski, wojny, powstania narodowe, a tak(e kultura wspó!(ycia
- to g!ówne tematy gaw%d dru(ynowego.
W latach 1931-1934 - m%sk$ dru(yn$ harcersk$ kierowa! dru(ynowy Rudolf
Zbys!aw Pasek. Posiada! wysoki stopie' harcerski - Harcerz Orli. Zast%powymi
byli= Roman Madejski, Zygmunt Krasi'ski, Henryk "ela#kiewicz i Marian Micko#, wszyscy ze stopniem Wywiadowcy. Po uko'czeniu szko!y powszechnej,
cz%#* druhów podj%!a nauk% w szko!ach #rednich w Miechowie, J%drzejowie i
Krakowie, a pozostali pracowali na roli u swych rodziców.
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Ryc. 27. Zbiórka dru(yny ZHP im. Zawiszy Czarnego na placu przed ko#cio!em
#w. Ducha. Na czele dru(yny phm Wincenty Pasternak.
Fot. ze zbiorów autora

W 1935 r. nauczyciel historii phm Stanis!aw Krze#lak obj$! funkcj%
dru(ynowego. Nast%puje rozkwit harcerstwa w Ksi$(u Wlk.
Phm Stanis!aw Krze#lak - ppor. rez. WP, obejmuj$c dru(yn% przyj$!
za podstaw% pracy system zast%powy, jako jeden z g!ównych elementów
metodyki harcerskiej. W zast%pach znale)li si% rówie#nicy z danej klasy.
Cz!onkowie zast%pu wybierali na zast%powego najzdolniejszego koleg%, który kierowa! i organizowa! prac%. Po uko'czeniu szko!y zast%p nie rozpada!
si%, jego miejsce zajmowa! inny z m!odszej klasy. Dru(yna by!a stabilna i
#ci#le zwi$zana ze szko!$. Prowadzili#my gry, zabawy, podchody, *wiczenia
w terenie i w lasach. Jednocze#nie zdobywali#my stopnie m!odzie(owe, a
nade wszystko sprawno#ci. Ambicj$ ka(dego druha by!o zdobycie sprawno#ci trzy pióra.
Zbiórki ca!ej dru(yny odbywa!y si% raz w miesi$cu w zale(no#ci od
pory roku od wiosny do jesieni pod Zamkiem mgrb. Wielopolskiego Mirów i nad jeziorem Jastrz%biec lub w Lisinach, a w dni s!otne i w zimie
- w harcówce.
Od 1931 r. dzia!a!a poza szko!$ (ydowska organizacja harcerska
H.H. ;Haszomer Hacair:. Sk!ada!a si% z dwóch zast%pów. Nale(eli do
niej moi koledzy z !aw szkolnych, z wyj$tkiem synów ortodoksyjnych
"ydów.
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Tak jak i my organizowali wycieczki poza miasto. Dru(ynowym by! subiekt ze sklepu !okciowego Moszka Lufta imieniem Aron. Niestety nazwiska
nie zapami%ta!em. W latach, kiedy dru(ynowym ZHP by! phm Stanis!aw
Krze#lak, Aron cz%sto kontaktowa! si% z nim dla uzyskania wytycznych do
pracy organizacyjnej.
Podobnie jak ZHP tak i H.H. uleg!a likwidacji z chwil$ wkroczenia
Niemców do Polski we wrze#niu 1939 r.
W nocy z 17 na 18 maja 1935 r.;pi$tek - sobota: wszystkie organizacje,
w tym równie( dru(yna harcerska, w zwartym szyku pomaszerowa!y do
Koz!owa. By!o pochmurno i od czasu do czasu pada! deszcz. Przed #witem od strony Kielc nadjecha! powoli poci$g, o#wietlony re@ektorami. Na
platformie, umocowana na lawecie armatniej le(a!a trumna ze zw!okami
Marsza!ka Polski Józefa Pi!sudskiego w asy#cie o/cerów z obna(onymi
szablami. Wzd!u( szlaku kolejowego zgromadzi!y si% nieprzebrane t!umy
(egnaj$c twórc% niepodleg!ej Polski.
W latach 1936-1939 dru(yna uczestniczy!a w corocznych zlotach Hufca w Miechowie. Rodziców, drobnych rzemie#lników i rolników, nie sta*
by!o na wys!anie swych dzieci na obozy. Wakacje wi%c sp%dzano w domu,
pomagaj$c rodzicom w pracach przy (niwach, a wolnych chwilach kopi$c
pi!k% na targowicy.

Ryc. 28. Koledzy z lat trzydziestych, uczestnicy gier
i zabaw na Targowicy. Z lewej Stefan Kocha'czyk,
z prawej Zygmunt Kocha'czyk.
Fot. ze zbiorów autora

Gr$ przewodzi! przyboczny Zbigniew Krasi'ski oraz zast%powi= Edmund
"echowski, Zygmunt Kocha'czyk i Jerzy "ela#kiewicz, czyli autor.

52
Corocznie natomiast w dniu 7 sierpnia organizowali#my odpoczynek
i posi!ek dla uczestników marszu szlakiem Pierwszej Kadrowej na trasie
Kraków - Kielce.
W sobot% 19 sierpnia 1939 r. odby!a si% ostatnia zbiórka dru(yny w
Lisinach nad jeziorem Jastrz%biec.

Ryc. 29. Jezioro Jastrz%biec

Fot. ze zbiorów autora

Przy ognisku dru(ynowy Stanis!aw Krze#lak mówi! o mo(liwo#ci gro($cej nam wojny z Niemcami. Jak b%dzie wygl$da!a przysz!a wojna, dru(ynowy nie wiedzia!, chocia( by! o/cerem Wojska Polskiego. Przypomina!
jedynie o harcerskiej s!u(bie Ojczy)nie, która przed 20 laty, po 123 latach
niewoli odzyska!a niepodleg!o#*. Mówi! o udziale w Wielkiej Wojnie skautów. Wierzy!, (e (o!nierz polski, ca!y naród, b%dzie broni! niepodleg!o#ci.
Zapada! ju( zmierzch, gdy polnymi drogami ka(dy zast%p wraca! do
swych domów.
W czerwcu uko'czy!em 6 klas szko!y powszechnej i we wrze#niu mia!em i#* do Gimnazjum w Miechowie. Nie by!o to ju( mo(liwe z uwagi
na zakaz okupanta nauki w szko!ach #rednich. Przeto od po!owy wrze#nia
chodzi!em do 7 klasy, któr$ uko'czy!em w czerwcu 1940 r.
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Ryc. 30. &wiadectwo uko'czenia Szko!y Powszechnej w 1940 r. wydane przez w!adze
okupacyjne Generalnej Guberni.
ze zbiorów autora
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ROZDZIA" V
OKUPACJA I KONSPIRACJA
O zbli(aj$cej si% nieuchronnie wojnie z Niemcami mówiono g!o#no
ju( od wiosny 1939 r. Po aneksji Austrii i zaj%ciu Czech, przychodzi!a kolej na Polsk%. Gdy rz$d polski kategorycznie odmówi! zgody na
przy!$czenie Wolnego Miasta Gda'ska do Rzeszy oraz przyznania jej
eksterytorialnej linii kolejowej i autostrady przez Pomorze do Prus
Wschodnich, wzmog!y si% wyst$pienia prowokacyjne i dywersyjne na
granicy i w okr%gach zamieszka!ych przez mniejszo#* niemieck$ ;tzw.
pi$ta kolumna:.
Ju( od wiosny 1939 r. powo!ywano rezerwistów do macierzystych
pu!ków poszczególnych rodzajów broni. Dopiero pod koniec sierpnia,gdy
wojna wisia!a ju( na w!osku, og!oszona zosta!a powszechna mobilizacja.
Panowa!a powszechnie opinia, (e za pó)no j$ og!oszono.
Jednym z pierwszych posuni%* w!adz administracyjnych by!o zalecenie
oklejania paskami papieru szyb w oknach, co mia!o chroni* je przed wypadni%ciem podczas bombardowania. Zamo(niejsi mieszka'cy miasteczka
zaopatrzyli si% w maski przeciwgazowe, pozostali za# szyli z gazy i waty
tampony do ochrony przed gazem bojowym.
Wczesnym rankiem 1 wrze#nia 1939 r. lotnicy niemieccy zbombardowali
stacj% kolejow$ Tunel, odleg!$ od Ksi$(a o oko!o 6 km. Na miasteczko
natomiast zrzucili 2 bomby, które spad!y nieopodal folwarku Wielki Dwór,
nie wyrz$dzaj$c zreszt$ (adnych szkód, poza olbrzymimi lejami.
Po po!udniu 2 wrze#nia rozesz!a si% wiadomo#*, (e w mie#cie s$ szpiedzy niemieccy. Rzekomo widziano ich jak z dzwonnicy nadawali sygna!y
przelatuj$cym samolotom Luftwaffe, a nast%pnie schronili si% w ko#ciele.
Istotnie patrol WP aresztowa! kilku nieznanych m%(czyzn i odprowadzi!
ich w kierunku Kielc.
Kilku harcerzy pod koniec sierpnia zameldowa!o si% u komendanta
Obrony Przeciwlotniczej, którym zosta! malarz pokojowy Adolf Hibner.
Pojawi! si% on w Ksi$(u Wielkim pod koniec lat dwudziestych. B%dzie o
nim jeszcze wielokrotnie mowa.
Pocz$wszy od 2 wrze#nia ogromne t!umy uciekinierów, g!ównie z Zag!%bia i &l$ska, przemieszcza!y si% szos$ w kierunku na Kielce. Go bogatsi
mieszka'cy z Ksi$(a Wlk. i okolicznych wsi równie( szykowali si% do drogi,
moszcz$c sianem furmanki.
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Trzeciego dnia wojny zjawili si% u nas w domu stryjeczni bracia z
D$browy Górniczej - Jerzy i Janusz. Uchodzili przed Niemcami. Podczas
obiadu t!umaczyli nam, (e nasze wojsko celowo wpuszcza Niemców w g!$b
kraju, aby nast%pnie wzi$#* je w kleszcze od pó!nocy przez Armie <ód)
i Pozna', a od po!udnia - Armi% Kraków. Za kilka dni czo!gi Wehrmachtu
ugrz%zn$ w b!ocie na polskich drogach, gdy tylko popada deszcz, i wtedy
ponios$ druzgoc$c$ kl%sk%. Wygl$da!o to dla nas ca!kowicie logicznie.
Go#cie zjedli obiad i nie zabawiaj$c d!ugo, po(egnali si% i udali w kierunku Kazimierzy Wielkiej, gdzie mieszka!a sympatia Jerzego.
Podniesieni na duchu obserwujemy przez nast%pne dni t!umy uchod)ców.
A( nagle 6 dnia wojny wieczorem wkroczy!y do Ksi$(a Wlk. od strony
Miechowa oddzia!y Wehrmachtu. Rano ze Zbyszkiem Krasi'skim wyszli#my na Rynek. Pe!no wojska, lecz najbardziej przera(a! widok ros!ych
(o!nierzy ze srebrnymi galonami na ko!nierzach, blaszanymi tarczami na
piersiach, w dziwacznych he!mach i z pistoletami w gar#ci. Regulowali ruchem kolumn czo!gów, samochodów ci%(arowych i wozów konnych. By!y
te( oddzia!y kawalerii. Dziwi!y nas grupki "ydów otaczaj$cych Niemców
i co# z nimi szwargoc$cych. Sk$d znali j%zyk niemiecki. Dopiero potem
dowiedzieli#my si%, (e mówili w j%zyku idysz, zbli(onym do j%zyka niemieckiego.
Wspomniany wy(ej Adolf Hibner, teraz ju( Hübner, niezw!ocznie
przyzna! si% do narodowo#ci niemieckiej, zostaj$c volksdeutschem. Zaj$!
jeden z najokazalszych gmachów w Rynku u wylotu ul. Krakowskiej,
nale($cy do bogatej rodziny (ydowskiej i urz$dzi! na parterze restauracj%
dla Niemców.
W domu niepokoimy si% o Stacha, który s!u(y! w 52 pp w Z!oczowie.
Zmobilizowany zosta! równie( szwagier Gienek Madejski, Pod koniec
sierpnia przywióz! do nas Jadzi% z córeczkami, Wand$ i dopiero co urodzon$ S!awci$, a sam stawi! si% w koszarach 12 pp 6 DP w Krakowie. Nie
wiemy czy brali udzia! w walkach, czy (yj$, czy s$ mo(e ranni, czy te(
dostali si% do niewoli.
Przez Ksi$( Wlk. przechodz$ w kierunku na Kraków gromady naszych
(o!nierzy z rozbitych jednostek, oczywi#cie rozbrojonych i bez pasów.
Wracaj$ do swych domów, a Niemcy przepuszczaj$ ich wolno. Trwa to do
ko'ca wrze#nia.
Oko!o po!owy wrze#nia rozpocz%!a si% nauka w szkole, oczywi#cie bez
lekcji historii i geogra/i. Po lekcjach codziennie wychodz% na Rynek i pytam
ka(dego przechodz$cego (o!nierza WP czy przypadkiem nie spotka! Stacha
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i Gienka. Nie zdaj% sobie sprawy z naiwno#ci tych pyta'. Jak mówiono do walki z wrogiem stan%!o niemal 1 milion (o!nierzy Wojska Polskiego.
Kilka razy przyprowadzi!em do domu g!odnych (o!nierzy, których Mama
jak mog!a nakarmi!a.
Nagle w dniu 23 wrze#nia sta! si% cud. Rankiem wszed! do domu ca!y i
zdrowy Stach w cywilnych !achmanach. Oniemieli#my z rado#ci. Mama w
porywie serca ukl%k!a na pod!odze i szlochaj$c dzi%kowa!a Bogu za ocalenie
syna. To samo robi!y siostry, a Jadzia nadal by!a zaniepokojona, co dzieje
si% z Gienkiem. Mnie raczej interesowa! udzia! Stacha w walkach i jakim
cudem unikn$! niewoli. Mia! stopie' kaprala i dowodzi! dru(yn$ strzeleck$.
Wiadomym by!o, (e Niemcy nie puszczali podo/cerów i brali ich do niewoli. Opowie#ciom nie by!o ko'ca. Jego 52 pp1: wchodzi! w sk!ad 12 DP
Armii Odwodowej Prusy. W trzydniowej bitwie pod I!($ Dywizja zosta!a
ca!kowicie rozbita. W jakiej# wsi Stach zamieni! mundur na cywilne !achy i
polnymi drogami, unikaj$c Niemców, przeszed! niemal 150 km docieraj$c do
domu. Szczerze mówi$c czu!em si% zawiedzony. Czy aby nie zdezertowa!?
Pytania pozostawa!y bez odpowiedzi, gdy( tak naprawd% ich nie zadawa!em
i nawet nie #mia!em ich zadawa*.
Nast%pnego dnia s$siadka, której syn jako podchor$(y zosta! zmobilizowany,
g!o#no wyra(a!a opini%, (e (o!nierz polski nie powinien dezerterowa* i walczy* do ko'ca. Niedwuznacznie chodzi!o jej o Stacha. Tymczasem w dwa dni
potem zjawi! si% jej syn podchor$(y, równie( w cywilnym ubraniu. Podobnie
jak Stach unikn$! niewoli i zamieni! mundur na ubranie cywilne. Nie pami%tam
czy s$siadka zmieni!a opini% o powrocie Stacha z wojny. Wiem tylko (e ca!a
jej rodzina bardzo si% cieszy!a z powrotu podchor$(ego do domu.
W dniu 27 wrze#nia wróci! szcz%#liwie równie( Gienek. Walcz$c w
szeregach 12 pp2: 6 DP zaszed! a( do Lwowa. Unikn$! niewoli niemieckiej
i sowieckiej. By! #wiadkiem jak czerwonoarmi#ci zajmowali miasto i rabowali co si% da!o, a g!ównie czasy. Jednocze#nie komisarze polityczni
1: 52 Pu!k Piechoty Strzelców Kresowych ze Z!oczowa wchodzi! w sk!ad 12-tej DPArmii
Obwodowej Prusy. 8 wrze#nia 1939 r. pu!k uczestniczy! w krwawych zmaganiach
pod I!($. Zosta! rozbity pod D$brow$, a wydany potem rozkaz dowództwa nakazywa przedziera* si% ma!ymi grupkami do domu, a tam dalej walczy* w warunkach
konspiracyjnych. Tak nakazuje honor (o!nierza polskiego.
2: 12 Pu!k Piechoty z Wadowic ;3 Batalion w Krakowie:, wchodzi! w sk!ad
6 DP. Szlak bojowy pu!ku wiód! przez Chabówk% w kierunku Aleksandrowa
i Puszczy Solskiej. Walcz$c w okr$(eniu dywizja osi$gn%!a rejon Su#ca i tam
zosta!a rozbita.
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rozdawali ulotki. Przywióz! jedn$ z nich, skierowan$ do (o!nierzy polskich
aby bili swych o/cerów i przechodzili do nich. Zamie#ci!em j$ w mojej
ksi$(ce SZARYMI SZEREGAMI, wyd. 2005 r.
I znów opowie#ciom nie by!o ko'ca. Mnie ciekawi!a tylko Armia Czerwona ;Wehrmacht widzia!em codziennie: jej uzbrojenie i umundurowanie.
Czy prawd$ jest (e mieli karabiny na sznurkach jak powszechnie mówiono
i tylko szukali zegarków. Dawaj czasy z tym ($daniem zwracali si% do
Polaków. Gdy w 1943 r. Niemcy ujawnili spraw% mordu polskich o/cerów
w Katyniu, nie mia!em (adnych w$tpliwo#ci, (e dokonali tego Sowieci.
Z niesmakiem obserwujemy jesieni$ 1939 r. i wiosn$ nast%pnego roku
powroty z Krakowa furmanek ch!opskich, wy!adowanych wr%cz zabytkowymi meblami, dywanami i ró(nym wyposa(eniem mieszka' ;by!y nawet
pianina:, w zamian za nieco dostarczonej (ywno#ci g!oduj$cym mieszka'com. Pozbywali si% oni z konieczno#ci za bezcen swój wieloletni dobytek za
nieco m$ki i ziemniaków. Kr$(y! wtedy na ten temat satyryczny wierszyk,
jak to po (niwach ch!opi siadali przy pianinach.
W tym czasie który# z kolegów Tadka zaproponowa! mu wyjazd do
Krakowa po papierosy. U nas w sklepach nie mo(na by!o ich dosta*. Poci$giem z Koz!owa pojechali do Krakowa i wrócili pó)nym wieczorem
ob!adowani kartonami ró(nych papierosów. Zgodzi!em si% je sprzedawa*
na Rynku, po lekcjach, na sztuki i pude!ka. Nabywców mia!em wielu,
nawet kupowali paczki po 100 szt. Szybko pozby!em si% ca!ego zapasu,
zarabiaj$c kilkadziesi$t z!otych. Tadek sam ju( pojecha! po nast%pn$ parti%.
Stali nabywcy niecierpliwie czekali na dostaw%. Niemcy nie kupowali u
mnie papierosów, gdy( mieli swoje w !adnych pude!kach. Którego# dnia
- nieopodal dzwonnicy jaki# osobnik w mundurze polskiego sier(anta sta!
z Niemcami i (ywo z nimi rozmawia!. Gdy podszed!em do nich, zabra! mi
ca!y zapas o warto#ci ok. 50 z!. Zamiast zap!aty kopn$! mnie w ty!ek tak
mocno, (e run$!em jak d!ugi w ka!u(%. Stoj$cy z nim Niemcy za#miewali
si% do rozpuku, a ja t!umi$c w#ciek!o#* i upokorzenie jak niepyszny, kulej$c
uda!em si% do domu. Tak zako'czy! si% handel papierosami. Przez kilka dni
nie pokazywa!em si% na Rynku, wstydz$c si% z doznanego upokorzenia.
W po!owie pa)dziernika 1939 r. Niemcy przyst$pili do budowy obozu
wojskowego na tak zwanym ksi%(ym polu za plebani$. W krótkim czasie wybudowano z gotowych elementów drewnianych oko!o 20 baraków
mieszkalnych, magazyny i kuchni%. Teren ogrodzono wysokim parkanem i
drutem kolczastym. Jeszcze przed zim$ 1939>1940 zakwaterowano w obozie kilkuset (o!nierzy Wehrmachtu oraz oddzia! (andarmerii polowej. Na
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wydzielonym wewn$trz placu podo/cerowie intensywnie szkolili m!odych
(o!nierzy, a na ostre strzelanie z karabinów i broni maszynowej prowadzono
ich w zwartej kolumnie na poligon, urz$dzony pod lasem Chrusty.
Szkolenie trwa!o 3-4 miesi$ce, po czym nast%powa!a wymiana za!ogi
obozu. Stan taki trwa! do czerwca 1941 r., kiedy to obóz zosta! zlikwidowany. Po kilku dniach z radioobiorników i przywiezionych z Krakowa
gazet Goniec Krakowski i Krakauer Zeitung dowiedzieli#my si%, (e
w niedziel% 22 czerwca 1941 r. Niemcy uderzyli na Zwi$zek Radziecki,
swego sojusznika w IV rozbiorze Polski w 1939 r.
W lipcu tego( roku zakwaterowana zosta!a w Zamku Mirów jednostka
SS ;Schutzstaffeln: w sile co najmniej kompanii. W przeciwie'stwie do
wzgl%dnie przyzwoitego zachowania si% na przepustkach (o!nierzy Wehrmachtu, szczególnie pochodz$cych z zachodnich terenów Rzeszy ;Bawaria
i Nadrenia: SS-mani w swych czarnych mundurach z trupimi czaszkami na
czapkach, wzbudzali powszechny strach. Rzadko pojawiali si% w mie#cie
z nieod!$cznymi Schmeisserami. Po terenie Gminy poruszali si% opancerzonym wozem bojowym. Nie uda!o si% ustali* co porabiali w Zamku,
gdy( warty nie dopuszcza!y nikogo z cywilów do ich siedziby. W po!owie
1943 r. pod os!on$ nocy SS-mani opu#cili Ksi$( Wielki. Znowu pojawili
si% wehrmachtowcy. Tym razem stacjonowali w remizie stra(ackiej oraz
niekiedy w szkole. Cz%sto byli to rekonwalescenci z frontu wschodniego,
przywiezieni na leczenie i odpoczynek.
Stan i obsad% imienn$ posterunku policji granatowej, który liczy! od
8 ludzi w 1940 r. do 19 ludzi w 1944 r., przedstawi!em w mojej pracy pt.
NA ZIEMI WIELKOKSI\SKIEJ - Zarys dziejów konspiracji i walki w
szeregach SZP-ZWZ-AK. Wyd. 2003 r.
O wszystkich wydarzeniach w okupowanym kraju i tocz$cej si% wojnie na
Zachodzie dowiadujemy si% z polskoj%zycznej prasy wydawanej przez Niemców
oraz z radio. W 1937 r. szwagier Marianek przywióz! nam radio na kryszta!ki ze
s!uchawkami. Do aparatu mo(na by!o pod!$czy* nawet trzy pary s!uchawek.
Z rozplakatowanych og!osze' dowiadujemy si%, (e nale(y odda* wszystkie
aparaty radiowe, a s!uchanie obcych stacji nadawczych zakazane jest pod kar$
#mierci. Wi%kszo#* posiadaczy aparatów zniszczy!a je, a tylko nieliczni ukryli
je. Pewnego dnia, gdy w domu nie by!o nikogo, ukryli#my z Tadkiem aparat w
stodole, w specjalnie przygotowanej skrytce. Nikt nie zwróci! uwagi co sta!o si%
z radiem. Konspiracyjnie niepostrze(enie, nawet dla domowników, s!uchamy
na przemian w okre#lonych godzinach radia BBC z Londynu. Z zas!yszanymi
wiadomo#ciami radia Londyn dzielimy si% tylko ze znajomymi.
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Gdy od wrze#nia 1940 r. zacz$!em pracowa* w tartaku mgrb. Z. Wielopolskiego jako pomocnik palacza, do Tadka zacz%li przychodzi* koledzy i
pod pozorem modnej wtedy gry w bryd(a prowadzili d!ugie rozmowy. W tym
czasie wyznaczono dla mnie zadanie abym obserwowa! drog% od Rynku i gdy
tylko pojawi$ si% Niemcy, natychmiast ich powiadamia!. W razie niebezpiecze'stwa mieli si% przedosta* za domem do m!yna p. Ka'skiej, zawsze pe!nego rolników, którzy me!li zbo(e. Trwa!o to do wiosny nast%pnego roku.
Z pocz$tkiem marca 1941 r. ;by!a to sobota:, w naszym domu pojawi!o si%
dwóch panów. Byli to Tadeusz Bo(ek i bliski s$siad Chryzogon Krasi'ski. Pan
Tadeusz zwróci! si% do mnie , mniej wi%cej tymi s!owami= Obserwujemy ci%
od d!u(szego czasu i doszli#my do przekonania, (e powiniene# zosta* (o!nierzem podziemnego Wojska Polskiego. W niedalekiej przysz!o#ci wyst$pimy
zbrojnie przeciwko okrutnemu okupantowi. Czy chcesz z!o(y* przysi%g%?
Tak, odpowiedzia!em staj$c na baczno#*. Wzruszony powtarza!em za
ppor Cedro rot% przysi%gi i uca!owa!em pasyjk%. Nast%pnie obaj panowie
uca!owali mnie. Wybra!em pseudonim &mia!y, i odt$d w kontaktach organizacyjnych mia!em si% nim pos!ugiwa*. Nast%pnie w!$czony zosta!em w sk!ad
Komendy Placówki Kozio! ZWZ-AK w Ksi$(u Wielkim, jako !$cznik.

Ryc. 31. Komenda Placówki ZWZ-AK Kozio!. Stoj$ od lewej= st.sier(. Józef Lisowski
Jotel, chor. Antoni Kubrak Wir, ppor. Chryzogon Krasi'ski Skorpion, por. Tadeusz
Bo(ek Cedro ;komendant:, ppor. Zdzis!aw Gajosi'ski Szarota, ;z-ca komendanta:.
Lato 1942 r.
Fot. R.Z.Pasek.
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Z tre#ci powtarzanej roty przysi%gi zapami%ta!em jedynie, (e mam #ci#le
wykonywa* rozkazy prze!o(onych i nikomu, nawet w obliczu #mierci nie
zdradzi* tajemnicy konspiracji.
Dopiero w wiele lat po wojnie mia!em mo(liwo#* na podstawie bada'
)ród!owych ustali* tre#* przysi%gi (o!nierza Armii Krajowej, któr$ powtarza!em za por. Cedro. Oto ona=
W obliczu Boga Wszechmog&cego i Naj!wi"tszej Maryi Panny,
Królowej Korony Polskiej, K%ad" swe r"ce na ten )wi"ty Krzy'
znak M"ki i Zbawienia, i przysi"gam by$ wierny Ojczy(nie mej,
Rzeczypospolitej Polskiej.
Sta$ nieugi"cie na stra'y Jej honoru, o wyzwolenie z niewoli.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelnemu Wodzowi
I wyznaczonemu przeze* Dowódcy Armii Krajowej
b"d" bezwzgl"dnie pos%uszny, a tajemnicy niezw%ocznie
dochowam, cokolwiek by mnie spotka$ mia%o.
Tak mi dopomó' Bóg.
Uwaga= Zamiast Dowódcy Armii Krajowej tekst brzmia! Komendantowi Zwi$zku Walki Zbrojnej.
Por. Cedro, bo taki nosi! pseudonim Tadeusz Bo(ek, by! ju( od pa)dziernika 1939 r. organizatorem konspiracji wojskowej na terenie Gminy
Ksi$( Wlk. i pe!ni! funkcj% Komendanta Placówki SZP-ZWZ-AK kr.
Kozio! w Ksi$(u Wielkim. W kilka dni pó)niej zosta!em wezwany do
Kierownika Szko!y p. Juliana Malinowskiego. Razem z moim. szwagrem
dr. Eugeniuszem Madejskim uczyli na kompletach tajnego nauczania, na
które i ja ucz%szcza!em.
Na pro#b% rodziców, widz$cych potrzeb% dalszego kszta!cenia swych
dzieci po uko'czeniu szko!y powszechnej, dr Eugeniusz Madejski ;przed
wojn$ uko'czy! Uniwersytet Jagiello'ski i pracowa! naukowo w Krakowie: przyst$pi! do organizowania kompletów tajnego nauczania ;5 - 6
uczniów: i od wrze#nia 1940 r rozpocz$! z nimi nauk% z zakresu szko!y
#redniej, której okupant zakaza!. Nauka trwa!a, tak jak przed wojn$, od
wrze#nia do czerwca. Dr E. Madejski uczy! przedmiotów humanistycznych, a Julian Malinowski matematyczno-przyrodniczych. Od 1943 r.
J. Malinowskiego zast$pi! Stefan Rolecki, syn kierownika szko!y z lat
dwudziestych XX wieku.
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Ryc. 32. Grupa uczniów tajnego nauczania z zakresu szko!y #redniej. Stoj$ od prawej=
W!adys!aw Kubu#ka ;przyboczny Borys:, Józef "ela#kiewicz ;sekcyjny Orlik:, autor
;dru(ynowy Korab:, Henryk Zegan ;sekcyjny Korsarz:, Micha! Madetko ;sekcyjny
Gro)ny:, za dr Eugeniuszem Madejskim Józef Ka)mierczyk ;sekcyjny Chwat:. Obok
dr. E. Madejskiego ;ppor. Kowalczyk: - prof. Stefan Rolecki. Pozostali uczniowie i
uczennice nie nale(eli do Szarych Szeregów. S$ to= Zdzis!aw S!u(ewski, Micha! Ptak
Zbigniew Ptak oraz Zosia Tabor i Zosia Bartosz. Lato 1943 r.przd Zamkiem Mirów.
Fot. ze zbiorów autora

Por. Cedro wcze#niej poinformowa! mnie, (e p. Julian Malinowski
pe!ni funkcje Komendanta Podobwodu ZWZ-AK kr. Kazia-Magdalena
w Ksi$(u Wielkim i wyst%puje w konspiracji pod pseudonimem S!owik.

Ryc. 33. Autor 1941 r.
Fot ze zbiorów autora

Ryc. 34. Por. Julian Malinowski
ps. S!owik Fot. ze zbiorów autora
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Por. S!owik pogratulowa! mi wst$pienie do podziemnego wojska i jednocze#nie poleci! mi rozwa(y* mo(liwo#* zorganizowania konspiracyjnego
harcerstwa wyst%puj$cego pod kryptonimem Szare Szeregi. Wiedzia!, (e
by!em przed wojn$ cz!onkiem Zwi$zku Harcerstwa Polskiego i pe!ni!em
funkcj% zast%powego. Nada! mi pseudonim Korab, bo jako dru(ynowy
mam wie#* ch!opców przez burzliwe czasy wojny. W sprawie organizacji
dru(yny i jej dzia!alno#ci dowiem si% wi%cej od dh. Stanis!awa Ka!wy z
Charsznicy, który nawi$(e ze mn$ kontakt.
Tymczasem wojna coraz bardziej dawa!a zna* o sobie. Sklepy pustosza!y z (ywno#ci. Zacz%!y coraz bardziej wyst%powa* braki cukru,
m$ki, t!uszczu i mi%sa. Na wsiach ch!opi na razie mieli wszystko, ale i
tam kolczykuje si% byd!o i trzod% chlewn$. Okupant wyznacza obowi$zkowe kontygenty dostaw produktów rolnych. Niebawem przera(aj$cy
staje si% los ludno#ci (ydowskiej, stanowi$cej po!ow% ludno#ci Ksi$(a
Wlk. S$ bici, maltretowani, ograbiani z ubo(uchnego maj$tku. A poza
tym wyznaczani do ci%(kiej pracy /zycznej, której wcze#niej nigdy nie
wykonywali.
&mier* czycha, chcia!oby si% rzec, na ka(dym kroku. Co jaki# czas dowiadujemy si%, (e kto# zosta! zastrzelony poniewa( nie mia! kennkarty
;dowodu osobistego:, albo przewozi! (ywno#*.
Kiedy# by!o to po wywiezieniu "ydów z miasteczka we wrze#niu
1942 r., uda!em si% do E)ka Górnikowskiego. Zasta!em go w grupie
m!odszych kolegów ko!o figury b!. Salomei. Przed Remiz$ Stra(ack$,
w której akurat stacjonowa!a jednostka Wehrmachtu, sta! na warcie
(o!nierz. Gdy podszed!em do ch!opców, jeden z nich, pomin% nazwisko, wskazuj$c na mnie powiedzia! wartownikowi panie - to Jude.
"o!nierz spojrza! na oberwa'ca, jakim faktycznie by!em i zacz$! zdejmowa* z ramienia karabin. Przera(ony pu#ci!em si% p%dem w stron%
cmentarza. Ko!o domu Olku#ników us!ysza!em nad g!ow$ przera(aj$cy
#wist kuli. Nie mog% odtworzy* w pami%ci jakim cudem znalaz!em
si% w#ród mogi! na cmentarzu, a nast%pnie w pobliskiej Wielkiej Wsi.
Do domu dotar!em przed wieczorem, nic nie mówi$c domownikom.
Przez kilka tygodni unika!em okolicy Remizy, nawet gdy Niemcy ju(
si% wynie#li.
Wreszcie gdzie# w po!owie wrze#nia pojawi! si% u mnie w domu dh
Stanis!aw Ka!wa z Charsznicy. Opó)nienie kontaktu t!umaczy! wzgl%dami
konspiracyjnymi i przebyt$ chorob$. W kilkugodzinnej rozmowie przedstawi! mi wytyczne pracy dru(yny Szarych Szeregów, a co najwa(niejsze
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wr%czy! mi ulotk% M, któr$ przez wszystkie lata wojny i powojenne
przechowywa!em w swym archiwum jak relikwi%.
Prowizoryczne ognisko szaroszeregowe zorganizowa!em
u siebie w domu 11 listopada
1942 r., zapraszaj$c na nie por.
S!owika i por. Cedro. Jako
pierwsi kandydaci do Szarych
Szeregów zg!osili si%= W!adys!aw Kubu#ka ;Borys:, Antoni
Król ;Mirek:, Hilary Zegan
z Boczkowic ;Korsarz:, Józef Ka)mierczyk z G!ogowian
;Chwat:, Micha! Madetko
z Rz%dowic ;Gro)ny: i Józef "ela#kiewicz ;Orlik:.
Przyrzeczenie przyjmowa! por.
S!owik w towarzystwie por.
Cedro.
Brzmia!o ono=

Ryc. 35. Ulotka M. Fot. ze zbiorów autora.

Mam szczer& wol"
ca%ym 'yciem pe%ni$
s%u'b" Bogu i Polsce.
Nie!$ ch"tn& pomoc bli(nim i by$ pos%usznym prawu Szarych
Szeregów. Nie cofn&$ si"
przed o+ar& 'ycia.

Obaj oficerowie, po uca!owaniu druhów, podkre#lali w gaw%dach, (e najwa(niejsz$ dzia!alno#ci$ konspiracyjnego harcerstwa
powinna by* praca wychowawcza w#ród cz!onków jak i m!odzie(y
nie zrzeszonej. Nie b%dzie celem w samym sobie anga(owanie Was
Druhowie do walki zbrojnej. W walkach z okupantem wezm$ udzia!
szkolone w warunkach konspiracyjnych oddzia!y ;plutony, kompanie,
bataliony: Armii Krajowej. Wy b%dziecie pe!ni* s!u(b% pomocnicz$
i !$czno#ci.
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Jednog!o#nie przyj%to dla dru(yny kryptonim Mirów, od nazwy Zamku na Mirowie.

Ryc. 36. Zamek Mirów zbudowany w 1585-1595.

Fot. ze zbiorów autora.

Przybocznym zosta! dh Borys, a pozosiali sekcyjnymi.

