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OD WYDAWCY
Oddajemy do rąk Czytelników wspomnienia Romana
Gumińskiego, które przypominają już nieistniejące
życie w dworze ziemiańskim*. Jednakże nie walor nos
talgicznych wspomnień jest tu najważniejszy. Autor,
właściciel majątku Zalesie w pobliżu Rzeszowa w trud
nych latach okupacji niemieckiej nie tylko gospodarował
w swoim majątku, ale aktywnie włączył się w walkę z oku
pantem poprzez współpracę na polu walki cywilnej w ra
mach „Uprawy”, tajnej organizacji działającej w ramach
podziemnego państwa polskiego. Swojej służby nie za
kończył wraz z ustaniem okupacji niemieckiej, świadom
planów antypolskich kolejnego okupanta — Związku
Radzieckiego — starał się nadal prowadzić działalność
w ramach struktur podziemnych, zagrożony areszto
waniem zdołał przedostać się do amerykańskiej strefy
okupacyjnej.
O tych trudnych latach 193 9—1945 bez patosu
i zbędnej egzaltacji opowiada na kartach swoich wspom
nień pokazując życie codzienne dworu ziemiańskiego
nie tylko podczas prac gospodarskich, ale także wśród
spotkań z rodziną i przyjaciółmi, jak też w walce z oku
pantem.
Sławomir Górzyński
*Niepełna część wspomnień została wbrew życzeniom autora
włączona do książki Mariana Marcinkowskiego zatytułowanej To
wszystko działo się w Zalesiu, jako część III Roman Gumińskt przękazitje
zęLondynu wspomnienia o Zalesiu (Rzeszów 2 0 0 3 ).
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W PROW ADZENIE
Moje wspomnienia pisałem całkowicie z pamięci. Nie
prowadziłem nigdy żadnych notatek. W okresie spę
dzonym w Kraju pod terrorem dwóch kolejnych oku
pantów byłoby to dodatkowym ryzykiem w przypadku
aresztowania czy rewizji. Po wyjeździe z Polski zamiar
spisania moich przeżyć jakoś nie powstał. Dopiero kil
kadziesiąt lat później dojrzała myśl, że mogłyby kogoś
zainteresować. Dlatego nie są pomyślane jako doku
ment historyczny, a jedynie jako ilustracja pewnej spe
cyficznej dziedziny życia i działalności. Widziane
w tym świetle nie roszczą sobie pretensji do całkowitej
precyzji w opisie poszczególnych epizodów. Niektóre
z nich pozostały w mojej pamięci bardzo wyraźnie, inne
tylko w zarysach, a jeszcze inne tak się zatarły, że mu
siałem je całkowicie pominąć.
Mimo tych słabości, sądzę że w ograniczonym za
kresie są ilustracją dość charakterystyczną. Jako takie
oddaję je w ręce czytelnika.
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I
Dzień był słoneczny i upalny, typowy dla pierwszej po
łowy sierpnia w środkowej Małopolsce, gdzie spędzi
łem moje dzieciństwo i młodość. Żniwa dobiegały koń
ca i przez otwarte okna biblioteki słychać było skrzy
pienie wozów wysoko obładowanych zbożem wiezio
nym do stodół na gumnie, położonym pomiędzy par
kiem i sadami.
Siedząc w wygodnym fotelu na wpół czytałem jakąś
książkę, a na wpół wybiegałem myślami do planowa
nych studiów uniwersyteckich. Z początkiem maja
zdałem maturę uzyskując stopień „bardzo dobry” we
wszystkich przedmiotach z wyjątkiem gimnastyki
i przysposobienia wojskowego. Miałem więc wstęp ot
warty do wszystkich wydziałów uniwersyteckich. Wy
boru dokonałem już dawno. Po przedwczesnej śmierci
mojego Ojca odziedziczyłem pięknie zagospodarowa
ny majątek ziemski, którego pola dochodziły prawie do
przedmieść powiatowego miasta Rzeszowa1. Zamie
rzałem kontynuować tradycję rodzinną i zająć się gos
podarstwem rolnym do czego potrzebne mi były studia
rolnicze.
Chciałem jednak kontynuować także inną tradycję
po Dziadku i Ojcu, biorąc czynny udział w organiza
cjach samorządowych i społecznych. Uważając, że by-
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loby mi w tym pomocne ukończenie prawa, postanowi
łem połączyć studia rolnicze i prawnicze zapisując się
na dwuletnie Kursy Turnaua i równocześnie na wydział
prawny. Na prawie uczęszczanie na wykłady nie było
przestrzegane i można było zdawać egzaminy przygo
towując się ze skryptów i podręczników. Dlatego przy
dostatecznym wysiłku i zdolności można było ukoń
czyć oba fakultety w ciągu czterech lat i takie właśnie
były moje zamiary.
Wyznaczało to miejsce planowanych studiów, bo dwu
letnie Kursy Turnaua istniały tylko we Lwowie. Szkołę
średnią ukończyłem w Krakowie, chodząc naprzód do
IIN go gimnazjum im. Sobieskiego, a potem do IV^go
liceum przyrodniczego im. Henryka Sienkiewicza.
Lwów znałem mało, ale we wschodniej Małopolsce mie
szkało wielu znajomych i przyjaciół mojej rodziny i na
uniwersytecie, a szczególnie na Kursach Turnaua spo
dziewałem się spotkać kolegów i koleżanki ze swoich
kręgów towarzyskich.
Choć zdawałem sobie sprawę, że równoczesne ukoń
czenie dwóch fakultetów będzie wymagało sporo wy
siłku, to spodziewałem się, iż okres studiów da mi także
okazję do wielu rozrywek i przyjemności. Nie miałem
tu na myśli bali, zabaw czy dancingów, bo te mnie spe
cjalnie nie emocjonowały, ale raczej nawiązywanie kon
taktów osobistych i okazję do kultywowania mojej pasji
łowieckiej.
Od wczesnych lat polowania były dla mnie najwięk
szą przyjemnością, ale w okresie gimnazjalnym mój
udział w nich był ograniczony do majątków moich ro
dziców i braci, oraz najbliższych krewnych i sąsiadów.
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Na większe polowania na grubą zwierzynę nie byłem je
szcze zapraszany. Okazje otwierały się po maturze i już
teraz miałem zaproszenie na styczniowe polowanie
w Kamieniu u Toniego Götza, gdzie zwykle padała bar
dzo znaczna ilość dzików2.
Tak więc myśli jakie snuły mi się w to letnie popołu
dnie były miłe i pogodne. Przerwało je wejście służące
go, Jana, z zawiadomieniem, że dowódca pułku przeby
wającego na manewrach letnich w naszej wsi i okolicy
odjeżdża i chciałby się ze mną pożegnać. Wyszedłem
natychmiast na dużą werandę prowadzącą do ogrodu
z przodu domu, gdzie major rozmawiał już z moją
Matką. Prawie równocześnie Jan wniósł herbatę i jakieś
bułeczki, ciastka czy torciki. Okazało się, że pułk otrzy
mał rozkaz natychmiastowego przemarszu na stanowi
ska obronne w razie ataku niemieckiego.
Od wiosny 1939 r. możliwość wojny wisiała w po
wietrzu. Nastrój społeczeństwa był jednak pogodny
i na ogół sądzono, że wobec zdecydowanej postawy pol
skiego rządu i polskiej armii w oparciu o przymierze
z Francją i Wielką Brytanią Niemcy nie zdecydują się na
atak. Przesadna — jak się okazało — wiara w siłę
i sprawność naszego wojska powodowała optymizm
i poczucie bezpiecz mstwa. Wiadomość o nagłym
przerwaniu manewrów i wyznaczeniu pułkowi roli ope
racyjnej była zaskoczeniem, tak dla mnie, jak i wydawa
ło się dla żegnającego nas oficera.
Po krótkiej rozmowie i podwieczorku, ale bez zbyt
niego pośpiechu major odszedł by nadzorować przygo
towania zmotoryzowanego oddziału do drogi. Minęło
jeszcze kilka godzin zanim auta i motocykle ustawiły
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się w szyku marszowym. Było już po zmierzchu gdy
długi wąż pojazdów zaczął posuwać się drogą wiodącą
do gościńca Tyczyn—Rzeszów i skręcać w stronę Rze
szowa. W tym czasie nadszedł administrator mojego
majątku, Kazio Neusser i razem z nim, moją Matką
i kuzynką Wisią patrzyliśmy jak wolno posuwały się
przyćmione światełka oddalającej się kolumny poja
zdów. Teraz dopiero zaczęło się wkradać do mojej świa
domości poczucie, że znajdowaliśmy się w obliczu nad
chodzącego kataklizmu.