Ryc. 37. Józef "ela#kiewicz
ps. Orlik sekcyjny
fot. ze zbiorów autora

Ryc. 38. W!adys!aw Kubu#ka
ps. Borys przyboczny
fot. ze zbiorów autora

Po zako'czeniu uroczysto#ci udali#my si% na cmentarz, gdzie zapalono #wiece na grobach bezimiennych (o!nierzy, poleg!ych podczas
I Wojny &wiatowej.
Pierwsze tygodnie po zaprzysi%(eniu szaroszeregowców przeznaczy!em
na przygotowanie zada' dla maj$cych powsta* sekcji. Chodzi!o g!ównie o
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rozpoznanie kandydatów, którym mo(na by!o zaprop onowa* wst$pienie do
dru(yny Sz.Sz. Ustalili#my z funkcyjnymi, (e sekcja ;przedwojenny zast%p: nie
powinna przekracza* 5-6 ch!opców, g!ównie ucz$cych si% na kompletach tajnego nauczania i maj$cych #wiadomo#* bezgranicznej s!u(by w czasie tocz$cej si%
wojny. Nawi$zuj$c do przedwojennego harcerstwa i jego metod pracy, u!o(y!em
program dzia!ania w ramach zdobywania stopni m!odzie(owych= wywiadowcy,
*wika i bojowca ;Harcerz Orli:. Do próby na stopnie b%d$ dopuszczani szaroszeregowcy, którzy wykazuj$ post%py w nauce, samokszta!ceniu oraz zdob%d$
odpowiedni$ ilo#* specjalno#ci w dziedzinie=
- podstawowego wyszkolenia wojskowego i znajomo#ci broni w!asnej
i nieprzyjaciela,
- terenoznawstwa i topogra/i terenu Gminy Ksi$( Wielki oraz gmin s$siednich, wchodz$cych w sk!ad Podobwodu AK Kazia-Magdalena,
- !$czno#ci konspiracyjnej,
- wywiadu o ruchu i stacjonowania wojsk nieprzyjacielskich.
Odst$piono od specjalno#ci sportowych z uwagi na brak mo(liwo#ci
zgrupowania wi%kszej liczby m!odzie(y w miasteczku i poza nim. ;ze wzgl%du na silny garnizon Wehrmachtu, (andarmerii i policji granatowej oraz sta!e
patrolowanie terenu przez zmotoryzowane jednostki z Miechowa:.
W trakcie jednej z wizyt u mnie pod koniec grudnia 1942 r dh Stanis!aw
Ka!wa Liszka wr%czy! mi, poza wydawanym przez siebie periodykiem
Szar(a, Przepowiedni% Wernyhory1:, tak nazwa! kilkustrofowy wiersz.
Wieczorem, gdy zebra!a si% ca!a Rodzina i najbli(si s$siedzi, wyci$gn$!em
z kieszeni plik kartek i przy ostrym #wietle karbidówki zacz$!em czyta*.
W dwa lat dziesi&tki nastan& te pory,
Gdy z nieba ogie* wytry!nie,
Spe%ni& si" wtedy pie!ni Wernyhory,
)wiat ca%y krwi& si" zach%y!nie.
Polska powstanie ze !wiata po'ogi,
Dwa or%y padn& rozbite,
Lecz d%uga/ jeszcze los jej jest z%owrogi,
Marzenia ci&gle niezbyte.
1: Wernyhora, Kozak, lirnik, zdaniem niektórych badaczy posta* legendarna, wg
innych posta* historyczna z okresu Konfederacji Barskiej. Przeciwnik hajdamaczyzny zwolennik porozumienia z Polsk$. Posiada! zdolno#ci proroctwa
przysz!ych wydarze' historycznych, zwi$zanych z Polsk$. Powy(sza przepowiednia pojawi!a si% pod koniec XIX w. WEP - PWN T. 13
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Gdy lat trzydzie!ci we %zach i rozterce,
Trwa$ b"d& cierpienia ludu,
Na koniec przyjdzie jedno wielkie serce,
I samo dokona cudu.
Gdy czarny orze% znak krzy'a splugawi,
Skrzyd%a roz%o'y z%owieszcze,
Dwa padn& kraje, których nikt nie zbawi,
Si%a przed prawem jest jeszcze.
Lecz czarny orze% wejdzie na rozstaje,
Gdy oczy na wschód obróci,
Krzy'ackie szerz&c swoje obyczaje,
Z z%amanym skrzyd%em powróci.
Krzy' splugawiony razem z m%otem padnie,
Zaborcom nic nie zostanie,
Mazurska ziemia Polsce znów przypadnie,
A w Gda*sku port nasz powstanie.
W ci"'kich zmaganiach z but& Teutona,
)wiat znowu krwi& si" zrumieni,
Gdy pó%noc wschodem b"dzie zagro'ona,
W poczwórn& jedno!$ si" zmieni.
U wschodu s%o*ca m%ot b"dzie z%amany,
Po'arem step jest obj"ty,
Gdy orze% z m%otem w cudze wejd& %any,
Nad rzek& w pie* jest wyci"ty
Litwa,Bia%oru!, bujne Zaporo'e,
Pod polskie d&'& sztandary,
Si"ga nasz orze% a' po Czarne Morze,
Wracaj&c na szlak swój stary.
Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy,
To Europy bastiony,
A barbarzy*ca po wieczne czasy,
Do Azji ujdzie strwo'ony.
Warszawa !rodkiem ustali si" !wiata,
Lecz Polski trzy s& stolice.
Dalekie b%ota porzuci Azjata,
A smok odwróci swe lice.
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Trzy !wiata rzeki dadz& trzy korony,
Pomaza*cowi z Krakowa,
Cztery na kra*cach sojusznicze strony,
Przysi"gi z%o'& mu s%owa.
Powstanie Polska od morza do morza,
Czekajcie na to pó% wieku.
Chroni$ nas b"dzie %aska Bo'a,
Wi"c cierp i módl si" cz%owieku.
Trudno opisa* wzruszenie, jakie ogarn%!o s!uchaczy. Po chwili milczenia rozgorza!a dyskusja. Ka(dy inaczej t!umaczy! zawarte w przepowiedni
zdarzenia. Musia!em czyta* j$ ponownie.
Powy(sz$ przepowiedni% cytuj% z pami%ci. By* mo(e wyst%puj$ pewne
nie#cis!o#ci w porównaniu do tekstu, który czyta!em w 1942 r. Przepowiednia ta zyska!a w okresie wojny olbrzymi$ popularno#*, podnosz$c na duchu
udr%czone spo!ecze'stwo. Przepisa!em j$ w wielu egzemplarzach, rozprowadzaj$c w#ród znajomych i przy okazji nauczy!em si% jej na pami%*.
W latach 1942>43 kilkakrotnie by!em razem ze szwagrem Gienkiem
w Krakowie u pa'stwa Jadwigi i Szczepana Ulewiczów, którzy razem z
synami Tadeuszem i Kazimierzem mieszkali przy ulicy Lubomirskich.
Zarówno przed wojn$ jak i w okresie okupacji, a tak(e po wojnie, Gienek
utrzymywa! z Nimi serdeczne stosunki przyjacielskie.
Jad$c do Krakowa zabierali#my ze sob$ po par% kilogramów m$ki i s!oniny, a w zamian otrzymywali#my podr%czniki do nauki w szkole #redniej,
które p. Tadeusz zdobywa! u zaprzyja)nionych antykwariuszy.
Ju( od progu p. Szczepan Ulewicz, niezwykle ujmuj$cy staruszek i
pami%taj$cy doskonale czasy CK Austro-W%gier, wita! nas s!owem servitore. Nie #mia!em wtedy pyta* w jakim j%zyku jest to pozdrowienie, ale
by!o tak serdecznie wypowiedziane, (e przez wszystkie kolejne lata sam
mówi% znajomym przy spotkaniu servitore.
Krz$taj$c si% po kuchni i przygotowuj$c obiad ;ma!(onka p. Jadwiga
cz%sto niedomaga!a:, pyta! nas co s!ycha* na prowincji czyli w Ksi$(u
Wielkim, celowo unikaj$c okre#lenia wie#. Zawozi!em czasem nasz konspiracyjny Znak, który z zaciekawieniem wszyscy czytali.
Tylko podczas obiadu mog!em zamieni* kilka s!ów z p. Tadeuszem, który
przed wojn$ uko'czy! studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiello'skim
i by! asystentem. Natomiast p. Kazimierz studiowa! medycyn%. Zjawiali si%
na obiad i po nim niezw!ocznie znikali. Nie pyta!em co porabiaj$, a Gienek
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te( nic nie mówi!. Dopiero po wojnie okaza!o si%, (e pracowali na tajnym
Uniwersytecie Jagiello'skim. Po wojnie p. Tadeusz kontynuowa! dzia!alno#*
naukow$, uzyskuj$c stopie' dr. hab. i profesora zwyczajnego.
Na Uniwersytecie Jagiello'skim wyk!ada! literatur% #redniowieczn$ a(
do przej#cia na emerytur% w 1988 r. Natomiast p. Kazimierz jako doc. dr w
stopniu komandora pracowa! naukowo w Dowództwie Marynarki Wojennej
jako bakteriolog i epidemiolog. Zmar! w 1991 r.
Z obu panami utrzymywa!em przyjacielskien stosunki, a szczególnie
z p. Tadeuszem. Jemu zawdzi%dzam pi%kn$ recenzj% mojej ksi$(ki SZARYMI SZEREGAMI..., któr$ zamie#ci! w Miesi%czniku Uniwersytetu
Jagiello'skiego ALMA MATER ;marzec 2006 nr 79:.

Ryc. 39. Recenzja mojej ksi$(ki Szarymi Szeregami...

Fot. ze zbiorów autora
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Podczas której# z wizyt u pa'stwa Ulewiczów spotka!em w#ród wielu
go#ci m!odego m%(czyzn%. Zwróci! on moj$ uwag% szczególnie serdecznym,
wr%cz ujmuj$cym stosunkiem do gospodarzy i ich synów. Jestem prze#wiadczony, co zreszt$ pó)niej potwierdzi! p. Tadeusz, (e by! to Karol Wojty!a. Mam
w (ywej pami%ci Jego u#miechni%t$ twarz, któr$ przenika! niekiedy wyraz
smutku. To po #mierci ojca. Pami%* ta od(y!a gdy zobaczy!em liczne zdj%cia,
publikowane po Jego wyborze na Stolic% Apostolsk$ i po Jego #mierci.
W 1938 r. kiedy to p. Tadeusz by! ju( asystentem na Wydziale Polonistyki UJ, Karol Wojty!a rozpocz$! studia na tym Wydziale i wst$pi! do Ko!a
Polonistów, którego Prezesem by! mgr Tadeusz Ulewicz. Gdy w 1967 r.
zmar!a Pani Jadwiga Ulewiczowa, kondukt (a!obny prowadzi! ówczesny
metropolita krakowski arcybiskup Karol Wojty!a.
W drugi dzie' &wi$t Bo(ego Narodzenia 1942 r. ;sobota: w obecno#ci
przybocznego Borysa i sekcyjnego Orlika przyj$!em przyrzeczenie od
druhów= Ezechiela Górnikowskiego ;Wiktor:, Kazimierza Madejskiego ;Twardy:, Zygmunta Kosi'skiego ;Orczyk:, Romana D%bskiego
;Ma!y: i najm!odszego brata por. Kaszuby Paw!a Sta#ka ;Wilczek:.
Zaimprowizowane ognisko urz$dzi! u siebie w domu dh Orlik. <ami$c
si% op!atkiem sk!adali#my sobie (yczenia #wi$teczne i noworoczne przy choince, a nast%pnie utworzyli#my kr$g, #piewaj$c piosenki harcerskie i kol%dy.

Ryc. 40.
Ezechiel Górnikowski
ps. Wiktor
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 42.
Kazimierz Madejski
ps. Twardy
Fot. ze zbiorów
autora

Ryc. 41.
Zygmunt Kosi'ski
ps. Orczyk
Fot. ze zbiorów
autora

Ryc. 43.
Pawe! Stasiek
ps. Wilczek
Fot. ze zbiorów
autora
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6 stycznia 1943 r. (andarmi z Miechowa dokonali wstrz$saj$cej zbrodni,
morduj$c na zapleczu posterunku policji 1l osób, w tym 5 kobiet, przyby!ych po (ywno#* z Zag!%bia. Zaskoczyli ich w domu Mieczys!awa Roso!a
w Cisiej Woli podczas rozbioru upolowanego jelenia. Gospodarza te(
zastrzelili. Wszystkich pochowano w bezimiennej mogile na cmentarzu.
Za po#rednictwem Zdzicha S!u(ewskiego usi!owali#my ustali* to(samo#*
zamordowanych handlarzy, lecz niestety nie uda!o si% nam to. "andarmi
zabrali ze sob$ ich dowody osobiste ;kennkarty:. Po wojnie b. cz!onek
Dru(yny Sz.Sz. Mirów i b. (o!nierz AK dh Zygmunt Kosi'ski, pracuj$c
jako s%dzia w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich Narodu Polskiego
próbowa! ustali* nazwiska morderców i ich o/ar, ale nie odnalaz! (adnych
danych na ich temat.
Na kolejnej zbiórce w po!owie stycznia dh Orlik przypomnia!, (e
zbli(a si% 80 rocznica Powstania Styczniowego, któr$ nal%(a!oby uczci*. Ze
wspomnie' dziadków i ojców, wielu mieszka'ców Ksi$(a Wlk. bra!o udzia!
w Powstaniu, cz%#* z nich zgin%!a, a kilku wzi%tych do niewoli wywieziono
na Syberi%, z której tylko nieliczni wrócili po latach. W niedziel% 23 stycznia
zaproszono na zbiórk% dr. Eugeniusza Madejskiego ;Kowalczyka:, który
wyg!osi! gaw%d% o genezie, przebiegu i kl%sce Powstania.

Ryc. 44.
Doktor Eugeniusz Madejski
ps. Kowalczyk
Fot. ze zbiorów autora

Po po!udniu na nasz$ pro#b% proboszcz ks. dr Antoni Sobczy'ski odprawi! msz% w intencji poleg!ych i pomordowanych uczestników Powstania
Styczniowego, na któr$ przyby!a ca!a dru(yna wraz z rodzicami i bliskimi.
Doda* nale(y, (e w odwecie za udzia! mieszka'ców w Powstaniu Styczniowym, Ksi$( Wielki utraci! w 1875 r prawa miejskie.
Poza nauk$ - przenoszenie meldunków, kolporta( prasy konspiracyjnej ;g!ównie tygodnika Podobwodu AK Kazia-Magdalena Znak:,
obserwacji ruchu samochodowego oraz zachowania si% Wehrmachtu,

71
(andarmerii i policji granatowej - to nam kadrze Dru(yny Sz.Sz. Mirów
nie wystarcza!o. Rwali#my si% do czynów wymierzonych przeciwko
wrogowi, cho* o wyst$pieniu zbrojnym nie by!o jeszcze mowy. Dra(ni!a
nas i obra(a!a czerwona @aga z hakenkreutzem, która wisia!a na balkonie
Adolfa Hübnera. Gdzie# z pocz$tkiem kwietnia 1943 r. na naradzie kierownictwa dru(yny zapad!a decyzja zerwania tej @agi i to w przeddzie'
imienin zarówno volksdeutscha jak i Hitlera. Imieniny Adolfa przypada!y
na 19 kwietnia i obchodzone by!y zawsze uroczy#cie.

Ryc. 45. Flaga hitlerowska wisz$ca na balkonie Adolfa Hübnera

Fot. E.Madejski

Zadanie to przyj%!a do wykonania I Sekcja. Zarzyja)niony z nami kowal
Teo/l Krasi'ski wykona! z metalowych pr%tów sk!adan$ lask% o d!ugo#ci
ok. 2 m., aby mo(na by!o ni$ zahaczy* drzewce @agi.
W sobot% 18 kwietnia Hübner go#ci! u siebie w restauracji wielu dygnitarzy hitlerowskich z Kreis Miechów. W#ród nich zaobserwowano Szefa
SD z Miechowa SS-Obersturmführera Philipa Riedingera2:.
2: Philip RIEDINGER SS-Obersturmfuhrer, szef placówki Sipo i SD w Kreis Miechów
;l943 - I. 1945:. By! cz%stym go#ciem w Ksi$(u Wielkim, przewa(nie w restauracji
Hubnera. O jego pobycie sk!ada! meldunki pchor. Jode!ka ;Henryk "ela#kiewicz:. Po wojnie wydany przez Amerykanów by! s$dzony w 1948 r. w Krakowie
i skazany na kar% #mierci. Autor wyst%powa! na procesie jako #wiadek.
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Ryc. 46. Adolf Hibner
vel Hübner
For. ze zbiorów autora

Ryc. 47. SS-Obersturmführer Philipp Riedinger
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 48. SS-Hauptscharführer Friedrich Bayerlein3:
Fot. ze zbiorów autora

Wczesnym wieczorem zebrali si% w lokalu czapnika Wincentego "ela#kiewicza ;pchor. Szpulka:, odleg!ego o kilkana#cie kroków od reatauracji
- wykonawcy akcji= Borys, Orlik i Twardy. Przeszed!em ko!o restauracji i us!ysza!em tylko gwar i #piew niemieckich piosenek. Zapuka!em do
okna Szpulki i poszed!em na Rynek. Ch!opcy wyszli na ulic%, a najwy(szy
z nich Orlik szybko roz!o(y! lask% i szarpn$! ni$ drzewce. Spadaj$c$ @ag%
chwyci! Twardy i wepchn$wszy j$ za pazuch% kurtki, pobieg! w dó! ulicy,
skr%caj$c w bok ko!o budynku Chwastowicza. Borys i Orlik spokojnie
wyszli na Rynek i do!$czyli do mnie. Nikt nie zauwa(y! znikni%cia @agi.
Nast%pnego dnia ludzie id$c do ko#cio!a na msz% niedzieln$ z nieukrywan$
satysfakcj$ komentowali znikni%cie obrzydliwej @agi, na pewno zrobili to
J%drusie.4: Tego samego dnia Hübner kaza! zawiesi* now$ @ag%, ale ju(
3: Friedrich Bayerlein przyby! do Krakowa w marcu 1940 r. i przydzielony zosta! do Wydzia!u IV ;Gestapo: - Podreferat IV A-2 ;zwalczanie ruch oporu:.
W czasie akcji na lokal konspiracyjny ZWZ zosta! ranny. Po wyleczeniu, w
czerwcu 1941 r skierowany zosta! do Miechowa na stanowisko szefa Gestapo.
Osobi#cie nadzorowa! eksterminacj% "ydów, zamieszka!ych na terenie Kreis
Miechów w 1942 r. W styczniu 1943 r. wyjecha! z Miechowa. Równie( on
by! cz%stym go#ciem Hübnera.
4:. J]DRUSIE - grupa dywersyjno-partyzancka AK, Kr. Odwet dzia!a!a w
sandomierskiem pod dowództwem W!adys!awa Jasi'skiego J%dru#. Powszechnie znana z pierwszych wyst$pie' zbrojnych przeciwko okupantowi.
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na metalowym pr%cie. Jode!ka meldowa!, (e Hübner zlekcewa(y! incydent
i nie powiadomi! o nim (andarmów z posterunku.
Sekcja II zg!osi!a wykonanie podobnej akcji. W Rynku przed ko#cio!em sta!a tzw. bania do zawieszania og!osze' i plakatów.. Na szczycie
bani furkota!a na wietrze blaszana chor$giewka. Matka Wiktora
uszy!a ma!$ bia!o-czerwon$ chor$giewk% i równie( w sobot% 2 maja 1943
r. przed #wi%tem 3 Maja, Mirek, Ma!y i Orczyk w miejsce metalowej chor$giewki zatkn%li bia!o-czerwon$. Ku uciesze ludzi udaj$cych si%
na niedzielne ma!(e'stwo, chor$giewka wisia!a a( do po!udnia, kiedy to
policjant Koclega j$ usun$!.
Rozwa(ali#my nad nast%pnymi akcjami, gdy niespodziewanie wezwa!
nas por. Cedro. Nie czekaj$c na nasz raport zapyta! na wst%pie - Czy to
wasza sprawa z tymi chor$giewkami? Nast%pnie wzburzony wybuchn$!.
Co chcieli#cie osi$gn$* swoimi wyczynami? Jaki to ma dzisiaj sens?
Ca!e szcz%#cie, (e Hübner zlekcewa(y! ten incydent. Macie wykonywa*
tylko moje rozkazy, a przede wszystkim powinni#cie si% uczy*. Do#* tych
samowoli. Wyszli#my zdruzgotani. Zamiast pochwa!y, jakiej si% spodziewali#my, taka reprymenda.
Hitlerowska @aga jednak si% przyda!a. Odt$d kandydaci do Dru(yny
Sz.Sz. Mirów, sk!adali przyrzeczenie stoj$c na roz!o(onej @adze. Przetrwa!a ona ca!$ wojn% u mnie w stodole. Dopiero w 1947 r. w czasie aresztowa' cz!onków Dru(yny Sz.Sz. Mirów ;m.in. Orlika, Twardego,
dwóch synów S!owika:, gdy przebywa!em na studiach w Krakowie, mój
brat Stach w obawie przed rewizjami UB spali! @ag% wraz z ca!$ dokumentacj% Dru(yny Sz.Sz. Mirów.
W okresie letnim postanowili#my odwiedzi* sekcje terenowe. W
niedziel% 18 lipca 1943 r. Razem z Borysem wizytowali#my III
Sekcj% Gro)nego w Rz%dowicach. Pi%ciu druhów w bia!ych koszulkach siedzia!o wokó! niewielkiego ogniska nad rzek$. Na widok
go#ci powstali, a sekcyjny Gro)ny wyda! komend% powsta' i
z!o(y! raport. W czasie gaw%dy dru(ynowy Korab przypomnia!, (e
najwa(niejszym dla nich zadaniem jest obserwacja ruchu poci$gów na
stacji kolejowej Tunel z Krakowa i ze &l$ska do Warszawy i odwrotnie.
Musz$ dyskretnie notowa* ilo#ci i rodzaje poci$gów, g!ównie z wojskiem i sprz%tem wojskowym. Pretekstem pobytu na stacji jest dostawa
mleka dla za!ogi Bahnschutzu Stacji Tunel. W ka(dy poniedzia!ek dh
Gro)ny przychodz$c na lekcje tajnego nauczania, dostarcza* b%dzie
zbiorcze zestawienie.
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Sekcyjny Korsarz zaprosi! Koraba, Borysa i Orlika na zbiórk%
IV Sekcji w sobot% 24 sierpnia 1943 r. Przy ognisku, rozpalonym na stokach
Char#ciny, wyg!osi!em gaw%d% o dzia!alno#ci naszej dru(yny, a nast%pnie
#piewali#my piosenki harcerskie i partyzanckie.
Sekcja V dh Chwata sk!ada!a si% g!ównie z !$czników miejscowych
dowódców jak ppor. Kaszuby, plut. K$kola ;Wiktor Madejski:, kpr.
Pilnika ;W!adys!aw Gajos:. W#ród druhów wyró(nia! si% uczynno#ci$
najm!odszy brat ppor. Kaszuby Pawe!. Zbiórka Sekcji odby!a si% na skraju
lasu Chrusty.
W niedziel% 5 wrze#nia 1943 r. wizytowa!
Dru(yn% Mirów pchor. Strza! W!adys!aw
Terlecki5: z Komendy Obwodu AK Magdalena
;Miechów:. Przed wojn$ by! on Komendantem
Hufca ZHP, w sk!ad którego wchodzi!a m.in.
dru(yna ZHP im. Zawiszy Czarnego w Ksi$(u
Wlk.
Pozna! mnie i wyrazi! rado#* ze spotkania,
zw!aszcza (e jestem dru(ynowym. Spotkanie
zdominowane by!o wstrz$saj$cymi wiadomo#ciami o #mierci Naczelnego Wodza Polskich
Si! Zbrojnych na Zachodzie gen. W!adys!awa
Sikorskiego. Zgin$! on w katastro/e lotniczej 4
lipca 1943 r. w Gibraltarze w nie wyja#nionych
Ryc. 49.
do dzi# okoliczno#ciach. Pod koniec czerwca
Pchor. W!adys!aw Terlecki
1943 r. aresztowany zosta! w Warszawie Kops Strza!
mendant G!ówny Armii Krajowej gen. Stefan
Fot. ze zbiorów autora Rowecki Grot.
5: W!adys!aw Terlecki urodzi! si% 7 grudnia 1917 r. w Odessie. Szko!% #redni$
uko'czy! w Miechowie. Po otrzymaniu #wiadectwa dojrza!o#ci wst$pi! na Wydzia! Prawa Uniwersytetu Jagiello'skiego, jednak na skutek wybuchu wojny
przerwa! studia. Od wczesnych lat dzia!a! w ZHP. Rozkazem z 10.10.1937 r.
L.dz. 283 Naczelnik ZHP mianowa! go hufcowym w Miechowie. Uko'czy!
konspiracyjny kurs podchor$(ych rezerwy piechoty, pe!ni! funkcj% adiutanta
Komendanta Obwodu Magdalena, a nast%pnie o/cera broni w Obwodzie.
Zorganizowa! dru(yny Szarych Szeregów w Miechowie, S!omnikach i Charsznicy. Zgin$! w walce z (andarmeri$ w dniu 6 czerwca 1944 r. 1 lipca 1949 r.
zosta! po#miertnie odznaczony Srebrnym Krzy(em Orderu Wojennego Virtuti
Militari.
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Co teraz b%dzie - pytali wszyscy. Dh Strza! poinformowa!, (e Naczelnym
Wodzem PSZ na Zachodzie zosta! gen. Kazimierz Sosnkowski, a Komendantem
G!ównym Armii Krajowej gen. Bór. Nazwisko jego nie jest jeszcze znane.
Uspokaja!, (e nie nale(y si% za!amywa*. Czeka nas jeszcze d!uga walka. Na
zako'czenie wizytacji podzi%kowa! druhom za pe!ne zaanga(owanie w pracy
szaroszeregowej, a nast%pnie zatwierdzi! stopnie harcerskie , nadane przez dru(ynowego kilku druhom, w tym= dh. dh. Borysowi, Orlikowi, Mirkowi.
W nast%pn$ niedziel% ;12.09.1943: Komendant Podobwodu KaziaMagdalena kpt. S!owik wraz z Komendantem Placówki Kozio! por.
Cedro obserwowali zaj%cia terenowe Dru(yny Sz.Sz. Mirów. [wiczenia
z terenoznawstwa i !$czno#ci zorganizowa!em w kompleksie le#nym Chrusty,
od 1960 r. rezerwat Lipiny Dó! o powierzchni ok. 20 ha. Wzi%!o w nich ok.
20 dh. z Ksi$(a Wlk., Konaszówki i G!ogowian, a celem ich by!o wytypowanie druhów na przeszkolenie w ramach tzw. Zast%pczego Kursu M!odszych
Dowódców. Na powy(szy kurs skierowani zostali= Korab, Borys, Orlik,
Korsarz, Gro)ny i Chwat.

Ryc. 50.
Henryk Zegan
ps.Korsarz
-sekcyjny
;zdj.z lat 50-tych:
Fot. ze zbiorów
autora

Ryc. 51.
Józef Ka)mierczyk ps.Chwat
-sekcyjny
Fot. ze zbiorów
autora

Ryc. 52.
Micha! Madetko
ps.Gro)ny
-sekcyjny
Fot. ze zbiorów
autora

Ryc. 53.
Antoni Król
ps.Mirek
-sekcyjny
Fot. ze zbiorów
autora
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ROZDZIA" VI
OBÓZ KARNY BAUDIENST LIBAN
Z prac$ przymusow$ w oddzia!ach S!u(by Budowlanej Baudienst
spotka!em si% bodaj(e w 1942 r., podczas jednego z cz%stych wyjazdów do
Krakowa. Przechodz$c ul. Dietla zobaczy!em grup% m!odych m%(czyzn w
jednolitych drelichowych ubraniach przy budowie jezdni. Prac% ich nadzorowa! Niemiec, w mundurze nie przypominajcym (o!nierza Wehrmachtu.
By! to w!a#nie oddzia! S!u(by Budowlanej. Nie przypuszcza!em wówczas,
(e i ja tra/% do tej niewolniczej pracy w obozach /rmowanych przez S!u(b%
Budowlan$ w Generalnym Gubernatorstwie.
We wrze#niu 1943 r. odbywa! si% w Urz%dzie Gminy przegl$d ch!opców
urodzonych w 1926 r., którzy nast%pnie po otrzymaniu wezwania powinni
zg!osi* si% do obozu pracy S!u(by Budowlanej. Wcze#niej so!tys W!adys!aw
Krasi'ski powiadomi! mnie, (e powinienem stan$* przed komisj$ poborow$
i (e praca w tartaku nie zwalnia mnie od s!u(by w SB.
Pracuj$cy w Urz%dzie Gminnym starszy kolega Zygmunt Krasi'ski
;zbie(no#* nazwiska z so!tysem:, pe!ni$cy w Komendzie Placówki ZWZAK Kozio! funkcj% szefa wywiadu i kontrwywiadu, poradzi! mi abym
nie zg!asza! si%, gdy( on nie wyka(e mnie w ewidencji Gminy.
Pewnej popo!udniowej soboty w pa)dzierniku 1943 r. pod tartak w którym
pracowa!em jako pomocnik palacza, podjecha! bryczk$ (andarm Rimmer z
posterunku w Koz!owie. Gdy kierownik tartaku Boraty'ski przyprowadzi!
mnie do niego, ten uderzeniem bykowca powali! mnie na ziemi%. Ockn$!em
si% dopiero w czasie jazdy w tyle bryczki. W areszcie ;drewniana szopa obok
posterunku: przebywa!em przez niedziel% do poniedzia!ku razem z pewnym
rolnikiem, który zosta! aresztowany za przechowywanie w stodole pod s!om$
co!zka, czyli tankietki pozostawionej na jego polu przez (o!nierzy Wojska
Polskiego we wrze#niu 1939 r.
Przemarzni%ty do szpiku ko#ci, przez obie noce nie zmru(y!em oczu. W
poniedzia!ek rano granatowy policjant wyci$gn$! mnie z komórki, za!o(y! na
r%ce kajdanki i zaprowadzi! na stacj% kolejow$ Koz!ów. W pustym przedziale
poci$gu relacji Kielce - Kraków zdj$! mi kajdanki, a z torby wyci$gn$! kawa!ek chleba z bia!ym serem. Litowa! si% przy tym nad moim losem, stwierdzaj$c,
(e nic nie mo(e dla mnie zrobi*. W Koz!owie mieszka jego (ona z dzie*mi, o
czym Rimmer doskonale wie. Musi on dostarczy* raport o przekazaniu mnie
do obozu. Przyzna!, (e do Rimmera wp!yn%!o doniesienie anonimowe o nie
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zg!oszeniu si% przeze mnie na komisj%. Domy#la!em kto to móg! uczyni*, ale
pó)niej do tej sprawy nie wraca!em. Nie mia!em (adnych dowodów.
Po przyje)dzie do Krakowa, eskortuj$cy mnie policjant rozgl$da! si%
bezradnie i wreszcie podszed! do reguluj$cego ruch policjanta i zapyta!
go gdzie znajduje si% obóz karny Liban i któr%dy tam doj#*. Us!ysza!em
tylko nazw% Podgórze, za Wis!$. Nie chc$c robi* sensacji z konwojowanym wi%)niem w przepe!nionym tramwaju, który jecha! w tym kierunku,
zdecydowa! si% na jazd% doro(k$, których d!ugi szereg sta! przed dworcem.
Po prawie godzinnej je)dzie podczas której zacina! ostry deszcz, dotarli#my
na miejsce. Pami%tam, (e jechali#my ko!o poczty g!ównej, a potem ulic$
Wi#lan$, przemianowan$ przez okupanta na Weichselstrasse.

Ryc. 54. Trasa któr$ granatowy policjant wióz! mnie doro(k$.
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Obóz karny Liban po!o(ony by! na zachodnio-po!udniowym kra'cu
ówczesnego miasta Krakowa za Wis!$, na po!udnie od linii kolejowej
Kraków-Lwów. W znacznej odleg!o#ci znajdowa!a si% stacja kolejowa
Kraków-Podgórze, a jeszcze dalej Rynek Podgórski. Jechali#my wzd!u(
Krzemionek o !agodnych stokach, z których miejscami wystawa!y nagie
ska!y wapienników. Na jednym z najwi%kszych zboczy znajdowa! si%
kamienio!om obozu karnego Liban przy ulicy Za Torem . Miejsce obozu
po!o(one by!o na pustkowiu, zdala od zabudowa' i ruchu ulicznego, poaustriackich forty/kacji.
Ulica Za Torem, by!a faktycznie zwyk!$ poln$ drog$ dojazdow$ od
wapiennika do stacji kolejowej. U swego zachodniego ko'ca !$czy!a si% z
podobn$ drog$, prowadz$c$ w kierunku Woli Duchackiej.
Widok na teren obozu zas!ania!y od strony ulicy budynki obozu dla ca!kowitej izolacji terenu wybudowano wzd!u( ulicy w dwóch miejscach mur
kamienny wysoko#ci ponad 2m oraz drewniane oszalowanie na kraw%dzi
mostka, przerzuconego ponad bocznic$ kolejow$. Bocznica ta zamkni%ta
by!a wysok$ bram$ z (elaznych blach, która zas!ania!a w tym miejscu widok z plantu kolejowego. Rozci$gaj$cy si% w g!$b wykopu teren os!ania!y
wokó! stoki wzgórza.

Ryc. 55. Cz%#* kamienio!omu zwana
pod pomp$
Fot. z ksi$(ki S!u(ba Budowlana
;Baudienst: w Generalnym Gubernatorstwie 1940-1945 wyd. PWNWarszawa 1984 r.
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Na stokach tych i nad skrajem kamienio!omu widnia!o ogrodzenie z drutu
kolczastego, wzd!u( którego rozstawione by!y posterunki stra(y obozowej,
które strzeg!y obozu i czuwa!y, aby nikt z niepowo!anych nie mia! dost%pu
i wgl$du do obozu. Za budynkami, administracyjnym i gospodarczym,
znajdowa!y si% dwa du(e piece do wypalania wapna, za nimi za# rozci$ga!
si% kamienio!om. Powierzchnia ca!ego obozu wynosi!a ok. 20 ha.
Przechodz$c przez bram% obozu pilnowan$ przez kilku uzbrojonych Ukrai'ców, patrz$cych spode !ba na mnie, z tym prawie uczuciem grozy, jak$ na bramie
Piekie! nie#miertelny Dante upostaci! swoje Lasciale obni speranza.

Ryc. 56. Wej#cie do obozu. W 1944 r. obozy pilnowali Ukrai'cy uzbrojeni w karabiny.

Ryc. 57. Widok na lew$ stron% obozu. Na pierwszym planie kuchnia i mijesce wydawania
posi!ków. Dalej oddzia!y ;baraki: nr. 4, 5 i 6.
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W biurze, do którego zosta!em zaprowadzony, siedzia!o trzech umundurowanych Polaków. Konwojuj$cy mnie policjant wr%czy! im moje akta
i uzyskawszy potwierdzenie szybko odmeldowa! si%. Po chwili wyszed! z
gabinetu jaki# o/cer w mundurze z szerokim u pasa kordzikiem ;nie by! to
mundur Wehrmachtu, SS czy SA, które zna!em:. Nie patrz$c na mnie rzuci!
do powsta!ych m%(czyzn jedno s!owo kipplore i kaza! si% wynosi*. Dopiero potem dowiedzia!em si%, (e by! to komendant obozu Bruno Bennecke
Baudienstinspektor o niskim stopniu Feldmeistra ;Fn: S!u(by Pracy Rzeszy
;SPR:. Podlega! on s!u(bowo Baudiensthauptstelle ;G!ówna Placówka Kraków-Miasto: w Woli Duchackiej, której komendantem by! Baudiensthauptmann Brassel Heinz w stopniu Oberstfeldmeister SPR ;Osfm:.
Obóz, do którego zosta!em dostarczony zwa! si% Das Stra0ager des
Baudiensten im. G.G., potocznie zwany Libanem od dawnego w!a#ciciela
wapiennika. Za!og% obozu, pe!ni$c$ s!u(b% wartownicz$, stanowi! pocz$tkowo oddzia! (o!nierzy Sonderdienst, licz$cy oko!o 20 ludzi. Od jesieni
1943 r., przed moim przybyciem, stra( obj%li junacy narodowo#ci ukrai'skiej
pod kierownictwem trzech werkmistrzów. Wyposa(eni byli w mundury z
odznakami S!u(by Budowlanej i uzbrojeni w bro' paln$. Jeden z werkmaistrów zaprowadzi! mnie do budynku po by!ym magazynie, zamienionym
na pomieszczenia dla wi%)niów. Sk!ada! si% on z 4-ch sal. W najmniejszej
mie#ci!a si% izba chorych, a pozosta!e przeznaczone by!y na mieszkania dla
wi%)niów. W ka(dej z nich sta!o po 20-25 pi%trowych !ó(ek.