II
Sierpień 19 3 9 r. był suchy i upalny, więc żniwa przebie
gały szybko i zwózka zboża do stodół zakończyła się
wcześnie, na dzień czy dwa przed połową miesiąca. Ad
ministracja majątku spoczywała w ręku Kazia Neussera,
młodego ale bardzo dobrego fachowca. M oje zajęcia
wakacyjne sprowadzały się głównie do konnej jazdy
oraz włóczenia się ze strzelbą po polach i łąkach. Po
czątek lata był oczywiście okresem ochronnym i strze
lanie ograniczało się do tępienia szkodników, takich jak
wrony, sroki i jastrzębie. Jednak w sierpniu można juz
było polować na derkacze, bardzo licznie spotykane na
rozległych łąkach majątku, i na kaczki, których nie było
zbyt dużo. Gospodarstwem interesowałem się całkowi
cie po amatorsku, ale bardzo żywo, bo od dziecięcych
lat pociągały mnie problemy hodowli, a w szczególno
ści uprawy.
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Do lasu jeździłem głównie w maju i czerwcu by po
lować na kozły. Odległość od dworu w Zalesiu do le
śnictwa w Hermanowej wynosiła nieco ponad 10 km,
z czego połowę stanowiły wąskie drogi polne. W czasie
suchego lata można tam było dojechać autem, ale
w okresie deszczów tylko wozem drabiniastym, a w zi
mie bosymi saniami. Podczas gdy pola i łąki majątku
rozciągały się w dolinie Wisłoka i były przeważnie pła
skie, to do lasu jechało się pod górę, a leśnictwo poło
żone było około 100 m powyżej dworu3.
Jak na ówczesne polskie stosunki las był administro
wany przez raczej niezwykły typ leśniczego, była nim
bowiem stara panna Józia Malinowska. Jej ojciec zaan
gażowany w końcu X IX wieku w działalność niepodle
głościową i zagrożony wywozem na Sybir, przeniósł się
z Kongresówki do Galicji pod przybranym nazwiskiem
Starzeński. Panna Józia posiadała więc osobiste doku
menty jako Starzeńska, ale powszechnie mówiło się
o niej Malinowska. Mała i przygarbiona, bo w 193 9 r.
musiała już być po siedemdziesiątce, drobnymi kroka
mi biegała po górzystym terenie lasu i znała świetnie
wszystkie jego zakamarki. Przyjaźniła się serdecznie je
szcze z Matką mojego Ojca i za mojej pamięci trakto
wana była nie tylko jako przyjaciel, ale właściwie jako jeden
z członków rodziny. Odwzajemniała się też serdecz
nym uczuciem, w szczególności dla mnie i moich braci.
W 193 9 r. normalnie znakomite zdrowie Panny Józi
zaczęło szwankować i wywiązały się komplikacje serco
we. Z początkiem lata moja Matka zorganizowała jej
kilkutygodniowy pobyt w jednym z polskich ośrodków
kuracyjnych, skąd miała powrócić w końcu sierpnia. Las
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był zatem chwilowo pod opieką samych gajowych
i gdzieś 20 sierpnia wybrałem się aby zobaczyć jak so
bie dają radę.
W niektórych częściach lasu chodzenie było mę
czące, bo trzeba było przechodzić parowy i wspinać się
ostro do góry. Normalnie nie sprawiało mi to żadnej
trudności, ale tym razem w pewnym momencie poczu
łem się zupełnie wyczerpany i bezsilny. Towarzyszący
mi dwaj leśni, Leon Huchla i Józef Wilk, musieli mnie
wziąć pod ręce, wyciągnąć na szczyt wzniesienia i do
prowadzić do leśnictwa. Czekający tam na mnie furman
pomógł mi wej ść na wózek i czym prędzej odwiózł mnie
do domu. Tam poszedłem wprost do łóżka, a moja Ma
tka wysłała natychmiast konie do Rzeszowa po lekarza.
W godzinę później usłyszałem charakterystycznie
zabawne przywitanie mojej Matki przez starego dr. Te
ofila Niecia, który donośnym głosem, akcentując
i przeciągając pierwszą sylabę wołał „ca—ałuję rączki Pa
ni Dobrodziejki". Stary lekarz był doskonałym diagno
stą i od razu orzekł, że miałem infekcyjną żółtaczkę.
Zalecił dietę, całkowity odpoczynek i przepisał jakieś
tam lekarstwa.
Byłem zatem unieruchomiony w łóżku w czasie ostat
niej dekady sierpnia, gdy widmo nadchodzącej wojny
kształtowało się coraz wyraźniej. Najprzód przybył mój
najstarszy brat Kazio. Był oficerem rezerwy w pułku arty
lerii lekkiej, który stacjonował chyba w Jarosławiu. Kazio
przyjechał z Krakowa, aby być bliżej swojego przydzia
łu na wypadek mobilizacji. Nie czekał długo. W dzień,
czy dwa po przyjeździe otrzymał imienne powołanie,
włożył mundur, spakował się i pożegnał4.
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Równocześnie nadeszło imienne powołanie dla Ka
zia Neussera. Razem więc żegnali się z moją Matką i ze
mną i razem zostali odwiezieni przez starego furmana
Ignacego na stację kolejową w Rzeszowie.
Wkrótce potem zaczęły nadchodzić imienne wezwa
nia dla szeregu fornali i pracowników folwarcznych, je 
den po drugim przychodzili się żegnać, na ogól w dosko
nałym nastroju i zapewniając, że jeśli do wojny naprawdę
dojdzie to prędko dadzą sobie radę z napastnikami.
Gdzieś kolo 25 sierpnia w Staromieściu5 u naszych
sąsiadów i przyjaciół Jędrzejowiczów zakwaterował się
gen. Fabrycy, dowódca Armii Karpaty. W jego sztabie
byl wtedy mój kuzyn pułkownik Bronisław Noel. Był
oficerem dyplomowanym z doświadczeniem nabytym
przez szereg lat służby dyplomatycznej jako attache
w kilku krajach europejskich. Któregoś wieczoru wpadł
do nas aby się przywitać i porozmawiać. Oczywiście py
taliśmy co sądzi o stosunku sił polskich do niemiec
kich. Pamiętam dokładnie jego dobrze wyważoną od
powiedź: „z armią niemiecką będziemy mogli się zma
gać; jest jednak otwartym pytaniem co zrobi Rosja So
wiecka".
W dzień po wizycie Bronka Noela przyjechał mój
brat Stefan6 ze swoją narzeczoną Zosią. Stefan odby
wał tego lata praktykę rolną u Lipskich w Górznie,
a Zosia była na innej praktyce rolnej, także gdzieś w Poznańskiem. Wobec wyraźnie zbliżającej się wojny po
stanowili przyjechać do dalej od granicy położonego
Zalesia i natychmiast wziąć ślub. Nasz proboszcz po
starał się o dyspensę, aby mogli zawrzeć małżeństwo
bez normalnie wymaganego cyklu zapowiedzi.
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W tym czasie moje zdrowie stopniowo się poprawia
ło i dr Nieć orzekł, że od I września mogę wstawać,
choć przez następne dwa tygodnie mam zachowywać
lekką dietę w formie ryb, kurcząt i jarzyn. Tak więc
I września obudziłem się z miłą świadomością, że wresz
cie mogę opuścić moje łoże boleści. Zanim jednak
zdążyłem to zrobić, w sąsiednim pokoju moja Matka
otwarła radio i usłyszała charakterystyczny sygnał „uwa
ga, uwaga nadchodzi”, a potem komunikat, że wojna się
już rozpoczęła.

III
Ślub mojego brata Stefana odbył się 4 września. Rodzi
ce Zosi, profesorostwo Niklewscy, planowali uprzednio
wystawną uroczystość z udziałem wielu gości, celebro
waną przez ich przyjaciela kardynała Hlonda. Stefan ra
czej niechętnie odnosił się do wszelkiego rodzaju os
tentacji, więc w pewnym sensie był zadowolony, że oko
liczności wojenne przyczyniły się do zawarcia małżeń
stwa w jak najskromniejszych warunkach. W kościele,
oprócz sporej gromadki pracowników majątku, była
obecna tylko nasza Matka, kuzynka Wisia, Hanka
Neusserowa, żona mojego administratora, panna Józia
Malinowska i pan Józio Ziemliński. Ten ostatni był
emerytowanym nauczycielem, który objął kierownic
two szkoły ludowej w Zalesiu jeszcze za życia mojego
dziadka i dzieciństwa mojego Ojca. W ciągu wielu lat
stał się serdecznym przyjacielem rodziny, ucząc pry
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watnie z kolei dwóch moich starszych braci i mnie do
poziomu niższych klas gimnazjalnych. Nasze dobre
wyniki w szkołach średnich, a potem na uniwersytecie
zawdzięczaliśmy w dużej mierze jego zdolnościom pe
dagogicznym.
Już w czasie ślubnej Mszy Św. do kościoła weszła
niespodziewanie siostra Zosi, Krzysia. Po wybuchu
wojny rodzice wsadzili ją do pociągu i wysłali do Zale
sia, położonego jak się zdawało, w bezpiecznej odległo
ści od frontu. Przyjechała do dworu już po naszym odjeździe do parafii, zmobilizowała chłopca stajennego
z wózkiem i zjawiła się w kościele jeszcze zanim pro
boszcz pobłogosławił związek małżeński.
Józio Ziemliński i ja podpisaliśmy dokumenty jako
świadkowie ślubu, po czym wszyscy udali się na kawę
do naszego proboszcza ks. Jana Kobaka. Przypu
szczam, ale już tego nie pamiętam, że musiało być póź
niej jakieś skromne przyjęcie we dworze w Zalesiu.
Niestety uroczystość nie została uwidoczniona w zale
skiej księdze gości.
Następne dwa dni upłynęły w miarę pogodnie. Ko
munikaty radiowe niepokoiły jednak swoją niejasno
ścią. Raz po raz powtarzały ostrzeżenie „uwaga, uwaga
nadchodzi” i istotnie na bardzo wysokim poziomie
ciągle bezchmurnego nieba widzieliśmy pojedyncze sa
moloty niemieckie, do których strzelały bezskutecznie
armatki przeciwlotnicze ustawione na przedmieściach
Rzeszowa. Roboty polne, zajęcia folwarczne i życie co
dzienne we dworze toczyły się normalnym trybem przy
pięknej słonecznej pogodzie.
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Wrzesień był oczywiście sezonem polowań na kuro
patwy. Toteż 5, czy 6 września po południu Stefan i ja
wzięliśmy dubeltówki i wyruszyli w pole. On ze starym
wyżłem Lordem poszedł na bardziej odlegle tereny, ja
z młodą wyżlicą Dorą wybrałem się na pobliskie kartof
lisko, bo po niedawnej chorobie byłem jeszcze ciągle
osłabiony. W rezultacie szybko poczułem się umęczony
i wróciłem do domu nie napotkawszy żadnego stadka.
Stefan nadszedł dopiero wieczorem przynosząc kilka
młodych ptaków, które wkrótce zawisły w chłodnej i do
brze od much zabezpieczonej spiżarni.
Tak Stefan jak i ja mieliśmy kategorię C, więc nie by
liśmy objęci ogłoszoną niedawno mobilizacją. Tym nie
mniej mieliśmy poczucie obowiązku zgłoszenia się do
wojska ochotniczo. Z tą myślą 7 września mój brat wy
brał się wózkiem do Komendy Uzupełnień w Rzeszo
wie. Wrócił w południe z hiobową wieścią, że wojska
niemieckie zbliżają się do naszych okolic i że wszyscy
młodzi powinni jechać do części kraju bardziej oddalo
nych od frontu, a ci co chcą to zrobić mogą zgłaszać się
do służby ochotniczej w Jarosławiu.
Po krótkiej naradzie postanowiliśmy, że cala nasza
rodzina pojedzie do majątku mojej Matki, położonego
bardzo centralnie, nieco na wschód od szosy z Toma
szowa Lubelskiego do Zamościa. Po drodze chcieliśmy
wstąpić do Jarosławia i tam zgłosić się do Komendy
Uzupełnień.
Nastąpiło gorączkowe pakowanie, zakopywanie bro
ni myśliwskiej — inne cenne przedmioty były już zako
pane poprzednio — i wreszcie ładowanie konnych po
jazdów. W tym okresie nie mieliśmy auta, bo zamówio
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ny przez moją Matkę Mercedes nie został jeszcze do
starczony, a dawna limuzyna była oddana jako część
wpłaconego zadatku. Wyruszyliśmy zatem w cztery pa
ry koni jednym powozem, jednym wózkiem i dwoma
wozami.
Wiadomość o zbliżaniu się Niemców przekazaliśmy
pracownikom majątku i czterech z nich zgłosiło chęć
wyjazdu razem z nami. Byli to karbownik Marcin
Krztoń, dozorca łąk Kazimierz Kłosowski, lokaj Jan La
sota i syn kierownika obory, Kazik Pałka. Zbliżał się już
wieczór, gdy byliśmy gotowi do drogi. Postanowiliśmy
przeto zatrzymać się na noc u naszych kuzynów Łastowieckich w SieteszyL położonej o jakieś 18 km na
wschód od Zalesia.
Nie pamiętam czy Łastowieccy wiedzieli już o po
wstałej sytuacji, czy też zostali o niej powiadomieni do
piero przez nas. W każdym razie zdecydowali się także
na wyjazd. Początkowo myśleli o Helenkowie8, majątku
ich zięcia w powiecie brzeżańskim, lecz w końcu uzgod
niliśmy, że pojadą razem z nami do Dzierążni9, która
wydawała się bezpieczna, a do której było znacznie ła
twiej dojechać niż do Helenkowa.
Mimo, że gościniec przebiegający obok parku sieteskiego był raczej drogą boczną, to całą noc słyszeliśmy
na nim odgłos ruchu pojazdów wojskowych. Wzmac
niało to nerwowy nastrój, sugerując zbliżanie się dzia
łań wojennych. Mimo tego wyruszyliśmy następnego
dnia niezbyt wcześnie, bo Łastowieccy musieli jeszcze
dokończyć pakowania. Jechaliśmy teraz w sześć pojaz
dów, posuwając się wolno po zatłoczonej drodze
w stronę Jarosławia. Z daleka wznosiły się dymy znad
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zbombardowanej cukrowni w Przeworsku, natomiast
tego dnia jakoś nie było widać samolotów w powietrzu.
Około południa dotarliśmy do Jarosławia, gdzie ma
łe oddziały wojska zdawały się przygotowywać obronę
na Sanie. W Komendzie Uzupełnień młody oficer
oświadczył nam, że o przyjmowaniu niewyszkolonych
ochotników nie było mowy i zasugerował, abyśmy się
kierowali w stronę Stanisławowa. Jednak po wyjaśnie
niu, że mamy majątek w powiecie zamojskim uznał, iż
to też będzie miejsce bezpieczne.
Tak więc po zjedzeniu obiadu aljresco ruszyliśmy da
lej na północ, ale teraz całkowicie polnymi drogami.
Dzięki temu nie napotykaliśmy zatorów, choć i tak wy
ładowanymi pojazdami posuwaliśmy się raczej powoli.
Był już późny wieczór, gdy dojechaliśmy do pałacu Sa
piehów w Oleszycach10. Właściciela nie zastaliśmy
w domu, gdyż pojechał na dzień autem do Lwowa, na
tomiast spotkaliśmy przebywające wtedy w Oleszycach
młode Stadnickie z Nawojowej. Służba domowa zakrzątnęła się aby przygotować nam sypialnie oraz jakiś
lekki posiłek i zmęczeni długą jazdą wycofaliśmy się
wcześnie na spoczynek.
Do Dzierążni droga była jeszcze daleka więc następ
nego dnia wyruszyliśmy wcześnie rano. Mimo że jecha
liśmy nadal polnymi drogami natknęliśmy się na sznur
powoli ciągnących taborów. To opóźniło nas znacznie
i dopiero dobrze po południu dojechaliśmy do Bełżca.
We dworze mieszkał tam dzierżawca, który wraz z ro
dziną przyjął nas bardzo gościnnie. Trzeba było dać wy
począć zmęczonym koniom, więc zatrzymaliśmy się
w Bełżcu na kilka godzin, przyjmując z wdzięcznością
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Autor, rok 1932
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Autor w Poznaniu, jako
Ryszard Góra. Rok 1945