Ryc. 58. Widok na plac apelowy. Oddzia!y numer 6, 5 i 3 oraz kuchnia,
a dalej numer 3, 2 i 1.
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Przydzieli! mnie do starszego ode mnie ch!opaka, który przedstawi! si%
jako Franek ;nazwisko ulecia!o mi z pami%ci: z okolic Kazimierzy Wielkiej.
Policjanci schwytali go jako zbiega z obozu SB w Prokocimiu trzy miesi$ce
temu. Nie wie jak d!ugo jeszcze b%d$ go tu trzymali. Teraz o ucieczne nie
ma mowy. Obóz jest silnie strze(ony, a poza tym zagro(ono, (e w razie
ponownej ucieczki b%dzie aresztowany jego ojciec.
Je#li chodzi o prac%, to i tak masz szcz%#cie (e przydzielili ci% do koleby. Z kamienio!omów wozimy urobek do pieców, gdzie wypala si% wapno.
Tam dopiero maj$ ci%(ko. Temperatura czy to w zimie czy w lecie dochodzi do 60°. Praca trwa co najmniej 10 godzin dziennie, tak(e w niedziel%,
bo pieców nie mog$ wygasi*. Musisz tylko uwa(a* na vorarbeiterów. To
dranie, nie znaj$ lito#ci. Za byle jakie przewinienie i markowanie w pracy,
bij$ czym popadnie, oczywi#cie za aprobat$ komendanta obozu. Co pi$t$ noc musimy w kuchni obiera* ziemniaki dla ca!ego obozu. Cz%sto do
#witu. - powiedzia! Franek.

Ryc. 59. Junacy w obozie karnym Liban. Pchaj$ wózki za!adowane kamieniemi. By!a
to jedna najl(ejszych prac w obozie, wykonywana równie( przez autora.
Fot. z ksi$(ki S!u(ba Budowlana...

Warunki pracy junaków w kamienio!omie i wapienniku jak si% naocznie
przekona!em by!y tak ci%(kie, (e trudno je po latach opisa*. Polega!y one
na wydobywaniu kamienia, wypalania wapna i przygotowania drobnego
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kamienia przeznaczonego do budowy drogi. Praca trwa!a, gdy przyby!em
do obozu, od 7-mej rano do zmroku, z godzinn$ przerw$ na posi!ek. Dni
wolne od pracy zdarza!y si% bardzo rzadko ;Bo(e Narodzenie 1943 r. i która# niedziela w lutym 1944 r.:. Najlepiej, jak zacytuj% fragment publikacji
s%dziego Henryka Gawackiego, który po wojnie zajmowa! si% obozem
karnym S!u(by Budowlanej1:=
W obozie wi"(niowie pracowali podzieleni na partie, licz&ce kilku
i wi"cej robotników zale'nie od miejsca i rodzaju wykonywanych robót.
Nowych wi"(niów przydzielano z regu%y do najbardziej ci"'kich robót. W
kamienio%omie wi"(niowie, wyznaczeni do tzw. odkrywki, pracowali na
stokach wzgórza przy usuwaniu ziemi, czyli odkrywaniu pok%adów kamienia. Po rozsadzeniu bloków skalnych materia%ami wybuchowymi partie
wi"(niów rozbija%y z%omy przy pomocy 'elaznych dr&gów, m%otów i kilofów.
Inne partie by%y zatrudniane przy odwo'eniu kamienia do wapienników
na 'elaznych wózkach kolibach, biegn&cych po szynach kolejki ;autor
by! zatrudnionych przy kolibach - przyp. J.":, lub na taczkach r"cznych
na wyznaczone miejsca. Wi"(niowie, os%abieni i uznani przez lekarza za
zdolnych do l'ejszych robót, pracowali przy t%uczeniu, sortowaniu drobnego kamienia i uk%adaniu w pryzmy. Do t%uczenia kamieni wyznaczano z
regu%y wi"(niów zakutych w kajdany... Zatrudnieni wi"(niowie wystawieni
byli w lecie na dzia%anie s%o*ca, którego si%a pot"gowa%a si" w!ród ska%
wapiennych. Nie by%o 'adnego schronienia, w nast"pstwie czego liczne
by%y omdlenia i przypadki pora'enia s%onecznego. Wi"(niowie mogli gasi$
dokuczliwe pragnienie jedynie wod& , s&cz&c& si" ze szczelin skalnych. W
wapienniku poszczególne fazy wypalania wapna odbywa%y si" jednocze!nie
w pier!cieniu komór. Jedne komory opró'niano z wypalonego wapna, nast"pne nape%niano dowo'onym wapniem, a w dalszych odbywa% si" w%a!ciwy
proces wypalania. Opró'nianie rozpalonych jeszcze komór by%o niezwykle
uci&'liwe i ujemnie odbija%o si" na zdrowiu wi"(niów.....
Na drugi dzie' po przybyciu do obozu otrzyma!em zniszczone ubranie
i buty cywilne, które prawdopodobnie nale(a!y kiedy# do "ydów. Wskazywa!y na to plamy krwi i ma!e szarpane dziurki. Nikt nie mia! p!aszczy, gdy(
komendant uwa(a! - jak mi mówili wspó!wi%)niowie (e przeszkadza!yby
one wi%)niom w pracy. Z nadej#ciem zimy wydano nam stare, zniszczone
koce, po jednym dla dwu wi%)niów.
1: Gawacki H. Liban, obóz karny S!u(by Budowlanej, Biuletyn GKBZHP, VI, 1951 str. 133-167.
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...Funkcje nadzorcze w czasie pracy i porz&dkowe poza ni& spe%nia%y
niektóre zdeprawowane i brutalne jednostki z grupy przodowników ;vorarbeiter, vorwerker - przyp. J.".: i werkmistrzów. Komendant obozu g%ównie
przy ich pomocy utrzymywa% karno!$ w obozie, sam za! rzadko wkracza%
osobi!cie. Przydzielony personel pomocniczy otrzymywa% daleko lepsze i
ob+tsze wy'ywienie, ani'eli w oddzia%ach roboczych. Dzia%o to si" oczywi!cie kosztem g%odzonych wi"(niów. Komendant obozu sprowadzi% ze sob& z
okr"gu jasielskiego trzech przodowników, którzy odznaczali si" szczególn&
bezwzgl"dno!ci&. Znienawidzony przez wi"(niów by% przodownik P., który
w%adaj&c biegle j"zykiem niemieckim by% przez d%ugi czas g%ównym pomocnikiem i zaufanym Benneckego. Równie' i wi"(niowie byli wykorzystywani
do funkcji nadzorczych, nazywano ich stojakami. Do nich nale'eli, przyj"ci
pó(niej na zawodowych przodowników, M. i H., którzy wyró'niali si" szczególnym okrucie*stwem. Pierwszy z nich skazany zosta% w 1945r. na kar"
!mieci, inni, których zdo%ano uj&$ po wojnie, ukarani zostali kilkuletnim
wi"zieniem....
...Zakuwanie w kajdany-%a*cuchy stosowano do wi"(niów uciekaj&cych
z obozu oraz do wi"(niów uznanych za niebezpiecznych przez w%adze, które
zarz&dza%y osadzenie w obozie. 2a*cuchy takie przykuwano wi"(niom do
nogi; niekiedy wi"(niowi p"tano obie nogi krótkim %a*cuchem, zmuszaj&c
go przez to do chodzenia ma%ymi krokami. Wi"(niów, którzy kilkakrotnie
uciekali, skuwano razem %a*cuchem.

Ryc. 60. Wi%)niowie zakuci w !a'cuchy przy pracy. Fot. z ksi$(ki S!u(ba Budowlana...
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W pocz&tkowym okresie 1943 roku przykuwano wi"(niów %a*cuchem
za nog" do !ciany komory piecowej, gdzie przebywali zamkni"ci przez
kilka, a nawet kilkana!cie dni. Wi"(niowie nosili kajdany niekiedy przez
ca%y czas pobytu w obozie, co zale'a%o od zarz&dzenia komendanta obozu.
2a*cuch, który zak%adano na nog", mia% oko%o 1,5m d%ugo!ci i wa'y% 36
do 76kg. Wi"(niowie nosili taki %a*cuch w ten sposób, 'e zawieszali go na
drucie, którym si" opasywali. Zdarza%o si", 'e wi"(niom kar" t" zaostrzano
przez obci&'enie dodatkowym ci"'arem - g%owic& du'ego m%ota. W takich
wypadkach wi"(niowie przerzucali %a*cuch przez rami" i d(wigali ci"'ar
na plecach...2:
Wspó!czuli#my im bardzo i starali#my si% - jak tylko by!o mo(na - im
pomóc, dziel$c si% (ywno#ci$ z domowych paczek i opatruj$c rany, powsta!e po obtarciach.
Przez ca!y czas pracy wszyscy wi%)niowie musieli by* stale w ruchu.
Chwil% wytchnienia natychmiast dostrzega! przedownik i bi! dla nadania
tempa pracy.
Przy kolibach nadzorcy bili najbardziej w przypadku zatoru albo,
co nie daj Bo(e, wyskoczenia koliby z toru. Zdarzy!o si% i mnie oberwa* kablem od vorwerkera H. By!o to pod koniec dniówki 25 stycznia=
w 18 rocznic% moich urodzin ;wydarzenie to zapami%ta!em na zawsze:.
Gdyby nie wspó!wi%)niowie, którzy podnie#li mnie z ziemi i pomogli
wlec si% za kolib$, to chyba bym nie prze(y!, le($c na #niegu. Po pracy
zaprowadzono mnie do izby chorych, gdzie lekarz po zbadaniu zatrzyma!
mnie. Trzeciego dnia komendant Benneker wyrzuci! mnie z izby chorych
i kaza! i#* do pracy.
Przyj%cia do izby chorych nadzorowa! osobi#cie komendant Bennecke,
cz%sto nie godz$c si% z lekarzem. Kiedy# skaleczy!em si% w nog% w okolicy
kostki i grozi!o mi zaka(enie. Lekarza, do którego zg!osi!em si% rano przed
pój#ciem do pracy i który, chcia! mnie zatrzyma* dla przemycia rany, Bennecke odepchn$! i kaza! i#* do pracy. Dopiero wieczorem przyszed!em do
sali lekarza, który opatrzy! mi nog% i zrobi! zastrzyk przeciw t%(cowi.
Przez ca!y czas przebywania w obozie wy(ywienie nie ró(ni!o si%, jak
opisywano po wojnie, od od(ywiania w obozach koncentracyjnych, zarówno
co do ilo#ci jak i warto#ci od(ywczej. Rano i wieczorem otrzymywali#my
nieca!y litr czarnej, gorzkiej kawy zbo(owej oraz dwu-kilogramowy bochenek zwykle czerstwego chleba na 6 osób. W po!udnie, pod nadzorem
2: Gawacki H. Liban...
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werkmistrza, pomocnik g!ównego kucharza w stopniu vorarbeitera wlewa!
chochl$ do misek= cienk$ zup% ;wassersupe:, w której znajdowa!y si% ziemniaki, czasem zepsuta kapusta, rzadziej kasza i makaron, a niekiedy kawa!ki
mi%sa. Do tego ko#ci, na których robili#my znaki. Okazywa!o si%, (e ko#ci
te ponownie znajdowa!y si% w kotle. Od humoru, a g!ównie z!o#liwo#ci
kucharza zale(a!o, czy chochle zanurza! g!%boko w kotle albo nabiera!
zup% z wierzchu. Na kolacj% czasem otrzymywali#my !y(k% marmolady z
buraków albo !y(k% margaryny.
Niezwykle ci%(ka praca, przy tak nik!ym wy(ywieniu doprowadza!a
m!odych ch!opców do stanu wyniszczenia organizmu. Sytuacj% poprawia!o
nieco otrzymywanie paczek z domu, z których co najlepsze k$ski kradli
nadzorcy. Kilka razy otrzyma!em paczk% z Komitetu Opieki Spo!ecznej.
W czasie, kiedy przebywa!em w obozie karnym Liban, siostra Hela
w marcu 1943 r. zosta!a zabrana z domu przez so!tysa W!adys!awa Krasi'skiego i granatowego policjanta i w du(ej grupie dziewcz$t i ch!opców
wywieziona na roboty rolne do Niemiec. Razem z ni$ zabrani zostali m.in.
Krystyna Barówna, Krystyna Nowak ;po wojnie zosta!a na sta!e w Niemczech:, Edward Szyma'ski, Zbigniew Simlat i Janek Grochowina.
W li#cie do mnie z dnia 2 maja 2006 r. syn Heli Staszek pisze=
 W 1947 r. Mama zosta%a przymusowo wywieziona na roboty do Niemiec. Po trzech dniach podró'y w towarowych wagonach du'& grup" Polaków przywieziono do Lorach. Tam za 76 marek wykupiona zosta%a przez
bauerów Id" i Bertholda z Niederweiler ko%o Muliheim.
Jak wynika ze wspomnie* Mamy, szcz"!liwie tra+%a do rodziny, która
by%a przeciwko Hitlerowi i wojnie. Mieli oni dwóch synów, wówczas 'o%nierzy Wehrmachtu: Kurta, który zgin&% na froncie wschodnim i Bertholda,
który prze'y% wojn". W czasie swojego pobytu Mama zajmowa%a si" prac&
w gospodarstwie oraz prac& w domu. Warunki mieli dobre, jak wspomina%a
mia%a swój pokój, radio 8s%ucha%a audycji zachodnich stacji nadawczych/
i by%a traktowana jak córka. ... Kiedy sko*czy%a si" wojna, bauerowie
namawiali mam" do pozostania u nich na sta%e. ... T"sknota za rodzin&
by%a jednak silniejsza i wróci%a w Sobot" Wielkanocn& 194< r. do Ksi&'a.
Rado!$ z powrotu w rodzinie by%a wielka . ... 7 listopada 194< r. Mama
przyjecha%a do Wroc%awia do siostry Krysi. W 194= r. wysz%a za m&' za
Stanis%awa 2opatowskiego, którego pozna%a w )wi"ta Bo'ego Narodzenia
194< r. u siostry Krysi.
Oko!o po!owy marca 1944r., po odbyciu 6-cio miesi%cznej kary,
przeniesiony zosta!em do Prokocimia 8Baudienst Hauptstelle 100
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Abteilung 6:. Po zakwaterowaniu w baraku, zajmowanym przez oko!o
100 junaków ;prycze pi%trowe, na #rodku olbrzymi piec: i otrzymaniu
roboczego ubrania w!$czony zosta!em do grupy roboczej przy wymianie torów na stacji P!aszów i linii kolejowej Kraków - Rzeszów.
Pod koniec kwietnia, po interwencji kolegi Tadka, którego brat by!
werkmeistrem w Prokocimiu przydzielony zosta!em do trzyosobowej
grupy do pracy w ogrodzie w Duchackiej Woli ;obecnie w granicach
miasta Krakowa:, odleg!ej od Prokocimia o oko!o 6 km. Wychodzili#my z obozu o godz. 6.00 i przez P!aszów dochodzili#my do ogrodu o
godz. 7.30. Kilku hektarowy ogród warzywny otacza! wille, w której
mieszka! z rodzin$ wspomniany wcze#niej komendant.

Ryc. 61. Willa w Woli Duchackiej, zajmowana w okrecie okupacji przez komendanta
dystryktu SB ;Baudienst: osf ;Oberarbeistsfürei: Kracha. Obecnie znajduje si% w
nim przedszkole.
Fot. Marek Oracz, kwiecie' 2006 r.

Poniewa( nie umia!em pos!ugiwa* si% kos$, (ona komendanta odes!a!a
mnie do obozu i nie pozwoli!a ju( przychodzi*.
Do#* ludzki werkmeister z mojego Oddzia!u ;Kaszuba: ulitowa! si%
nad moj$ n%dzn$ postaci$ i skierowa! do pracy przy koparce. Mia!em,
czy#ci* i oliwi* bagier, tak mówiono o koparce, do budowy wie(y ci#nie'
w Bie(anowie.
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W baraku, w którym by!em zakwaterowany, przebywa!o kilkudziesi%ciu junaków, pochodz$cych z pow. Nowotarskiego. Nale(eli
do tzw. Góralskiej S!u(by Ojczy)nie ;GSO: i nosili na ramieniu
du($ naszyt$ liter% G. Junacy ci byli lepiej traktowani, otrzymywali wi%ksze porcje chleba, margaryny, marmolady i co miesi$c 1
litr wódki, podcza gdy pozostali ty!ka 1>2 litra i paczk% papierosów
Haudegeny. W niedziel% 14 maja 1944 r. barak nasz odwiedzi!a
grupa górali z tak zwanego Komitetu Góralskiego na czele z Wac!awem Krzeptowskim. Powodem wizyty by!y skargi junaków GSO
na ci%(k$ prac%. Dy(urny vorarbeiter.oprowadzi! go#ci po baraku.
Ci d!ugo rozmawiali z junakami i odjechali. Po tej wizycie nic si%
jednak nie zmieni!o.
Szczególn$ plag$ w obozie by!y pluskwy i pch!y. Nie pomaga!y
cz%ste dezynsekcje. Gdy by!y ju( cieplejsze noce, spali#my na dachu
baraku owini%ci kocem.
W pierwszych dniach maja 1944 r. przodownicy rozpuszczali wiadomo#*, (e dowództwo SB przygotowuje uroczysto#*, zwan$ &wi%tem
SB. Ma si% ona odby* w Krakowie. Co gorliwsi ;nie wszyscy: przodownicy zacz%li organizowa* po pracy marsze swych oddzia!ów. Nie
zwracali uwagi, (e po dziesi%ciogodzinnej pracy junacy s$ zm%czeni i
padaj$ z nóg. W sobot% 19 maja po po!udniu otrzymali#my nowe drelichy
i drewniaki, a !opaty kazano nam wyczy#ci* aby l#ni!y w s!o'cu.
20 maja odby!a si% uroczysto#* 4-lecia S!u(by Budowlanej. 4000
junaków przemaszerowa!o przez ulice Krakowa na stadion miejski, gdzie
ustawiono nas w zwartym czworoboku. Na trybunie zasiedli cz!onkowie
Rz$du GG, gubernator dystryktu krakowskiego i przedstawiciel Wehrmachtu. O godz. 11.00 przyby! generalny gubernator H. Frank, który
dokona! przegl$du oddzia!ów.
Nieraz pytano mnie, dlaczego nie uciek!em z obozu w Prokocimiu. By!y takie mo(liwo#ci, z Libanu ju( nie, ale co mia!em
robi* w domu. Partyzantki jeszcze nie by!o. G!o#no by!o w Ksi$(u
Wlk. o zastrzeleniu 22 lipca 194.3 r zbieg!ego z obozu junaka w
Koz!owie. 23 sierpnia 1943 r. generalny gubernator H. Frank wyda!
zarz$dzenie, na mocy którego uchylaj$cy si% od pracy w Baudienst
i uciekinierzy z obozów mieli by* rozstrzeliwani ;Verordnungsblatt
z 2.3.08.1943 r. nr 64:. Mia!em jednak szcz%#cie, (e Rimmer w
pa)dzierniku, kiedy to ju( obowi$zywa!o zarz$dzenie, nie zastrzeli!
mnie.
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Ryc. 62. Rysunek z instrukcji obrazkowej dla
stra(ników w obozach koncentracyjnych pt. Bilderbuch Falasch Richtig für
die Posten im KL - Dienst.
;Przed ucieczk$ z obozu
wpad!a mi wr%ce powy(sza
ulotka. O ile dobrze pami%tam wykrad!em j$ z biura
inspektora albo otrzyma!em
od werkmistrza D%bskiego,
którego kuzyn Romek D%bski - mój rówie#nik, przebywa! razem ze mn$ w obozie
Baudienst w Rokocimiu.
Fot. ze biorów autora

Chcia!bym przytoczy* w ca!o#ci artyku!, zamieszczony w Biuletynie
Informacyjnym Komendy G!ównej Armii Krajowej Nr 9>164 z dnia 4 marca
1943 r. , który dok!adnie charakteryzuje stosunek w!adz Polski Podziemnej
do S!u(by Budowlanej.
Baudienst - instytucj! "zycznego i moralnego wyniszczenia m#odzie$y.
Mieszka*cy wielu cz"!ci Polski nie zetkn"li si" bezpo!rednio z zaprowadzon& ju' na innych terenach GG tzw. S%u'b& Budowlan& i nie zdaj&
sobie sprawy z rozmiarów tej kl"ski narodowej. Wci&gane przymusowo
do SB roczniki m%odzie'y przedpoborowej nie tylko trac& zdrowie wskutek
fatalnych warunków higienicznych i 'ywno!ciowych., lecz przechodz&
równocze!nie ci"'k& szko%" demoralizacji. Oto gar!$ szczegó%ów. Oddzia%y SB u'ywane s& do robót ziemnych, zak%adania torów kolejowych,
pracy w magazynach wojskowych itd. Robotnicy pracuj& we w%asnych
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ubraniach, które nie wytrzymuj& d%ugo tak, 'e po paru tygodniach pracy
pozostaj& %achmany. To samo jesz z obuwiem. Jedynie starsi robotnicy,
tzw. Vorarbeiterzy, otrzymali niemieckie mundury wojskowe. Podobno
by%y równie' dla wszystkich robotników, lecz zagin"%y. Druga bol&czka
szczególnie dotkliwa to sprawa wy'ywienia. Robotnicy SB otrzymuj&
dziennie 766 gram chleba, porcje kawy rano i wieczorem ;czarn$ zbo(ow$ - przyp. J.".:, a w po%udnie wodnist& zup" jarzynow&. Niedostateczno!$ tego wy'ywienia nabiera szczególnego wyrazu, je!li we(mie si" pod
uwag" ci"'k& prac" +zyczn&, któr& musz& wykonywa$. Dalej wymieni$
nale'y fatalne zakwaterowania w brudnych i zawszonych barakach.
Tote' chc&c co! zje!$ i przespa$ si" po ludzku, wykradaj& si" m%odzi
robotnicy po robocie do okolicznych domów, nara'aj&c si" wielokrotnie
na !mier$ przy przechodzeniu drutów obozów. W wielu wypadkach pomoc
rodziców jest niemo'liwa, bo m%odzie' z Krasnego Stawu np. pracuje
w okolicach Pu%aw i odwrotnie. Nic dziwnego, 'e pozostaj&c w takich
warunkach aprowizacyjnych, si"gaj& ch%opcy wielokrotnie po 'ywno!$
na drodze kradzie'y, wrogo nastawiaj&c do siebie okolicznych s&siadów,
którzy pocz&tkowo 'yczliwie si" do nich odnosili. O jakichkolwiek przejawach 'ycia umys%owego nie ma mowy. Okupantowi idzie wy%&cznie
o sile roboczej i zamkni"cie m%odzie'y w obozach koncentracyjnych na
Majdanku czy w D"bicy. Wewn"trzn& plag& obozów jest sprawa starszych
robotników, wspomnianych vorarbeiterów. S& to wybrani przez Niemców
rówie!nicy zwyk%ych robotników, którzy umiej& par" s%ów po niemiecku, potra+& dogada$ si" z inspektorami Niemcami i spe%niaj& funkcj"
dozorców. Vorarbeiter ma prawo bi$ swoich kolegów i niestety nazbyt
cz"sto z prawa tego korzysta. Na pod%o'u niew%a!ciwego stosunku do
kolegów, donosicielstwa, wi"kszych racji 'ywno!ciowych 8vorarbeiter
otrzymuje 1 kg chleba dziennie/ wy'szych stawek p%acy, a przede wszystkim niegodnych przyjaznych stosunków z Niemcami - rodzi si" nienawi!$
robotników do vorarbeiterów, któr& podtrzymuj& Niemcy, powierzaj&c
np. wymiar wyznaczonych przez siebie kar tym w%a!nie vorarbeiterom.
Zwracamy na tym miejscu uwag" starszym robotnikom na konieczno!$ zmiany stosunku do kolegów, gdy' w przeciwnym razie na skutek
ich podw%adnych b"dzie przeciw nim wdro'one specjalne post"powanie
s&dowe. Apelujemy równie' do wszystkich s&siadów obozów SB: b&d(cie
wyrozumiali do wyg%odzonych ch%opców i przyjd(cie im sami z pomoc&,
a nie odwracajcie si" od nich jako ewentualnych z%odziei zdaj&c sobie
spraw" z ich warunków materialnych.
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Nic doda*, nic uj$*. Autor tego artyku!u z pewno#ci$ by! robotnikiem
S!u(by Budowlanej. W rok pó)niej nic si% nie zmieni!o, kiedy to ja odbywa!em s!u(b% w Prokocimiu, nie mówi$c ju( o Libanie.
W dniu 23 lipca 1944 r. dowiedzieli#my si% o wstrz$saj$cych wydarzeniach, jakie zasz!y dwa dni wcze#niej w obozie Liban. Pisa! o nich w
tygodniku ZBoWiD Za Wono#* i Lud w 1975 r. Stanis!aw Mad%j, wi%zie'
obozu Liban. Pozwalam sobie zacytowa* fragmenty tego artyku!u=
Wiadomo!$ o zwyci"skiej ofensywie wojsk radzieckich wywo%a%y
pop%och w!ród w%adz obozowych. Skorzystali z tego junacy narodowo!ci
ukrai*skiej, którzy pe%nili w obozie funkcje wartowników. W obozie zapanowa%o bezkrólewie. Oko%o godz. 11 który! z nas zdoby% klucze i otworzy% bram" obozu. Nim Niemcy j& zamkn"li uciek%o oko%o >6 osób. Zosta%o
nas wówczas,oprócz przebywaj&cych w izbie chorych oko%o =6 starych
wi"(niów, którym ko*czy% si" ju' okres kary... Wartownik mówi&cy po polsku
)l&zak, da% nam do zrozumienia 'e powinni!my ucieka$. Min"%a pó%noc. Zaczynamy wywarza$ drzwi. Wreszcie udaje si" nam wyswobodzi$.... W obozie
oprócz chorych zostaje kilku ch%opaków, którzy odsiedzieli ju' wyroki i nie
uciekli z nami, gdy' my!leli, 'e zostan& zwolnieni.
Razem 34 wi"(niów. Wieczorem
nast"pnego dnia po naszej ucieczce u
komendanta Bennecke odby%a si" libacja,
w której wzi"li udzia% inspektor Reitt z
oddzia%u roboczego w Prokocimiu oraz
kapitan z miejscowego oddzia%u artylerii.
W nocy komendant wszed% do sali, gdzie
zamkni"ci byli wi"(niowie i rozkaza% im
wyj!$. Gdy kilku z nich wysz%o, rozleg%y si"
strza%y z automatu.... Potem wszyscy trzej,
Bennecke, Reitt i kapitan artylerii dobijali rannych z pistoletu..... Zamordowano
wówczas 31 wi"(niów. Dwóch uciek%o,
jednego ukry% w izolatce lekarz.... Komendant obozu Bruno Bennecke nie odpowiada% ani za zn"canie si" nad wi"(niami, ani
za ich bestialskie zamordowanie. ...
Ryc. 63. Tablica, upami%tniaj$ca #mier* 21 junaków SB Baudienst na trenie obozu
karnego Liban
Fot. Marek Oracz, kwiecie' 2006
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Ryc. 64. Zbiorowy grób 21 junaków zamordowanych 23 lipca 1944 r., wi%)niów
obozu karnego Liban. W tle - #ciana kamienio!omu wapiennika.
Fot. Marek Oracz, kwiecie' 2006

Po dotarciu do nas tej wiadomo#ci oraz gdy stra(nicy ukrai'scy tak(e
uciekli, a pozostali tylko inspektorzy ;Niemcy: uzbrojeni w pistolety maszynowe patroluj$c teren obozu, zdecydowali#my si% równie( na ucieczk%.
W nocy z 24>25 lipca kilkunastu junaków z 5. Oddzia!u wygrzeba!o g!%bok$
jam% pod ogrodzeniem od strony Bie(anowa, pod!$czonym do linii wysokego napi%cia dla o#wietlenia ca!ego obozu. Nast%pnie wskoczyli#my do
przeje(d(aj$cej do Krakowa Niepo!omki. Tam ukryli#my si% w#ród wagonów na bocznicy i nocnym poci$giem ruszyli#my w kierunku na Kielce.
Gdy poci$g zatrzyma! si% na stacji Tunel - byli#my ju( w domu.
Na zako'czenie nale(y si% czytelnikowi krótkie podsumowanie oraz
wyja#nienie czym by!a S!u(ba Budowlana ;Baudienst:.
S!u(ba Budowlana ;SB: by!a organizacj$ masow$ praey przymusowej,
utworzon$ w Generalnym Gubernatorstwie przez Niemców, celem uzyskania taniej i operatywnej si!y roboczej, oraz podporz$dkowania sobie
polskiej i ukrai'skiej m!odzie(y i jej selekcji w duchu zgodnym z interesami
okupanta. U(ywano jej jako niewykwali/kowanej si!y roboczej do ró(nych
prac, g!ównie o charakterze gospodarczym i wojskowym, jak równie( we
wszelkiego rodzaju nag!ych wypadkach.
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SB powsta!a z inicjatywy generalnego gubernatora Hansa Franka i Otto
Wächtera ;kolejno gubernatora dystryktu krakowskiego i dystryktu Galicji:, przy wspó!udziale S!u(by Pracy Rzeszy ;Reichsarbeitsdienst:, krórej
personel kierowa! ni$ i na której organizacyjnie si% wzorowa!a. Trzeci$
osobisto#ci$, która w dzia!alno#ci SB odegra!a decyduj$c$ rol%, by! jej
organizator i kierownik - Generalarbeitsfuhrer ;Genaf/ Heinrich Hinkel,
oddelegowany do tej pracy z SPR.
SB obj%!a jedynie m!odzie( m%sk$ pomi%dzy 18 a 23 rokiem (ycia na
terenie Generalnego Gubernatorstwa z wy!$czeniem dystryktu warszawskiego. W okresie swego maksymalnego rozwoju - to znaczy na wiosn%
liczy!a oko!o 45000 junaków.
Za o/cjaln$ dat% powstania SB Niemcy przyj%li 20 V 1940 r., a dzia!alno#* swoj$ zako'czy!a w styczniu 1945 r. wraz z ko'cem panowania
Niemców w GG.
Liczebno#* oddzia!u pracy ;Abteilung: kszta!towa!a si% w granicach 100
do 150 junaków. Na czele oddzia!u sta! inspektor Niemiec ;w SPR #redni
stopie' s!u(bowy:. Zast%pc$ dowódcy oddzia!u by! werkmistrz ;Werkmeister:, od stycznia 1944 r. wprowadzono stanowisko g!ównego werkmistrza
;Hauptwerkmeister:. Oddzia!y dzieli!y si% na plutony ;Zug: z nadzorc$
;Vorwerker: na czeleQ plutony sk!ada!y si% z dru(yn, dowodzonych przez
przodownika ;Vorarbeiter:. Stanowiska te zajmowali Polacy lub Ukrai'cy,
umiej$cy porozumie* si% z Niemcami.
Warunki w obozach by!y fatalne pod ka(dym wzg%dem. Wy(ywienie
by!o g!odowe. Junacy na #niadanie otrzymywali czarn$ kaw% ;zbo(ow$ gorzk$:, chleb - dwa kilo na 8 osób, do niego rzadko margaryn% lub marmolad% na obiad, który przewa(nie przywo(ono na plac budowy, dawano zup%
jarzynow$ z ziemniakami i ró(nymi dodatkami ;czasem mi%so lub jajka:,
wszystko to wrzucano do kot!a, co tworzy!o jedn$ potraw% tzw. Eintopf.
Co lepsze k$ski z kot!a wybierali dla siebie przodownicy. G!ówn$ rol% w
wy(ywieniu junaków stanowi!y paczki, otrzymywane z domu.
Teoretycznie ka(dy junak mia! mie* dwa ubrania= robocze i mundur. W
praktyce tylko funkcyjni nie-Niemcy paradowali w mundurach z dystynkcjami stopni s!u(bowych, natomiast junacy otrzymywali mundury tylko na
niedziel%, o ile otrzymywali urlop na ten dzie'.
Jednolito#* mundurow$ ca!ej SB nadawa!y tylko odznaki noszone na
ubraniach. Stanowi!y dwa stra(ackie topory z liter$ G na ich skrzy(owaniu, obowi$zywa!o wszystkich pracowników tej organizacji, od prostego
junaka do wy(szego dowódcy niemieckiego. Noszono j$ naszyt$ na lewym
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ramieniu, wpisan$ w trójk$t oraz na czapce, Dystynkcje stopni s!u(bowych,
jeden, dwa lub trzy paski nad trójk$tem.
Obóz pracy w którym przebywa! autor ;Baudiensthauptstelle 100: w
Prokocimiu sk!ada! si% z 5. baraków mieszkalnych i gospodarczego ;kuchnia, magazyn (ywno#ciowy: w 4-ch izbach mieszka!o oko!o 120 junaków
;prycze pi%trowe:. Dla funkcyjnych wydzielono niewielkie pomieszczenie
i na biuro dla inspektora i g!ównego werkmistrza. Stra( obozow$ pe!nili
uzbrojeni Ukrai'cy z SB.
Dla uchylaj$cych si% od s!u(by w SB i dla schwytanych uciekinierów
w dystrykcie krakowskim za!o(ono obóz karny, zwanym popularnie Libanem. Panowa!a powszechna opinia, (e warunki w nim nie by!y lepsze ni(
panuj$ce w obozach koncentracyjnych. Obóz za!o(ono na terenach przedsi%biorstwa Krakowskie Wapienniki i Kamienio!omy S-ka Akc. w Krakowie,
przy ul. Za Torem 22 ;Das Stra@ager des Baudiensten im Generalgouvernement:, w skrócie zwany S-Lager Krakau, potocznie za# Liban. Liczba
junaków zamkni%tych w nim wynosi!a #rednio 400 osób. Komendantem
obozu by! Feldmeister Bruno Benneke, który dobra! sobie nie mniej ni( on
sam brutalnych przodowników polskich. Kilku z nich skazanych zosta!o po
wojnie od 1-ego do 7 lat wi%zienia, a jeden na kar% #mierci. Stra( obozow$
pe!ni! Sonderdienst, a od ko'ca 1943 r. uzbrojeni Ukrai'cy z SB.
Powy(szy tekst opracowano na podstawie w!asnych prze(y* i opracowa' )ród!owych, w tym= M#cis!aw Wróblewski S!u(ba Budowlana
;Baudienst: w Generalnym Gubernatorstwie 1940-1945. Wyd. PWN Warszawa 1984r.

Ryc. 65. Pomnik o/ar niemieckiego faszyzmu w obozie
Liban wzniesiony w 1964 r.
Fot. Internet
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ROZDZIA" VII
NIEZAPOMNIANE DNI
Do domu dotar!em nad ranem 25 lipca 1944 r. Ledwie (ywy, ale
szcz%#liwy, po przywitaniu si% z rodzin$, run$!em na !ó(ko i natychmiast
zasn$!em. Oko!o po!udnia obudzi!y mnie wystrza!y karabinów, broni
maszynowej i wybuchy granatów. Okaza!o si%, (e partyzanci AK uderzyli
na stacjonuj$cy w szkole oddzia! Wehrmachtu. Liczono na !atw$ zdobycz,
ale atak zosta! odparty na skutek niespodziewanego w!$czenia si% do walki
silnej jednostki Wehrmachtu, która przypadkowo przemieszcza!a si% w
kierunku Kielc. By!o to pierwsze, powa(ne wyst$pienie zbrojne na terenie
Podobwodu AK Kazia-Magdalena1:.

Ryc. 66. Bój w Ksi$(u Wielkim 25 lipca
1944 r.
Rys. Antoni Iglewski Ponar. Walka w
Ksi&'u Wielkim, WPH
Nr 3>, Warszawa, listopad 19<5 r.

Po po!udniu zameldowa!em si% u por. Cedro. By! niezmiernie ucieszony, (e uda!o mi si% zbiedz z obozu SB i rozkaza! abym wieczorem zjawi!
1: Antoni Iglewski Ponar. Walka w Ksi$(u Wielkim, WPH Nr 28, Warszawa,
listopad 1965 r. Autor podaje, (e po!$czone oddzia!y Dominiki ;kr. Kedywu Inspektoratu AK Maria: w sile 67 partyzantów pod dowództwem
ppor. Józefa Malary Olgierd, otrzyma!y od por. S!owika meldunek, (e
w szkole stacjonuj$ ozdrowie'cy Wehrmachtu. Bilansem stoczonej walki
by!o 7 zabitych i kilkunastu rannych Niemców. Zdobyto 1 km, 1 mp i 1 kb.
Straty w!asne to zabity plut. Mieczys!aw Szwaczka <uczy'ski , i ranni=
G!uszec i Kolumb.
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si% w lokalu konspiracyjnym w willi p. Ka'skiej na odpraw% w Komendzie
Placówki Kozio!. Uczestniczyli w niej poza Komendantem tak(e= ppor.
Skorpion, ppor.Szarota, chor. Wir oraz pchor. Czyn. Ten ostatni
poinformowa! mnie, (e jak donosi wywiad, lokalne w!adze nie interesuj$
si% junakami, zbieg!ymi z obozów SB. Odetchn$!em z ulg$. Mog!em znowu
podj$* obowi$zki d-cy dru(yny !$czno#ci oraz przej$* od Borysa kierowanie Dru(yn$ Szarych Szeregów Mirów.
Na odprawie dowiedzia!em si%, (e na terenie Inspektoratu AK Maria przyst$piono do Akcji AK BURZA, nakazanej przez Komend%
G!ówn$ AK.
Dla ostrzelania si% w warunkach polowych i zdobycia do#wiadczenia
w walkach partyzanckich, skierowano wcze#niej kilkunastu (o!nierzy do
Oddzia!u Partyzanckiego AK, dowodzonego przez ppor. Pazura ;Tomasz
Adrianowicz:. Zorganizowa! on w marcu 1944 r. oddzia! z uczestników
dywersji Placówki Mors ;Gmina Koz!ów: Podobwodu Kazia-Magdalena. Oddzia! stoczy! szereg walk w okresie od marca do lipca 1944
r Z Placówki Kozio! do!$czyli= st.sier(. Jotel z synem Szerszeniem,
pchor. Sprz$czka, pchor. M#ciciel, pchor. Wilk, sier(. K$kol,
podo/cerowie oraz szeregowi= Tkacz ;Bogdan D%bski:, "agiel ;Jan
Madejski:, Stromy ;Ludos!aw Madejski:, D!ugi ;Ryszard Nowakowski:, Ig!a ;Mieczys!aw Olku#nik:, Morus ;Dyzma Parandyk:,
Pajfer ;Kazimierz Go!$b:, Filar ;Józef Zapart:, Ba(ant ;Franciszek
Garbarz:, Klon ;Adolf Madejski:, Wazonik ;Kazimierz Madejski:,
Zaj$c ;Edward Suma:, S%p ;Jerzy Zygu!a:, Ster ;Edward Bo(ek: i
Wykop ;Henryk Krawiec:.
Zgodnie z rozkazem d-cy 106 DP, Podobwód Kazia-Magdalena mobilizuje II Batalion Semper Fidelis, którego dowództwo obejmuje kpt.
S!owik. W sk!ad batalionu wchodzi jako I Kompania z Placówki Kozio!
pod dowództwem por. Cedro w sk!adzie 4-ch plutonów strzeleckich,
pocztu dowódcy i dru(yny !$czno#ci.
Uzbrojenie kompani stanowi$= STENY, THOMPSONY, BREN ;karabin maszynowy:, SMITH WESSON ;rewolwer:, COLT ;pistolet: oraz
pancerzownice PIAT - ze zrzutów alianckich. By!y te( radzieckie pistolety
maszynowe PEPESZA. Broni nie starcza dla wszystkich, tote( liczono
na bro' zdobywcz$. Miejsce koncentracji oddzia!ów partyzanckich, ju(
jako regularnych jednostek Wojska Polskiego wyznaczy rozkaz dowódcy 106 DP DOM, którym jest pp!k Bolko-Tysi$c ;Boles!aw Micha!
Nieczuja Ostrowski:.
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Ryc. 67. Ppor, por,
kpt. Tadeusz Bo(ek
ps. Cedro 2:
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 68. Ppor, por, kpt.
Chryzogon Krasi'ski
ps. Skorpion3:
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 69.
Ppor, por Zdzis!aw Gajosi'ski ps. Szarota 4:
Fot. ze zbiorów autora

2: Urodzi! si% 18 grudnia 1916r. w Konaszówce k>Ksi$(a Wlk. Uko'czy! seminarium nauczycielskie w D$browie Górniczej, a po wojnie Studium PrawnoAdm. w Katowicach. Przed wojn$ uczy! w szkole powsz. w Grajewie, woj.
bia!ostockie. We wrze#niu 1939r. walczy! jako d-ca plut. w szeregach 12 pp
6 DP. Do SZP-ZWZ wst$pi! w pa).1939 r. Zosta! mianowany Komend. Placówki kr. Kozio! w Ksi$(u Wlk, a od po!owy 1944r. dowódc$ Kompanii AK
Ce-drow II Baonie Semper Fidelis 112 pp 106 DP AK. Zwery/kowany
do stopnia kapitana i odzn. KW ;dwukrotnie:, Srebrnym Krzy(em Zas!ugi z
Mieczami, Krzy(em Partyzanckim i innymi. Zmar! 29 maja 1965r.
3: Urodzi! si% 2 listopada 1915r. w Ksi$(u Wlk. W 1935r. uko'czy! sem. naucz. w
J%drzejowie. By! nauczycielem w m. Sadowa woj. bia!ostockie. We wrze#niu 1939r.
walczy! jako d-ca plut. w 20 pp 6 DP. W pa).1939r. zosta! zaprzysi%(ony przez
ppor. T. Bo(ka i w!$czony w sk!ad Komendy Placówki Kozio!. Dowodzi! plut.
ZWZ-AK. Po wkroczeniu wojsk sowieckich zosta! aresztowany przez NKWD i
wywieziony do Zag!%bia Donieckiego. Do kraju wróci! pod koniec 1945r. i osiedli!
si% we Wroc!awiu. Pracowa! w zak!adach przem. na kier. stanowiskach. Zmar! w
1999r. Zwery/kowany do stopnia kapitana WP. Odzn. KW ;dwukrotnie:.
4: Urodzi! si% 5 listopada 1913r. w Ksi$(u Wlk. W 1933r. uko'czy! sem. naucz. w
J%drzejowie, pracowa! jako nauczyciel w D!ugowoli pow. Lipsko. We wrze#niu
1939r. walczy! jako d-ca plut. w 16 pp 6 DP. Pod koniec 1939 r. zorganizowa!
kom. SZP-ZWZ w D!ugowoli i zosta! jej komendantem. W lutym 1942 r. zosta!
aresztowany przez Gestapo. Uciekaj$c z aresztu zosta! postrzelony. Po podleczeniu
si% w pobliskiej wsi wróci! do Ksi$(a, gdzie wst$pi! do AK. Pe!ni! funkcj% z-cy Komend. Placówki AK Kozio! i jednocze#nie redaktora tyg. Podobwodu AK Kazia-Magdalena Znak.Po wkroczeniu wojsk sowieckich zosta! aresztowany &
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Dru(yna Sz.Sz. Mirów staje si% regularnym oddzia!em AK jako dru(yna !$czno#ci na czele z pchor. Korabem. Wszyscy szaro-szeregowcy
otrzymuj$ przydzia!y bojowe. Pchor. Orlik zostaje osobistym !$cznikiem
w poczcie d-cy Batalionu Semper Fidelis. Pchor. Borys zosta! komendantem O#rodka <$czno#ci i Kolporta(u Podobwodu, zast%puj$c pchor.
Sprz$czk%. Do Oddzia!u Partyzanckiego ppor.Pazura wst%puje pchor.
Korsarz, a pó)niej strz. Orczyk. Osobistym !$cznikiem ppor. Szaroty
zosta! Wiktor, a dh Gro)ny wraz z IV Sekcj$ otrzyma! przydzia! do 4
Kompanii, dowodzonej przez ppor. B!yskawic% ;Józef Koterwa:.
Licz$c si% z konieczno#ci$ podj%cia walki zbrojnej z okupantem w czasie
akcji dywersyjno-sabota(owych, a w nast%pnej konieczno#ci w powstaniu
zbrojnym, przeszkolono kilkana#cie dziewcz$t na kursach sanitarnych,
organizowanych przez komendantk% S!u(by Zdrowia w Podobwodzie AK
Kazia-Magdalena dr Jadwig% Danysz Szara Sowa, Guga.

Ryc. 70. Dr. Jadwiga Danysz ps. Guga,
Szara Sowa - zdjecie z 1950 r.
Fot. ze zbiorów autora

Jednocze#nie przygotowano szpitale polowe=
- w gmachu szko!y powszechnej w Rz%dowicach - 4 !ó(ka,
- u Marii Ka'skiej ;w!a#cicielki m!yna obok naszego domu: 2 !ó(ka,
- w willi dr Jadwigi Danysz - 2 !ó(ka,
- w zabudowaniach przy ko#ciele #w. Ducha - 4 !ó(ka.
Szpitale wyposa(one zosta!y w dost%pne leki i opatrunki, które dostarcza!
aptekarz mgr Z. Wasilewski Pigularz oraz dr Antoni Terajewicz, dyrektor
szpitala w Miechowie.
4: ;cd. z poprz str./ przez NKWD i wywieziony do Zag!%bia Donieckiego. Do kraju wróci!
w 1948r. Zamieszka! w D!ugowoli, gdzie uczy! w szkole podst. Zmar! w pa)dzierniku
1959r. Po#miertnie awansowany do stopnia porucznika i odznaczony KW.
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Ryc. 71. Willa Jadwigi Danysz przy ulicy Warszawskiej. Ksi$( Wielki, sierpie' 2006.
Fot. autora

Szkoleniem sanitariuszek i dostaw$ leków z Miechowa zajmowa!a si%
równie( Ostró(ka. Pozna!em J$ którego# sierpniowego dnia u dr. Gugi,
gdy odbiera!em pakunek materia!ów opatrunkowych dla Odzia!u Partyzanckiego Skrzetuski . Ostró(ka jestem, przedstawi!a si% podaj$c r%k%.
Wymogi, konspiracji nie pozwala!y na zadawanie pyta' sk$d pochodzi i co
porabia u dr Gugi. Dopiero po wielu latach, bodaj(e w 2002 r. spotka!em J$
na odczycie w Domu Lekarza w Al. Ujazdowskich w Warszawie, wyg!oszonym przez prof.
dr. Andrzeja Danysza, siostrze'ca dr. Gugi.
Tematem odczytu by!a dzia!alno#* spo!eczna
dr Jadwigi Danysz, nazywana Doktorem Judymem w spódnicy w Ksi$(u Wielkim. Prof.
A.Danysz zaprosi! i mnie na odczyt, poniewa(
pochodzi!em z Ksi$(a Wlk. i zna!em osobi#cie
Pani$ doktor Jadwig% Danysz. Tam w!a#nie
spotka!em Ann% Korsak z d. Karpi'sk$, b.
(o!nierza AK ps. Ostró(ka.
Ryc. 72. Anna Karpi'ska - Korsak ps. Ostró(ka,
!$czniczka i sanitariuszka AK. zdj%cie z 1942 r.
Fot. ze zbiorów autora
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Ju( po wydaniu obu ksi$(ek, pani Anna nades!a!a obszerne relacje o
dzia!alno#ci spo!ecznej swojej cioci dr Jadwigi Danysz oraz o swym sze/e
z okresu konspiracji dr. Antonim Terajewiczu z Miechowa.
Pozwalam sobie zamie#ci* fragmenty tych wspomnie'. Ch%opcy z
lasu zawsze mogli liczy$ na opiek" i pomoc dr Danysz. Zdarzy%o si", 'e
m%ody partyzant mia% przestrzelone kolano. Sprawa by%a powa'na, konieczna
by%a interwencja chirurga i szpital. Jak przewie($ ci"'ko rannego ch%opca
z lasu z Ksi&'a Wielkiego do szpitala w Miechowie, omijaj&c bez podejrze*
posterunki niemieckie? Pani Doktor wspó%pracowa%a z dyrektorem szpitala
dr. Terajewiczem, cz%onkiem AK i dusz& oddanemu sprawie polskiej. Dr
Danysz zaprosi%a w go!cin" do Ksi&'a ca%& rodzin" dr. Terajewicza wraz
z kilkorgiem dzieci. Nast"pnie ca%e towarzystwo pojecha%o na majówk"
do lasu du'ym wozem konnym. Tym'e wozem ranny, dobrze ukryty, zosta%
przewieziony do szpitala. Po ci"'kiej operacji amputacji Edek Bo'ek dochodzi% do zdrowia. By% moim pierwszym pacjentem z Ksi&'a, którym jako
sanitariuszka opiekowa%am si". By% bardzo mi%ym i zdyscyplinowanym pacjentem. Niestety w pó(niejszym okresie 1947-44, kiedy walki partyzanckie
z Niemcami nasila%y si", tych pacjentów przybywa%o i nie wszystkim dane
by%o prze'y$.
Po wojnie wielokrotnie odwiedza!em Edysa, tak nazywali#my Edka
Bo(ka, w Domu Inwalidy Wojennego w Krakowie, przechodzi! d!ug$ rekonwalescencje po amputacji nogi. Nie móg! si% pogodzi* z utrat$ nogi, a
cz%sto zmieniane protezy nie u!atwia!y mu (ycia. O(ywia! si% tylko podczas
moich wizyt.
Wracaj$c do wspomnie' o dr Danysz Ostró(ka pisze=
Ró'norodna by%a dzia%alno!$ dr Danysz. Zorganizowa%a sta%& pomoc
je*com w obozie Murnau. Zdoby%a list" wi"zionych o+cerów, potrzebuj&cych wsparcia. Zmobilizowa%a do tej akcji mieszka*ców Ksi&'a i okolicy.
Poszczególne osoby wybra%y z listy nazwiska je*ców i zobowi&za%y si"
wysy%a$ paczki. W wielu przypadkach te kontakty zaowocowa%y po wojnie
przyja(ni& a nawet maria'em....
O sobie za# pisze m.in.=
W konspiracji ZWZ-AK mia%am pseudonim Ostró'ka i funkcj"
%&czniczki Komendy Obwodu AK Magdalena 8Miechów/ - dostarcza%am
meldunki do wskazanych osób w powiecie miechowskim. Drug& funkcj&,
któr& pew%ni%am by%a sanitariuszka, dy'urowa%am przy rannych w szpitalu
w Miechowie.... .... Du'o pó(niej dowiedzia%am si" z moich dokumentów
wery+kacyjnych, 'e jedn& z melin by%o mieszkanie Tysi&ca, wtedy
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pu%kownika Boles%awa Micha%a Nieczui-Ostrowskiego, którego po up%ywie
wielu lat pozna%am osobi!cie....
1 sierpnia po po!udniu na szosie przecinaj$cej las Chrusty ostrzelany
zosta! patrol motocyklistów niemieckich. Zgin$! jeden (o!nierz, a drugi
ranny zdo!a! dotrze* do Ksi$(a i zg!osi! si% na posterunek (andarmerii.
Niebawem, oko!o godz. 17.00 na miejsce zasadzki przybyli wozem pancernym (andarmi z miechowskiej jednostki Polizei Wacht Batailion. Otoczyli
dom zajmowany przez dwie rodziny dró(ników i przy akompaniamencie
wrzasków wyprowadzili m%(czyzn na podwórko. Nie sprawdzaj$c ich
to(samo#ci i nikogo nie przes!uchuj$c - wszystkich rozstrzelali.
Zgin%li na miejscu= mój brat Tadek pchor. Milczy'ski ;przebywa! u
swej niedawno po#lubionej (ony:, Konstanty Ogórek lat 47, Franciszek
Judasz lat 27. Ci%(ko ranny Franciszek Jasi'ski lat 47 zmar! w kilka dni
pó)niej.

Ryc. 73. &lub Tadka z Janin$ <achówn$
w &wi%ta Wielkanocne 1944 r.
Fot. E. Madejski

Dokonawszy mordu Niemcy zabrali swojego zabitego (o!nierza, a nast%pnie poln$ drog$ pojechali do Ksi$(a, urz$dzaj$c po drodze polowanie
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na rolników pracuj$cych przy (niwach. Od broni maszynowej zgin%li=
G%bkowie, Kazimierz lat 18 i Stanis!aw lat 15. Zastrzelono siedz$cego na
przyzbie przed chat$ Wawrzy'ca Gondka lat 75. Wszyscy trzej z Wielkiej
Wsi. Uratowali si% rolnicy, którzy na odg!os strza!ów ukryli si% w zbo(u.
Wys!any na rozpoznanie patrol podo/cerski, pe!ni$cy s!u(b% w dowództwie Batalionu Semper Fidelis sier(. Stanis!aw "echowski Kostek i kpr.
Antoni Szczyg!owski Sprytny, tra/! wprost na nadje(d(aj$c$ pancerk%.
Bez szans na uskok czy podj%cie walki, zgin%li na miejscu przeszyci seri$
karabinu maszynowego ko!o /gury b!. Salomei.
Jad$c do Rynku (andarmi strzelali na wszystkie strony do okien domostw
po jednej i drugiej stronie ulicy. Na Rynku ko!o dzwonnicy zastrzeleni
zostali Antoni Niedba! lat 53 i jego syn Jerzy lat 22, (o!nierze AK, oraz
Stanis!aw Kolano lat 50. "andarmi na chwil% zatrzymali si% w restauracji
Adolfa Hübnera i odjechali do Miechowa. Scen% t% widzia! autor, który w
tym czasie by! na Rynku w towarzystwie Borysa.
Nast%pnego dnia odby! si% manifestacyjny pogrzeb dwunastu poleg!ych
mieszka'ców Ksi$(a i Wielkiej Wsi. W uroczysto#ciach pogrzebowych
uczestniczy!o kilkaset mieszka'ców Ksi$(a i okolicznych wsi. W pe!nym
sk!adzie by! równie( sztab dowództwa Kompanii Cedro, a jego komendant
po(egna! swych (o!nierzy.

Ryc. 74. &.P. Brat Tadek
zamordowany 1 sierpnia
1944 r.
Fot. E. Madejski

W dowództwie Kompanii Cedro rozwa(ana by!a sprawa zbrojnego
odwetu. Zdecydowano jednak nie wyst%powa*, by nie nara(a* miejscowej
ludno#ci, a wroga jedynie szarpa* w obr%bie lasów Strzyganiec i Chrusty.
Niebawem Niemcy ustawili na szosie za Miechowem i Wodzis!awiem tablice z napisem Achtung^ Banditen Gebiet. Ustalono, (e sprawc$ ostrzelania
motocylka byli dwaj niezdyscyplinowani (o!nierze z jednego plutonów.
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Mieli by* s$dzeni po wojnie, ale jeden zgin$! w walce z Niemcami, drugiego
za# nie pozwala!y warunki powojenne.
Po pogrzebie nadesz!y wiadomo#ci, (e w Warszawie wybuch!o 1 sierpnia
powstanie. Wyst%puje wzmo(ony ruch pojazdów w stron% Kielc. Przewa(aj$ samochody wype!nione po brzegi wojskiem. W przeciwnym kierunku
przemieszczaj$ si% natomiast liczne grupy ;ca!e rodziny: uzbrojonych
Rosjan i Ukrai'ców, Azerbejd(an, zwanych ka!mukami. Wi%kszo#* z
nich jest w mundurach Wehrmachtu. Zachowuj$ si% prowokacyjnie wobec
mieszka'ców Ksi$(a Wlk.
Niezw!ocznie po wojnie, w wolnych chwilach od nauki i pracy w
Najwy(szej Izbie Kontroli pisa!em dla potomnych wspomnienia o swych
prze(yciach w okresie wojny. Wiele stron zapisów przes!a!em b. dowódcy
106 DP AK p!k. Boles!awowi Micha!owi Nieczuja-Ostrowskiemu, który
w latach siedemdziesi$tych ubieg!ego wieku zach%ca! swych (o!nierzy do
pisania wspomnie' i relacji. Oto fragmenty moich wspomnie'=
...Ju' pi&ty rok trwa ciemna noc okupacji. Szaleje terror naje(d(cy. W
wolnych chwilach od pracy i dzia%alno!ci konspiracyjnej w szeregach AK
oraz kierowania dru'yn& Sz.Sz. Mirów, siedz" nad Wergiliuszem i nie
tylko nad %acin&. Czy warto - cz"sto zastanawiam si" - skoro nikt nie jest
pewny jutra. Niedawno uciek%em z obozu pracy przymusowej Baudiens,
a przedtem omal nie zgin&%em w obozie karnym Liban, porównywanym
do obozów koncentracyjnych. Przed kilku tygodniami poleg% starszy brat
Tadek pchor. Milczy*ski, a rok wcze!niej pod Kazimierz& Wielk& stryjeczny brat Janusz Wicher, mój rówie!nik. Siostra Hela przebywa na
robotach przymusowych w Niemczech. Gzy wróci do domu?. Pod!wiadomie
jednak czuj", 'e chyba prze'yj" mroki tej okrutnej okupacji. A co wtedy?
Jak& olbrzymi& szans" dadz& mi te lata nauki na kompletach tajnego nauczania. Przed wojn& nie sta$ by%o rodziców na kszta%cenie mego licznego
rodze*stwa....
 ... Matka, nie widz&c, 'e ju' od godziny nie !pi", delikatnie tr&ca mnie
w rami" - wstawaj - mówi cicho jakby nie chcia%a mnie budzi$ - ju' czas do
pracy. Pomagam rodzinie przetrwa$, pracuj&c w pobliskim tartaku, jako
pomocnik palacza. Do kennkarty 8dowód osobisty/ wpisane mam segewerkarbeiter, co ma mnie uchroni$ przed wywiezieniem na roboty do Niemiec.
Zrywam si" z %ó'ka, pij" kubek czarnej kawy zbo'owej s%odzonej sacharyn&,
gdy wtem wchodzi Meduza, bliski s&siad. Korab - mówi - masz niezw%ocznie dostarczy$ przesy%k" do Odzia%u Partyzanckiego Skrzetuski.
S& to trzy plecaki wy%adowane broni& i amunicj& z ostatniego zrzutu alian-
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ckiego 4@5 sierpnia na placówce zrzutowej Kanarek w rejonie wsi K"pie.
Bior" Wiktora i Twardego i omijaj&c kr"c&ce si" patrole 'andarmów i
policjantów, p"dzimy polnymi !cie'kami na rowerach do Ma%oszowa, gdzie
w kilku wiejskich zagrodach stacjonuje Oddzia%. Wykorzystujemy kikugodzinny pobyt na zaznajomienie si" ze stenami i coltami. Dowódc& Oddzia%u
jest ppor. Trójgrot, który akurat w tym dniu jest na odprawie u dowódcy
Batalionu Szturmowego Suszarnia kpt. Ponara....
...Dosta%em rozkaz, aby zdobyte przeze mnie granaty i amunicj" dostarczy$ do Odzia%u Partyzanckiego Skrzetuski, stacjonuj&cego na Wolicy.
Spotka%a mnie mi%a niespodzianka. Okaza%o si", 'e Oddzia%em dowodzi mój
stryjeczny brat - równie' Jerzy, nosz&cy ps. Trójgrot. Po !mierci ppor.
#bika 8Stanis%aw Jazdowski/ - poleg% 1> sierpnia 1944 r. -w potyczce z
'andarmeri& w Górach Miechowskich dowódca Batalionu Suszarnia
mianowa% go dowódc& Oddzia%u. Nie by%o ko*ca rozmów. Zaproponowa%
mi wst&pienie do jego Oddzia%u, oczywi!cie po uzyskaniu zgody por. Cedro. Zgod" tak& otrzyma%em i po przekazaniu moich obowi&zków pchor.
Borysowi, w dwa dni potem znalaz%em si" w Oddziale na Kustodii.

Ryc. 75. W pierwszym rz%dzie w bia!ej fura(erce stoi d-ca I-ego plut. drugiej komp.
ppor. Jerzy "ela#kiewicz Trójgrot
Fot. ppor. R.Z.Pasek Sprz$czka

Pobyt w Oddziale po!wi"ci%em na zaznajomienie si" z taktyk& walk
partyzanckich, a g%ównie z broni&. W 'aden sposób nie mog%em naci&gn&$
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spr"'yny PIATA. Nie mia%em si%y. Wystrzela%em kilkana!cie moich zdobycznych naboi do celu. Pod koniec wrze!nia ppor. Trójgrot otrzyma%
rozkaz udania si" na koncentracj" Batalionu do Sancygniowa, a ja wróci%em
do domu... 11 listopada zosta%em awansowany do stopnia plutonowego
podchor&'ego...
W po!owie sierpnia na odprawie w dowództwie Kompanii Cedro
rozwa(ana by!a mo(liwo#* mobilizacji i marszu na pomoc oddzia!om AK
walcz$cym w Warszawie. W s$siednim Okr%gu Jod!a ;Radomsko-Kieleckim: ju( og!oszono marsz na pomoc Powsta'com Warszawy. Po kilku
dniach odwo!ano pogotowie i marsz, gdy( - jak ustalono - nie by!o (adnych
szans dotarcia pieszo do walcz$cej Warszawy.
W sierpniu 2005 r. przeprowadzi!em w Warszawie d!ug$ rozmow% z
mjr. Kaszub$ ;Jan Stasiek:, na sta!e przebywaj$cym od 1945 r. w USA.
Gdy rozmowa zesz!a na temat apelu Komendanta G!ównego AK gen.
Bora ;Tadeusz Komorowskiego: o pomoc dla Powstania Warszawskiego, potwierdzi! fakt dotarcia apelu do d-cy 106 DP AK, a poprzez niego
do Podobwodu Kazia-Magdalena. Batalion Semper Fidelis planowa!
wystawienie kompanii w sk!adzie trzech plutonów strzeleckich i dru(yn%
zaopatrzenia. Na dowódc% kompanii zosta! on wyznaczony, jako (e przed
wojn$ studiowa! w Warszawie ;Centralny Instytut Wychowania Fizycznego - CIWF - obecnie Akademia Wychowania Fizyzcnego: i zna! Stolic%.
Zast%pc$ dowódcy mia! zosta* ppor. Skorpion ;w latach 1939-1940 by!
kilkakrotnie w Warszawie:. Na dowódców plutonów wyznaczono=
- z Kompanii Cedro - chor. Wira
- z Kompanii Kozica - ppor. cz. w. Dzi%cio!a
- z Kompanii Sarna - sier(. Mariana.
Wyznaczeni dowódcy plutonów ekspedycyjnej Kompanii z Podobwodu
Kazia-Magdalena zobowi$zani zostali do niezw!ocznego wy!onienia z
garnizonów po oko!o 20 partyzantów.
Po dwóch dniach intensywnych przygotowa', nadszed! rozkaz z Komendy Obwodu Kazia, odwo!uj$cy marsz na pomoc Powsta'com Warszawy.
Nie by!o realnych mo(liwo#ci dotarcia pieszo do Warszawy, odleg!ej o ok.
250 km.
Którego# dnia po pogrzebie brata Tadka zapyta!em por. Cedro czy nie
by!by przeciwny przyj%cia do Dru(yny Mirów synów mgrb. Z. Wielopolskiego, z którymi przyja)ni!em si%. Obaj s$ wtajemniczeni w dzia!alno#*
konspiracyjn$. Ich ojciec rotmistrz Wies!aw jest kwatermistrzem Okr%gu
Krakowskiego AK Muzeum, a matka Raus - radiooperatorem w Okr%gu.
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Ryc. 76. Zamek Mirów - zdj%cie z 1970 r.

Fot. L. Madejski

Rodzina hr. Wielopolskich - mrgb. Gonzaga Myszkowskich

Ryc. 77.
Zygmunt
;1901-1971:
rotmistrz ps.
Wies!aw
Fot. ze zbiorów
autora

Ryc. 78.
Maria
;1904-1971:
radio-operat.
ps. Raus
Fot. ze zbiorów
autora

Ryc. 79.
Aleksander
;1929-1985:
!$czn. ps.
Alik
Fot. ze zbiorów
autora

Ryc. 80.
Krzysztof
;1931-2006:
!$czn. ps.
Bik
Fot. ze zbiorów
autora
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Por. Cedro nie tylko akceptowa! pomys!, ale wyrazi! (yczenie uczestniczenia w przyj%ciu ich do Dru(yny Sz.Sz., nosz%cej kryptonim ich w!asnego
Zamku na Mirowie.
15 sierpnia 1944 r. ;by! to wtorek - #wi%to Matki Boskiej Zielnej: na skraju lasu Zwierzyniec od strony folwarku Opacz, zjawili
si% obaj ch!opcy Aleksander i Krzysztof razem ze swymi rodzicami.
Byli#my niezmiernie zaskoczeni, tj. por. Cedro, pchor. Borys
i pchor. Orlik i ja, przybyciem rodziców. W trakcie przysi%gi,
sk!adanej na moje r%ce, Aleksander przybra! pse udonim Alik, a
Krzysztof - Bik.
Margrabiostwo Zygmunt i Maria byli niezmiernie wzruszeni,
dzi%kuj$c nam za spe!nienie marze' ich synów. Nast%pnie zaproszono
nas na obiad. W trakcie lu)nej rozmowy Alik zwróci! si% do ojca,
aby ten po wojnie powo!a! mnie na zarz$dc% ich ordynacji5:. &miej$c
si% p. Zygmunt przyrzek!, (e spe!ni pro#b% synów, pod warunkiem (e
uko'cz% studia rolnicze.
W relacji z!o(onej po wojnie Krzysztof Wielopolski ps. Bik tak pisze o
swej dzia!alno#ci=
Mimo m%odego wieku, pod pozorem sk%adania wizyt u w%a!cicieli
maj&tków ziemskich w okolicy Ksi&'a Wielkiego, na polecenie Ojca, jak
ju' wspomnia%em kwatermistrzem Okr"gu AK Muzeum przewozili!my
;z Alikiem - przyp.J.".: rozkazy i polecenia dostarczania zaopatrzenia
8'ywno!ci i ubrania/ dla oddzia%ów partyzanckich AK, operuj&cych na terenie Podobwodu AK Kazia-Magdalena 8m.in. w%a!cicieli ziemskich w
Rz"dowicach, Giebu%towie, Zaryszynie, Moczydle i oczywi!cie w Ksi&'u/
folwarki: Wielki Dwór i Opacz...
W dniu 25 sierpnia 1944 r. ;pi$tek: przemieszcza! si% przez las Chrusty Samodzielny Batalion Partyzancki Ska!a z Kedywu Okr%gu AK
Muzeum pod dowództwem mjr. Jana Panczakiewicza Ziemowit.
Przy wsparciu sekcji dywersyjnych z Kompanii Cedro batalion ten
stoczy! bitw% k>Moczyd!a, w której zgin%!o 6 partyzantów. Nie ustalono
ilu zgin%!o Niemców, których w os!oni%tych samochodach wieziono w
stron% Miechowa.
5: Ordynacja - wielki maj$tek rodowy, niepodzielny i niezbywalny, dziedziczony
przez jednego spadkobierc%. W tym przypadku chodzi!o o ordynacj% Gonzaga-Myszkowskich
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Ryc. 81. Pomnik partyzantów Baonu AK Ska!a z Krakowa, poleg!ych 25 sierpnia 1944 r. w
lasach Chrusty
Fot. autor

Tymczasem sekcje dywersyjne Kompanii Cedro wykonuj$ nakazan$
akcj% szarpania wroga.
24 wrze#nia dwie sekcje pod dowództwem ppor. Szaroty zaatakowa!y
kolumn% samochodów z wojskiem, przeje(d(aj$c$ obok lasu Chrusty. Zgin%!o
5 Niemców. Atakuj$cy bezpiecznie wycofali si% w g!$b kompleksu le#nego.
1 pa)dziernika na szosie od strony Miechowa zaatakowany zosta! 3-osobowy patrol (andarmerii. Poleg!o 2 Niemców. Zdobyto dwa Schmeissery i
1 kb. Sekcj$ szturmow$ dowodzi! kpr. Stanis!aw "ela#kiewicz Brzoza.