Autor jako oficer
2. Korpusu we Włoszech

Rok 1948. Autor jako student uniwersytetu w Irlandii.
Na zdjęciu od lewej: autor, kolega uniwersytecki Florian Śmieja
i kapelan Veritas’u ks. Kirszke
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Konstancja Gumińska z Makomaskich ( I 88O—I 9 6 I),
Matka autora z młodymi sarenkami w ogrodzie zaleskim

Jan Gumiński (I8 8 3 —I9 3 8 ),
Ojciec autora, na łąkach zaleskich w I9 3 4 r.
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Brat autora Kazimierz.
Lata 60.

Brat autora Stefan.
Lata wojenne

Żona autora, Natalia z Jędrzejowiczów Guminska.
Lata wojenne
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Dwór w Zalesiu na początku X X wieku

Dwór w Zalesiu w latach 30. X X wieku
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Dom w Zalesiu w stanie obecnym jako biura uniwersyteckie

Gazon na froncie domu. Siedzą od lewej: Jas Ulm,
Wisia Podolska, autor i Matka autora
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Centrum ogrodu za rzeczką. Rok 1938.
Słabo widoczna kuzynka autora Anda Dunikowska ze Stróż

Część ogrodu w szacie zimowej. Rok 1936

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

28 Roman Gumiński

Cienisty zakątek. Rok 1921.
Siedzi autor w dostojnym wieku jednego roku

Czaple, pow. samborski, z okresu przed 193 9 r.
Stefana Gumińskiego
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Posadów w latach 30. X X wieku
Kazimierza Gumińskiego

Fragment „Wenecji", pałacyku na ul. Wenecja 2 w Krakowie,
jedynej posiadłości jaka pozostała w ręku rodziny
po wywłaszczeniach bez odszkodowania (przeprowadzonych
sprzecznie z polskim prawem konstytucyjnym)
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Dzierzążnia, pow. tomaszowski, we wczesnych latach 40.
X X wieku (własność Konstancji z Makomaskich Guminskiej)
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Furman Ignacy Pięta na koźle przed frontową werandą

Furman Ignacy Pięta powozi na wyjeździe sprzed dworu
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Furman Ignacy Pięta na koźle w Rzeszowie

Pracownicy dworscy.
Od lewej: Materna (głucho—niemy), Jasiek Pleśniak,
w środku (z wąsami) polowy Władysław Krzysztoń
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Pracownicy dworscy. W środku z laską karbownik Marcin
Krztoń, obok niego Michał Kozik, potem Jasiek Pleśniak.
Siedzą od lewej Materna i Bazylak

Żniwo żyt,
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Kopcowanie buraków pastewnych

Przy mlocarni
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U Zygmuntów Chłapowskich w Słocinie.
Od lewej: Zygmunt Chłapowski, Wero Brunicki, Zosia
Chłapowska, Irenka Jędrzej owicz i Staszek Jędrzej owicz

Przed dworem w Babicy Himków Jarochowskich. Konno
od lewej: Natalka Jędrzejowicz, autor i Tereska Jędrzejowicz
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Niedzielne popołudnie w Jasionce u Staszków Jędrzejowiczów.
Od lewej: Jaś Konopka, Staszek Jędrzejowicz, Maryś Czarnecka,
Irenka Jędrzejowicz, Wero Brunicki, Natalka Jędrzejowicz
i Jaś Jędrzejowicz

Brydż w Jasionce. Od lewej: Wero Brunicki, Jaś Konopka,
Staszek Jędrzejowicz, czwarty niewidoczny autor. Kibicują
Tereska i Natalka Jędrzejowiczówny
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Natalka Jędrzejowicz, późniejsza Romanowa Gumióska

Spacery ze strzlebą. Od lewej: kolega autora Lolek Teutsch,
stary nauczyciel Józio Ziemliński, brat autora Stefan i autor
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Spacery ze strzelbą.
Od lewej: administrator Kazio Neusser i brat autora Stefan

W ogrodzie zaleskim. Od lewej: Lolek Teutsch przyjaciel autora,
Zosia Niklewska narzeczona Stefana Gumińskiego, Matka,
leśniczy panna Józia Malinowska i autor
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zaproszenie gospodarzy na kolację. Zatroszczyli się oni
również o wypoczynek i posiłek dla naszych furmanów
oraz o obrok dla koni. Wyjeżdżając z Bełżca już wieczo
rem serdecznie dziękowaliśmy za okazaną gościnność
i pomoc.
Dalsza droga prowadziła gościńcem przez Toma
szów Lubelski w stronę Zamościa. Spotykaliśmy na
niej różne transporty wojskowe, ale posuwające się dość
żwawo, tak że i nam drogi ubywało w dobrym tempie.
Było już jednak koło północy, kiedy skręciliśmy w Kryniczkach na ostatni odcinek bocznej drogi prowadzącej
do dworu w Dzierążni.
Wreszcie nad ranem dobrnęliśmy do naszego celu.
Tutaj musieliśmy dość długo dobijać się do drzwi wej
ściowych zanim zjawił się zaspany służący Piotr, a po
tem jego żona, która pełniła funkcję szafarki. Oni z ko
lei zaalarmowali administratora i zaczęło się rozloko
wywanie ludzi, koni i pojazdów. Podano jakiś posiłek
i wkrótce udaliśmy się do pokoi sypialnych na zasłużo
ny odpoczynek.