Ryc. 82. Stanis!aw "ela#kiewicz ps. Brzoza jako
kpr. przedwojennego 52 pu!ku piech.
Fot. ze zbiorów autora
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8 pa)dziernika w godzinach wieczornych ostrzelany zosta! pod Moczyd!em samochód pancerny. Rozbrojono o/cera i 4 (o!nierzy, zabieraj$c
1 Schmeisser i 4 kb. oraz kilka granatów. Akcj$ dowodzi! por. Chryzogon
Krasi'ski Skorpion przy udziale kpr. Zbigniewa Krasi'skiego Meduza, kpr. Kazimierza W!odarczyka Ja#min i strz. Bogus!awa Widery
Bogu#.
23 pa)dziernika sekcja szturmowa pod dowództwem plut. Mieczys!awa
"ela#kiewicza P!omie' ostrzela!a z lasu Chrusty kolumn% 5 samochodów
wype!nionych (o!nierzami Wehrmachtu. Wobec znacznej przewagi sekcja
bezpiecznie wycofa!a si% w g!$b lasu. Nie ustalono, jakie straty poniós!
wróg.
29 pa)dziernika zastrzelony zosta! motocyklista pod Chrustami. Zdobyto
motocykl oraz Schmeisser. Akcj$ dowodzi! kpr. Meduza, a udzia! w niej
brali= strz. Bogu#, strz. Wiatr i strz. Wolny.
24 listopada na szosie przecinaj$cej las Strzyganiec zarekwirowano
znaczne ilo#ci mas!a i wódki, przeznaczone dla za!ogi (andarmerii i Wehrmachtu w Miechowie.
6 grudnia 1944 r. sekcja szturmowa Kompanii Cedro pod d-ctwem
chor. Antoniego Kubraka Wir zaatakowa!a pod Strzyga'cem czterech
(andarmów jad$cych furmank$ do Miechowa. Jeden Niemiec zgin$!, a
pozostali zbiegli. Przy zabitym le(a! karabin i oporz$dzenie.
Powy(sze akcje wymieni! kpt. Tadeusz Bo(ek Cedro podczas spotkania ze mn$ ju( po wojnie w 1962 r. w Katowicach, gdzie pracowa! w
pa'stwowej /rmie na kierowniczym stanowisku.
14 grudnia wys!any zosta!em do Trzonowa, gdzie poprzedniego dnia
ekspedycja karna SS i Wehrmachtu zamordowa!a 58 osób, w tym starców,
kobiety i dzieci. Przyczyn$ masakry by!o rzekomo udzielenie pomocy
partyzantom AL. Widok by! przera(aj$cy. W#ród pomordowanych by!a
m!oda kobieta tul$ca do piersi dziecko z rozbit$ g!ówk$. By!a to - jak si%
pó)niej okaza!o 27-letnia Zo/a Zegan i jej 10-miesi%czny synek Bogu#.
Wykaz imienny pomordowanych zamie#ci!em w pracy pt. NA ZIEMI
WIELKOKSI\SKIEJ - Zarys dziejów konspiracji i walki w szeregach
SZP-ZWZ-AK. Wyd. 2003 r.
Meldunek w trybie alarmowym od dowódcy dru(yny w Giebu!towie
plut. S%pa ;NN: do por. Cedro o pojawieniu si% w Maciejowie, Ma!oszowie, Boczkowicach i Giebu!towie (o!nierzy Wojska Polskiego, zelektryzowa!o dowództwo AK w Ksi$(u Wlk...
"o!nierze przybyli tam od strony K%pia i Tunelu w #rode 20 grudnia. Po

109
otrzymaniu meldunku, por. Cedro wezwa! mnie do lokalu konspiracyjnego
na zapleczu ku)ni Stefana Krasi'skiego. Oprócz por. Cedro byli tam ppor.
Skorpion, ppor. Szarota i pchor. Czyn. Za chwil% zjawili si% powiadomieni przeze mnie Borys i Wiktor. Nie bawi$c si% w wyja#nienia,
por. Cedro rozkaza! nam uda* si% w rejon kwateruj$cych przybyszów i
rozpozna* co to za formacja wojskowa, okre#li* liczb% (o!nierzy, ich uzbrojenie i #rodki transportu. Doda!, (e ju( rozesz!y si% g!osy, (e s$ to (o!nierze
zrzuceni na spadochronach przez Rosjan lub przez Amerykanów.
W dwuosobowych patrolach udali#my si% do wsi, gdzie zakwaterowali si%
nieznani (o!nierze. Korab i Twardy ruszyli do Ma!aszowa, do kole(anki
z kompletów tajnego nauczania  Aliny Zar%bianki, córki m!ynarza, a Borys i Wiktor do p. Kukuryka  gospodarza w Giebultowie.
W m!ynie u p. Zar%by zakwaterowa!a si% grupa (o!nierzy w sile plutonu
pod dowództwem m!odziutkiego podporucznika. Natychmiast znale)li#my
wspólny j%zyk. W listopadzie uko'czy! trzy-miesi%czny kurs Szko!y
Podchor$(ych i zosta! mianowany podporucznikiem. Wobec zagro(enia ze
strony zbli(aj$cej si% Armii Czerwonej udaj$ si% na Zachód. O Niemcach
mówi! niejasno. Przybyli z rejonu W!oszczowy, gdzie stoczyli szereg bitew
z Niemcami i zdobyli du(o broni. Jego pluton mia! na uzbrojeniu pistolety
maszynowe Schmeisser, karabiny maszynowe MG-42 i granaty. Na uzbrojeniu Brygady NSZ6: s$ nawet ci%(kie karabiny maszynowe na taczankach.
Wy(ywienie  zno#ne. Ludno#* spontanicznie przekazuje trzod% chlewn$ i
byd!o za wr%czane im kwity, które podobno Niemcy uznaj$. Przy po(egnaniu
 Zadra- bo taki nosi! pseudonim, namawia! nas do przy!$czenia si% oraz
zaprosi! nas na uroczysto#*, która ma si% odby* w Maciejowie w pierwszy
dzie' &wi$t Bo(ego Narodzenia. B%dzie msza polowa i de/lada. Oczywi#cie
obiecujemy, (e przyjdziemy.
6: NARODOWE SI<Y ZBROJNE, NSZ  konspiracyjna organizacja o charakterze wojskowym, powsta!a we wrze#niu 1942r. z po!$czenia Zwi$zku
Jaszczurczego i Cz%#ci Narodowej Prganizacji Wojskowej. Organizowane
od po!owy 1943r. w Okr%gach oddzia!y partyzanckie, koncentrowa!y sw$
dzia!alno#* g!ównie na walce z obozem lewicy. Na podstawie umowy scaleniowej, podpisanej 7 ew. 17 marca 1944r. mi%dzy Komend$ G!ówn$ AK,
a Dowództwem G!ównym NSZ, Narodowe Si!y Zbrojne uznane zosta!y za
organizacj% legaln$. Wypadki jednak potoczy!y si% inaczej. Podczas realizacji
zjadnoczenia wynik!o nieporozumienie na tle zatwierdzenia p!k. Kurcjusza
jako z-cy Komendanta G!ównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego Bór.
Bez zgody NSZ gen.Bór mianowa! p!k. Lesickiego jako swego zast%pc%. &
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Wracaj$c do domu min$! nas na drodze powóz zaprz%(ony w cztery
konie, w asy#cie kilku kawalerzystów. Siedzia! w nim, jak si% okaza!o, d-ca
Brygady p!k. Bohun7:.
Zadawali#my sobie pytanie, jak to jest mo(liwe, (e znaczne si!y Niemców w Miechowie oraz silny garnizon w Krakowie, pozwalaj$ na przemarsz
bez przeszkód (o!nierzom WP. Ze wspomnie' dowódcy Brygady, które
czyta!em bodaj(e w 1992r., w których opisuje marsz swojej jednostki przez
Niemcy do Czechos!owacji, te( niewiele si% dowiedzia!em.
Szczegó!owe meldunki z!o(yli#my niezw!ocznie por. Cedro. Jak nam
o#wiadczy!, otrzyma! z Inspektoratu AK MARIA odpowiednie wytyczne
w sprawie kontaktów z d-ctwem Brygady &wi%tokrzyskiej NSZ.
Zaraz po &wi%tach Bo(ego Narodzenia odwiedzi! Orlika Korsarz z
Boczkowic. Opowiedzia! mu, (e w jego domu i obej#ciach gospodarczych
kwateruje oddzia! w sile kompanii. Dowodzi! nim kpt. Boruta, tak si%
przedstawi! ojcu. Równie( i on by! agitowany do wst$pienia w szeregi
Narodowych Si! Zbrojnych. Roztaczano przed nim karier% o/cersk$ na
Zachodzie, gdzie si% udaj$. "o!nierze, z którymi rozmawia!, byli do#*
dobrze uzbrojeni, przewa(a!y karabiny typu Mauser, pistolety maszynowe
Schmeisser, cho* widzia! te( tu i ówdzie pistolety maszynowe Pepesze. Z
umundurowaniem, poza o/cerami, by!o gorzej. Jednak(e, ka(dy mia! na
czapce orze!ka i pas skórzany. Na wozach taborowych widzia! du(o konserw,
ale nie dowiedzia! si% czyjej produkcji. Tylko w Wigili%, przygotowan$
przez jego rodziców, (o!nierze otrzymali przydzia! wódki. Poza tym picie
6: ;cd. z poprz str./ Gdy umowa zosta!a zerwana, gen. Bór pot%pi! NSZ i wraz z
Delegatem Rz$du wydali o#wiadczenie o nielegalno#ci NSZ. Dowódc$ NSZ
zosta! gen Bogucki. Brygada &wi%tokrzyska zosta!a sformowana w lecie 1944r.
z oddzia!ów partyzanckich OW V, OW III i OW Warszawa. W sk!ad Brygady
wchodzi!y 2 pu!ki piechoty= 202 Pu! Piechoty w sk!adzie 2 batalionów ;6
kompanii: oraz 204 Pu!k Piechoty równie( w sk!adzie 2 batalionów ;5 kompanii: oraz kompanii szkolnej, Szko!y Podchor$(ych i Szko!y Podo/cerskiej.
Dowódc$ Brygady zosta! p!k. Antoni Szacki  D$browski Bohun. Pocz$tkowy stan Brygady wynosi! ok.850 (o!nierzy. Po paru tygodniach wzrós! do
1400 (o!nierzy. W czasie marszu na Zachód nie spad! poni(ej 1200 (o!nierzy.
_ród!o= Ma!a Encyklopedia Wojskowa T.1 Wyd. MON Warszawa 1971r.
7: ANTONI BOHUN D\BROWSKI  By!em dowódc$ Brygady &wi%tokrzyskiej Narodowych Si! Zbrojnych. Pami%tnik dowódcy #wiadectwem (o!nierzy  Dokumenty. Przedruk z A= Veritas Foundation Publication  Centre
London  Vers 1989.
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by!o surowo zabronione. By!y kol%dy, ale da!o si% wyczu* u (o!nierzy
smutek. Wokó! (o!nierzy kr$(y! bez przerwy jaki# sier(ant, którego jak
ognia unikano. Zdaniem Korsarza, sier(ant ten prawdopodobnie by! z
kontrwywiadu Brygady.
12 stycznia 1945 r. po trzech tygodniach, Brygada opu#ci!a le(e i robi$c p%tle wokó! Tunelu - przez Marcinkowice, "arnowiec, Kozieg!owy,
Lubliniec i Cz%stochow% - pomaszerowa!a na Zachód. W Czechos!owacji
znalaz!a si% pod ochron$ wojsk ameryka'skich.
Posterunek (andarmerii w Ksi$(u Wlk. opustosza!. Nie wida* Niemców,
ani granatowych policjantów. Jeszcze przed tygodniem w #rod% 13 grudnia,
po dokonaniu masakry w Trzonowie, pe!no ich by!o na ulicach. Wracali
ob!adowani zrabowanym dobytkiem mieszka'ców Trzonowa.
SS Oberstumfuererzy Carl i Riedinger oraz kilku SS Scharfuererów, zatrzymali si% w restauracji Hübnera, a reszta wehrmachtowców i SS-manów
biwakowa!o na Rynku. Pó)nym wieczorem odjechali do Miechowa.
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ROZDZIA" VIII
GDY SKO'CZY"A SI% WOJNA
Spodziewamy si%, (e lada dzie' nast$pi ofensywa Armii Czerwonej.
Lu)ne i zwarte oddzia!y Wehrmachtu i innych formacji przemieszczaj$ si%
od wschodu w stron% Miechowa. Niemcy nie s$ ju( tak butni jak jeszcze
par% tygodni temu.
Wieczorem 14 stycznia 1945 r. zjawili si% w mie#cie sowieccy (o!nierze. Na placu tartacznym, os!oni%tym wokó! olbrzymimi wi$zami, ustawili
dzia!ka przeciwpancerne. W nocy zmasakrowali kolumn% pancern$ Wehrmachtu, przemieszczaj$c$ si% od strony Wodzis!awia na Miechów. Rankiem
nast%pnego dnia ogl$dali#my rozbite transportery opancerzone i czo!gi, a
w przydro(nych rowach trupy poleg!ych Niemców. Czerwonoarmi#ci wy!apywali ukrywaj$cych si% tu i ówdzie w stogach s!omy i op!otkach wehrmachtowców. Wokó! pe!no broni maszynowej, granatów i pancerfaustów,
wszystko bez!adnie rozrzucone i nie zbierane.
W szaroburych postrz%pionych u do!u p!aszczach albo wywatowanych
kufajkach, z woreczkami zmy#lnie zawi$zanymi na plecach, bojcy pytali
ka(dego napotkanego Polaka kiedy uszo! German i czy daleko jeszcze
do Berlina.
W dwa dni po wkroczeniu Armii Czerwonej zjawi!o si% NKWD. Prowadzeni przez milicjantów ;MO:, zaaresztowali o/cerów i podo/cerów
AK. Zwo!a!em zbiórk% sekcyjnych dla ustalenia dzia!alno#ci Dru(yny w
nowych okoliczno#ciach. Ze z!o(onych meldunków wynika!o, (e zebrano
wiele sztuk broni, granatów i amunicji i zakopano wszystko w ogródkach
przydomowych, ledwie owijaj$c szmatami. Nie wiemy co dalej robi*.
Po koniec stycznia nasz starszy kolega Zbys!aw Rudolf Pasek pchor.
Sprz$czka wezwa! na odpraw% najm!odszych (o!nierzy AK - g!ównie
szaro-szeregowców.
Zameldowali si%= Korab, Borys, Korsarz, Orlik, Wiktor,
Gro)ny, Chwat, Twardy i Mirek. Pchor. Sprz$czka zapozna! nas
z rozkazem gen. Leopolda Okulickiego Nied)wiadek1:, nast%pc$ gen.
Bora na stanowisku Komendanta G!ównego AK, o rozwi$zaniu z dniem
19 stycznia 1945 r. Armii Krajowej. W#ród grobowej ciszy czyta!=
Post"puj&ca szybko ofensywa sowiecka doprowadzi$ mo'e do zaj"cia
w krótkim czasie ca%ej Polski przez Armi" Czerwon&. Nie jest to jednak
zwyci"stwo s%usznej sprawy, o któr& walczymy od roku 1979. W istocie
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bowiem - mimo stwarzanych pozorów wolno!ci - oznacza to zmian" jednej
okupacji na drug&, przeprowadzan& pod przykrywk& Tymczasowego Rz&du
Lubelskiego, bezwolnego narz"dzia w r"kach rosyjskich ...
Polska, wed%ug rosyjskiej recepty, nie jest t& Polsk&, o któr& bijemy si"
szósty rok z Niemcami, dla której pop%yn"%o morze krwi polskiej i przecierpiano ogrom m"ki i zniszczenia Kraju. Walki z Sowietami nie chcemy
prowadzi$, ale nigdy nie zgodzimy si" na inne 'ycie, jak tylko w ca%kowicie
suwerennym, niepodleg%ym i sprawiedliwie urz&dzonym Pa*stwie Polskim.
#o%nierze Armii Krajowej Q
Daj" Wam ostatni rozkaz. Dalsz& sw& prac" i dzia%alno!$ prowad(cie w
duchu odzyskania pe%nej niepodleg%o!ci Pa*stwa i ochrony ludno!ci polskiej
przed zag%ad&. Starajcie si" by$ przewodnikiem Narodu i realizatorami
niepodleg%ego Pa*stwa Polskiego. W tym dzia%aniu ka'dy z Was musi by$
dla siebie dowódc&. W przekonaniu, 'e rozkaz ten spe%nicie, 'e zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by Wam u%atwi$ dalsz& prac" - z
upowa'nienia Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zwalniam Was z
przysi"gi i rozwi&zuj" AK.
Pchor. Sprz$czka poinformowa! jednocze#nie, (e na wyzwolonych
ziemiach utworzona zosta!a skadrowana konspiracyjna organizacja wojskowa pod nazw$ Ruch Oporu Armii Krajowej ;ROAK:. Wybra! nas, gdy( wie,
(e nie ulegniemy komunistycznej propagandzie i b%dziemy wierni idea!om,
o które walczyli#my w szeregach Armii Krajowej. Spontanicznie wyra(amy
zgod% i przybieramy nowe pseudonimy. Nie znamy stanowiska o/cerów,
których na razie nie aresztowa!a w!adza ludowa i NKWD. Zreszt$ szybko
znikli, udaj$c si% na Ziemie Odzyskane i na &l$sk.
Zaraz po wkroczeniu Armii Radzieckiej ujawnili si% komuni#ci, tworz$c
komórk% partyjn$ PPR ;Polska Partia Robotnicza:. Jej sekretarzem zosta!
szewc Jan Marjan, przezywany "ams. W sk!ad organizacji wesz!o kilku
statecznych obywateli Ksi$(a, których nigdy nie pos$dzali#my o sympatie
do komunistów. Tak g!%boko byli zakonspirowani.
Z pocz$tkiem lutego Komitet PPR zorganizowa! w Remizie Stra(ackiej
zebranie m!odzie(y ze wszystkich wsi Gminy Ksi$( Wielki. Organizatorzy wyst$pili z propozycj$ wst$pienia do m!odzie(owej organizacji pod
nazw$= Zwi$zek Walki M!odych. Byli#my i my na tym zebraniu. Mimo
widocznego niezadowolenia organizatorów, zebrani jednog!o#nie wybrali
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przewodnicz$cym Zarz$du Gminnego ZWM naszego starszego koleg%
pchor. Sprz$czk%, a cz!onkami Zarz$du jego podkomendnych. Otrzymali#my do dyspozycji lokal przy ulicy Krakowskiej, naprzeciwko domu dr.
Eugeniusza Madejskiego. Nie wiemy nic o celach tej organizacji. Na razie
w lokalu tym prowadzona jest nauka ta'ca i nic wi%cej.
Gdzie# w po!owie marca przyjecha! do braci Budzy'skich kolega z
Warszawy i dopiero otworzy! nam oczy, (e ZWM to przybudówka PPR.
Jednego dnia Zarz$d Gminny ZWM przesta! istnie*. Jan Marjan próbowa!
powo!a* nowy Zarz$d, ale mu si% to nie uda!o.
Jako cz!onkowie ROAK, nie przerywamy kolporta(u w#ród znajomych
konspiracyjnej gazetki Nowy Znak, wydawanej podobno przez ROAK
Obszaru Po!udniowego Polski. W przeddzie' &wi%ta 3 Maja rozrzucamy
specjalny numer przed domami mieszka'ców, o których wiemy, (e popieraj$
w!adz% ludow$. Nast%pnego dnia funkcjonariusze UB z Miechowa wraz
z milicjantami miejscowymi - szalej$. Przeprowadzone rewizje w wielu
domach, w tym i naszych, nic nie wykry!y. Na manifestacji zgonionych na
Rynek mieszka'ców w dniu 9 maja z okazji zako'czenia wojny cz!onek PPR
tow. Jan P%kalski ;przed wojn$ aktywny dzia!acz legalnej PPS: wyg!osi!
p!omienne przemówienie=
To nie wiosna, to nie maj - to wolna Polska, to wreszcie koniec wojny
itd. Natomiast sekretarz PPR tow. Jan Marjan o#wiadczy!, (e ju( schwytano
wrogów ludu pracuj$cego miast i wsi. Nikogo jednak nie aresztowano.
Wakacje sp%dzamy jeszcze razem, rozprowadzaj$c Nowy Znak, który
coraz rzadziej otrzymujemy, a( wreszcie pod koniec lipca w ogóle przestaje
dociera*. Dochodzimy do wniosku, (e nie ma szans na dalsz$ dzia!alno#*
konspiracyjn$, zw!aszcza, (e aresztowania zataczaj$ coraz szersze kr%gi.
Atak funkcjonariuszy UB i MO wymierzony jest g!ównie przeciwko dzia!aczom Polskiego Stronnictwa Ludowego ;PSL: Stanis!awa Miko!ajczyka.
Dochodzi do skrytobójczych mordów. W Ksi$(u, w bia!y dzie' zosta! zastrzelony przez komendanta posterunku MO dzia!acz PSL Witold Garbarz
z Konaszówki.
We wrze#niu 1945 r. kilku kolegów wyjecha!o do Miechowa, aby ko'czy* liceum i zdawa* matur%, natomiast ja, Heniek Zegan, Zbyszek Ptak,
Zosia Taborówna, Alina Zar%bianka i zostali#my i ju( nie na tajnych lecz
jawnych kompletach przygotowywa* si% do matury.
Za namow$ szwagra Gienka, dyrektora Gimnazjum i Liceum w Ksi$(u
Wielkim zorganizowa!em dru(yny harcerskie w szkole powszechnej i w
liceum. Dru(yn% (e'sk$ ZHP prowadzi!a dh. Kukurykówna z Boczkowic.

115
Na wiosn% 1946 r. oko!o 20 harcerzy z!o(y!o przyrzeczenie harcerskie przy
ognisku pod Zamkiem i otrzyma!o krzy(e harcerskie. Z ramienia Komendy
Hufca ZHP w Miechowie przyrzeczenie odbiera! dh phm Jamro(y z Komendy Hufca. Zast%powymi byli wówczas druhowie= Jerzy Koz!owski,
Antoni Kubrak, Tadeusz Nowak i Zbigniew Olku#nik,

Ryc. 83. Eugeniusz Madejski z (on$
Jadwig$ z domu "ela#kiewicz i z córkami=
z lewej S!awomira a z prawej Wanda
Fot. ze zbiorów autora

1 stycznia 1946 r. jeste#my #wiadkami uroczysto#ci przekazania przez
chor. Antoniego Kubraka Wir, sztandaru 25 pp z Piotrkowa Trybunalskiego o/cerom 25 pp Ludowego Wojska Polskiego. Chor. Antoni Kubrak, po
rozbiciu tego Pu!ku w którym s!u(y!, ukry! sztandar w ko#ciele para/alnym
w Puchaczowie k>Lublina, sk$d 2 grudnia 1945 r. przewióz! go do Ksi$(a
Wlk. Uroczysto#* przekazania sztandaru odby!a si% w remizie stra(ackiej
przy udziale kilku (o!nierzy 25 pp WP, uczestnicz$cych w dzia!aniach
wojennych we wrze#niu 1939 r., z-cy starosty miechowskiego Piotra "uraniewskiego oraz miejscowej spo!eczno#ci. My, byli (o!nierze AK mieli#my
za z!e Kubrakowi, (e b%d$c #wiadkiem aresztowania przez NKWD swych
towarzyszy broni ZWZ-AK ppor. Chryzogona Krasi'skiego Skorpion,
ppor. Zdzis!awa Gajosi'skiego Szarota, pchor. Henryka Rozworskiego
Haer oraz plut. W!adys!awa Gajosa Pilnik i Mieczys!awa Olku#nika
Ig!a i wywiezieniu ich do pracy w kopalniach w%gla w Stalino ;obecnie
Donieck: przekaza! sztandar Ludowemu Wojsku Polskiemu.
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Jak pisze w swej pracy Kazimierz Santora 4>7 maja 1958 r. powy(szy
sztandar przekazany zosta! przez 25 pp LWP do zbiorów muzealnych
Wojska Polskiego. Pisze P!at by! uszkodzonyQ na prawej stronie wyci%to
god!o or!a, a na lewej w prawym dolnym rogu wizerunek Matki Boskiej.
Nast$pi!o to prawdopodobnie w latach 1952-19531:.
B%d$c ju( na studiach w Krakowie kierowa!em nadal dru(yn$ ZHP
w Ksi$(u Wlk., a jednocze#nie by!em Cz!onkiem Komendy Hufca ZHP
Kraków-Powiat. W 1948 r. wyst$pi!em z tej organizacji, gdy( ZHP zosta!
niebawem rozwi$zany. W jego miejsce w!adze powo!a!y tzw. Organizacj%
Harcersk$ ;OH:, skupiaj$c$ tylko dzieci. Instruktorami zostali tylko cz!onkowie Zwi$zku M!odzie(y Polskiej ;ZMP:. Zamiast krzy(y harcerskich
cz!onkowie OH nosili znaczki w tle których widnia!y czerwone p!omienie,
a pozdrowieniem zamiast czuwaj - uniesienie prawej d!oni nad czo!em.
Wzory zaczerpni%te zosta!y z radzieckiego Pioniera. S!ysza!em o Dru(ynach Walterowskich, organizowanych przez Jacka Kuronia, ale nie
interesowa!em si% t$ organizacj$.
Po prze!omie pa)dziernikowym 1956 r. dosta!em zaproszenie na zjazd
instruktorów ZHP i OH do <odzi, które zorganizowa! minister O#wiaty
W!adys!aw Bie'kowski. W#ród aplauzu zebranych, z rezerw$ przez instruktorów OH, reaktywowany zosta! Zwi$zek Harcerstwa Polskiego, a jego
przewodnicz$cym zosta! wybrany dh hm Aleksander Kami'ski, legenda
ZHP i Szarych. Szeregów. Z uwagi na cz%ste wyjazdy na kontrol% w
teren, nie podj$!em dzia!alno#ci w Odrodzonym ZHP.
Po ponad 50 latach powróci!a sprawa mej dzia!alno#ci w harcerstwie
w Ksi$(u Wielkim, otó( moja siostrzenica S!awka ;S!awomira TkaczykMadejska: prowadz$c na pocz$tku 2006 r. kwerend% w Archiwum
Pa'stwowym w Krakowie, z siedzib$ w Wieliczce, natra/!a na zapis w
sprawozdaniu Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej ;PPR: o
sytuacji na odcinku m!odzie(owym w pow, miechowskim za lata 1946-1948
;str. 58, 759>Sygn, 18>6>1: nast%puj$cej tre#ci=
Dru'ynowym ZHP w Ksi&'u Wielkim jest obywatel #ela!kiewicz - akademik. Nie ujawnia si" politycznie, ale niekoniecznie ustosunkowuje si" do
obecnej rzeczywisto!ci.
Przypuszczam, (e wtedy sekretarzem POP PPR ;Jan Marjan, Jan Ma#l$g i
Józef Zaj$c: nie podoba!y si% moje gaw%dy na zbiórkach o wspania!ej dzia!alno#ci
harcerstwa sprzed wojny oraz, s!u(ba w Szarych Szeregach w latach wojny.
1: Opowie#ci wrze#niowych sztandarów - IN PAX W-wa 1990 r.
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Nie chc% obecnie docieka* kto donosi!, ale ju( wtedy mia!em pewne
podejrzenia wobec kilku ch!opców, kontaktuj$cych si% z komunistami.
Po maturze, któr$ zda!em w marcu 1947 r, w III Gimnazjum i Liceum
im. Króla Jana Sobieskiego w Krakowie, zapisa!em si% na Wydzia! Humanistyczny Uniwersytetu Jagiello'skiego ;polonistyka - historia literatury
polskiej: oraz jednocze#nie do Szko!y Nauk Politycznych przy Wydziale
Prawa tego( Uniwersystetu. Uko'czenie polonistyki dawa!o mi jedynie mo(liwo#* pracy w szkolnictwie, czego nie chcia!em, natomiast dyplom Szko!y
Nauk Politycznych gwarantowa! prac% w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zawsze #ni!em o podró(ach po #wiecie. W 1950 r. z!o(y!em podanie
o przyj%cie mnie do pracy w MSZ. Po kilku dniach otrzyma!em odmow%,
której nawet nie uzasadniono. By!em m!ody i naiwny. Nie zdawa!em sobie
sprawy ze zmian politycznych jakie zasz!y w kraju i kto mo(e pracowa*
w takim ministerstwie. Wprawdzie mia!em do#* dobrze opanowany j%zyk
niemiecki, s!abiej angielski, rosyjski oraz !acin% i grek%. Te ostatnie by!y
jak si% okaza!o potem zupe!nie nieprzydatne w nowej rzeczywisto#ci.
Tymczasem wakacje lat 1946-1949 sp%dzamy z kolegami, studiuj$cymi
w Krakowie, Warszawie i Wroc!awiu, Za zgod$ w!adz wojewódzkich w
Krakowie powo!ujemy Ko!o Studentów w Ksi$(u Wielkim, Jego prezesem
zosta! student Szko!y G!ównej Gospodarstwa Wiejskiego ;SGGW: w Warszawie Edward Budzy'ski, a ja sekretarzem.
W ramach dzia!alno#ci Ko!a tworzymy amatorski zespó! dramatyczny
i przygotowujemy do wystawienia w Remizie Stra(ackiej przedstawienia
znanych dramatopisarzy. Do jesieni 1949 r. wystawili#my !$cznie 9 przedstawie', po trzy w ka(de wakacje.
Przedstawienia re(yserowa! magister farmacji z apteki pan Wasilewski. Wyciska! z nas ostatnie poty. Niezast$pion$ su@erk$ by!a natomiast
Relka Olku#nik. W sk!ad zespo!u teatralnego wchodzili studenci= Edward i
Marian Budzy'scy, Ezechiel Górnikowski, W!adys!aw Kubu#ka, Czes!aw
Madetko, Zbigniew Pasek, Zdzis!aw S!u(ewski oraz Jerzy, Józef i Wincenty "ela#kiewicze. Z mieszka'ców Ksi$(a do!$czyli= Irena Chod)kowa
;nauczycielka szko!y powszechnej:, Irena Kubu#ka ;Bolig!owa:, Hania
Kaczmarska, Stasia Klimek, Boniek Madejski, Zygmunt Dziad ;P!$czy'ski: i Danka &wi$tek.
W lecie 1947 r. wystawino= Klub Kawalerów - M. Ba!uckiego, Damy
i Huzary - A. Fredry, )luby Panie*skie - tak(e A. Fredry.
Podczas wakacji w 1948 r. trzykrotnie wystawiono O'enek - M.
Gogola ;w rolach g!ównych Irena Kubu#ka i Jerzy "ela#kiewicz:, Dom
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Otwarty - M. Ba!uckiego, i Pan Inspektor Przyszed% - Prystleja ;w roli
tytu!owej Jerzy "ela#kiewicz:.

Ryc. 84. Lato 1949 r. W komedii A. Fredry M$( i (ona udzia! wzi%li= Irena Chod)kowa
i Edward Budzy'ski ;siedz$:, stoja od lewej= Jerzy "ela#kiewicz, Marysia Koz!owska z
Miechowa, Hania Kaczmarska, Danuta &wi$tek, Marian Budzy'ski, Kasia Klimek, siostrzenica I. Chod)kowej, Boniek Madejski, Relka Olku#nik, Ezechiel Górnikowski i prof.
Stefan Rolecki
Fot. ze zbiorów autora

W lecie 1949 r. prezentowano= M&' i #ona - A. Fredry ;w rolach
g!ównych Irena Kubu#ka i Boniek Madejski:, Latarnik - adaptacja noweli
H. Sienkiewicza ;w roli tytu!owej Wincenty "ela#kiewicz: oraz Ba!ka
;autor nieznany:.
Publiczno#* nagradza!a ka(de przedstawienie rz%sistymi brawami.
Najbardziej podoba!o si% widowni widowisko Ba!ka - rzecz o oddziale
partyzanckim AK. W rekwizyty broni ;nie atrapy: zaopatrzy! nas Komendant Posterunku MO Janek Nowakowski, który uczestniczy! w pracach
zespo!u. Z tym przedstawieniem byli#my w Dzia!oszycach, Wodzis!awiu
i Miechowie.
Oprócz przedstawie' organizowali#my na pro#b% wójta gminne do(ynki.
Wspomnie* tutaj nale(y o s!ynnych zabawach w remizie stra(ackiej, na
które o bilety wst%pu ubiegali si% co znamienitsi obywatele.
Pod koniec wakacji 1949 r. zostali#my powiadomieni, (e w!adze wojewódzkie w Krakowie rozwi$za!y Ko!o Studentów. Na tym zako'czy! si%
nasz kontakt z Ksi$(em Wielkim.
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ROZDZIA" IX
S"U#BA W NAJWY#SZEJ IZBIE KONTROLI
Na kursie inspektorów NIK
By! kwiecie' 1950 r. B!$ka!em si% bez celu po ulicach Krakowa. Nie
mog!em si% zdecydowa* co z sob$ robi*. Ko'czy! si% pobyt w Domu
Akademickim przy B!oniach. Którego# dnia, kupuj$c bilet do Miechowa,
zauwa(y!em na tablicy og!osze' Dworca G!ównego PKP informacj% o
naborze kandydatów na kurs inspektorów Najwy(szej Izby Kontroli. Nie
zastanawiaj$c si% d!ugo uda!em si% do znajduj$cej si% nieopodal dworca
Delegatury NIK. Nie przypuszcza!em, (e ten krok zwi$(e mnie na ca!e
(ycie z t$ instytucj$.
W Delegaturze przyj%to mnie z otwartymi ramionami. Spe!nia!em
wszystkie warunki przyj%cia na kurs, a poza tym zda!em przed sekretarzem
POP PZPR bardzo dobrze wst%pny egzamin. Odpowiedzia!em na wszystkie pytania. Jedno z nich pami%tam do dzi#= Kto to jest Anna Pauker?
Chodzi!o oczywi#cie o bardzo wa(n$ osobisto#* w KC Komunistycznej
Partii Rumunii.
Pod koniec maja otrzyma!em z centrali NIK wezwanie na kurs. Rozpoczyna! si% 10 czerwca w Falentach ko!o Raszyna. Zakwaterowano nas w

Ryc. 85. Autor w okresie gdy podejmowa! prac%
w NIK. Czerwiec 1950 r.
Fot. ze zbiorów autora
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XVII-wieczym neorenesansowym zespole pa!acowym ;przebudowanym w
pó)niejszych latach:, pami%taj$cym bitw% raszy'sk$ w 1809 r. ks. Józefa
Poniatowskiego z Austriakami. Tam te( mie#ci!y si% sale wyk!adowe.
Na kurs, drugi z kolei, przyby!o z ca!ego kraju oko!o 200 kandydatów,
skierowanych g!ównie przez komitety powiatowe PZPR. Wi%kszo#* legitymowa!a si% przewa(nie pe!nym wykszta!ceniem podstawowym. Na palcach
jednej r%ki mo(na by!o policzy* kandydatów z wy(szym wykszta!ceniem
i nieco wi%cej - #rednim. Byli to przodownicy pracy z zak!adów i fabryk,
w!ókniarze, kolejarze, stoczniowcy, kierowcy oraz urz%dnicy, tacy jak ksi%gowi czy rachmistrze. Wszystkich przyjmowa! osobi#cie komendant kursu,
p!k Tadeusz Orkan-<%cki ;b. dowódca Brygady Partyzanckiej AL &wit:.
Jego asystent H. Sroka, nazwany zupakiem, prowadzi! przyby!ego do
wyznaczonej komnaty pa!acowej, zastawionej pi%trowymi !ó(kami.
Przez pierwsze dni mozolono si% nad wype!nieniem kilkunastostronicowej ankiety personalnej. Jakich w niej pyta' nie by!o - o kandydacie, jego
rodzicach, rodze'stwie, bliskich i znajomychQ kiedy i po co si% urodzili,
gdzie mieszkaj$, co robi$ itp. Setki pyta'. W jednej z rubryk poda!em nierozs$dnie, zgodnie zreszt$ z prawd$, (e w czasie wojny by!em (o!nierzem
Armii Krajowej i walczy!em z okupantem niemieckim w partyzantce. O tej
wzmiance przypomnia! sobie Departament Kadr i Szkolenia w grudniu
1952 r., kiedy ju( pracowa!em w VII Departamencie w centrali NIK.
Delegowani do Falent kadrowcy, na czele z naczelnikiem Wydzia!u
Kadr E. Mokrosi'skim, mieli pe!ne r%ce roboty. Maj$c przed sob$ ankiet%
oraz opini% z terenowych ogniw partyjnych, a tak(e informacj% z organów
s!u(by bezpiecze'stwa, nieomal ka(demu zarzucali wi%ksze lub mniejsze
nie#cis!o#ci. Niemo(no#* ich wyja#nienia powodowa!a, (e w czerwcu i
lipcu codziennie jaki# kursant bez po(egnania chy!kiem opuszcza! Falenty.
Ostatecznie kurs uko'czy!o w grudniu 1950r. 112 osób, w tym 9 pa'.
W dwu olbrzymich salach pa!acowych zasiada!o w !awkach po 50-60
kursantów. Przez ca!y czas siedzia!em w pierwszej !awce obok starszego
ju( wiekiem kursanta Grzegorza Wajskopfa. Na poprzednim, zreszt$
pierwszym kursie, by! zaopatrzeniowcem. W okresie mi%dzywojennym
- jak mi si% zwierza! - siedzia! w celi z komunistami, m.in. z Franciszkiem
Jó)wiakiem, obecnym prezesem Najwy(szej Izby Kontroli. St$d te( udzia!
w kursie, a po jego zako'czeniu obiecane stanowisko dyrektorskie. Tak
te( si% sta!o. Przy rozdaniu dyplomów uko'czenia kursu i skierowa' do
poszczególnych jednostek, G. Wajskopf zosta! szefem Delegatury NIK w
Lublinie. Siedz$c obok mnie w !awce nie opuszcza! (adnego wyk!adu czy
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*wiczenia, ale te( nie rozumia!, jak i wi%kszo#* kursantów, o co chodzi
wyk!adowcom.
Tematy wyk!adów i *wicze' wymy#la! dyrektor naukowy kursu prof.
W. Reiss. Dotyczy!y one g!ównie planowania, statystyki, techniki przeprowadzenia kontroli oraz organizacji przedsi%biorstw i ksi%gowo#ci.
Mego s$siada dobija!y wyk!ady i *wiczenia z ksi%gowo#ci, prowadzone
zreszt$ bardzo przyst%pnie przez pani$ Jadwig% Grochock$. Debet-kredyt,
winien-ma oraz te szubieniczki ;przyk!ady ksi%gowania:. To by!o nie do
zniesienia. W#ród kursantów najwi%kszy l%k budzi! wyk!adowca prawa mgr
Kazimierz Piwowarski, absolwent pierwszego kursu. Na wst%pie ka(dego
wyk!adu sprawdza! wyrywkowo przyswojenie podyktowanych poprzednio
paragrafów. Przykro by!o patrze* jak po obiedzie, w czasie wolnym od
zaj%* a( do kolacji, snu!y si% po parku i nad stawami gromadki kursantów,
ucz$cych si% na pami%* podanych wiadomo#ci.
Wreszcie, gdzie# z pocz$tkiem wrze#nia, wybuch!a bomba. Wajskopf nie
mog$c d!u(ej znie#* mgr Kazia, który na ka(dym wyk!adzie zn%ca! si% nad
nim i kilkoma jeszcze przodownikami pracy, pojecha! ze skarg$ do centrali.
Po kilku dniach przyjecha! na wizytacj% Prezes NIK. Towarzyszy!a mu szefowa jego Gabinetu - mjr Lena. Mówiono, (e to jego (ona Helena Woli'ska,
pó)niejsza os!awiona prokurator wojskowy. Po naradzie z kierownictwem
kursu zlikwidowano czas wolny po obiedzie. K. Piwowarski przywo!any
zosta! do porz$dku i nikt ju( nie uczy! si% na pami%* jego wyk!adów. Najwa(niejszym przedmiotem nauczania sta!a si% historia WKP;b:. Wyk!ada! j$ mjr
Miko!aj Potresow z Ataszatu Wojskowego Ambasady ZSRR. Dzie' w dzie',
a( do ko'ca kursu, mjr M. Potresow do#* dobr$ polszczyzn$ przybli(a! nam
fragmenty, nie do zapami%tania, Krótkiego kursu WKP;b:. Gdy którego#
dnia kursant ". zapyta! wyk!adowc%, kto jest autorem tego wiekopomnego
dzie!a, mjr M. Potresow odpar!= Sam J. W. Stalin. Tylko wrodzona skromno!$
wodza ludu pracuj&cego ZSRR nie pozwoli%a mu umie!ci$ swego nazwiska
na tym dziele. Tu wreszcie G. Wajskopf wyró(nia! si% znajomo#ci$ przedmiotu. Ku naszej uciesze tylko on dyskutowa! z wyk!adowc$. Na szcz%#cie,
na ko'cowym egzaminie nie pytano z historii WKP;b:.
W ramach *wicze' pierwsz$ kontrol% przeprowadzi!em pod kierunkiem
p. Rottera w cyrku, który rozbi! namioty na Pradze, tam gdzie znajduje si%
obecnie Stadion X-lecia. Bada!em, zgodnie z dostarczon$ przez IX Departament ;/nanse: tematyk$, stan kasy i rozliczenie ze sprzedanych biletów.
Oczywi#cie nic si% nie zgadza!o. Dyrektor cyrku z miejsca zwolni! kasjerk%, a ja mia!em wyrzuty sumienia, (e si% do tego przyczyni!em. Nast%pn$
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kontrol% wed!ug tematyki III Departamentu ;administracja i gospodarka
komunalna: przeprowadzi!em ju( osobi#cie w hotelu Polonia. Liczy!em
bielizn% po#cielow$, zu(ycie #rodków czysto#ci i co# tam jeszcze. Wynikami kontroli zainteresowa! si% dyrektor departamentu p. Kaczy'ski, który
namawia! mnie, aby po zako'czeniu kursu przyj#* do niego do pracy.
Ko'cowe egzaminy zda!em do#* dobrze, uzyskuj$c wysok$ lokat% i
stanowisko inspektora z VI grup$ uposa(enia pracowników pa'stwowych.
Doda* nale(y, (e dyrektor departamentu w NIK mia! III grup% uposa(enia.
Pierwsze lokaty mieli, jak by!o do przewidzenia, przodownicy pracy, w
tym oczywi#cie G. Wajskopf. W zwi$zku z moj$ lokat$ mia!em prawo
wyboru delegatury NIK, z wy!$czeniem centrali, do której kierowani byli
tylko nieliczni. G. Wajskopf namawia! mnie do Lublina, a Tadeusz Uracz
do Kielc, gdzie zosta! mianowany szefem delegatury. Wybra!em Pozna'.
Chcia!em odszuka* cz!onków rodziny, którzy pod koniec ubieg!ego wieku
wyemigrowali z Ksi$(a Wielkiego do Inowroc!awia i Ciechocinka.
Dzia!aj$ce w czasie kursu ko!o Zwi$zku M!odzie(y Polskiej, przy
aprobacie kierownictwa kursu zebra!o od wszystkich kursantów, wyk!adowców, kierownictwa oraz prezesa i wiceprezesów NIK zdj%cia i sporz$dzi!o
tableau. Na #rodku, pod zdj%ciami, wypisano maksym% Stalina= Kadry
decyduj$ o wszystkim.
W Delegaturze NIK w Poznaniu
W Delegaturze przyj%to mnie serdecznie. Nigdy pó)niej nie spotka!em
tak przemi!ych, uczynnych i go#cinnych kolegów. Szef Delegatury, Kazimierz Maliszewski, odda! mnie pod opiek% st. insp. Wilczy'skiego i zaraz
wys!a! na kontrol%. Po dwóch wspólnie przeprowadzonych kontrolach
opiekun uzna!, (e mog% pracowa* samodzielnie.
Cykl kontroli wed!ug programów ;tematyk: poszczególnych departamentów centrali trwa! zwykle miesi$c. W tym czasie nale(a!o zbada*
zagadnienie, napisa* protokó! i sprawozdanie oraz projekt wyst$pienia.
Ostatniego dnia miesi$ca ca!y materia! pokontrolny sk!ada!o si% na dziennik
w sekretariacie. W zasadzie nie by!o (adnego usprawiedliwienia, gdy nie
dotrzyma!o si% wyznaczonego terminu, z wyj$tkiem choroby, ale to znowu
bardzo komplikowa!o plan pracy Delegatury.
Na pierwsz$ samodzieln$ kontrol% wys!ano mnie do Oddzia!u NBP w
Gnie)nie. Nie mia!em zupe!nie poj%cia, o co chodzi w tej kontroli. Tylko
uprzejmo#ci i wyrozumia!o#ci dyrektora Banku, dr-a praw z Uniwersytetu
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Jagiello'skiego, który jak si% okaza!o zna! mnie z Krakowa, zawdzi%cza!em,
(e kontrola wypad!a dobrze. Nast%pnie pojecha!em do Kalisza z poleceniem
zbadania ca!okszta!tu dzia!alno#ci przedsi%biorstwa gospodarki komunalnej.
Czego tam nie by!o w tematyce III Departamentu= organizacja przedsi%biorstwa, wykonanie rocznego planu remontów budynków mieszkalnych,
racjonalizacja i wynalazczo#*, bezpiecze'stwo i higiena pracy, gospodarka
/nansowa i Bóg wie co jeszcze. Zamiast zwiedza* pi%kne miasto nad Prosn$,
i#* do teatru czy umówi* si% do kawiarni z poznan$ w przedsi%biorstwie
dziewczyn$, ca!ymi dniami i nocami pracowa!em.
Na comiesi%czn$ narad% w delegaturze przyjecha!em z kompletem
materia!ów pokontrolnych. W naradzie uczestniczy! przyby!y z Warszawy
dyrektor Departamentu Prezydialnego p!k Gustaw Alef-Bolkowiak, b. dowódca oddzia!u partyzanckiego AL. Przyjecha! do Poznania, aby agitowa*
pracowników delegatury do podpisania po(yczki pa'stwowej. Nie uprzedzaj$c mnie i nie znaj$c wyników mojej kontroli w Kaliszu, szef delegatury
kaza! mi j$ omówi* na naradzie w obecno#ci go#cia. Zaskoczony, j$kaj$c
si%, jako# wybrn$!em z trudnej sytuacji i nawet uzyska!em wysok$ ocen%.
Ciesz$c si% z tego, podpisa!em zgod% na potr$cenie w 12 ratach po(yczki
w wysoko#ci miesi%cznej pensji. Koledzy mieli mi za z!e, (e si% wychyli!em. Oni zadeklarowali najwy(ej po 50` miesi%cznego wynagrodzenia.
Jednak na tej po(yczce nie straci!em. Po kilku latach wylosowa!em zwrot
od pa'stwa wielokrotno#ci po(yczki.