IV
Do Dzierążni, położonej dość daleko od miast i głów
nych dróg, odgłosy wojny nie docierały bezpośrednio.
Nawet samoloty, które nad Zalesiem przelatywały na
dużej wysokości kilka razy dziennie tutaj się nie poka
zywały. O ile pamiętam tylko jeden raz zobaczyliśmy
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bombowiec niemiecki, który jednak spowodował nieco
alarmu, bo leciał bardzo nisko nad drzewami ogrodu.
Warunki mieszkaniowe były dosyć spartańskie, bo
dom był tylko częściowo umeblowany. Rok wcześniej
w podziale spadku po bezdzietnym wuju moja Matka
przejęła Dzierążnię, ale część mebli przypadła jej bratu
Adamowi Makomaskiemu11 wraz z dość znacznym ka
pitałem, podczas gdy ich siostra Iza Jabłonowska12
otrzymała biżuterię i dwie kamienice w Warszawie.
Teraz więc wygodnych łóżek starczyło tylko dla mo
jej Matki i wujostwa Łastowieckich, a młodzi musieli
zadowolić się materacami rozścielonymi na podłodze.
Nie było natomiast braku pościeli, kołder i koców.
Drobne niewygody nie robiły na nas większego wraże
nia i po przespaniu się wstaliśmy około południa
w całkiem pogodnym nastroju. Gospodyni wyruszyła
wcześnie rano po prowianty do Zamościa, ale ponieważ
droga była daleka i w części zatłoczona, wróciła późno
i obiad mógł być podany dopiero dobrze po południu.
Na śniadanie podano nam jednak obfite porcje jajecz
nicy i świeżo zebrane dojrzałe brzoskwinie. Z okresu
następnych paru dni chyba najbardziej utkwiły mi w pa
mięci te wspaniale brzoskwinie z dzierążeńskiego sadu,
którymi objadaliśmy się przy każdym śniadaniu i pod
wieczorku.
Po południu poszedłem zobaczyć jak zakwaterowa
no naszych furmanów i nasze konie. Wszystko było do
brze zorganizowane przez administratora Dzierążni.
Nastrój panował dobry, a karbownik Marcin Krztoń
powiedział mi, że wraz z innymi chciałby włączyć się
w miejscowe zajęcia folwarczne. Zgodziłem się na to
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chętnie, ale pod warunkiem, że tak ludzie jak i konie
muszą mieć wpierw dwa dni zupełnego wypoczynku po
trudach i emocjach naszej podróży.
Po obiedzie, a więc już pod wieczór, omówiliśmy te
projekty z administratorem, a potem Stefan, nasz ku
zyn Kazio Łastowiecki i ja wybraliśmy się wózkiem na
objazd pól, aby zobaczyć jak posuwają się orki i przygo
towania do jesiennych zasiewów. Na ścierniskach zry
wały się stadka kuropatw i zaczynałem żałować, że nie
przywieźliśmy ze sobą dubeltówek.
Następny dzień był znowu raczej beztroski. Po po
łudniu moja Matka, Stefan i ja wybraliśmy się do wujo
stwa Adamów Makomaskich, mieszkających w odle
głym o kilka kilometrów Zwiartowie13. Dwaj ich syno
wie byli zmobilizowani. O młodszym, Władku, nie mie
li wiadomości, ale starszy, Antek, był w oddziale rezer
wowym chwilowo znajdującym się koło Zamościa i od
czasu do czasu wieczorami wpadał do Źwiartowa.
Wujostwo Adamowie wiedzieli już pocztą pantoflo
wą o naszym przyjeździe, który był dla nich zaskocze
niem, bo nie zdawali sobie przedtem sprawy z głębokiej
penetracji wojsk niemieckich w Małopolsce. Wydawało
się im jednak, tak jak i nam, że w centralnie położonych
częściach Lubelskiego mogliśmy być, przynajmniej na
jakiś czas, spokojni i bezpieczni. Zwiartów był znany
z doskonałej kuchni pozostającej pod ścisłym nadzo
rem cioci Mani. Dostaliśmy przeto znakomitą kolację
i był juz późny wieczór kiedy wróciliśmy do Dzierązni.
Następnego dnia wcześnie rano przyjechała konno
Niusia Makomaska na konferencję z naszą gospodynią,
aby ustalić czy i w jakiej formie ona i jej rodzice mogą
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pomóc, aby nasz pobyt w Dzierążni stal się wygodny
i przyjemny. Po jej odjeździe poszliśmy przywitać się
z miejscowym proboszczem, który przyjął moją Matkę
z należytymi honorami jako kolatorkę kościoła. Okazało
się, że ksiądz był zamiłowanym brydżystą i zaprosił nas
na następny wieczór na zagranie kilku robrów bridża.
Udaliśmy się na probostwo chyba koło 8—mej wie
czór i w pół godziny później siedzieliśmy przy zielo
nym stoliku. Partnerami proboszcza byli moja Matka,
Kazio Łastowiecki i ja. Reszta naszej grupy pozostała
we dworze z zamiarem wczesnego udania się na spoczy
nek. Musieliśmy zgrać ze dwa robry, gdy koło 10—tej
zjawił się posłaniec z elektryzującą wiadomością. Antek
Makomaski dawał znać, że na odcinek zajmowany przez
jego oddział wycofują się wojska frontowe przed szyb
ko zbliżającymi się Niemcami. Młodzi mężczyźni
zdolni do służby wojskowej powinni natychmiast je
chać do wschodnich rejonów Polski.
Partia bridża została brutalnie przerwana, ale mieli
śmy jeszcze dosyć wisielczego humoru, aby zapowiedzieć księdzu, który wygrał oba pierwsze robry, że
w niedługiej przyszłości wrócimy, aby się odegrać.

V
We dworze nasi towarzysze, którzy poszli tego wieczo
ru wcześnie do łóżek, już powstawali i natychmiast za
częliśmy się naradzać co należy dalej robić. Wujostwo
Łastowieccy chcieli jechać do swojej córki i zięcia do
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Helenkowa i zapraszali abp się do nich dołączyć. Przy
jęliśmy tę propozycję i rozpoczęło się ponowne pako
wanie. Nadeszli także nasi furmani oświadczając, że
chcą nadal podróżować z nami. Z jakichś powodów za
mieniliśmy jeden z zaleskich pojazdów i jedną parę ko
ni na dzierążeńskie, załadowaliśmy nasze kufry, oraz
nieco prowiantów i obroku i ruszyliśmy na dalszy odci
nek naszej peregrynacji.
Było już dobrze po północy, więc postanowiliśmy
zatrzymać się na odpoczynek w Posadowię14, położo
nym kilkanaście kilometrowi na wschód od Dzierążni.
Był to majątek mojego najstarszego brata, w którym
gospodarował wuj Kazimierz Smiałowski. M ój brat Ka
zio i jego żona Wiga spędzali większość roku w Krako
wie lub Warszawie, ale w lecie przyjeżdżali albo do Za
lesia, albo do Posadowa. Tak więc i teraz Wigę z małym
synkiem Samuelkiem zastaliśmy w Posadowię. Nasze
pojawienie się tam spowodowało sporo rejwachu. Dom
mieszkalny był niewielki, a nasza grupa dość liczna, więc
żeby dać się nam wygodnie przespać, część mieszkańców
Posadowa odstąpiła nam chwilowo własne sypialnie.
Wstaliśmy po kilku godzinach, zjedliśmy wczesny
obiad i niedługo potem siedzieliśmy znowu w naszych
pojazdach. Chłopiec stajenny na pięknym arabie, Ahmedzie, odprowadził nas bocznymi drogami aż do mo
stu na Bugu, po czym musieliśmy sterować sami po
przez nieznane nam drogi i okolice. Ominęliśmy Sokal
i kierowaliśmy się na Brody jadąc szerokimi piaszczy
stymi drogami, wzdłuż których widziało się duże stada
domowych gęsi.
Było ciągle słonecznie i gorąco, tak że jazda po zaku
rzonym terenie była męcząca i drogi ubywało powoli.
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Ściemniało się już dobrze, gdy dojeżdżając do jakiejś
większej wsi zauważyliśmy nieco w bok od szosy spore
chłopskie gospodarstwo. Postanowiliśmy zboczyć i za
pytać czy nie możnaby się tam było zatrzymać na noc.
Ze sporej schludnej chałupy wyszedł starszawy gos
podarz, który przywita! nas uprzejmie, ale na prośbę
o nocleg zawahał się nieco mówiąc, że musi porozma
wiać z żoną i synami. Wrócił po chwili i wskazał nam
stodołę wypełnioną sianem, gdzie mogliśmy się prze
spać, ale prosił aby konie i pojazdy ustawić w części po
dwórza mniej widocznej z niedalekiej drogi. Wieś była
szowinistycznie ukraińska i antypolska. Nasz gospo
darz, także Ukrainiec, ostrzegał, że grupa młodych za
paleńców mogłaby nas zaatakować. On sam cieszył się
we wsi dużym poważaniem i wraz z synami sądzili, że
na terenie jego gospodarstwa byliśmy bezpieczni, tym
bardziej iż nasz przyjazd nie wydawał się być zauważo
ny. Jednak radził, aby wstać wcześnie i przez wieś prze
jechać przed świtem, kiedy mieszkańcy będą jeszcze
spali. Nasz poczciwy Ukrainiec odsprzedał nam także
nieco obroku dla koni i przyniósł dwa bochenki razowe
go chleba, oraz szaflik kwaśnego mleka, za które nie
chciał przyjąć zapłaty. Mimo że po mojej żółtaczce
miałem być na dość ścisłej diecie, spartańskie warunki
w jakich trzeba było podróżować zmuszały do jedzenia
wszystkiego co było pod ręką. Napięcie nerwowe miało
tu widocznie dobry wpływ, bo czułem się dobrze i już
całkowicie odzyskałem siły. Razowy chleb z kwaśnym
mlekiem smakowały mi znakomicie.
Zastosowaliśmy się do rady naszego gospodarza i je
szcze przed wschodem słońca przejechaliśmy bez przy
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gód przez wieś ukraińską. Byliśmy jednak trochę zanie
pokojeni, bo okolice wschodniej Polski, przez które
trzeba było przejeżdżać, były w dużej mierze zamie
szkałe przez Ukraińców. Na szczęście nigdzie nie na
potkaliśmy objawów wrogości, a we wsiach leżących na
naszej drodze ludzie albo patrzyli na nas obojętnie, al
bo pozdrawiali nas życzliwie.
Z tego odcinka drogi przypomina mi się atak samo
lotów na pociąg stojący przy małej stacji jakiegoś bocz
nego toru kolejowego. Byliśmy w odległości kilometra
i widzieliśmy jak dwa niemieckie bombowce przelaty
wały nad pociągiem ostrzeliwując go z karabinów ma
szynowych. Potem nawracały i kilkakrotnie ponawiały
swój atak. Trwało to chyba 10 minut bez żadnej obrony
ze strony polskiej. Przy torze była grupa ludzi, więc
musieli być ranni i zabici, lecz gdy wreszcie samoloty
odleciały widzieliśmy, już z dalszej odległości, że po
wrócono do rozładowywania wagonów.
Około południa, pozostawiwszy już chyba Brody po
naszej lewej stronie i zbliżając się do Złoczowa, zoba
czyliśmy spory budynek szkoły powszechnej, a obok
dom nauczyciela i jakiś rodzaj stodoły. Zatrzymaliśmy
się, aby nakarmić i napoić konie, oraz zjeść improwizo
wany posiłek. Młody kierownik szkoły przywitał nas
serdecznie, wskazał studnię, do której furmani poszli
po wodę dla koni i otworzył stodołę, gdzie mogliśmy
usiąść na powiązanych wiązkach słomy. Nie wiem jakie
były jego źródła informacji, lecz miał wyjątkowo dokła
dne wiadomości o położeniu wojskowym. Mówił, że
postęp armii niemieckiej został w pewnym stopniu za
hamowany, że jej oddziały poniosły lokalną porażkę ko
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ło Gródka Jagiellońskiego i zatrzymały się na przedpo
lach Lwowa, że obrona Warszawy przebiegała pomyśl
nie i że na linii Zamość—Tomaszów Lubelski, a więc
w okolicach które opuściliśmy niedawno, toczyły się
zacięte walki. Co najważniejsze wiedział, że Niemcy za
częli przerzucać znaczne siły z frontu polskiego na za
chód w przewidywaniu ofensywy francuskiej. To wszyst
ko relacjonował z entuzjazmem i z wyraźnym akcentem
polskiego patriotyzmu. Toteż zaskoczyło nas, gdy na
koniec oświadczył, że jego zdaniem tak, czy tak wszyst
ko przybierze dobry obrót, bo wkrótce wkroczą wojska
sowieckie i armia niemiecka będzie się musiała odsunąć
na zachód. Rozumieliśmy dobrze, iż wejście Sowietów
do Polski w jakiejkolwiek formie byłoby nieodwracal
nym nieszczęściem, ale nie uważaliśmy za stosowne po
dejmowanie dyskusji z naszym zadziwiająco dobrze po
informowanym rozmówcą.
Na ostatnim odcinku drogi do Helenkowa posuwali
śmy się bardzo wolno. Zmęczenie widać było tak u koni
jak i furmanów. Zaczynało się także odczuwać u wszyst
kich rodzaj zniechęcenia i apatii. Jednak bez dalszych
przygód późnym wieczorem dotarliśmy do naszego celu.