Ryc. 86. Pierwszy maja 1951 r. w Poznaniu. Na pierwszym planie Szef delegatury NIK
Kazimierz Maliszewski, drugi od prawej st.ins. Zenon Gackowcki, za nimi - autor.
Fot. ze zbiorów autora
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Gdy zbli(a!o si% #wi%to PKWN lub rocznica Wielkiej Socjalistycznej
Rewolucji Pa)dziernikowej musieli#my i my podejmowa* zobowi$zania. Polega!o to na tym, (e na wniosek Rady Zak!adowej inspektorzy
zobowi$zali si% skraca* cykl kontroli o 10`, tj. o 3 dni. Taki meldunek
wysy!a! szef delegatury do centrali. Przewodnicz$cy Rady Zak!adowej
w centrali S. Ko!odziej sprawdza! wykonanie zobowi$zania.
Delegatura NIK w Poznaniu oceniana by!a bardzo wysoko. Tak przynajmniej twierdzi! szef po powrocie z comiesi%cznych narad w centrali.
Na dowód tego poszczególne departamenty zleca!y nam przeprowadzenie
kontroli w innych województwach.
We wrze#niu bada!em wykonanie planu wydobycia w%gla przez
Kopalni% W%gla Brunatnego w Koninie, a w pa)dzierniku kontrolowa!em ca!okszta!t dzia!alno#ci komunalnej gazowni w Gorzowie
Wielkopolskim. Wyniki kontroli uj$!em na jednej karcie formatu A4.
Przedstawi!em na niej kolorowymi kredkami kszta!towanie si% planowanych i wykonanych wska)ników poszczególnych zada'. W (adnym
miesi$cu wykonanie nie pokrywa!o si% z planem. Pl$tanina linii wykaza!a bezsens miesi%cznego planowania. Dyrektor gazowni podpisuj$c
protokó! zaniemówi! z wra(enia. Wysy!aj$c co miesi$c sprawozdania
do Ministerstwa Górnictwa nie zdawa! sobie sprawy, (e si% o#miesza.
Projekt wyst$pienia do ministra górnictwa szef delegatury wys!a! do VII
Departamentu, gdy( delegatura nie mia!a prawa kierowa* wyst$pie' do
w!adz centralnych.
Mija! listopad, w którym przeprowadza!em kontrol% w ZISPO ;Zak!ady im. Stalina w Poznaniu:. Zbli(a!o si% Bo(e Narodzenie. Otrzyma!em kilka dni urlopu i chcia!em jecha* do rodziców. Tymczasem przed
wyjazdem, ku mojemu zaskoczeniu, dowiedzia!em si%, (e od Nowego
Roku zosta!em przeniesiony s!u(bowo do pracy w centrali.
Z (alem opuszcza!em Pozna' i przemi!ych kolegów. S!u(yli mi
rad$ i pomoc$, a szef delegatury, Kazimierz Maliszewski, by! wprost
nadopieku'czy wobec mnie. Szczególnie zaprzyja)ni!em si% z koleg$ Syrewiczem. Zdradzi! mi, prosz$c o dyskrecj%, (e by! szefem
Sekretariatu Komendy Okr%gu AK w Wilnie, #ci#le wspó!pracuj$c
z gen. Aleksandrem Krzy(anowskim. Cudem unikn$! internowania i
wywózki na Ko!ym%. Przez wiele d!ugich jesiennych wieczorów snu!
opowie#ci o konspiracji AK na Wile'szczy)nie, walkach z Niemcami
i oddzia!ami litewskimi. Pod koniec 1952 r. jako jeden z pierwszych
zosta! usuni%ty z NIK.
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Sukcesy i upadek
Drugiego stycznia 1952 r. by!em ju( w Warszawie. Do#* szybko za!atwi!em w Departamencie Kadr i Szkolenia formalno#ci zwi$zane z przeniesieniem i zameldowa!em si% u dyrektora Departamentu VII, Henryka
Birencwajga. Do rozmowy ze mn$ poprosi! naczelnika Wydzia!u I - Adolfa
Nied)wiedzkiego. Kilka kontroli, jakie przeprowadzi!em w jednostkach
resortu górnictwa b%d$c w Delegaturze w Poznaniu zadecydowa!y, (e zosta!em przydzielony do tego wydzia!u.
Dyrektor H. Birencwajg poinformowa! mnie, (e zgodnie ze statutem
organizacyjnym, nadanym NIK ustaw$ z dnia 9 marca 1949 r. o kontroli
pa'stwowej, w sk!ad Departamentu VII wchodzi 5 wydzia!ów, które sprawuj$ kontrol% nad=
- Ministerstwem Górnictwa i Energetyki - Wydzia! I, nacz. A. Nied)wiedzkiQ
- Ministerstwem Przemys!u Ci%(kiego - Wydzia! II, nacz. R. GierwatowskiQ
- Ministerstwem Przemys!u Lekkiego - Wydzia! III, nacz. J. M%(y'skiQ
- Ministerstwem Przemys!u Rolnego i Spo(ywczego - Wydzia! IV, nacz A.Biling
- Ministerstwem Przemys!u Chemicznego - Wydzia! V, nacz. K. Najnigier.
Przy okazji dosta!em do przerobienia projekt wyst$pienia z mojej kontroli w
gazowni, któr$ przeprowadzi!em jeszcze w pa)dzierniku ubieg!ego roku.
Wydzia! I liczy! sze#ciu pracowników. Poza naczelnikiem by!o dwóch
przedwojennych st. inspektorów NIK- Lucjan Ko!akowski i Aleksander
Mo(ejko, dwóch sztygarów #ci$gni%tych z kopalni w%gla kamiennego Marian Bargie!a i W!odzimierz Glonek, mianowanych st. inspektorami bez
przeszkolenia na kursie, oraz kolega z kursu - Ludwik Jednoróg. Sztygarzy
budzili w NIK sensacj%, paraduj$c w górniczych mundurach.
W przeciwie'stwie do Poznania, w centrali przyj%to mnie do#* ch!odno,
z wyj$tkiem kierowniczki sekretariatu - pani Danusi Hryniewicz. Widz$c
na klapie mojej marynarki odznak% (eglarsk$, od razu zaproponowa!a mi
wst$pienie do klubu wio#larskiego istniej$cego w NIK.
Po tygodniu pobytu w Warszawie naczelnik kaza! mi jecha* do Katowic,
aby do!$czy* do zespo!u kontroluj$cego Central% Zaopatrzenia Górnictwa
i Energetyki. Kontrol% przeprowadzali st. inspektorzy A. Mo(ejko i M.
Bargie!a. Celem kontroli by!a ocena wywi$zywania si% Centrali z zapewnienia kopalniom w%gla kamiennego ta#m przeno#nikowych, wózków kopalnianych, drewna do obudowy oraz ró(nego rodzaju sprz%tu. Maszyn do
urabiania w%gla jeszcze nie by!o w kopalniach. Panowie Mo(ejko i Bargie!a
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- starsi inspektorzy - potraktowali mnie na wst%pie jak czeladnika i wysy!ali
po bu!ki. Znosi!em to cierpliwie i przygl$da!em si% ich pracy kontrolnej. Nie
mog!em wyj#* z podziwu, jak zaciekle przepisywali sprawozdania i informacje. W ogóle nie rozmawiali z pracownikami tej jednostki, tylko wci$(
pisali, na mnie nie zwracaj$c (adnej uwagi. Wreszcie nie wytrzyma!em i
zapyta!em= Co w%a!ciwie panowie robicie? Przecie' to nie jest kontrola, w
jaki sposób chcecie odpowiedzie$ na pytania zawarte w tematyce kontroli?
Ja nie mam zamiaru uczestniczy$ w tej zabawie. Powiedzia!em, (e przejmuj% kierownictwo kontroli, na co obaj zgodzili si% bez s!owa sprzeciwu.
Przy pisaniu protoko!u domagali si% tylko, abym uj$! w nim jak najwi%cej
ich materia!u.
Na nast%pn$ kontrol% w Kopalni W%gla Kamiennego Stalin w Sosnowcu naczelnik A. Nied)wiedzki znów wyznaczy! mnie i obu sztygarów.
Temat kontroli nie by! !atwy. Mieli#my zbada* przyczyny niewykonania
planu wydobycia w%gla. Trudno uwierzy*, (e po tej kontroli wyst$pienie
;kilkakrotnie przerabiane: do ministra górnictwa i energetyki podpisa!
sam prezes NIK. Za t% kontrol% dosta!em pierwszy raz w NIK nagrod% w
wysoko#ci 500 z!. By!a to po!owa mojej pensji. Nast%pna kontrola w KWK
Szombierki przynios!a równie( wyniki, ale ju( bez nagrody. Te osi$gni%cia spowodowa!y, (e z funkcji zast%pcy naczelnika odwo!any zosta! L.
Ko!akowski, a ja zaj$!em jego miejsce.
W po!owie roku przyj%to do Departamentu VII na stanowisko wicedyrektora Jana Klimaszewskiego, o/cera WP w wojnie 1939 r., je'ca
Woldenbergu. Wprowadza!em go w tajniki warsztatu kontrolerskiego. Jan
Klimaszewski by! nast%pnie d!ugoletnim dyrektorem Zespo!u Górnictwa
i Energetyki.
W sierpniu zosta!em oddelegowany jako wyk!adowca na V kurs do Falent. Prowadzi!em wyk!ady i *wiczenia z techniki kontroli. Tam pozna!em
m.in. Józefa Hrybowicza, z którym pó)niej pracowa!em w jednym zespole
ponad 30 lat. Po zako'czeniu wyk!adów i egzaminach wróci!em do pracy
w moim Wydziale. Dowiedzia!em si%, (e prowadzone by!y na mój temat
rozmowy i mam otrzyma* w nied!ugim czasie mieszkanie. Dotychczas
mieszka!em w pokojach go#cinnych NIK przy ul. Litewskiej. Wszystko
uk!ada!o si% pomy#lnie i nic nie zapowiada!o zbli(aj$cej si% katastrofy.
Sejm uchwali! 22 listopada 1952 r. ustaw% o kontroli pa'stwowej, likwiduj$c$ Najwy(sz$ Izb% Kontroli, a w jej miejsce powo!ano Ministerstwo
Kontroli Pa'stwowej. Zacz%!y si% przygotowania do reorganizacji. Uchwa!$
nr 1190 z dnia 9 grudnia 1952 r. Rada Ministrów nada!a MKP statut organi-
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zacyjny, wed!ug którego w sk!ad Ministerstwa wchodzi!y= Gabinet Ministra,
4 departamenty ;Prezydialny, Kadr i Szkolenia, Organizacyjno-Instruktorski
i Bud(etowo-Gospodarczy: i 34 zespo!y. Jednocze#nie ulega!y likwidacji
wszystkie komórki kontroli wewn%trznej w ministerstwach i centralnych
urz%dach. Du($ sensacj% wywo!a! zapis w ustawie ;art. 13:, wed!ug którego
Rada Ministrów mia!a wprowadzi* stopnie s!u(bowe dla pracowników,
umundurowanie oraz odznaki stopni s!u(bowych. Og!oszony zosta! konkurs
na projekt munduru i odznak.
Pod koniec roku zbiera!em materia!y kontrolne i przygotowywa!em si%
do opracowania uwag do wykonania bud(etu za 1952 r. przez Ministerstwo
Górnictwa i Energetyki. Tu( przed #wi%tami Bo(ego Narodzenia zosta!em
wezwany do Wydzia!u Kadr, gdzie naczelnik E. Mokrosi'ski wr%czy! mi
wypowiedzenie z pracy z dniem 31 marca 1953 r. Zaniemówi!em z wra(enia. Na pytanie - dlaczego? odpar!= ,,Z tak& przesz%o!ci& nie mo'ecie
pracowa$ w Ministerstwie Kontroli Pa*stwowej. I nic wi%cej. Wszyscy
byli zaskoczeni, wicedyrektor J. Klimaszewski poszed! sprawdzi* o co
chodzi, ale po powrocie nic nie mówi!, wiceprezes gen. Jan Górecki, który
nadzorowa! Departament VII i który mnie wysoko ceni!, radzi! mi wyjecha*
z Warszawy na Ziemie Odzyskane i tam si% gdzie# zaszy*. Wiceprezes
W!adys!aw Wicha odmówi! interwencji. By!em za!amany i nie wiedzia!em,
co mam z sob$ robi*. Bez pracy i mieszkania w Warszawie. Z!o(y!em w
wielu urz%dach i instytucjach ofert% zatrudnienia, podaj$c (e pracowa!em
w NIK. Przy okazji nast%pnych wizyt dowiadywa!em si% ka(dorazowo, (e
nie ma dla mnie pracy. Z ca!$ pewno#ci$ zwracano si% do NIK po opini%.
Takie by!y wtedy zwyczaje. Dopiero przypadkowo spotka!em na ulicy
b. naczelnika Wydzia!u IV ;nie pami%tam nazwiska:, który sam odszed!
z NIK i zosta! szefem kadr w Polskiej Agencji Prasowej. Zaproponowa!
mi prac% i powiedzia!, (e nie b%dzie dzwoni! w mojej sprawie do NIK. Po
paru dniach zawiadomi! mnie, (e redaktor naczelny PAP - pani Mincowa,
(ona Hilarego, zaprasza mnie na rozmow% w sprawie zatrudnienia w PAP.
Do rozmowy jednak nie dosz!o, gdy( nagle zosta!em wezwany do ministra
Kontroli Pa'stwowej Franciszka Jó)wiaka. W Sekretariacie czeka! ju( dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia - p. Sa!ata. Gdy razem weszli#my
do gabinetu, minister wertowa! grub$ teczk% moich akt osobowych. Nie
zapraszaj$c aby#my usiedli, od razu zapyta! dyr. Sa!at%= Co wy chcecie od
niego? Walczy% w partyzantce, zosta% ranny, otrzyma% Krzy' Walecznych. Czy
to ma%o? Nie pami%tam dok!adnie co odpowiedzia! dyrektor, ale by!o to
co# o czujno#ci, wrogu klasowym itp. Gdy poda!em ministrowi otrzymane z

128
kadr wypowiedzenie, przedar! je i kaza! mi i#* do pracy. Nie dowiedzia!em
si%, kto interweniowa!. W taki oto sposób zako'czy! si% akt dramatu, który
bardzo prze(y!em.
Dopiero po prze!omie pa)dziernikowym 1956 r., kiedy ka(dy móg! zapozna* si% ze swoimi aktami osobowymi, i ja to zrobi!em. By!em wstrz$#ni%ty, W 1952 r. szef Departamentu Kadr Sa!ata, któremu nie wystarcza!a moja
24. stronicowa ankieta personalna, wys!a!, do Ksi$(a dwóch inspektorów
aby zebrali od s$siadów i Komitetu PZPR i opini% o ca!ej mojej rodzinie. Nie
przypuszcza!em, (e tak podle post$pili najbl(si s$siedzi, a nawet krewni.
Nie b%d% wymienia! ich nazwisk, tylko z powodu zamieszka!ego w Ksi$(u
ich potomstwa. Sami oszczercy ju( nie (yj$. Odwiedzaj$c wielokrotnie sw$
miejscowo#* demonstracyjnie nie podawa!em im r%ki. Czy zrozumieli swój
niecny post%pek? Czyba tak.
Ministerstwo Kontroli Pa(stwowej
Tak wi%c pozosta!em w kontroli pa'stwowej. Nie skorzysta!em z
kusz$cej propozycji pana Bilinga, by!ego naczelnika IV Wydzia!u VII
Departamentu, podj%cia pracy w Polskiej Agencji Prasowej, w której wówczas zajmowa! stanowisko szefa kadr. Obiecywa!, (e po okresie próbnym
i poduczeniu si% j%zyka angielskiego zostan% wys!any jako zagraniczny
korespondent PAP.
Zosta!em w NIK, bo zda!em sobie spraw%, (e jestem przydatny w kontroli
pa'stwowej, cho* wiceprezes Jan Górecki namawia! mnie abym wyjecha!
z Warszawy, gdzie nie ma dla mnie (adnych perspektyw, i zaszy! si% gdzie#
na Ziemiach Odzyskanych, najlepiej w jakim# pa'stwowym gospodarstwie
rolnym. Ja jednak nie wyobra(a!em sobie, (e po trzech latach s!u(by w NIK
móg!bym zajmowa* si% czym innym. Ju( wtedy uzna!em, (e bardzo wa(ne
jest ujawnianie i dokumentowanie nieprawid!owo#ci i nadu(y* wyst%puj$cych
w przedsi%biorstwach i urz%dach. Trzeba pami%ta*, (e w tym czasie PZPR
kierowa!a niemal na wszystkie stanowiska kierownicze przoduj$cych robotników, przeszkolonych na kilkumiesi%cznych kursach w tzw. szkole dyrektorów
w Bytomiu. Zajmowali oni stanowiska dyrektorów kopal' i przedsi%biorstw
górniczych, maj$c jednak(e jako zast%pców kadr% in(ynieryjno-techniczn$,
w du(ej mierze sprzed wojny. Wielu tych górników by!o w dyrekcjach zjednocze' w%glowych, a nawet w Ministerstwie Górnictwa.
Kiedy#, by!o to chyba w sierpniu 1953 r., po przeprowadzeniu kontroli
w Ministerstwie Górnictwa ;cz%#* departamentów technicznych by!a w
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Katowicach: i po podpisaniu protoko!u wiceminister Walenty K., do niedawna przoduj$cy r%bacz w jednej z kopal' powiedzia! mi= No dobrze,
podoba mi si" wasza kontrola, a teraz id(cie do kasy i niech wam wyp%ac&
1666 z%, bo ja kaza%em. Gdy (achn$!em si%, odrzek! - Albo jestem ministrem, albo nie.
Na podstawie ustawy z 22 listopada 1952 r. o kontroli pa'stwowej,
Rada Ministrów uchwa!$ nr 1190 z 9 grudnia tego( roku nada!a statut
organizacyjny Ministerstwu Kontroli Pa'stwowej. Zgodnie ze statutem w
sk!ad Ministerstwa Kontroli Pa'stwowej wchodzi!y= gabinet ministra, 4 departamenty i 34 zespo!y kontroli pa'stwowej, odpowiedniki dzia!aj$cych
ministerstw i centralnych urz%dów. Dotychczasowe delegatury NIK zosta!y
zlikwidowane. W sk!ad wa(niejszych zespo!ów wchodzi!y terenowe grupy
kontroli pa'stwowej, powo!ywane przez ministra kontroli pa'stwowej. Na
siedziby tych grup zosta!y przeznaczone pomieszczenia zlikwidowanych
delegatur. Tak na przyk!ad w Katowicach dzia!a!y grupy terenowe górnictwa, hutnictwa, energetyki i obrotu towarowego. <$czy!a je tylko wspólna
rachuba i administracja gmachu. Utworzono nawet kilkuosobowe specjalne
grupy do kontroli szczególnie wa(nych dla gospodarki narodowej zak!adów
przemys!owych i budowli. W Nowej Hucie dzia!a!a na przyk!ad dwuosobowa grupa, permanentnie badaj$ca dzia!alno#* zak!adów, wchodz$cych
w sk!ad Huty imienia W. Lenina.
W sk!ad Zespo!u Kontroli Pa'stwowej Górnictwa wchodzi!y= grupy
terenowe w Katowicach ;oko!o 20 kontrolerów:, w Wa!brzychu - do kontroli Dolno#l$skiego ZPW i Zjednoczenia W%gla Brunatnego we Wroc!awiu ;5 kontrolerów: i w Rzeszowie - do kontroli przemys!u naftowego i
gazowniczego ;4 kontrolerów:.
Grupy terenowe podlega!y bezpo#rednio dyrektorom zespo!ów w Warszawie i od nich otrzymywa!y plany pracy.
Na siedziby departamentów i zespo!ów przeznaczono cz%#* gmachu
w Al. Wojska Polskiego ;obecnie Al. Szucha:, w którym urz%dowa! minister Kontroli Pa'stwowej i trzech wiceministrów. Gmach dobudowany
od ul. Litewskiej do gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych zosta!
przeznaczony dla zespo!ów wojskowych i specjalnych, nadzorowanych
przez p!k. Rajkowskiego ;po 1956 r. wyjecha! do Kijowa:. W budynku przy
ul. Flory 12 mie#ci!y si% pozosta!e departamenty i zespo!y.
Niemal wszyscy zatrudnieni w grupach kontrolerzy nie byli przeszkoleni
na jakichkolwiek kursach kontrolerskich. W dotychczasowej pracy zajmowali si% g!ównie badaniem skarg i za(ale' wp!ywaj$cych do jednostek
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resortu górnictwa. Kontroli problemowych w ogóle nie przeprowadzali.
Kontrolerzy w grupie wa!brzyskiej zupe!nie sobie nie radzili. W zwi$zku
z tym w latach 1953-1954 cz%sto wysy!any by!em tam na tzw. instrukta(
i redagowanie protoko!ów z zebranych przez kontrolerów materia!ów.
W po!owie 1954 r. dyrektor W. Pepke zaproponowa! mi przeniesienie si% na
sta!e do Wa!brzycha i obj%cie stanowiska kierownika tej grupy. Na szcz%#cie
dla mnie nie dosz!o do realizacji tego pomys!u, bowiem w nied!ugim czasie
grupa wa!brzyska zosta!a zlikwidowana.
Wiktor Pepke kierowa! Zespo!em Kkontroli Pa'stwowej Budownictwa
przez trzy lata, ci$gle jako p.o. dyrektora, maj$c do pomocy st. kontrolera Micha!a Selingera. W czasie ich urlopów czy choroby ka(dorazowo
zarz$dzeniem ministra by!em przydzielany do pomocy w kierownictwie
zespo!u.
Do moich licznych obowi$zków nale(a!o m.in. sporz$dzanie kwartalnych planów pracy dla oko!o 40 kontrolerów, sprawozda' z ich wykonania,
korekta lub wr%cz pisanie od nowa wyst$pie' pokontrolnych na szczebel
centralny. Zdarza!o si%, co prawda rzadko, (e podczas nieobecno#ci kierownictwa zespo!u, za zgod$ nadzoruj$cego Zespó! KPG wiceministra Jana
Góreckiego sam podpisywa!em wyst$pienia pokontrolne.
Mimo (e wykonywa!em wiele odpowiedzialnych prac w zespole, wci$(
by!em tylko kontrolerem. Pomijano mnie przy awansach i odznaczeniach
pa'stwowych. Dopiero pod koniec 1954 r. dyrektor W. Pepke wywalczy! dla
mnie awans na st. kontrolera. Kadry pami%ta!y, (e by!em cz!onkiem AK.
Minister Franciszek Jó)wiak ceni! tylko tych dyrektorów i kontrolerów,
którzy przebywali w biurze równie( poza godzinami pracy. Mo(na by!o
przez ca!y dzie' nic nie robi*, a dopiero wieczorem przewraca* papiery i
udawa*, (e si% pracuje. Popo!udniowa frekwencja by!a najwi%ksza wtedy,
gdy zaobserwowano, (e minister nie wyjecha! po pracy do domu i z pewno#ci$ b%dzie chodzi! po pokojach. G!o#no by!o w ca!ej instytucji, gdy
którego# popo!udnia minister zasta! smacznie #pi$cego w fotelu jednego
z dyrektorów.
W kwietniu 1955 r. minister Franciszek Jó)wiak zosta! wicepremierem rz$du, a jego miejsce w MKP zaj$! - co prawda na krótko - Roman
Zambrowski. Jego przyj#cie na stanowisko Ministra Kontroli Pa'stwowej zaowocowa!o powszechn$ podwy(k$ dodatku kontrolerskiego o 5`
i zwi%kszeniem funduszu nagród za osi$gni%cia w kontroli.
Pod koniec 1955 r. dyrektorem Zespo!u KPG -ju( nie p.o. - zosta! in(.
górnik Stanis!aw Idzik, dotychczasowy doradca wicepremiera Piotra Jaro-
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szewicza. Nie wiem czemu lub komu to przypisa*, ale wkrótce zosta!em
jego praw$ r%k$ i ze wszystkimi sprawami zawodowymi zwraca! si% tylko do
mnie. Z tego powodu odczuwa!em skrywan$ wrogo#* ze strony M. Selingera, zw!aszcza (e pozwala!em sobie czasem na (arty z niego. Kiedy#, czytaj$c
protokó! z kontroli kopalni w%gla, zapyta! mnie co to jest lutnia. Odpar!em,
(e jest to dawny instrument szarpany pochodzenia arabskiego. Tymczasem
chodzi!o o ruroci$g o du(ym przekroju, doprowadzaj$cym powietrze do
wyrobiska górniczego. Gdy Selinger zosta! wicedyrektorem po!$czonych
Zespo!ów Górnictwa i Energetyki, nie mia!em !atwego (ycia.
Do sta!ych rytua!ów, podobnie jak w Delegaturze NIK w Poznaniu,
nale(a!o podejmowanie zobowi$za' indywidualnych z okazji #wi%ta
22 Lipca i Rewolucji Socjalistycznej w Zwi$zku Radzieckim. Wyje(d(aj$c
na pocz$tku lipca 1954 r. na urlop nieopatrznie poda!em adres gdzie b%d%
przebywa!. W kilka dni po przyje)dzie do uzdrowiska otrzyma!em pismo z
poleceniem niezw!ocznego poinformowania, jakie podejmuj% zobowi$zanie
z okazji zbli(aj$cego si% 22 Lipca. Zepsu!o mi to ca!y urlop. Odpisa!em,
(e przygotowuj% referat o bitwie pod Lenino. Nast%pnego roku dla uczczenia tego #wi%ta razem z Piotrem Bylic$ wykonali#my po godzinach pracy
olbrzymi$ plansz%, na któr$ nanie#li#my wszystkie jednostki Ministerstwa
Górnictwa, Centralnego Urz%du Geologii i Wy(szego Urz%du Górniczego, a
obok nich tematy i okresy kontroli przeprowadzonych w latach 1953-1954.
Plansza wzbudzi!a niema!$ sensacj%. Ogl$dali j$ dyrektorzy s$siednich
zespo!ów oraz cz!onkowie zwi$zkowej rady zak!adowej, która inicjowa!a
podejmowanie zobowi$za'. Z tymi zobowi$zaniami dochodzi!o nieraz do
absurdów. Jeden ze st. kontrolerów, #ci$gni%ty do pracy w NIK z kopalni
w%gla, gdzie pracowa! jako sztygar oddzia!owy, zobowi$za! si% przeczyta*
jak$# ksi$(k% techniczn$ i j$ stre#ci*. Zobowi$zanie wykona!, ale co tam
napisa! w kilku grubych zeszytach, nikt nie sprawdza!. Takich zobowi$za'
by!o bez liku.
Tymczasem poprawi!a si% atmosfera polityczna. Nie odczuwano ju( l%ku
przed wszechw!adnymi kadrami i inspekcj$ wewn%trzn$, ale w dalszym ci$gu zmor$ by!y cotygodniowe prasówki, zwykle w poniedzia!ek rano przed
prac$. Ka(dy, bez wyj$tku, musia! wys!ucha* politycznego komentarza z
Trybuny Ludu - g!ównie Wandy Odolskiej - i koniecznie zabra* g!os w
dyskusji. Pewna wo)na stale zabiera!a g!os i w nagrod% zosta!a urz%dniczk$
w Departamencie Administracyjno-Gospodarczym.
Pa)dziernik 1956 r. zaznaczy! si% odej#ciem z MKP Romana Zambrowskiego. Na s!ynnym VIII Plenum KC PZPR zosta! wybrany cz!onkiem
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Biura Politycznego. Po nim - ju( tylko w randze kierownika MKP - zosta!
Jan Górecki. Zaraz te( dla przypodobania si% nowej w!adzy zrezygnowa!
z buduj$cego si% dla MKP olbrzymiego gmachu przy ul. &wi%tokrzyskiej.
Zaj$! go niebawem Narodowy Bank Polski.
W MKP odbywa!y si% wtedy liczne otwarte zebrania partyjne, na których
po-wszechnie krytykowano kierownictwo ministerstwa, egzekutyw% POP
PZPR i rad% zak!adow$. Na jednym z nich w naszym Zespole I sekretarz
POP Zdzis!aw Sandomierski przeczyta! s!ynny referat Nikity Chruszczowa
O kulcie jednostki i jego nast%pstwach, wyg!oszony w lutym 1956 r. na
XIX Zje)dzie KPZR. S!uchali#my z zapartym tchem zarówno referatu, jak
i rewelacji p!k. Józefa &wiat!o, zbieg!ego na Zachód dyrektora jednego z
departamentów Ministerstwa Bezpiecze'stwa Publicznego, które wyg!asza!
w Radiu Wolna Europa.
By!o to chyba w marcu 1957 r. Przez kilka dni mieszka!em w
hotelu górniczym w Katowicach przy ul. K. Miarki z by!ym Naczelnym Prokuratorem Wojskowym gen. Stanis!awem Zarako-Zarakowskim. Przyjecha! do Katowic jako inspektor Ministerstwa
Górnictwa i Energetyki. Pami%tam, jak wieczorami rozmawiali#my
o jego mowach oskar(ycielskich w ponurych procesach oficerów
WP i AK. Na moje pytania, jak móg! tak post%powa*, zupe!nie
przybity obarcza! win$ Boles!awa Bieruta i Jakuba Bermana.
Wed!ug niego Bierut by! ogarni%ty obcesyjnie nienawi#ci$ do przedwojennych elit, g!ównie wojskowych. Sam przygotowywa! wnioski, konsultuj$c je jedynie z Bermanem, który jako cz!onek Biura Politycznego KC
PPR, a nast%pnie PZPR, odpowiada! za nadzór nad bezpiek$. Pomagali
im wysocy funkcjonariusze Ministerstwa Bezpiecze'stwa Publicznego tacy
jak= gen. Roman Romkowski ;Natan Grinspan-Kilkiel:, p!k Mieczys!aw
Mietkowski ;Moj(esz Baronski:, pp!k Józef &wiat!o ; Izaak Fleisohfarb: oraz
radzieccy o/cerowie pe!ni$cy funkcje w LWP szefa Informacji Wojskowej
p!k Wozniesie'ski ;by! zi%ciem gen. Karola Swierczewskiego: oraz p!k
Kulbaszewski - Naczelny Prokurator Wojskowy. Nad tymi dwoma nadzór
sprawowa! marsza!ek Konstanty Rokosowski.
Na pytanie dlaczego oskar(eni tak !atwo przyznawali si% do zarzucanych
im nieprawdopodobnych win, Zarakowski - acz niech%tnie - przyzna!, (e
byli torturowani i psychicznie zn%cani pod nadzorem doradców radzieckich,
których pe!no by!o w LWP i bezpiece. Zamierza!em pyta* go jeszcze o
przebiegu proce-sów, ilo#ci zamordowanych w kazamatach bezpieki, czy
i kto zosta! potem ukarany, gdy po paru dniach Zarakowskiego nie zasta!em
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w hotelu. Portier poinformowa! mnie, (e wyjecha! do Warszawy przys!anym
po niego samochodem.
Po kilku tygodniach dowiedzia!em si% przypadkowo, (e Zarakowski
zajmuje lukratywne stanowisko w Urz%dzie Rezerw Pa'stwowych.
Najbli)si i przyjaciele
B$d$c na #lubie W!adzi W!odarczyk z Tadkiem Kubu#k$ podczas
Swi$t Wielkanocnych 1955 r. w Ksi$(u Wielkim pozna!em kuzynk% Tadka
Wand% Nyc. Bawili#my si% razem na weselu i chyba razem wracali#my do
Warszawy.
Jej rodzice Janina i Józef przyjechali do Ksi$(a Wlk. na wiosn% 1954 r.
z Trzecin ;pow. Wysokie Maz.:, gdzie mieszkali w czasie wojny. Wcze#niej,
w latach trzydziestych przebywali na Wile'szczy)nie ;ko!o Trok:, gdzie
jej Ojciec by! administratorem maj$tku hrabiego Tyszkiewicza. Prze(ycia
wojenne na linii frontu niemiecko-radzieckiego w Trzecinach sprawi!y, (e
zaraz po wojnie opu#cili t$ miejscowo#*. Jeszcze wcze#niej Ojciec Wandy
by! administratorem maj$tku mrgb. Zygmunta Wielopolskiego Zygmuntów
ko!o Ksi$(a Wielkiego.
Z ca!ej rodziny Wandy tylko starszy brat Zygmunt zosta! w Warszawie
u wujostwa Genowefy i Boles!awa M$czynskich, zamieszka!ych przy
ul. Pró(nej 24. Natomiast Wanda, po krótkim pobycie u rodziców, wyjecha!a
do Warszawy do wujostwa.
Z Wand$ cz%sto, o ile nie przebywa!em na delegacjach s!u(bowych,
spotykali#my si% w kawiarni, teatrze, parku, a najcz%#ciej u W.T. Kubu#ków
na Saskiej K%pie. Wreszcie pod koniec 1956 r. o#wiadczy!em si% Jej. Ale
to nie wystarcza!o. Musia!em uzyska* zgod% jej starszej siostry ciotecznej
Hani S!omczy'skiej. Z dusz$ na ramieniu uda!em si% pewnego grudniowego wieczoru z wizyt$ na ul. Pró(n$. Wystawne przyj%cie w salonie z
daniami o których nie mia!em wcze#niej poj%cia i przychylno#* domowników, szczególnie m%(a Hani Leonarda oraz m!odszej siostry Marii - Felka
Przygodzkiego, onie#mieli!a mnie do tego stopnia, (e tylko odpowiada!em
zdawkowo na pytania o rodzinie, pracy i o wojnie.
Wydawa!o mi si%, (e zosta!em przyj%ty przychylnie, co mi niezmiernie
imponowa!o. Zygmunt by! raczej sceptyczny, w przeciwie'stwie do swej
narzeczonej Hani Skalskiej. Trzeba przyzna*, (e atutem z mojej strony by!o
w!asne mieszkanie, co prawda tylko kawalerka, telefon ;luksus na owe
czasy: oraz radio Pionier, nabyte na specjalny talon, Hania i Zygmunt
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do dzisiaj wspominaj$, ze rzekomo chwali!em si% posiadaniem talonu na
samochód Warszawa.
Po Nowym Roku przygotowania do #lubu ruszy!y pe!n$ par$. Dat% #lubu
ustalili#my na dzie' 25 kwietnia 1957 r. O wszystkim decydowa!a Pró(na.
Ja nie mia!em nic do powiedzenia. Musia!em uszy* sobie smoking, a buty
zamówi* u wskazanego szewca.
&lub brali#my w ko#ciele #w. Krzy(a przy Krakowskim Przedmie#ciu.
Czarnej limuzyny u(yczy! mi wiceprezes Najwy(szej Izby Kontroli Jan
Górecki.