VI
Dom w Helenkowie był obszerny i jego właściciele Ninonowie Milińscy rozlokowali naszą liczną grupę bez
trudności, mimo że już przedtem przyjechała do nich
rodzina moich sąsiadów Toniów Łastowieckich z Hadel15.
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Wkrótce przeto znalazłem się w wygodnym łóżku i za
padłem w głęboki sen, z którego jednak zostałem wyr
wany o świcie uczuciem łaskotania na czole i nosie.
Latem w polskich domach na wsi było zawsze sporo
małych much, nie gryzących i w gruncie rzeczy nie
szkodliwych, ale irytujących. Nigdzie nie widziałem ich
tyle co w Helenkowie. Obudzony ich spacerem po mo
jej twarzy zobaczyłem, że ściany pokoju były nimi kom
pletnie pokryte. Nie było rady musiałem całą twarz za
kryć prześcieradłem i w ten sposób zapewnić sobie dal
sze kilka godzin odpoczynku.
Następnego dnia była sobota. Wstaliśmy późno i do
obiadu czas zszedł na opowiadaniu o przygodach z na
szej podróży. Ninonowie mieli mniej do opowiadania,
bo w ich okolicy nie działo się dotąd nic niezwykłego.
Od kilku dni nie mieli wiadomości radiowych, bo pol
skie rozgłośnie przestały właściwie funkcjonować, a za
granicznych nie chwytali. Toteż z zaciekawieniem słu
chali tego co opowiedział nam poprzedniego dnia nasz
przygodny znajomy nauczyciel.
Pamiętając ostrzeżenie jakie otrzymaliśmy od przy
jaznego Ukraińca, gdy zatrzymaliśmy się we wsi wrogo
nastawionej do Polaków, zapytaliśmy Ninona o miej
scowe nastawienie ludności. Okolice Helenkowa były
zamieszkałe przez mieszaną ludność polsko-ukraiń
ską, ale Ninon powiedział nam, że ma bardzo dobre
stosunki z chłopami obu narodowości i nie spodziewa
się żadnych niepokojów.
Stefan i ja braliśmy pod uwagę możliwość wyjazdu
do Francji na wypadek gdyby sytuacja wojskowa w Pol
sce nadal się pogarszała. Z Helenkowa do granicy ru
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muńskiej było tylko dwa dni drogi końmi, więc sądzili
śmy, że z tą decyzją możemy jeszcze nieco poczekać.
Tak czy tak, koniom i furmanom należał się okres wy
poczynku, więc przygotowywaliśmy się do co najmniej
kilkudniowego pobytu w Helenkowie.
Ninon miał renomę bardzo dobrego agronoma. Po
obiedzie zaprosił mojego brata i mnie na przejażdżkę
po polach. Widać było, że wspaniały tamtejszy czarnoziem był starannie uprawiony, a podorywki, jesienne za
siewy i przedzimowe orki były dobrze zaawansowane.
W słoneczne wrześniowe popołudnie panowała atmo
sfera pogody i spokoju.
Po kolacji wycofaliśmy się wcześnie do naszych sy
pialni i już przygotowani na poranne naloty much spa
liśmy smacznie do późnego rana. Była niedziela, więc
wszyscy wybraliśmy się kilkoma wózkami na sumę do
kościoła parafialnego w sąsiedniej miejscowości. W do
mu pozostał tylko Tonio Łastowiecki, który skarżył się
od dwóch dni na bóle brzucha. Osobna para koni zosta
ła przeto wysłana do Brzeżan po lekarza.
Wracając z nabożeństwa zastaliśmy doktora, który
już zbadał Toniego, orzekając lekkie podrażnienie śle
pej kiszki i przewidując ustąpienie boleści w ciągu jed
nego lub dwóch dni. Po postawieniu diagnozy czekał na
powrót Ninonów, aby zakomunikować, że tego dnia
o świcie wojska sowieckie wkroczyły w granice Polski.
Było powszechnie wiadomo, że lekarz był ideowym ko
munistą, więc tym uważniej słuchaliśmy jego rad i in
formacji. Uważał, że ze dworu należy jak najszybciej
wyjechać, bo wojsko sowieckie może być w stosunku do
właścicieli ziemskich bardzo brutalne. Przestrzegał
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także, iż nawet przed nadejściem Sowietów dwór może
być narażony na atak bojówek komunistycznych. Po
rozmowie z Ninonem przyjaźnie nastawiony lekarz ko
munista odjechał z powrotem do Brzeżan, a nam pozo
stało zdecydować jak należy się zachować w nowo po
wstałej sytuacji.

VII
Wyjazd z Helenkowa miał inny posmak niż nasze wyja
zdy z Zalesia, Sieteszy i Dzierążni. Stamtąd wyruszali
śmy w przekonaniu, że wcześniej czy później wrócimy
do swoich domów i majątków. Milińscy takiej nadziei
nie mieli, zdając sobie sprawę, że odzyskanie mienia
w strefie zagarniętej przez Sowiety było wysoce niepra
wdopodobne. Było przeto zrozumiałe, że chcieli zabrać
ze sobą możliwie najwięcej rzeczy i aprowizacji. Powo
dowało to konieczność długiego pakowania i ładowania
pojazdów, co przeciągnęło się do późnego wieczoru.
Wiadomości przywiezione przez lekarza przekaza
łem furmanom zaleskim, a Kazio Łastowiecki rozma
wiał z sieteskimi. Wszyscy oświadczyli, że chcą wyje
chać z Helenkowa razem z nami i zabrali się do przygo
towywania naszych pojazdów.
Noc musieliśmy jeszcze spędzić na miejscu. Wobec
ostrzeżenia o niebezpieczeństwie bojówek komuni
stycznych nasi furmani ułożyli się do snu na podłodze
w dużym wejściowym holu, a moja rodzina, oraz M iliń
scy i Łastowieccy w salonie i jadalni, również na podło
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dze. Nie wiem dlaczego zgrupowanie w dwóch poko
jach, raczej niż w kilku wygodnych sypialniach wydawa
ło się nam bezpieczniejsze. Czuliśmy się w takim roz
mieszczeniu nieco raźniej.
Spaliśmy do rana nerwowo, ale nie molestowani przez
nikogo. Zaraz po świcie, serdecznie żegnani przez służ
bę domową, wyruszyliśmy w nieznane. W pierwszych
pojazdach naszej kolumny jechała moja Matka z Wisią
i wujostwo Łastowieccy z Andą Milińską, potem Stefa
nowie, Kazio Łastowiecki, wreszcie ja i Krzysia Niklewska. Ninon doglądał całego wyjazdu i na swoim wózku
pozostał nieco dłużej na folwarku.
Po przejechaniu dwóch czy trzech kilometrów zo
staliśmy zatrzymani przez bojówkę uzbrojoną częścio
wo w karabiny i rewolwery, a częściowo w widły. Człon
kowie bandy rozmawiali ze sobą po ukraińsku i po pol
sku. Na razie kazali nam stać na drodze i nie rabowali,
choć wydawali się wrogo nastawieni. Sytuacja była bar
dzo niemiła, szczególnie w pierwszych pojazdach, na
które było zwrócone kilka karabinów.
Po niedługim czasie nadjechał Ninon. Prowodyr bo
jówki pozdrowił go uprzejmie i zapytał czy Pan Dzie
dzic zna ludzi w zatrzymanych pojazdach. Na odpo
wiedź, ze to rodzina jego zony, krewni i przyjaciele,
prowodyr podszedł do pierwszego z naszych pojazdów
i pozwolił całej kolumnie jechać dalej bez dalszych
wstrętów.
Dalsza droga do Brzeżan odbyła się bez przygód.
Tam starostwo było już opuszczone i trudno było uzy
skać jakieś informacje. Trzeba było decydować co robi
my dalej. Milińscy i Łastowieccy postanowili przecze-
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kac wejście Sowietów w Brzeżanach. Moja Matka, Ste
fanowie, Krzysia i ja chcieliśmy próbować przedostania
się do Rumunii, natomiast Wisia Podolska wolała zo
stać z Łastowieckimi,
Zalescy furmani opowiedzieli się znowu za podróżą
z nami. Na rynku w Brzeżanach stał jakiś mały oddział
polskich taborów i dowodzący nim oficer powiedział,
że będzie go także prowadzić na południe. Zgodził się
włączyć nasze pojazdy do swojego konwoju i około po
łudnia zaczęliśmy posuwać się w kierunku odległego
granicznego Sniatynia.
W ciągu reszty dnia nie działo się nic godnego zano
towania. Minęło nas kilka aut z trudem przeciskających
się na wąskiej drodze wzdłuż naszych wojskowych ta
borów. Zmierzch zaczął zapadać i koło 8—mej wieczór
ściemniło się zupełnie. Noc była jednak pogodna i po
obu stronach w pewnej odległości od drogi widać było
niewielkie zarośla. W pewnej chwili odezwały się stam
tąd strzały z ręcznych karabinów. Były skierowane w na
szą kolumnę i dwa konie wojskowe zostały ranne. Dowo
dzący oficer wydał rozkaz, aby wszyscy żołnierze weszli
do przydrożnych rowów, a i my uczyniliśmy to samo.
Na szczęście rowy były głębokie i po upalnym lecie
zupełnie suche, tak że można się było w nich dobrze
schować i leżeć w stosunkowo wygodnej pozycji. W ciągu
następnych paru godzin strzały powtarzały się spora
dycznie, ale kule przelatywały ponad końmi i wozami
i dalszych strat nie było nawet w koniach, których ukryć
nie było można. Nasi żołnierze leżeli w pogotowiu, ale
nie strzelali. Dowódca nie chciał widocznie prowadzić
bitwy w ciemnościach i wolał poczekać do świtu.
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Około północy na polu po lewej stronie drogi poja
wił się jakiś czołg. Przejeżdżając wzdłuż naszych tabo
rów zachował się zupełnie bezstronnie, bo oddał salwę
w zarośla, z których do nas strzelano, ale także skiero
wał ogień na front naszej kolumny zabijając kilka koni
wojskowych i lekko raniąc paru żołnierzy.
Po odjeździe czołgu zapanowała cisza. Na przodzie
żołnierze usunęli z drogi zabite konie i opatrywali
dwóch czy trzech rannych. Dowódca postanowił jednak
nie wznawiać marszu dopóki się całkowicie nie rozwid
ni. Korzystając ze względnego spokoju można się było
w rowie przespać, choć w niezbyt wygodnej pozycji.
Zbudziłem się trochę zmarznięty, gdy było już zu
pełnie jasno, a oficer wydał rozkaz powrotu do pojaz
dów. Spodziewaliśmy się ponownego ataku, ale ten nie
nastąpił. Ujechaliśmy jednak nie więcej niż trzy kilo
metry, gdy dwaj rowerzyści wysłani wcześniej na zwiady
powrócili donosząc, że w niewielkiej odległości stoi
przy drodze spory oddział sowiecki z czołgami i karabi
nami maszynowymi.
W tym momencie nie było jeszcze jasne jak ustosun
kowują się żołnierze rosyjscy do oddziałów polskich.
Tak czy tak, nie mieliśmy wyboru i trzeba było spotkać
się ze stojącym przed nami wojskiem. Jeden z na
szych oficerów pojechał konno naprzód, a kolumna
wolno kontynuowała marsz w niezmienionym kierun
ku. Wkrótce zobaczyliśmy chyba cztery czołgi i spory
oddział rosyjskich żołnierzy biwakujących po obu stro
nach drogi. Nasze pojawienie się poderwało ich do zaję
cia stanowisk i zwrócenia na drogę dwóch karabinów
maszynowych.
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Skierowano nas na duże, nieco pochyłe ściernisko po
prawej stronie drogi. Czerwonoarmiejcy utworzyli pier
ścień wokoło naszego oddziału i zażądali, aby żołnie
rze złożyli broń, co zostało wykonane. W tym momen
cie skończył się szczęśliwy okres naszego życia, spę
dzony w wolnej i niezawisłej Polsce.