Ryc. 87. &lub 25 kwietnia 1957 r.

Fot. ze zbiorów autora

Wyszukane potrawy na przyj%ciu weselnym u wujostwa M$czy'skich
zdumia!y zaproszonych go#ci, szczególnie z mojej strony.
Zaraz po #lubie Wanda wprowadzi!a si% do mnie na ul. Zakrzewsk$. Na
miesi$c miodowy wybrali#my si% na Mazury. Nie zabawili#my tam d!ugo.
Fatalne warunki mieszkaniowe i kiepskie wy(ywienie sprawi!y, (e po kilku
dniach pojechali#my do rodziców, z czego najbardziej zadowolona by!a
Jania, najm!odsza siostra Wandy. Uczestniczy!a z nami w wycieczkach pod
zamek Mirów, nad stawy i jezioro Jastrz%biec i do okolicznych lasów.
Na #lubie pozna!em m!odsz$ siostr% Wandy, Mari%. Zaraz po maturze
dosta!a nakaz pracy do szko!y w Wejsunach na Mazurach, w której to
miejscowo#ci w lecie 1948 r. by!em komendantem obozu harcerskiego
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Hufca Kraków-Powiat. Zaprzyja)ni!em si% wtedy z kierownikiem szko!y
dh.phm, Kazimierzem Mas!owskim. Maria poinformowa!a mnie, (e pan K.
Mas!owski zosta! w 1955 r zwolniny ze stanowiska tej szko!y, za - jak mu
to udowodniono - przynale(no#* do AK. Niebawem opu#ci! Wejsuny.
Od te#ciowej wys!ucha!em niezwyk!ej opowie#ci. Jej ojciec Jan Oracz
by! towarzyszem Józefa Pi!sudskiego w PPS i w I Brygadzie Legionów.
O(eni! si% z babci$ Wandy Stanis!aw$ z d. &wi$tek ;daty nie ustalono:. Po
#lubie zamieszkali w D$browie Górniczej i tam urodzi!y si% im dzieci= Pelagia, Genowefa, Janina ;Mama Wandy:, Tadeusz i Mieczys!aw. Po #mierci
Jana w 1918 r. wdowa z dzie*mi wróci!a do Ksi$(a Wlk.
6 sierpnia 1922 r. przebywa! w Ksi$(u Wlk. Marsza!ek Józef Pilsudski
;fakt ten udokumentowa!em w mojej pracy pt. SZARYMI SZEREGAMI
- Z dziejów Harcerstwa w Ksi$(u Wielkim - wyd. 2005 r.: Witany entuzjastycznie przez mieszka'ców oraz cz!onków pr%(nie dzia!aj$cego Ko!a
Peowiaków, podj%ty zosta! obiadem przez wdow% po Janie Oraczu.
Wtedy to rzekomo wr%czy! jej Order Wojenny Virtuti Militari, przyznany
po#miertnie swemu towarzyszowi broni. Babcia Stanis!awa przechowywa!a
ten order a( do wrze#nia 1939 r. Po wkroczeniu Niemców do Ksi$(a Wlk.
obawiaj$c si% rewizji zakopa!a go w przydomowym ogrodzie. Po wojnie
próbowa!a go odnale)* - ale bezskutecznie. Do dnia dzisiejszego zapewne
znajduje si% w ziemi.
W Wojskowym Instytucie Historycznym uzyska!em informacj%, (e
zapewnie by! to Srebrny Medal I Klasy, nadawany w Legionach.
Gdy 28 stycznia 1958 r. urodzi! si% nam Krzy#, rado#* przes!oni!a rozpacz Wandy po nag!ej #mierci w styczniu Jej Ojca Józefa.
Rodzicami chrzestnymi Krzysia zostali Hania S!omczy'ska i Tadek
Kubu#ka. W zwi$zku z powi%kszeniem si% rodziny w maju tego( roku
otrzyma!em wi%ksze mieszkanie przy Pl. D$browskiego, blisko wujostwa
M$czy'skich. Kiedy Wanda wróci!a do pracy w Instytucie Techniki Budowlanej, opiek% nad Krzysiem sprawowa!y na przemian nasze Mamy.
Ja niestety musia!em znowu cz%sto wyje(d(a* na &l$sk.
29 sierpnia 1964 r. urodzi!a si% nam Dorotka. Mamy wi%c wszystkie
dzieci. Sprzyja!o nam szcz%#cie, bo zanim Dorotka posz!a do przedszkola,
Wanda znalaz!a w #rodowisku zwi$zku emerytów fantastyczn$ babci%, pani$ Mari%. Ufali#my jej ca!kowicie i traktowali#my j$ jak cz!onka rodziny.
Uwielbia!a z wzajemno#ci$ Dorotk% jak w!asn$ wnuczk%.
Pani Maria d!ugo nas jeszcze odwiedza!a, kiedy to Dorotka chodzi!a do
przedszkola i do szko!y, a( w 1978 r. wyjecha!a na sta!e do P!ocka, gdzie
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mia!a w!asny domek , który zapisa!a Dorotce, O jej #mierci nikt nas nie
powiadomi!.

Ryc. 88. Wanda z Krzysiem w
Ksi$(u Wielkim. Lato 1959 r.
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 89. Krzy# z Dorotk$ na spacerze w parku.
Pa)dziernik 1966 r. Fot. ze zbiorów autora

Co roku w okresie letnim wyje(d(ali#my nad morze, a w zimie przewa(nie do Zakopanego. Wypoczywali#my w wszystkich o#rodkach wczasowych
od Krynicy Morskiej a( po &winouj#cie
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W Warszawie znalaz!o si% kilkoro kole(anek i kolegów z Ksi$(a Wielkiego. Byli to= W!adzia i Tadek Kubu#kowie, Hania i Jurek W!odarczykowie, Kazik i Romek Madejscy, Zbyszek Pasek, Eziek Górnikowski oraz
Edek i Marian Budzy'scy, a najpó)niej Józek "ela#kiewicz z (on$ Jadzi$.
Cz%sto spotykali#my si% na imieninach, uroczysto#ciach rodzinnych, a
pó)niej tak(e ze swoimi dzie*mi, Razem sp%dzali#my bale sylwestrowe i
karnawa!owe. S!ynne by!y szczególnie zabawy w Pa!acu Kultury i Nauki
oraz w Filharmonii Narodowej.

Ryc. 90. Na balu karnawa!owym w Filharmoni Narodowej w 1962 r. Od lewej= Hania i
Jurek W!odarczykowie, W!adzia Kubu#kowa, Zbyszek i Bogusia Paskowie, autor, Wanda, Tadek Kubu#ka i kuzynka W!adzi z Francji.
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 91. Na spotkaniu kole(e'skim z naszymi dzie*mi
Fot. ze zbiorów autora
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Ryc. 92. Na balu karnawa!owym w
Filharmoni Narodowej w 1985 r.
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 93. Wanda z Hani$ Szymkiewicz
na balu jak wy(ej.
Fot. ze zbiorów autora
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Kiedy# na imieninach u Bogusi i Zbyszka Pasków poznali#my przemi!ych go#ci, Hani% i Leona Szymkiewiczów. !$czy!a nas z nimi i Paskami
d!uga serdeczna przyja)'. W ka(d$ niedziel% od wiosny do jesieni pa'stwo
Szymkiewiczowie przebywali u nas na dzia!ce.

Ryc. 94. Z wizyt$ u pa'stwa Szymkiewiczów. Rok 1986.

Fot. ze zbiorów autora

Kontrole, kontrole
Jak ju( wspomnia!em wcze#niej, mój pobyt w domu by! ograniczony z
powodu licznych kontroli, przeprowadzanych w górnictwie w%gla kamiennego i brunatnego.
Kiedy#, przygotowuj$c si% do kontroli stanu bezpiecze'stwa w kopalniach w%gka kamiennego, zapozna!em si% ze statystykami G!ównego
Urz%du Statystycznego ;GUS: o wypadkach #miertelnych w kopalniach.
Nie zdawa!em sobie wtedy sprawy, jak niebezpieczna jest praca górników
na dole kopal'. Trup pada! g%sto ;rocznie by!o nawet 500 wypadków
#miertelnych:, a wypadki ci%(kie i lekkie dziesi$tkowa!y za!ogi kopal'.
Okaza!o si% jednak w toku kontroli, (e o/cjalne statystyki to zaledwie
niewielka cz%#* zaistnia!ych wypadków. S!u(by BHP w kopalniach w%gla
kamiennego - za wiedz$ i aprobat$ kierownictwa kopal', zjednocze' i ministerstwa - namawia!y górników, aby zg!aszali wypadki, nawet ci%(kie,
jako zaistnia!e w domu ;np. przy przesuwaniu mebli: albo w drodze do i
z pracy ;np. kamie' wyskoczy! spod ko!a przeje(d(aj$cego samochodu:.
Takie wypadki nie by!y zamieszczane w statystykach, a poszkodowani nie
otrzymywali (adnego odszkodowania.
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Jeden wypadek górnika w KWK Szombierki szczególnie mnie zainteresowa!. Górnik chorowa! ju( kilka tygodni z powodu - jak napisano w karcie
chorobowej - upadku z drabiny podczas malowania mieszkania. Znaj$c jego
adres, uda!em si% w towarzystwie inspektora Okr%gowego Urz%du Górniczego
w odwiedziny. Przedstawi!em si% (onie chorego, zaznaczaj$c (e przyjecha!em
specjalnie z Warszawy, aby dowiedzie* si% jaki jest stan zdrowia cenionego w
kopalni górnika i jak to si% sta!o, (e spad! z drabiny. - Ale' panoczku, temu
gi(dzie to sta%o si" w kopalni na nocnej zmianie. Karetka go przywioz%a. W
o#wiadczeniu na pi#mie chory przyzna!, (e do ukrycia wypadku w kopalni
namówi! go sztygar, gdy( psuje mu statystyk%.
Dyrektor kopalni tak mocno by! notowany w Komitecie Miejskim
PZPR w Bytomiu, (e po zako'czeniu kontroli, w której wykaza!em wiele
podobnych przypadków, nic mu si% nie sta!o. Zyskali jedynie poszkodowani górnicy, których wypadki w pracy - na skutek mojej kontroli zosta!y
o/cjalnie uznane i otrzymali odpowiednie odszkodowania.
Zbiorcza informacja o wynikach kontroli w kilkunastu kopalniach,
przeprowadzona wspólnie z inspektorami pracy Zwi$zku Zawodowego
Górników, w której wykaza!em nieprawdopodobne historie, nie wstrz$sn%!a ani ministrem górnictwa, ani te( Komitetem Wojewódzkim PZPR w

Ryc. 95. Autor ;szósty od lewej: z grup$ pos!ów Sejmowej Komisji Górnictwa po wyje)dzie z do!u Kopalni W%gla Kamiennego Dymitrow w Bytomiu w dniu 20 marca
1975 r.
Fot. ze zbiorów autora
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Katowicach. W odpowiedzi na wyst$pienie pokontrolne, podpisane przez
prezesa NIK Konstantego D$browskiego, który# z wiceministrów odpisa!,
(e s!u(by BHP zobowi$zane zosta!y do ewidencjonowania wszystkich
zaistnia!ych wypadków w pracy.
Przeprowadzona w rok pó)niej kontrola sprawdzaj$ca w tych samych
kopalniach nie wykaza!a poprawy. Na przyk!ad w KWK Sosnowiec w
dalszym ci$gu fa!szowano statystyki. Dyrektor zespo!u Jan Klimaszewski,
któremu przedstawi!em projekt protoko!u, nie chcia! wierzy*, (e tak post%puj$ w kopalni. Postanowi! uczestniczy* w naradzie pokontrolnej i by*
przy podpisywaniu protoko!u, wcze#niej jednak porozmawia* w cztery
oczy z dyrektorem kopalni Jerzym M. Do rozmowy nie dosz!o. Mój szef
siedzia! w sali konferencyjnej i ani s!owem nie odezwa! si%, gdy referowa!em
ustalenia kontroli na naradzie pokontrolnej, w której uczestniczyli m.in.
dyrektor techniczny, nadsztygarzy, I sekretarz KZ PZPR, przewodnicz$cy
rady zak!adowej i wielu innych dzia!aczy. Protokó! wraz z wnioskami pokontrolnymi podpisany zosta! bez zastrze(e'. By!o widoczne, (e zabieraj$cy
g!os w dyskusji lekcewa(yli przedstawione fakty.
Stwierdzi* nale(y, (e wypadkom ulegali zw!aszcza m!odzi górnicy,
rodem spoza &l$ska i Zag!%bia. W kopalniach, które wydobywa!y coraz
wi%cej urobku, tzn, w%gla i kamienia, brakowa!o stale górników. Z tego te(
powodu wydzia!y zatrudnienia wysy!a!y werbowników, którzy kr$(yli po
kraju i namawiali m!odych m%(czyzn do pracy w kopalniach. Obiecywali
wszystkim mieszkania w mie#cie, wysokie zarobki i premie z tytu!u Karty
górnika, trzynastki, czternastki, a nawet pi%tnastki. Dalej - mo(liwo#* otrzymania talonu na atrakcyjne wówczas towary w specjalnych
sklepach górniczych, mundury górnicze i odznaczenia pa'stwowe. Wielu
naiwnych uwierzy!o, ale po zetkni%ciu z tward$ rzeczywisto#ci$, po kilku
dniach, najwy(ej tygodniach, znikali zabieraj$c ze sob$ ubrania robocze i co
si% da!o wynie#* z Domu M!odego Górnika - bo tak$ szumn$ nazw% nosi!
hotel robotniczy. Dzia!y prawne poszukiwa!y zbiegów, a werbownicy nadal
szukali nowych naiwnych. Na nic zdawa!y si% moje wnioski o zaprzestanie
takiej dzia!alno#ci. Trwa!o to wiele lat, a( do g!osu dosz!a Solidarno#*.
Wtedy dopiero zaniechano tych praktyk.
Nigdy w toku prowadzonych kontroli nie mog!em ustali*, jakie uzyskano
efekty oszcz%dno#ciowe z tytu!u wprowadzonych rozwi$za' wynalazczych
i pomys!ów racjonalizatorskich. Natomiast z ustaleniem kosztów i wyp!aconych wynagrodze' nie by!o k!opotu. W#ród masy zg!aszanych tego typu
projektów, za które wyp!acano krociowe wynagrodzenia, obci$(aj$ce koszty
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kopalni, tylko nieliczne rozwi$zania -jak mi si% uda!o ustali* - przynosi!y
wymierne korzy#ci. Z regu!y do ka(dego wniosku racjonalizatorskiego
dopisywali si% dyrektorzy, ich zast%pcy i kto tylko móg!. Oni te( brali najwy(sze wynagrodzenia, a faktyczni twórcy tylko niewielki procent.

Ryc. 96. Autor podczas kontroli w Kopalni Odkrywkowej W%gla Brunatnego Be!chatów. W g!%bi gigantycznych rozmiarów koparka. Be!chatów 16.09.1983
Fot. ze zbiorów autora

Najwa(niejsze rozwi$zania techniczne, dotycz$ce mechanizacji eksploatacji w%gla by!y zg!aszane i ewidencjonowane w G!ównym Instytucie
Górnictwa w Katowicach. B%d$c tam w 1970 r. na kontroli, poprosi!em
do wgl$du dokumentacj% pewnego wniosku racjonalizatorskiego, którego
twórca otrzyma! z dwóch zjednocze' przemys!u w%glowego 1 mln z!.
Zaintrygowa! mnie fakt, (e z wnioskiem o wyp!at% powy(szej sumy wyst$pi! dyrektor Departamentu Nowej Techniki do wiceministra Górnictwa
i Energetyki. Okaza!o si%, (e twórc$ by! minister Górnictwa i Energetyki i
jednocze#nie wicepremier rz$du Jan Mitr%ga. Pomys! dotyczy! tzw. strzelania z pustk$. Zaprzyja)niony dyrektor KWK Milowice z D$browskiego
ZPW powiedzia! mi, (e dosta! polecenie z ministerstwa zastosowania tego
usprawnienia racjonalizatorskiego, ale okaza!o si%, (e jest ono zupe!nie nieprzydatne, bowiem nie przynosi opisanych efektów. Cz%#* wynagrodzenia
dla twórcy musia! jednak przekaza* do G!ównego Instytutu Górnictwa.
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W sobot% rano mia!em mie* dokumentacj% tego wynalazku na biurku.
Tymczasem w przeddzie' wieczorem zadzwoni! do mnie do hotelu szef
Delegatury NIK i powiadomi!, (e w poniedzia!ek rano mam by* u wiceprezesa NIK Antoniego Radli'skiego. Od razu domy#li!em si% o co chodzi
- zapewne o interwencj% autora wynalazku u prezesa NIK.
Po drodze do Urz%du Rady Ministrów w AL Ujazdowskich próbowa!em wyja#ni* wiceprezesowi o co chodzi. - Nie chc" nic s%ysze$, sami
wyja!nicie wicepremierowi, 'e nie mieli!cie upowa'nienia do kontroli tego
wynalazku. W tym stanie rzeczy postanowi!em wszystkiemu zaprzeczy*,
obci$(aj$c w pewnym sensie dyrektora Departamentu Nowej Techniki
MGiE, który oczywi#cie )le mnie zrozumia!, informuj$c zwierzchników
o tej kontroli. Panie premierze - powiedzia!em - dyrektor pana ok%ama%.
Nigdy nie przysz%oby mi do g%owy kontrolowanie wynalazku pana premiera.
W G%ównym Instytucie Górnictwa - zgodnie z tematyk& kontroli - przegl&da%em tylko rejestr i stwierdzi%em, 'e niektóre projekty wynalazcze nie mia%y
numerów ewidencyjnych, co jest niezgodne z obowi&zuj&cymi przepisami. To
wszystko. Wicepremier wyrazi! (yczenie, abym zbada! zastosowanie tego
projektu w kopalniach w%gla kamiennego wspólnie z dyrektorem jego gabinetu. Do kontroli jednak nie
dosz!o. Kierownictwo zespo!u kaza!o mi szybko wynie#*
si% z GIG. Gdy nast%pnego
dnia pakowa!em si%, g!ówny
ksi%gowy GIG szepn$! mi
do ucha= Pan wicepremier
kaza% przekaza$ z nale'nego
mu wynagrodzenia 566 666
z% na rzecz O!rodka Rehabilitacji Górniczej w Reptach
)l&skich. I to by! jedyny
efekt tej kontroli.
Ryc. 97. Wiceminister O#wiaty i
Wychowania gen. broni Zygmunt
Huszcza wr%cza autorowi Medal
Komisji Edukacji Narodowej. Warszawa 17 stycznia 1977 r.
Fot. ze zbiorów autora
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ROZDZIA" X
OSTATNIE LATA S"U#BY W NAJWY#SZEJ IZBIE KONTROLI
Ustaw$ z dnia 6 pa)dziernika 1980 r. Sejm PRL dokona! zmiany Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w odniesieniu do dzia!alno#ci
Najwy(szej Izby Kontroli.
Ustawa ta by!a bodaj(e jedenast$ zmian$ Konstytucji z 1952 r., a trzeci$ dotycz$c$ Najwy(szej Izby Kontroli. Zmiana Konstytucji nast$pi!a w
okresie kryzysu spo!eczno-gospodarczego i politycznego po osi$gni%ciu
historycznych porozumie' Sierpnia 1980 r.
Zmiana Ustawy o NIK w zasadzie nie wp!yn%!a na zakres przeprowadzanych przez nas kontroli. W dalszym ci$gu dokonujemy rozlicze'
osób z kierownictwa resortu górnictwa i energetyki oraz z Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach, przy udziale tym razem dzia!aczy KZ
Solidarno#*.
Gdzie# od sierpnia 1981 r. daje si% zauwa(y* zaognienie sytuacji politycznej. Nie zwracamy na to uwagi, staraj$c si% jak najszybciej zako'czy*
kontrole i przedstawi* projekty wyst$pie' pokontrolnych z wnioskami o
wyci$gni%cie konsekwenji karnych wobec osób winnych pope!nionych
nadu(y*.
Mimo up!ywu kilkudziesi%ciu lat doskonale pami%tam wydarzenia tego
roku, nie te ma!o wa(ne, ale wielkie zatrzymane w pami%ci na zawsze. Te
ci$g!e strajki, wymuszane podwy(ki p!ac, braki (ywno#ci w sklepach i co
zakrawa!o na kpin% m.in. kartki na alkohol. Za braki (ywno#ci w sklepach
podejrzewa si% w!adze, (e czyni$ to specjalnie. Solidarno#* zapowiada
strajk generalny.
Z pocz$tkiem wrze#nia 1981 r. Jan Bukowski, doradca w naszym Zespole
GiE, najbardziej zaanga(owany w kontrolach rozliczeniowych, zwierzy! si%
mnie, (e nawi$za! kontakt z Zarz$dem Regionu Mazowsze Solidarno#ci
i zamierza, nie pytaj$c o zgod% kierownictwa NIK zorganizowa* NSZZ
Solidarno#* w Najwy(szej Izbie Kontroli. Popar!em inicjatyw% i wpisa!em
si% na list% kandydatów pod nr 5. Nast%pnie J. Bukowski zbiera! podpisy
w innych Zespo!ach.
Nie by!o tajemnic$, (e frakcja betonu w KC PZPR ;m.in. Grabski,
Olszewski, Siwak: domagali si% od KC PZPR rz$du trwardej r%ki wobec
Solidarno#ci. Mówi!o si%, (e to oni mog$ zwróci* si% do Bre(niewa o
bratni$ pomoc, jak to by!o podczas Praskiej Wiosny w 1968 r. Tymcza-
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sem mocno zastanawia!o skupienie w jednym r%ku przez gen. Wojciecha
Jaruzelskiego stanowisk= I sekretarza KC PZPR, premiera rz$du i ministra
Obrony Narodowej.
Roztrz$sano pytanie, czy by!o zagro(enie interwencj$ ze strony Zwi$zku
Radzieckiego. Wiedzieli#my, (e i tak w kraju stacjonuj$ silne garnizony
Armii Radzieckiej. Natomiast z pewno#ci$ weszliby Czesi w odwet za 1968
r. oraz enerdowcy na Wybrze(e Zachodnie. G!o#na by!a wtedy sprawa
wizyty Ad(ubeja, zi%cia Chruszczowa, rzekomo w tej sprawie, u Honeckera
w Berlinie Wschodnim.
Z pocz$tkiem grudnia 1981 r. zatrzymano nas w Zespo!ach, Bez przerwy
odbywa!y si% zebrania partyjne z udzia!em bezpartyjnych, podczas których
sekretarze wyja#niaj$, (e np. braki w zaopatrzeniu ;na pó!kach w sklepach
tylko ocet i co# tam jeszcze:, wynikaj$ z zatrzymania produkcji na skutek
licznych strajków Solidarno#ci.
W stanie wojennym
W niedzil% 13 grudnia wsta!em do#* pó)no. Od kilku dni panuje ostra
zima i nie chce si% wychodzi* z mieszkania, na razie ciep!ego. Elektrociep!ownie alarmuj$, (e gwa!townie kurcz$ si% zapasy w%gla. Górnicy strajkuj$
i nie ma wydobycia. Podnios!em s!uchawk% aby zadzwoni* do kuzyna w
sprawie biletów na zabaw% sylwestrow$.
Natychmiast odk!adam. W s!uchawce s!ycha* powtarzane s!owa rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Zbudzi!em domowników i mówi% im= co# dziwnego dzieje si% w kraju. Wczoraj by!em na Mokotowskiej
;siedziba Regionu Mazowsze Solidarno#*:. T!um pcha! si% po schodach
pod drzwi zarz$du gdzie rozdaj$ ulotki Solidarno#ci Ursusa, (e b%dzie
strajk powszechny. Na murze gmachu zawieszony karton z czerwonymi
literami Strajk powszechny od 13 grudnia, a ni(ej Dzia!a* zgodnie ze
statutem. Bez przerwy s!ycha* okrzyki Niech (yje Solidarno#*.
W telewizji znani prezenterzy Witold Stefanowicz i Andrzej Rac!awicki
w #ci#le dopasowanych mundurach wojskowych co dwie godziny zapowiadaj$ Za chwil% wyst$pi gen. Wojciech Jaruzelski
W swym wyst$pieniu mówi!=  Zwracam si" do wszystkich Obywateli
- nadesz%a godzina ci"'kiej próby. Próbie tej musimy sprosta$, dowie!$,
'e Polski jeste!my warci. Dalej, (e ukonstytuowa!a si% Wojskowa Rada
Ocalenia Narodowego ;WRON:, a w nocy z 12 na 13 grudnia Rada Pa'stwa
wprowadzi!a stan wojenny na obszarze ca!ego kraju. W sk!ad WRON wesz!o
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16 genera!ów i 5 pu!kowników, w tym min. s!ynny kosmonauta Miros!aw
Hermaszewski. W do#* d!ugim wyst$pieniu gen. W Jaruzelski uzasadni!
konieczno#* wprowadzenia stanu wojennego.
Na skrzy(owaniach wa(niejszych ulic ;równie( ko!o naszego mieszkania
przy ul. Kruczej i "urawiej: wida* gromady uzbrojonych (o!nierzy albo
zomowców, grzej$cych si% przy koksownikach a w s!uchawce telefonu
bez przerwy rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana, Id$c
do ko#cio!a na Placa Trzech Krzy(y z ca!$ rodzin$ byli#my wielokrotnie
legitymowani, sk$d, gdzie i po co idziemy. Po mszy poszli#my na ul. Mokotowsk$. Kordon ZOMO nie dopuszcza nikogo.
W poniedzia!ek ukaza!y si% tylko dwie gazety, Trybuna Ludu i "o!nierz
Wolno#ci. Udaj% si% do NIK-u. Do gmachu mo(na wej#* tylko za okazaniem
przepustki. Po kilku godzinach czekania otrzymuj% j$ tylko na okre#lony
termin.
W Zespo!ach znowu odbywaj$ si% otwarte zebrania partyjne, podczas
których aktyw PZPR popiera wprowadzenie stanu wojennego. Do naszego
Zespo!u przyszed! wiceprezes Tadeusz Bejm i w sposób ordynarny nawymy#la! inicjatorom powo!ania w NIK-u Solidarno#ci. Wkrótce kierownictwo
NIK-u rozprawi!o si% z organizatorami Solidarno#ci. Z miejsca wyrzucony
zosta! Jan Bukowski, a pozostali dostali ostrze(enia i d!ugo jeszcze o nich
Kadry pami%ta!y. Wcze#niej Jan Bukowski zniszczy! na szcz%#cie list%
kandydatów, tak (e Kadry nie wiedzia!y kto si% na ni$ wpisa!.
Kartki #wi$teczne i listy otrzyma!em dopiero po Nowym Roku. Wszystkie listy by!y rozci%te i ocenzurowane. W tym stanie rzeczy je#li do kogo#
pisa!em to tylko na kartkach pocztowych i to niemal w sposób zaszyfrowany.
Ze &l$ska dochodzi!y sprzeczne informacje o skutkach wprowadzenia
stanu wojennego. Chodzi!o g!ównie o Kopalnie Wujek, w której kilka
miesi%cy wcze#niej przeprowadza!em kontrol% przy udziale dzia!aczy KZ
Solidarno#*. Z komunikatów prasowych nic nie mo(na by!o si% dowiedzie*.
Dopiero po Nowym Roku otrzyma!em polecenie wyjazdu na nic znacz$c$ kontrol% do Katowic. Hotel Katowice w którym zawsze zatrzymywa!em
si%, w cz%#ci zajmowanej przez ZOMO-wców zosta! zrujnowany. Pierwsze
kroki kieruj% do Kopalni Wujek. Co chwil% jestem zatrzymywany przez
patrole i legitymowany. Legitymacja NIK i upowa(nienie do kontroli sprawiaj$, (e jestem przepuszczany. To samo przy wej#ciu do gmachu Zarz$du
Kopalni, gdzie s!u(b% pe!ni$ nie portierzy lecz z pewno#ci$ funkcjonariusze
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s!u(by bezpiecze'stwa. Tam z pierwszej r%ki dowiaduj% si% o tragicznych
wydarzenich w tej Kopalni.
Po pó!nocy z 12 na 13 grudnia esbecy rozwalili siekierami drzwi w
mieszkaniu Jana Ludwiczaka, przewodnicz$cego kopalnianej Solidarno#ci i wywlekli go z mieszkania, a nast%pnie internowali. Rozw#cieczy!o
to górników i od 14 grudnia przyst$pili do strajku, twardo domagaj$c si%
zwolnienia Jana Ludwiczaka. Pacy/kacja Kopalni rozpocz%!a si% w #rod%
16 grudnia rano i to na oczach zrozpaczonych mieszka'ców Brynowa,
dzielnicy Katowic, gdzie znajdowa!a si% Kopalnia Wujek i wokó! której
mieszka!y rodziny strajkuj$cych górników. Atakuj$cy Kopalnie najpierw
ostrzelali górników gazem !zawi$cym i wod$ z armatek, potem czo!g
staranowa! bram%, a za nim wesz!o ZOMO. Górnicy bronili si% zaciekle,
unieruchomili czo!g wsadzaj$c stalowe pr%ty mi%dzy ko!a i rzucali w zomowców #rubami i !a'cuchami. Cofaj$c si% ku bramie zomowcy otworzyli
ogie' z pistoletów maszynowych. Na miejscu zgin%!o siedmiu górników,
a dwóch nast%pnych zmar!o w szpitalu. Ilu zosta!o rannych, w tym wielu
w plecy, nikt nie wiedzia!.

Ryc. 98. List od pani Bielickiej, wdowie po przyjacielu Andrzeju Bielickim, otrzymany
11 pa)dziernika 1982 r., w którym dzi%kuje za za!atwienie zapomogi po#miertnej.
Fot. ze zbiorów autora
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Ze )róde! o/cjalnych dowiadujemy si%, (e s!u(ba bezpiecze'stwa
internowa!a wiele osób ;podobno ok. 10 tys.:, w tym ca!e kierownictwo
Solidarno#ci z Lechem Wa!%s$ na czele, KC PZPR z b. I sekretarzem
Edwardem Gierkiem i b. premierem Piotrem Jaroszewiczem oraz wielu
znanych polityków opozycyjnych, ludzi nauki i kultury. Czy oni zagra(ali
bezpiecze'stwu pa'stwa? Tego nie rozumieli#my.
O konrolach rozliczeniowych nie ma ju( mowy. Sekretarze KW PZPR w
Katowicach i wysocy urz%dnicy z resortu górnictwa, którzy byli przez nas
rozliczani za czerpanie korzy#ci materialnych, podnosz$ g!owy. Wyst%puj$
publicznie przeciwko Prezesowi NIK Mieczys!awowi Moczarowi, (e ten
niezasadnie i bezprawnie nasy!a! na nich inspektorów NIK.
Mieczys!aw Moczar pozosta! Prezesem NIK do marca 1983 r. Odszed!
bez po(egnania, przynajmniej z naszym Zespo!em GiE, którego pracowników wysoko ceni!.
Nast%pc$ jego zosta! gen.dyw. Tadeusz Hupa!owski, b. cz!onek WRON
z grudnia 1981 r. Zobaczy!em go przed &wi%tami Wielkanocnymi, gdy
w towarzystwie wiceprezesów zwiedza! pomieszczenia gmachu przy ul.
Filtrowej. Zauwa(y!em, (e z niesmakiem spojrza! na #cienny kalendarz na
1983 r. w moim pokoju z niemal go!$ panienk$, ale nic nie powiedzia!.
Kontroli ju( nie przeprowadza!em. Dyrektor M. Bubak zatrzyma!
mnie w Zespole. Pisa!em sprawozdania, analizy i projekty wyst$pie'
pokontrolnych.
Restrykcje stanu wojennego, a( do jego zniesienia spowodowa!y, (e
rozlu)ni!y si% kontakty rodzinne i towarzyskie. Przypomina!y si% lata 1949
- 1956. Zbli(a! si% rok 1986, w którym mog!em ju( jako kombatant przej#*
na wcze#niejsz$ emerytur%. Odradzano mi z uwagi na galopuj$c$ in@acj%.
Postanowi!em wi%c dotrwa* do 1991 r.
Po)egnanie NIK-u
Z mieszanymi uczuciami oczekiwa!em chwili, kiedy musia!em
po(egna* si% z instytucj$, w której przepracowa!em wi%cej ni( pó!
(ywota, oraz z wspó!pracownikami. Z wielk$ odpowiedzialno#ci$
stwierdzam, (e wype!nia!em nale(ycie nie !atwe zadania s!u(bowe. Za
to by!em wyró(niany nagrodami pieni%(nymi, awansami s!u(bowymi
i odznaczeniami pa'stwo wymi. Uchwa!$ z dnia 12 stycznia 1989 r.
Kolegium NIK wyró(ni!o mnie wpisem do Honorowej Ksi%gi Zas!u(onych Pracowników Najwy(szej Izby Kontroli, a przez Prezesa NIK

149
Tadeusza Hupa!owskiego zosta!em odznaczony Z!ot$ Odznak$ Za
Zas!ugi dla NIK.

Ryc. 99. Pracownicy Najwy(szej Izby Kontroli odznaczeni Z!ot$ Odznak$ Za Zas!ugi
dla NIK. W #rodku - prezes NIK - gen. dyw. Tadeusz Hupa!owski. W drugim rz%dzie
pierwszy od prawej autor. Warszawa 12 stycznia 1980 r.
Fot. ze zbiorów autora
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Za wyniki kontroli, które niew$tpliwie pomog!y resortowi górnictwa
rozwi$za* wiele istotnych problemów, otrzyma!em od Ministra Górnictwa
i Energetyki srebrn$ i z!ot$ odznak% Zas!u(ony dla Górnictwa, górnicz$
szpad% honorow$ oraz jeden z najwy(szych stopni górniczych - Generalnego
Dyrektora Górniczego.