VIII
Po złożeniu broni tabory i nasze pojazdy rozłożyły się
na polu. Nie pozwolono nam jechać dalej, ale jak na ra
zie nie wyrządzano żadnej krzywdy. Atmosfera była
nerwowa, a czas dłużył się niemiłosiernie, bo przez cały
dzień siedzieliśmy bez świadomości co z nami zechcą
zrobić. Nasze zapasy prowiantów były na wyczerpaniu,
ale polscy żołnierze z taboru podzielili się z nami jaki
miś sucharami.
Wkrótce po zapadnięciu zmroku jeden z oficerów
zwrócił się do mnie z zapytaniem czy nie mógłbym mu
odsprzedać cywilnego ubrania. W jednym z kuferków
miałem dwa czy trzy ubrania, więc postanowiłem od
stąpić mu jedno z nich, rozumiejąc, że może to urato
wać go od pójścia do niewoli. Przebrał się na jednym
z naszych wozów, zniknął na chwilę ze zwiniętym w kłę
bek mundurem, po czym wrócił już bez niego i od tej
chwili trzymał się blisko naszych cywilnych pojazdów.
Noc była chłodna i byliśmy dobrze zmarznięci gdy
koło północy pojawiła się jakaś nowa grupa rosyjska.
Byli to żandarmi, czy też komisarze polityczni. Rozpo
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częło się rewidowanie wojskowych pojazdów, a potem
rewizja osobista oficerów i niektórych żołnierzy. Zro
zumiałe w tej sytuacji napięcie nerwowe spowodowało,
że zapomnieliśmy o zimnie, czekając kiedy Sowieciarze
dojdą do nas.
W tej sytuacji ktoś poczęstował mnie papierosem.
Poprzednio parę razy próbowałem palenia, ale mi ono
bardzo nie smakowało. Tym razem zaciągnąłem się dy
mem i poczułem pewien rodzaj odprężenia. Od tej
chwili stałem się palaczem i minęło 40 lat zanim wy
zbyłem się tego nałogu.
Rewizja posuwała się powoli i zeszło ze trzy godziny
nim przybliżyła się do nas. Gdy wreszcie znaleźliśmy
się w obliczu rewidujących żandarmów byli oni już
mniej gorliwi niż na początku. Poświecili na nas latar
kami i widząc, że jesteśmy w cywilnych ubraniach zapy
tali co robimy w wojskowym oddziale. Jeden z nich,
mówiący po polsku, przetłumaczył nasze wyjaśnienie,
że jesteśmy uciekinierami z terenów zajętych przez
Niemców, mówiąc do wyższego rangi komisarza „bieżeńcy”. Ten machnął ręką i cała grupa poszła dalej.
Odprężenie po ich odejściu spowodowało powrót
uczucia zimna. Zmarznięci i coraz bardziej głodni do
czekaliśmy się wreszcie świtu. Wkrótce po tym pode
szła do nas znowu grupa żandarmów oświadczając, że
konfiskuje dwie pary naszych koni z powozem i wóz
kiem, ale że pozostałymi końmi i wozami możemy jechać
gdzie chcemy, i że aby uchronić nas od napadów grasu
jących w okolicy band ukraińskich, kilku rosyjskich
żołnierzy odprowadzi nas do najbliższego miasteczka.
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Nie mieliśmy zbytniego zaufania do przydzielonych
nam opiekunów. Ci jednak odprowadzili nas bezpiecz
nie do położonych niedaleko Podhajec, pozostawiając
nas tam na swobodzie. Co stało się z polskimi żołnie
rzami, którzy pozostali na polu po naszym odjeździe
nie było nam wiadome. Oficer w odkupionym ode mnie
ubraniu znalazł się na jednym z naszych wozów i szczę
śliwie dojechał z nami do Pdhajec.
Trzeba było teraz znaleźć jakieś pomieszczenie
i zdobyć jakąś żywność. W jednej z uliczek niedaleko
rynku zapukaliśmy do schludnie wyglądającego domu.
Powitała nas niewiasta w średnim wieku i po wysłucha
niu streszczenia naszych przygód, zgodziła się od
stąpić nam na kilka dni jeden pokój, w którym umieściła
się moja Matka z Krzysią Niklewską i ze mną. Stefano
wie poszli szukać dla siebie pomieszczenia pod innym
adresem, wskazanym im przez naszą gospodynię, a fur
mani zaczęli rozglądać się za ulokowaniem siebie, koni
i wozów.
Po południu spotkaliśmy się wszyscy na rynku. W ja
kimś rodzaju kawiarni udało się nam dostać jajecznicę,
chleb i masło, tak że zaspokoiliśmy dokuczający nam
głód. Zdawaliśmy sobie sprawę, że w nowej sytuacji
trzymanie się w jednej grupie ściągało na nas niepo
żądaną uwagę. Dlatego moja Matka wręczyła naszym
furmanom jakąś sumę pieniężną i ustaliliśmy, że oni
będą starali się na własną rękę powrócić do Zalesia. Ste
fan i ja myśleliśmy nadal o przedostaniu się do sojusz
niczej Francji. Trzeba się było jednak zorientować czy
i jakie istniały po temu możliwości. Na razie najbez
pieczniej wydawało się pozostać jakiś czas w Podhajcach.
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Przez miasto przejeżdżały, nie zatrzymując się, licz
ne oddziały sowieckie, przeważnie konne w tandetnie
wyglądających mundurach z karabinami nie na rze
miennych paskach, ale na sznurkach. Widziało się także
sporo czołgów, w które ich armia była widocznie dobrze
zaopatrzona.
Więcej niepokoju wzbudzali liczni milicjanci z czer
woną gwiazdą na ramieniu. Byli wśród nich Ukraińcy
i Polacy ze stosunkowo dużym procentem Żydów. W i
dzieliśmy jak zatrzymywali, legitymowali i indagowali
przechodniów. Na nas na razie nie zwrócili uwagi, ale
doszliśmy do wniosku, że lepiej nie kręcić się zbytnio
po ulicach.
Na naszej kwaterze wywiązała się rozmowa z właści
cielką domu. Była Ukrainką, żoną działacza polityczne
go, którego władze polskie internowały przed wybu
chem wojny. Nie była tym zaskoczona, ani zbyt przeję
ta, bo jak mówiła w polskich rękach nie groziło mu nic
więcej niż pewien okres odosobnienia. Obecnie sytua
cja zmieniła się zupełnie i los męża budził w niej głębo
ki niepokój. Obawiała się, że jeżeli Sowieci zorientują
się, iż był internowany jako ukraiński działacz narodo
wy to może się znaleźć w niebezpieczeństwie deporta
cji, a nawet zagrożenia życia.
Byliśmy zaskoczeni życzliwością, jaką nam okazywa
ła. Uważała, iż wejście Sowietów było klęską tak dla Pol
ski, jak i dla narodu ukraińskiego, i że w trudnych wa
runkach okupacji powinniśmy wszyscy być dla siebie
przyjaźni i pomocni.
Następne kilka dni upłynęło na zdobywaniu infor
macji, jak i w jaką stronę będzie można wyjechać z Pod-
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hajec i na poszukiwaniu za żywnością. Oboma proble
mami zajmowały się głównie zona Stefana Zosia i jej
siostra Krzysia, bo wydawało się, że mogły poruszać się
po mieście bardziej bezpiecznie niż Stefan i ja. Krzysia
wykazywała szczególnie dużo przedsiębiorczości i ener
gii, przynosząc z miasta chleb, masło i jajka, a od czasu
do czasu nieco mięsa, a nawet wędłin. Moja Matka przy
rządzała te zdobycze w udostępnionej nam przez wła
ścicielkę domu kuchni i w rezultacie byliśmy zupełnie
dobrze nakarmieni.
W niedzielę doszła do nas wiadomość, że niedługo
ma być uruchomiona łinia kolejowa z Podhajec do Lwo
wa. Przeniesienie się do dużego miasta było pożądane
z dwóch powodów. Pozwalałoby łatwiej uzyskać infor
macje potrzebne do powzięcia dalszych decyzji, a rów
nocześnie dawałoby możność zgubienia
bie mieszkańców i uniknięcia nadmiernej uwagi miej
scowych agentów i komisarzy. Poszedłem więc na stac
ję, gdzie potwierdzono, że we wtorek miało odejść do
Lwowa kilka wagonów towarowych. Można się było na
nie załadować po uzyskaniu zezwolenia z urzędu miej
scowej milicji i wykupieniu biletów.
Załatwienie tych formalności powierzyliśmy Krzysi,
która w poniedziałek uzbrojona w dwie butelki wódki
pomaszerowała na pertraktacje z milicjantami. Wróciła
ze świstkiem papieru i nagryzmolonym na nim po
świadczeniu, że rodzina „bieżeńców” ma prawo pojechać
pociągiem do Lwowa. Pod spodem widniała duża pieczęć
z sierpem i młotem, mogliśmy więc legitymować się wy
maganą „bumażką”. Wykup biletów na stacji nie przed
stawiał już większych problemów, z tym że musieliśmy
zapłacić dwie taryfy, formalną i nieformalną.
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Konie i wozy pozostające dotąd teoretycznie naszą
własnością nie były nam już do niczego przydatne, więc
Stefan poszedł poszukać na nie jakiegoś nabywcy. Wró
cił z niczym i dość podenerwowany. Właściciel stajni,
gdzie konie były umieszczone, powiedział, że zaintere
sowała się nimi milicja, uważając, iż należały do „pamieszczyków”, i że jeżeli będziemy się do nich przyzna
wać to grozi nam aresztowanie. Nie było rady, o ko
niach i wozach trzeba było zapomnieć i jak najprędzej
wyjeżdżać z Podhajec.
Wśród rzeczy jakie mieliśmy ze sobą była duża paka
ze srebrnym naczyniem stołowym. Taszczenie jej do
pociągu wydawało się i uciążliwe i niebezpieczne. Po
prosiliśmy zatem naszą gospodynię, do której nabrali
śmy sporo zaufania, aby zechciała nam to srebro prze
chować, choć nie bardzo wierzyliśmy w możliwość od
zyskania go kiedyś w przyszłości. Zgodziła się bez
trudności i we dwoje z Krzysią zataszczyliśmy ciężki
kufer na strych, zakrywając go jakimiś starymi rozrzu
conymi tam gratami.
We wtorek rano, po serdecznym pożegnaniu się
z właścicielką domu, wymaszerowaliśmy z resztą na
szych walizek na stację. Wiadome było, że pociąg miał
wyjechać tego dnia, ale godzina odjazdu nie była usta
lona. Kolejarze zapewniali, że nie nastąpi to przed
godziną 10—tą, ale na wszelki wypadek przyszliśmy na
stację już około 8—mej. Poprzedniego dnia moja Matka,
z pomocą poczciwej Ukrainki, przygotowała sporą
paczkę kanapek i dwa termosy z herbatą. Okazało się to
bardzo przydatne, bo na stacji niczego do jedzenia nie
można było dostać, a odjazd pociągu odwlekał się
w nieskończoność. Wreszcie, już pod wieczór, powie
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dziano nam, że możemy załadować się do jednego z to 
warowych wagonów.
Wagon był dość dobrze obudowany, a na podłodze
leżało sporo słomy. Ustawiliśmy kuferki w rogu, który
wydawał się nam bardziej zaciszny, bo od dwóch dni pa
dał deszcz i temperatura bardzo się obniżyła. Usado
wiwszy się możliwie wygodnie na naszych kuferkach,
czekaliśmy na odjazd jeszcze dość długo. Wreszcie, już
po zmierzchu, przeciągły gwizd lokomotywy dał znać
że wyruszamy.
Pociąg trząsł niemiłosiernie i z niewiadomych po
wodów zatrzymywał się co parę kilometrów, tak że we
Lwowie znaleźliśmy się dopiero nad ranem. Po wyłado
waniu się, trzeba było przesiedzieć jeszcze na dworcu
jakiś czas, aby nie ryzykować wyjścia na ulicę przed świ
tem. Byliśmy bardzo zmęczeni i zmarznięci, ale odczu
waliśmy pewną ulgę, bo ten etap podróży zakończył się
dla nas względnie szczęśliwie.

IX
Mimo że spędziliśmy we Lwowie jakieś dwa tygodnie,
z tego okresu pozostało mi w pamięci tylko kilka epizo
dów. Miasta nie pamiętam prawie zupełnie i nawet nie
wiem jak nazywała się ulica, przy której znaleźliśmy mie
szkanie.
Z dworca kolejowego pojechaliśmy fiakrem na adres
znajomych rodziców Zosi i Krzysi. Dostaliśmy tam
śniadanie, a Stefanom zaofiarowano mieszkanie. Po
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kilku rozmowach telefonicznych znalazła się także
oferta pokoju dla mojej Matki, Krzysi i dla mnie, gdzieś
w innej części miasta.
Otrzymaliśmy obszerne pomieszczenie, ale tylko
z jednym łóżkiem, dla mojej Matki. Dla Krzysi i dla
mnie rozścielono materace i pościel na podłodze. Zmę
czeni podróżą z Podhajec przespaliśmy resztę dnia aż
do kolacji, uprzejmie podanej nam przez naszych gos
podarzy. Wreszcie zabraliśmy się do rozpakowywania
kuferków i tak minął nasz pierwszy dzień we Lwowie.
Następnego dnia moja Matka i ja wybraliśmy się do
kancelarii mecenasa Ignacego Schönbacha. Był to zna
komity adwokat, długoletni doradca prawny moich ro
dziców. Obok erudycji zawodowej miał także talent
barwnego opowiadania. M ój Ojciec, który sam był do
skonałym mówcą, zawsze podziwiał jego piękną sien
kiewiczowską polszczyznę.
Dr Schönbach posiadał sporo wiadomości o sytuacji
po obu stronach linii demarkacyjnej pomiędzy Sowie
tami a Niemcami. Tereny zajęte przez Niemców zostały
podzielone na trzy części, z których dwie włączono
bezpośrednio do Rzeszy Niemieckiej, a na trzeciej po
wstało Generalne Gubernatorstwo, jako resztka pań
stwa polskiego pod protektoratem hitlerowskim. Pod
czas gdy dochodziły wiadomości o zbrodniach po
pełnianych na ludności polskiej w okręgach włączonych
do Rzeszy, na terenie Generalnego Gubernatorstwa
Niemcy zachowywali się jak dotąd stosunkowo po
prawnie.
Przedostanie się z Polski na Węgry było zdaniem ad
wokata chwilowo niemożliwe, tak ze względu na szczel
ne obsadzenie granicy przez wojsko, jak i na wrogie na
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stawienie granicznej ludności do uciekinierów, po
łączone z rabowaniem i oddawaniem schwytanych w rę
ce sowieckie. Również i na Rumunię przedostać się
było bardzo trudno, a sami Rumuni nie okazywali
uchodźcom zbytniej życzliwości.
Na terenie okupacji sowieckiej dr Schönbach prze
widywał systematyczne tępienie polskiej i ukraińskiej
inteligencji, a w szczególności rodzin ziemiańskich
i ich przyjaciół. Uważał przeto, że powinniśmy jak naj
szybciej przedostać się do Generalnego Gubernator
stwa, i to nie tylko dlatego, iż tam najłatwiej będzie
przetrwać do końca wojny. Wracając do Zalesia i Dzierążni nie tylko ochronimy te majątki od przejęcia pod
zarząd niemiecki, ale jako właściciele ziemscy będziemy
mogli pomagać polskiej ludności swoich okolic w cięż
kich warunkach okupacyjnych.
Pesymistycznie odnosił się nasz rozmówca do swo
ich własnych widoków na przyszłość. Jako Zyd nie mógł
myśleć o wyjeździe do rejonów rządzonych przez H i
tlerowców, a jako znany członek polskiej palestry czuł
się zagrożony w strefie sowieckiej, i wreszcie, będąc już
w starszym wieku, nie wyobrażał sobie możliwości
ucieczki na Węgry, czy do Rumunii. Z trojga złego wy
bierał pozostanie we Lwowie i bierne czekanie na to, co
los mu przyniesie.
Jeżeli chodzi o rozwój wypadków wojennych na dal
szą przyszłość, był jednak optymistyczny. Wierzył
w potęgę wojsk francuskich i brytyjskich i sądził, że
w końcowym etapie klęska niemiecka będzie nieunik
niona. Uważał tak za prawo, jak i za obowiązek każdego
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Polaka, zrobić wszystko, aby przeżyć i doczekać tego
momentu.
Przy końcu naszej rozmowy mecenas Schönbach za
pytał, czy nie potrzebujemy jakiejś pożyczki. W czasie
naszych peregrynacji sprawami finansowymi zajmowa
ła się wyłącznie moja Matka. Wyjeżdżając z Zalesia,
musiała zabrać sporą ilość gotówki, którą uzupełniła je
szcze w Dzierążni, gdyż nie odczuwaliśmy w tej dzie
dzinie braków, mimo że sporą kwotę otrzymali przy
rozstaniu z nami nasi furmani. Podziękowaliśmy zatem
adwokatowi za życzliwą ofertę, mówiąc że nie potrze
bujemy z niej korzystać.
Drugim epizodem z naszego pobytu we Lwowie,
który utkwił w mojej pamięci, byl podwieczorek u jakiś
znajomych, gdzie spotkaliśmy generała Januszajtisa16.
Nie wiem, czy kampanię wrześniową odbył w służbie
czynnej. Wejście Bolszewików zastało go we Lwowie
i teraz był oczywiście w ubraniu cywilnym. Wiało od
niego czarnym pesymizmem. Miał bardzo niską opinię
o armii francuskiej, a brytyjską uważał za zdolną do
obrony własnej wyspy, ale zbyt słabą aby walczyć na
kontynencie europejskim. W jego opinii Rzesza Nie
miecka w oparciu o przyjazną pomoc Rosj i i Włoch była
na długi okres potęgą nie do pokonania.
Różniąc się diametralnie od mec. Schönbacha w oce
nie dalszego przebiegu wojny, zgadzał się z nim pod
względem rady, jaką dawał mojej rodzinie, uważając, że
powinniśmy jak najrychlej przedostać się do General
nej Guberni i swojego majątku. Instynktownie broniąc
się przed wpływem jego pesymizmu, traktowaliśmy