Ryc. 100. Autor w mundurze Generalnego Dyrektora Górniczego. Warszawa 4 grudnia
1988 r.
Fot. ze zbiorów autora

Z pocz$tkiem 1990 r. wesz!y w (ycie korzystne warunki emerytalne.
W zwi$zku z tym wyst$pi!em w kwietniu tego( roku o zwolnienie mnie
ze s!u(by i przej#cie na emerytur%. Prezes NIK wyrazi! zgod% i z dniem 28
czerwca 1990 r. zosta!em emerytem. Niezupe!nie, gdy( dyrektor M. Bubak
zatrzyma! mnie w Zespole, podpisuj$c ze mn$ umow%-zlecenie na wykony-
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wanie czynno#ci inspektora-rzeczoznawcy, nie zawieszaj$c emerytury.
W lutym 1991 r. odszed! ze stanowiska Prezesa NIK gen. Tadeusz
Hupa!owski. Z dalszej perspektywy nale(y oceni* kierowanie przez niego
NIK-iem raczej korzystnie. Spokojny, ale stanowczy cieszy! si% wysokim
autorytetem zarówno w Izbie jak i pod koniec urz%dowania w sejmie kontraktowym. Raz tylko prze!kn$! gorzk$ pigu!k% i nie zareagowa! na wybryk
szefa Urz%du Rady Ministrów ;gabinet Hanny Suchockiej:, który wyrzuci!
z Urz%du inspektorów, delegowanych na kontrol%.
Pod koniec urz%dowania gen. Tadeusza Hupa!owskiego utworzony
zosta! w NIK-u Zespó! d>s Analiz, którego dyrektorem zosta! dzia!acz
Solidarno#ci Anatol Lawina. Zachowywa! si% obcesowo, nie licz$c si%
zupe!nie z kierownictwem NIK-u. Jego Zespó! z!o(ony z osobi#cie dobranych pracowników, przewa(nie nie przeszkolonych na kursach inspektorów, zajmowa! si% sporz$dzaniem analiz - jak wtedy s$dzono - g!ównie na
potrzeby kierownictwa Solidarno#ci.
W maju 1991 r., zgodnie z ma!$ Konstytucj$,Sejm powo!a! na stanowisko
prezesa NIK prof. Waleriana Pa'ko, dzia!acza Solidarno#ci na &l$sku .
D!ugo jednak nie zabawi! w Izbie. W pa)dzierniku tego roku wracaj$c nad
ranem do Katowic, kierowca jego limuzyny prawdopodobnie przysn$! i
nagle wjecha! na przeciwny pas jezdni ;t.zw. gierkówki: i zderzy! si% z
samochodem ci%(arowym, jad$cym w kierunku Warszawy. Prezes Walerian
Pa'ko zgin$! na miejscu, a jego (ona zosta!a ci%(ko ranna. Do dzi# niektóre
#rodowiska uwa(aj$, (e by! to zamach, gdy( Prezes Walerian Pa'ko mia!
wyst$pi* w Sejmie, ujawniaj$c afer% FOZZ, wykryt$ przez Zespó! Anatola
Lawiny.
Po #mierci Waleriana Pa'ko obowi$zki Prezesa NIK pe!ni! do lutego
1992 r. wiceprezes Pawe! Kownacki. W tym miesi$cu Sejm wybra! na sze#cioletni$ kadencj% prof. Lecha Kaczy'skiego, lidera Porozumienia Centrum.
Wokó! nowego Prezesa zaroi!o si% od m!odych doradców, nie posiadaj$cych
(adnego do#widczenia kontrolerskiego. Dyrektorem Gabinetu Prezesa zosta!
Aleksander Szczyg!o, a w Gabinecie zatrudnieni zostali m.in. El(bieta Kruk,
S!awomir Skrzypek, o których obecnie g!o#no. Jednym z wiceprezesów NIK
zosta! Miros!aw Pietkiewicz, pó)niejszy Wojewoda Mazowiecki. Nadzorowa! on m.in. nasz Zespó! GiE. Dzi%ki jego wstawiennictwu ostatecznie
pozbyto si% mnie z Izby, gdy( - jak si% okaza!o - nie podoba!y mu si% wyniki
mojej kontroli w Instytucie Energetyki na ul. Mysiej. Gdzie# we wrze#niu
1992 r. przewodnicz$cy Rady Nadzorczej tego Instytutu senator ;nazwisko
ulecia!o mi z pami%ci: zwróci! si% do Najwy(szej Izby Kontroli z pro#b$ o
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zbadanie dzia!alno#ci /nansowo-gospodarczej Instytutu, do której mia! wiele zastrze(e'. W toku kontroli, któr$ przeprowadzi!em chyba na polecenie M.
Pietkiewicza, w ca!ej rozci$g!o#ci potwierdzi!em wiele nieprawid!owo#ci,
które mo(na by!o nazwa* nadu(yciami /nansowymi. Odpowiedzialno#*
za powy(sze ponosi! z-ca dyrektora d>s administracyjnych, który w toku
kontroli unika! mnie i odmówi! z!o(enia wyja#nie'.
Gdy wróci!em do biura z podpisanym protoko!em przez naczelnego dyrektora Instytutu, wiceprezes Miros!aw Pietkiewicz wezwa! mnie do siebie
dla zapoznania si% z wynikami kontroli. Jedyne o co mnie zapyta! si%, to
jak mi podoba si% jego nowo urz$dzony gabinet. By!em tak zaskoczony,
(e nie wiedzia!em co odpowiedzie* i po chwili stwierdzi!em (e brak jest
komputera. I komputer te( b%dzie - odpar!. I to wszystko. O wyniki kontroli
w Instytucie w ogóle mnie nie pyta!.
Dalszej umowy ju( ze mn$ nie podpisano. Nie dowiedzia!em si% nigdy
czy i jak wykorzystano ustalenia tej kontroli i czy zosta!y wyci$gni%te jakie# konsekwencje wobec z-cy dyrektora. Wszelkie kontakty na d!ugie lata
zosta!y ze mn$ zerwane. Jedynie na uroczysto#ci 80-lecia Najwy(szej Izby
Kontroli w 1999 r. Prezes Janusz Wojciechowski wr%czy! mi okoliczno#ciowy medal i pami%ta! o moich 75-tych urodzinach. Tak(e by!y Prezes
NIK Pan Miros!aw Seku!a przys!a! mi (yczenia z okazji 80-tej rocznicy
urodzin.
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ROZDZIA" XI
W RUCHU KOMBATANCKIM
W po!owie lat siedemdziesi$tych ubieg!ego wieku mia!em zaszczyt
pozna* osobi#cie b. Inspektora Inspektoratu AK MARIA i b. d-cy 106
DP AK pp!k. Boles!awa Micha!a Nieczuja-Ostrowskiego, zamieszka!ego w
Elbl$gu. Wcze#niej, przez kilka lat utrzymywali#my o(ywion$ korespondencj%. Za Jego to poparciem podj$!em aktywn$ dzia!alno#* w Zwi$zku
Bojowników o Wolno#* i Demokracje ;ZBoWiD:, jedynej wówczas organizacji kombatanckiej, skupiaj$cej uczestników walk w okresie I i II
wojny #wiatowej. Wkrótce zosta!em prezesem zarz$du licznego Ko!a w
&ródmie#ciu, skupiaj$cego g!ównie b. (o!nierzy Armii Krajowej.
Dzia!alno#* moj$ w ZBoWiD-zie w pe!ni popiera! b. szef V Oddzia!u
Komendy G!ównej Armii Krajowej p!k. dypl. Kazimierz Pluta-Czachowski, który przed I wojn$ #wiatow$ zaszczepi! m!odzie(y wielko-ksi$skiej
idee skautingu1:. On sam nie chcia! nale(e* do ZBoWiD-u, ale prosi! o
przyj%cie jego (ony p. Ludmi!y. A oto jej o#wiadczenie, z!o(one 15 grudnia
1992 r.
Niniejszym stwierdzam, 'e mój M&' !p p%k dypl. Kazimierz PLUTA
CZACHOWSKI w pe%ni akceptowa% dzia%alno!$ pana Jerzego #ela!kiewicza, ppor. AK, w b. ZBoWiD-ie. Podczas wielokrotnych spotka* w naszym,
mieszkaniu, tak'e po !mierci M"'a, z udzia%em nie'yj&cych ju': p%k.dypl.
Zygmunta WALTER-JANKE, pp%k. dypl. Wojciecha BORZOBOHATEGO,
gen. Franciszka KAMIXSKIEGO, ustalano formy przedsi"wzi"$, zmierzaj&cych do udzielania szczególnej opieki i pomocy b. 'o%nierzom Armii Krajowej
- cz%onkom ZBoWiD 8zapomogi, sanatoria, odznaczenia pa*stwowe/.
Stwierdzam, 'e pan Jerzy #ELA)KIEWICZ pe%ni&c na przestrzeni kilkunastu lat funkcje prezesa z wyboru Ko%a Nr 11, grupuj&cego w 1991 r.
ponad 766 b. 'o%nierzy AK, dobrze zas%u'y% si" kombatantom z rodowodem
Armii Krajowej.
L.B. Pluta-Czachowska cz%onek Ko%a Nr 11
Podczas jednej z wizyt u pa'stwa Czachowskich pozna!em kpt. hr. Witolda Sapieh%, o/cera sztabu 19 DP we Wrze#niu 1939 r, którym dowodzi!
p!k K.Pluta-Czachowski. Witold Sapieha by! wielokrotnie ranny podczas
1: SZARYMI SZEREGAMI ... Z dziejów Harcerstwa w Ksi$(u Wielkim. Wyd.
Warszawa - 2005
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walk tej Dywizji we Wrze#niu 1939 r. oraz podczas Powstania Warszawskiego w szeregach AK. Nie móg! uzyska* w ZUS statusu inwalidy wojennego,
gdy( nie nale(a! do ZBoWiD-u. Wykorzystuj$c pe!ni$c$ funkcje, na pro#b% pu!kownika uzyska!em dla Witka uprawnienia kombatanckie i po tym
ZUS przyzna! mu inwalidztwo wojenne. Mia!o to dla niego niebagatelne
znaczenie. Niebawem na mój wniosek otrzyma! Order Polonia Restituta
i uzyska! stopie' podpu!kownika.
I oto jego o#wiadczenie z 21 stycznia 1993 r.
Stwierdzam, 'e pan Jerzy #ELA)KIEWICZ syn Jana i Marii, urodzony
w Ksi&'u Wielkim w dniu 35 stycznia 193< roku, zamieszka%y przy ulicy
Kruczej 41@47 m. 3< w Warszawie 66-535, wychowanek i absolwent konspiracyjnego kursu Szko%y Podchor&'ych Piechoty Armii Krajowej w Ksi&'u
Wielkim, w znanym mi okresie jego pracy organizacyjnej w b. ZBoWiD, na
stanowisku prezesa Zarz&du Ko%a Nr 11, w pracy tej kierowa% si" ideami
i zasadami, które wyniós% ze s%u'by i walki w szeregach Armii Krajowej.
Kole'e*ski, uczynny, przychodzi% zawsze z pomoc& w rozwi&zywaniu problemów i zaspakajaniu potrzeb tak organizacyjnych, jak i socjalno-bytowych
b. 'o%nierzy Armii Krajowej - cz%onków Ko%a Nr.11.

Ryc. 101. Zarz$d Ko!a Nr. 11 w 1999 r. Od lewej= wiceprezes Irena So!tysiak, redaktor
Biuletynu hr. Witold Sapieha, prezes - autor, skarbnik Stanis!aw Nowak i sekretarz Stanis!aw Stec.
Fot. ze zbiorów autora
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Pan Jerzy Micha% #ELA)KIEWICZ zas%uguje na uznanie i szacunek za
godn& postaw" 'o%nierza Armii Krajowej w codziennej s%u'bie kombatanckiej.
Akceptowany w !rodowisku wy'szych o+cerów Armii Krajowej.
Witold Sapieha b.o+cer O.V. Sztabu K.G. ZWZ-AK.
Dzi%ki moim dzia!aniom niebawem zostali zwery/kowani i otrzymali
uprawnienia kombatanckie koledzy z Ksi$(a Wlk.= Zbyszek Pasek, Romek
i Kazik Madejscy, Tadek Kubu#ka, Jurek W!odarczyk, Eziek Górnikowski,
Edek i Marian z (on$ Budzy'scy. Wszyscy nale(eli do mojego Ko!a. Pó)niej
do!$czy! Józek "ela#kiewicz. Maj$c kontakty z Ko!em AK w Londynie
uzyska!em dla nich legitymacje Krzy(a AK i Medalu Wojska, a nast%pnie
nadawane w kraju odznaczenia= Krzy( Partyzancki, Medal Z.i W., Medal
za Wojn% 1939 r. i inne.

Ryc. 102. Spotkanie po dekoracji. Od prawej= Ks. biskup W!adys!aw Mizio!ek odzn Krzy(em Armi Krajowej, autor, Ojciec Roman z Zakonu Bonifratów odznaczony Krzy(em
Batalionów Ch!opskich. Warszawa, 8 maja 2002.
Fot. ze zbiorów autora

Dla cz!onków Ko!a organizowa!em spotkania z okazji rocznic historycznych, podczas których w cz%#ci artystycznej wyst%powali aktorzy scen
polskich, b%d$cych cz!onkami naszego Ko!a. Szczególnie mile wspominam
Mari% Chmurkowsk$, Alin% Janowsk$, Ma!gorzat% Lorentowicz i jej m%(a
Tadeusza Janczara oraz Wie'czys!awa Gli'skiego.

156

Ryc. 103. Wyst%p Centralnego Zespo!u Artystycznego Wojska Polskiego w Kole Nr. 11 z
okazji Dnia Zwyci%stwa 9 maja 1990 r. Przemawia autor jako prezes Zarz$du Ko!a.
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 104. Aktorzy scen polskich, po wyst%pie w dniu 9 maja 1992 r. w Kole Nr. 11 z
Okazji Dnia Zwyci%stwa. W#ród aktorów - autor ;trzeci od prawej: jako prezes Zarz$du
Fot. ze zbiorów autora
Ko!a.
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W 1990 r. rozpad! si% ZBoWiD. W jego miejsce wyros!y jak grzyby
po deszczu niezale(ne zwi$zki kombatanckie, których liczba dosz!a do
ok. 200-stu. My zg!osili#my si% do &wiatowego Zwi$zku "o!nierzy Armii
Krajowej ;&Z"AK:, jednak na skutek zaistnia!ego kon@iktu2:, wst$pili#my
do Stowarzyszenia "o!nierzy Armii Krajowej w Krakowie. Zwi$zek ten
grupuje g!ównie b. (o!nierzy 106 DP AK. W Warszawie powsta!o Ko!o tego
Stowarzyszenia, którego zosta!em wybrany Prezesem Zarz$du i pe!ni% t%
funkcj% od 10 lat.
Z wielk$ estym$ wspominam zmar!ych cz!onków Ko!a &Z"AK
jak= ks. bp. W!adys!awa Mizio!ka, wiceprzeora Zakonu Bonifratów
Ojca Romana, pp!k. hr. Witolda Sapieh%, ppor. hr. Krzysz tofa Wielopolskiego, kpt. Stanis!awa Steca, jednego z ostatnich (o!nierzy AK
J%drusie, wspomnianych wy(ej aktorów z poprzedniego Zwi$zku
;ZBoWiD: oraz wielu bohaterskich (o!nierzy, których mia!em zaszczyt
zna* i przyja)ni* si% z nimi oraz pp!k. dr. Cezarego Le(e'skiego,
znanego literata, mec. Stanis!awa Roweckiego, brata gen. Grota,
Stefana Roweckiego .
Dzia!aj$c w organizacjach kombatanckich w Warszawie, nie zapomnieli#my o Ksi$(u Wielkim. W po!owie 1986 r., na jednym ze
spotka' klubowych, posta nowili#my ufundowa* tablic% pami$tkow$
naszym kolegom, (o!nierzom Armii Krajowej, którzy polegli w latach
wojny.
W sk!ad komitetu organizacyjnego weszli= Ezechiel Górnikowski,
W!adys!aw Kubu#ka, Roman Madejski, Rudolf Zbys!aw Pasek, Jerzy "ela#kiewicz i Józef "ela#kiewicz.
Komitet ten zwróci! si% do b. (o!nierzy Inspektoratu AK Maria i 106
Dywizji Pechoty AK oraz do mieszka'ców Ksi$(a Wielkiego z apelem o
datki na powy(szy cel. Na apel odpowiedzia!y 92 osoby deklaruj$c i wp!acaj$c !$cznie ponad 300 tys. z! ;stare pieni$dze:.
2: Na posiedzeniu Rady Naczelnej &Z"AK w dniu 3 marca 1995 r podj%ta
zosta!a Uchwa!a, neguj$ca istnienie w czasie wojny 106 Dywizji Piechoty
AK. Uczestnicz$cy w posiedzeniu gen. B.M.. Nieczuja-Ostrowski opu#ci!
obrady i po tym powo!ano Stowarzyszenie "o!nierzy AK w Krakowie. Po
wielu rozprawach s$dowych, Prezes Zarz$du G!ównego &Z"AK p!k. ;obecnie
genera! brygady: pismem z dnia 2 lutego 2005 r., skierowanym do Prezesa
Inspektoratu AK MARIA pp!k. Leonarda Wyjad!owskiego przeprosi! za
pocz$tkowe mylne stanowisko Zarz$du G!ównego &Z"AK co do istnienia
w czasie wojny 106 DP AK.
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Ryc. 105. Autor na zebraniu &rodowiska Batalionu AK Piorun, podczas którego otrzyma! odznak% Baonu AK Piorun. Obok autora przewodnicz$cy &rodowiska kpt. Kazimierz Gastman, przemawia por. Cezary Le(e'ski. Obok na odwrocie zdj%cia autografy
Cz!onków Zarz$du &rodowiska
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 106. Legitymacja Odznaki Baonu AK Piorun.

Fot. ze zbiorów autora
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W odpowiedzi na nasz$ pro#b% Biskup Kielecki ks. Stanis!aw Szymecki
pismem z dnia 25 luty 1987 r, wyrazi! zgod% na umieszczenie tablicy w
kruchcie ko#cio!a para/alnego pod. wez. #w. Wojciecha. Tak$ zgod% wyrazi!
równie( Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach pismem z dnia
26 kwietnia 1987 r.
W niedziel% 6 wrze#nia 1987 r. podczas mszy #wi%tej odby!o si% wmurowanie tablicy i jej po#wi%cenie. Uroczysto#* zgromadzi!a oko!o 200 b.
(o!nierzy AK, a honorowym go#ciem by! Boles!aw Micha! Nieczuja-Ostrowski.

Ryc. 107. Tablica po#wi%cona poleg!ym i zamordowanym (o!nierzom 106 Dywizji Piechoty AK w ko#ciele para/alnym #w. Wojciecha w Ksi$(u Wielkim
Fot. ze zbiorów autora

Podczas jednego z tygodniowych spotka' w Klubie Kombatanta &Z"AK
pod koniec 1997 r. postanowili#my powo!a* Towarzystwo Przyjació! Ziemi Wielkoksi$skiej. Szybko opracowa!em projekt statutu, w uzasadnieniu
podkre#laj$c, (e celem Towarzystwa b%dzie utrwalanie w spo!ecze'stwie, a
g!ównie w#ród m!odszego pokolenia pami%ci o okresach #wietno#ci Ksi$(a
Wielkiego na przestrzeni minionych wieków.
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W dniu 26 stycznia 1998 r. Wojewoda Kielecki ju( w miesi$c, pó)niej
zarejestrowa! Towarzystwo i przyj$! statut. Siedzib$ Towarzystwa zosta!
Ksi$( Wielki.

Ryc. 108. Logo Towarzystwa Przyjació! Ziemi Wielkoksi$skiej - z herbem miasta i zamkiem Mirów.
Fot. ze zbiorów autora

W maju tego( roku odby!o si% pierwsze walne zebranie cz!onków, którzy
podpisali deklaracje, podczas którego wybrano w!adze Towarzystwa. W
sk!ad Zarz$du weszli= Zygmunt Daszkiewicz ;wiceprezes:, Stefan Gacek,
Barbara Nasi'ska ;sekretarz:, Emilia &wierzowska ;skarbnik:, S!awomira
Tkaczyk-Madejska, Stefan Zygmunt ;prezes: oraz Józef "ela#kiewicz. W
sk!ad Komisji Rewizyjnej weszli= dr Alina Musia!, Zbigniew Olku#nik i
Jerzy "ela#kiewicz ;przewodnicz$cy:.
Dzia!alno#* Towarzystwa nie trwa!a d!ugo, a to na skutek znikomego zaanga(owania si% powo!anych w!adz. Przyczyni!a si% do tego równie( zmiana
podzia!u administracyjnego kraju w 1999 r. Ksi$( Wielki wraz z powiatem
miechowskim znalaz! si% w granicach Województwa Ma!opolskiego.
Nale(a!o ponownie zg!osi* wniosek o rejestracje Towarzystwa w S$dzie
Wojewódzkim w Krakowie w do#* krótkim terminie. Nie dope!niono tego
obowi$zku i w rezultacie dzia!alno#* Towarzystwa uleg!a zawieszeniu.
Nie zra(eni niepowodzeniem, postanowili#my teraz podj$* dzia!ania
na rzecz nadania imienia Dowódcy Kompanii AK w Ksi$(u Wielkim,
por Tadeusza Bo(ka ps. Cedro, skwerkowi przy zbiegu ul. &niadeckich
i Szkolnej.
Razem z Józkiem zostali#my zaproszeni na posiedzenie Rady Gminy
w Ksi$(u Wielkim w dniu 30 czerwca 2000 r. Po przedstawieniu wniosku, umotywowanego dokonaniami w czasie konspiracji i walki Armii
Krajowej pod dowództwem por. Cedro, Rada Gminy podj%!a Uchwa!a
nr XIV>l27>2000, nadaj$ca temu skwerkowi nazw%= Skwer kompanii AK
Cedro .
W niedziel% 15 lipca 2000 r. zgromadzili si% wokó! Skweru Kombatanci,
poczty sztandarowe &Z"AK i ZKRPiBWP oraz liczni mieszka'cy Ksi$(a
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Ryc. 109. Ods!oni%cie w dniu 15 lipca 2000 r. tablicy Skwer Kompanii AK Cedro .
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 110. Dekoracja Wójta Marka Szopy odznaczeniem Za Zas!ugi dla ruchu kombatanFot. ze zbiorów autora
ckiego.
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Wielkiego i okolicznych wsi. Po nabo(e'stwie prezesi kó! &Z"AK por.
Wiktor Madejski K$kol i ZKRPiBWP por. Zygmunt Kubu#ka Wilk,
dokonali ods!oni%cia tablicy, a ksi$dz Edward Nowak - proboszcz ko#cio!a
para/alnego pod wezwaniem #w. Wojciecha, odmówi! modlitw% i po#wieci!
tablic%.
W asy#cie por. mar. Fryderyka Kamirskiego Majtek udekorowa!em
Przewodnicz$cego Rady Gminy Hanryka <at% oraz Wójta Gminy Marka
Szop% odznaczeniami Za Zas!ugi dla ruchu kombatanckiego.
Na zako'czenie uroczysto#ci kombatanci wraz z rodzinami udali si% na
cmentarz, gdzie odczyta!em apel poleg!ych, a nast%pnie z!o(ono wi$zanki
kwiatów na grobach poleg!ych (o!nierzy Armii Krajowej.

Ryc. 111. Nagrobek po#wi%cony (o!nierzom AK poleg!ym 1 sierpnia 1944 r., ufundowany przez Józka "ela#kiewicza i autora. Cmentarz w Ksi$(ku Wielkim
Fot. ze zbiorów autora
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Ryc. 112. Inspektor Inspektoratu AK
Maria, d-ca 106 DP AK gen. bryg.
Boles!aw Micha! Nieczuja-Ostrowski.
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 113. Z wizyt$ u gen. B. M. Nieczuji-Ostrowskiego w dniu 5 grudnia 2000 r. Od
lewej kpt. Aleksander Issa, autor, genera! i Rudolf Ogrodzki.
Fot. ze zbiorów autora
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***
Zach%cony przez b. Inspektora Inspektoratu AK Maria i b. d-c% 106
DP AK pp!k. ;obecnie genera!a: Boles!awa Micha!a Nieczuja-Ostrowskiego,
przyst$pi!em w latach siedemdziesi$tych ub. wieku do dokumentowania
wydarze' z lat wojennych, w tym walki w szeregach SZP-ZWZ-AK przeciwko niemieckiemu naje)d)cy. Gromadzi!em relacje b. (o!nierzy, a tak(e
si%ga!em do dost%pnych publikacji, w tym g!ównie publikacji B.M. Nieczuji
Ostrowskiego. Wiele uzyska!em informacji podczas d!ugich rozmów z b.
dowódcami z Ksi$(a Wielkiego jak= kpt. Tadeuszem Bo(kiem Cedro,
por. Zdzis!awem Gajosi'skim Szarot$, mjr. Janem Sta#kiem Kaszub$,
kpt. Romanem Madejskim M#cicielem oraz bratem stryjecznym por.
Jerzym "ela#kiewiczem Trójgrotem. Przebieg rozmów utrwala!em w
sporz$dzanych notatkach. Wszystko to pozwoli!o mi na wydanie w!asnym
nak!adem historycznych publikacji=
NA ZIEMI WIELKOKSI\SKIEJ - Zarys dziejów konspiracji i walki
w szeregach SZP-ZWZ-AK. Wyd. Warszawa-Ksi$( Wielki 2003. Nak!ad
400 egz.
SZARYMI SZEREGAMI - Z dziejów Harcerstwa w Ksi$(u Wielkim,
Wyd. Warszawa 2005. Nak!ad 220 egz.
W tej drugiej ksi$(ce zamie#ci!em niezwykle, pozytywne dla mnie
recenzje czytelników NA ZIEMI WIELKOKSI\SKIEJ, w tym nawet z
Kanady i Stanów Zjednoczonych. Szczególnie wysoko ceni% sobie skierowane do mnie pismo gen. B.M. Nieczuji-Ostrowskiego z dnia 10.X.2003
r., zaczynaj$ce si% od s!ów=
DROGI KOLEGO JERZY Q
Bardzo ucieszy%a mnie Twoja praca historyczna, któr& mnie podarowa%e!, z tym mi%ym akcentem 'o%nierskim.
Pismo to jak i podzi%kowania= Instytutu Pami%ci Narodowej, Archiwum
Akt Nowych, Centralnej Biblioteki Wojskowej, Zak!adu Narodowego im
Ossoli'skich oraz Bibliotek Uniwersytetów w Warszawie i Krakowie za!$czana do niniejszego rozdzia!u.
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Ryc. 114. Spotkanie po latach (o!nierzy ZWZ-AK na Wolicy, 15 sierpnia 1995 r. Stoj$ od lewej= ppor. Wincenty "ela#kiewicz ps. Szpulka, NN, kpt. Zbigniew Krasi'ski
ps. Meduza, mjr. Jan Stasiek ps. Kaszuba, autor i ppor. Kazimierz W!odarczyk
ps. Ja#min.
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 115. Uczestnicy Apelu Poleg!ych na cmentarzu w Ksi$(u Wielkim 15 lipca 2000 r.
Fot. ze zbiorów autora
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Ryc. 116. Na spotkaniu kombatantów u Marsza!ka Sejmu Macieja P!a(y'skiego w dniu 6
maja 2001 r. Drugi od prawej - autor.
Fot. ze zbiorów autora

Ryc. 117. Zaproszenie autora przez Marsza!ka Sejmu na uroczysto#* z okazji 56 Rocznicy zako'czenia II Wojny &wiatowej w Europie.
Fot. ze zbiorów autora
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ROZDZIA" XII
U SCHY"KU #YCIA
Nad ranem 17 wrze#nia 1998 r. zmar! nagle nasz syn Krzysztof. Jeszcze
3 tygodnie temu by! u nas z córeczk$ Agnieszk$, nic nie wskazywa!o na
zbli(aj$c$ si% tragedi%. Nie skar(y! sie na stan zdrowia. Przeciwnie, by! pe!en
(ycia i snu! ambitne plany na przysz!o#*. Mia! dobr$ prac%, jako Kierownik
Wydzia!u Ekonomicznego w Bydgoskich Zak!adach Elektromechanicznych Belma. W Bydgoszczy znalaz! si% po #lubie z Ann$ Ony#kow, tam
zamieszka!$. Maj$c dyplom magisterski ze Szko!y G!ównej Planowania i
Statystyki w Warszawie, otworzy! w 1995 r. przewód doktorski na Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Pisa! prace doktorsk$ na temat cybernetyki i
przetwarzania danych ekonomicznych.
Cz%sto zadajemy sobie pytania, jak to mo(liwe, (e Krzysztof odszed!
tak nagle, tak cicho, bez pociechy, spo#ród kochaj$cej Go Ani i Agnieszki,
rodziców i najbli(szych. Zadajemy sobie stale pytania, czy On sam wiedzia!
co go czeka, czy widzia! zbli(aj$c$ sie #mier*, której nie widzia!y Ania i
Agnieszka.
Jego #mier* zmieni!a nasze (ycie.
Le(y na cmentarzu w Bydgoszczy przy ul. Artyleryjskiej. Conajmniej
dwa razy w roku, w rocznic% #mierci i na Wszystkich &wi%tych jeste#my
przy Jego grobie. K!adziemy kwiaty i palimy znicze. I tak b%dzie dopóki
b%dziemy (yli.
Dorotka wysz!a w 1989 r. za m$( za Zbyszka Cis!o. Uko'czy!a z wyró(nieniem wy(sze studia i pracuje w Towarzystwie Ubezpiecze' Warta.
Maj$ dwóch synów, Grzesia urodzinego 1 maja 1990 r. i Kubusia - 14 lipca
1991.r.
W dziewi%* lat po #mierci Krzysztofa obchodzili#my rocznic% 50-lecia
ma!(e'stwa. Otrzymali#my od Pana Prezydenta RP Lecha Kaczy'skiego
list gratulacyjny oraz Medale Za D!ugoletnie Po(ycie Ma!(e'skie.
Zaprzyja)niony z nami O. Józef Bielawski z Zakonu Jezuitów, kapelan
Szarych Szeregów odprawi! z tej okazji dla nas 28 kwietnia 2007 r. Msz%
&wi%t$ w Sanktuarium Matki Bo(ej <askawej- Patronki Warszawy, przy ul.
&wi%toja'skiej 10, Uczestniczyli w niej równie( nasi najbli(si.
Od kilku lat uczestniczymy w wycieszkach zagranicznych, na które
zabieramy wnuków. Wspomn%, tylko o niektórych, niezapomnianych. Odkrywamy gin$ce w niepami%ci staro(ytne zabytki w s!onecznej Italii. Jad$c
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wzd!u( Pó!wyspu Apeni'skiego, zwiedzili#my Florencj%, a w niej Ko#ció!
Santa Croce, Baptysterium, Piazzale Michelangello i Most Z!otników. Na
Monte Cassino - Klasztor Benedyktynów, odbudowany po bezmy#lnym
- jak s$dz$ historycy - zbombardowaniu w 1944 r. przez Amerykanów.
K!adziemy kwiaty na cmentarzu (o!nierzy II Korpusu PSZ gen. Andersa,
poleg!ych podczas zdobywania wzgórza. Jeste#my na Capri - s!ynn$ wysp%
wypoczynkow$ rzymskich cesarzy, a potem Pompeje, u stóp Wezuwiusza.
Spacerujemy po uliczkach i wst%pujemy do domów, zasypanych kilkumentrow$ warstw$ popio!ów 24 sierpnia 79 r. podczas wybuchu Wezuwiusza.
A potem Rzym, a w nim Plac Wenecki, Piazza Navona, Panteon, Colosseum,
Fontanna di Trevi oraz Plac i Schody Hiszpa'skie.
Na koniec Watykan, modlimy si% u grobu Jana Paw!a II w Grotach Watyka'skich i zwiedzamy Ogrody Watyka'skie. Urzek!a nas niesamowicie
Wenecja. Pa!ac Do(ów Weneckich i Plac #w. Marka. P!ywamy gondol$ po
kana!ach oraz p!yniemy vaporettem po Canale Grande. Jeste#my równie(
na Mo#cie Westchnie'.
W rok pó)niej ;2006 r.: udajemy si% do antycznej Grecji. Na Peloponezie
zwiedzamy Mykeny - Bram% Lwów ;wej#cie na Akropol:, ruiny Pa!acu.
W zadumie patrzymy na grób Agamemmnona, wodza Greków w wyprawie
na Troje.
W Atenach wchodzimy na Akropol, z którego roztacza si% widok na
rozlegle Ateny. Przy Pa!acu Prezydenta robi% zdj%cia z niezwykle widowiskowej zmiany warty Gwardii Prezydenckiej.
Po drodze do Salonik udajemy sie do w$wozu Termopile ze s!ynnym,
pomnikiem Leonidasa i 300 Spartan. Potem Dion -stanowisko archeologiczne u podnórza Olimpu. Wcze#niej -Tempi z ko#cio!em wykutym w skale z
cudown$ ikon$ &w. Paraskwei, _ród!o Pi%knej Afrodyty. Meteory - bizantyjskie klasztory zawieszone na skalnych szczytach. Klasztory zosta!y
wybudowane w XIV wieku przez mnichów poszukuj$cych odosobienia.
Nikt dotychczas nie wie w jaki sposób zosta!y one zbudowane.
W 2007 r. byli#my, bez Wandy, we Francji i Hiszpanii. W Prowansji,
region Camargue, p!ywamy po delcie Rodanu, a w Avignionie jeste#my
na s!ynnym mo#cie #w. Benedykta z XII wieku oraz w w roma'skiej katedrze Notre Dame, a w oddali widzimy ogromny Pa!ac Papie(y ;niewola
w Avignionie:.
W Hiszpa'skiej Katalonii, tras$ wiod$c$ przez Langwedocj% i Roussilion - zatrzymujemy si% w Pont du Gard, gdzie znajduje si% trójpoziomowy
rzymski akwedukt z 19 r. p.n.e. Nast%pnie miasto Nimes, które s!ynie z
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du(ej ilo#ci zachowanych w doskona!ym stanie budowli rzymskich m.in.
am/teatr, przypominaj$ca rzymskie Koloseum. W Figueres wizyta w muzeum Salvadora Dali. W Monserrat - zwiedzanie s!ynnego klasztoru z /gur$
Czarnej Madonny, a w Barcelonie - stolicy Katalonii - zwiedzanie #wi$tyni la
Sagrada Famillia - dzie!o (ycia s!ynnego architekta Antonio Gaudiego oraz
parku Guel. Nast%pnie s!ynny ulica Rambla, pe!na kawiarenek,restauracji i
sklepów, która prowadzi do portu z pomnikiem Kolumba.
Na Lazurowym Wybrze(u zatrzymujemy sie w Arles - prowansalski
Rzym. W Monako zwiedzamy malownicze Ksi%stwo, w tym Pa!ac Ksi$(ecy,
katedr% i Muzeum Oceanogra/i oraz wizyta w Monte Carlo i zwiedzanie
w Cannes. Spacer nadmorsk$ Promenad$ Anglików.
Du(o mo(na by jeszcze wspomina*= pobyt w Pary(u, zwiedzanie zamków nad Loar$, Wiede' i Budapeszt, Wilno - Troki i Kowno oraz Kijów
i Lwów.