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

W nurcie wydarzeń 63

jednak poważnie tak jego, jak i Schönbacha opinię, że
powinniśmy wracać do Zalesia.
Co innego było jednak powziąć tę decyzję, a co inne
go ją wykonać. Dochodziły do nas wiadomości, że od
czasu do czasu otwierane są przejścia na linii demarkacyjnej pomiędzy Sowietami a Niemcami, oraz że istnie
je także możliwość przejścia przez zieloną granicę, ale
były to informacje niekonkretne, a my — muszę przy
znać — przygotowywaliśmy się do wyjazdu ze Lwowa
niemrawo i nieumiejętnie.
Ten impas został przerwany zgłoszeniem się do nas
młodego chłopca, siostrzeńca naszego starego zaleskie
go stangreta. Został on wysłany z Zalesia przez żonę
administratora, Hankę Neusserową, i przez tamtejszą
służbę folwarczną. Wynikało to na pewno w dużej mie
rze z przywiązania jakim moja rodzina cieszyła się
wśród swoich pracowników, ale pewnie częściowo także
z poczucia, że w warunkach okupacji niemieckiej nasza
obecność we dworze zabezpieczy majątek przed narzu
coną administracją i może być pomocna tak dla służby
folwarcznej, jak i dla mieszkańców wsi.
Wiadomości przekazane nam przez młodego chłop
ca były nie najgorsze. W domu był kwaterunek niemiec
ki, ale działania wojenne nie spowodowały żadnych zni
szczeń. Pod nieobecność administratora i karbownika
dwaj polni, Władysław Krzysztoń i Jó zef Janicki, kiero
wali orką i siewami, choć te prace posuwały się powoli,
ze względu na brak siły pociągowej. Na szczęście był ja
kiś zapas ropy do traktora, ale brakowało koni, bo część
poszła jeszcze do wojska polskiego, a cztery pary zabra
liśmy wyjeżdżając z Zalesia. Do tej pory władze nie
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mieckie nie mieszały się do administracji majątku, ale
ze względu na nieobecność właściciela, groziło przeję
cie go na tzw. „Liegenschaft”.
Pech chciał, że właśnie wtedy mój brat Stefan rozcho
rował się na grypę. Zaleski wysłannik nalegał, że ja i moja
Matka musimy jechać natychmiast, mówiąc że następne
go dnia będą przepuszczać przez most w Jarosławiu, i że
on, po przeprowadzeniu nas przez San, wróci za parę dni
do Lwowa po Stefanów. Wyjechaliśmy wcześnie rano po
ciągiem. Nie bardzo pamiętam dokąd nas dowiózł, ale
przypomina mi się, że ostatni odcinek, do mostu na Sa
nie, przejechaliśmy jakąś wynajętą furmanką.
M ost był istotnie otwarty, ale ogłoszono, że tylko do
ósmej wieczór, po czym przejście zostanie permanen
tnie zamknięte. Na drodze do mostu, skręcając potem
w przylegające pole, stał olbrzymi wąż ludzi czeka
jących na przejście. Na granicy działała jakaś kontrola
niemiecka, bez pośpiechu legitymująca i indagująca
przechodzących. Było przeto oczywiste, że stając na
końcu ogonka nie mieliśmy żadnych szans na przejście
linii demarkacyjnej. Nasz przewodnik nie był jednak
zdeprymowany i zaraz poszedł na rozmowy z nadzoru
jącymi tłum żołnierzami rosyjskimi. Wrócił oświadcza
jąc, że zgodzili się ułatwić nam przejście za cenę dwóch
zegarków. Nie bardzo wierzyliśmy w tę obietnicę, zary
zykowaliśmy jednak rozstanie się z naszymi zegarkami.
Przewodnik ustawił nas na polu nieco z boku, a nie
w samym ogonku i tam przestaliśmy pasywnie blisko
godzinę, coraz bardziej przewidując fiasko naszego
przedsięwzięcia.
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W pewnym momencie podeszło do nas dwóch czerwonoarmiejców z bagnetami nałożonymi na karabiny,
krzycząc i obrzucając nas wyzwiskami. Prawie kłując
swoimi bagnetami, zaczęli nas pędzić wzdłuż szeregu lu
dzi czekających na przejście. Wśród stojących w ogonku
incydent wywołał współczucie dla nas i nikt nie protesto
wał, gdy nasza brutalna eskorta zapędziła nas do przodu
i wepchnęła w ogonek tuż przed wejściem na most.
Na niemieckich oficerach kontrolujących przejście,
moje oświadczenie, że jestem właścicielem majątku
ziemskiego koło Rzeszowa, zrobiło wyraźnie dobre
wrażenie. Zadali kilka uprzejmych pytań i szybko prze
puścili naszą grupę, złożoną z mojej Matki, Krzysi
Niklewskiej, przewodnika i ze mnie, informując, że od
9—tej wieczór obowiązuje godzina policyjna i uprzej
mie radząc, abyśmy udali się wprost na stację kolejową
w Jarosławiu, gdzie będziemy mogli przesiedzieć noc
w poczekalni. Rano powinien odchodzić pociąg do
Krakowa przez Rzeszów.
Zastosowując się do otrzymanej rady, już po zapad
nięciu zmroku rozlokowaliśmy się na drewnianych ław
kach poczekalni trzeciej klasy, bo wygodniejsza pocze
kalnia drugiej klasy była zamknięta. Na dworcu nie
można było dostać nic do zjedzenia i wypicia, ale mieli
śmy jeszcze trochę kanapek, także głód nam zbytnio nie
dokuczał. Sala nie była w nocy oświetlona, co powodo
wało niemiłe uczucie, ale być może ułatwiło nam za
śnięcie w bardzo niewygodnej pozycji. Gdzieś po
północy weszła grupa Niemców. Poświecili latarkami
po poczekalni, ale nas nie indagowali. Po kilku minu
tach wyszli i reszta nocy minęła bez przygód.
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Rano kupiliśmy bilety i wsiedliśmy do pociągu, któ
ry ruszył przed południem, ale jechał wolno z zatrzy
maniami, tak że do Rzeszowa dojechaliśmy dopiero
około 4—tej po południu. Przed stacją stały dorożki,
wsiedliśmy do jednej z nich i jeszcze przed zapadnię
ciem zmroku przyjechaliśmy do Zalesia, zatrzymując
się u wejścia do tzw. Riegerówki, domu gdzie mieszkała
rodzina mojego administratora.

X
Riegerówka była wybudowana przez mojego Ojca spe
cjalnie dla użytku administracji, w okresie kiedy admi
nistratorem był Zygmunt Rieger i stąd powstała jej na
zwa. Stała na brzegu ogrodu przed skrętem z drogi
na wjazd prowadzący do dworu. Wysiedliśmy z fiakra,
aby przywitać się z żoną administratora Hanką Neusserową i zorientować się w sytuacji panującej w samym
dworze.
Nasz powrót był w Zalesiu do pewnego stopnia spo
dziewany. Tym niemniej wywołał spore poruszenie.
Uściskawszy się serdecznie z Hanką, wyładowaliśmy
walizki i rozpoczęła się chaotyczna i nerwowa wymiana
informacji. Hance doniesiono, że jej mąż został w pier
wszych dniach września lekko ranny i był ewakuowany
ze szpitalem polowym do wschodnich rejonów Polski,
Dalszych wiadomości nie miała i była bardzo ich bra
kiem zaniepokojona. M ój brat Kazio dostał się do nie
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woli niemieckiej, ale jego żona Wiga robiła starania
w Krakowie, aby go z niej wyciągnąć.
W Zalesiu niemiecka kwatera wyjechała już ze dwo
ru, przyjechali tam natomiast Władkowie Makomascy17
z dwoma synkami, jej siostra Gołęmbska18 z mężem
i synem oraz ich stryj Mani Matausch19. Ten ostatni był
Austriakiem i jako taki Reichsdeutschem. Nawiązał już
kontakt z powiatowymi władzami niemieckimi i w pew
nym sensie zabezpieczył majątek przed ich ingerencją,
do czasu mojego powrotu.
Przyjazd Władków miał jeszcze drugi pozytywny
efekt. Tak się złożyło, że wejście Bolszewików zastało
oddział, w którym służył Władek, w okolicy jego włas
nego domu. Po krótkim starciu nierównych sił, mały
polski oddział został rozwiązany i Władek zdążył
wpaść na swój folwark, zapakować rodzinę na wozy
i w cztery pary koni wyruszyć na zachód. Omijając
Lwów, dotarli do Sanu, gdzie Matausch legitymując się
austriackim paszportem został łatwo przepuszczony
z rodziną do strefy niemieckiej. Przybyli do Zalesia ja
kieś trzy dni przed nami i ich konie wydatnie wzmocni
ły uszczuploną siłę pociągową majątku.
Gdy my z kolei opowiadaliśmy o naszych podróżach
i przygodach, nadeszła służba dworska, aby się przywi
tać i zabrać nasze walizki. Przyszedł także Władek Makomaski i po wypiciu kawy czy herbaty poszliśmy ra
zem do dworu oddalonego o jakieś 150 metrów od Riegerówki. Dom był obszerny i dobrze wyposażony, tak
że pomieszczenie naszych gości nie sprawiało żadnego
problemu. Marzyliśmy teraz, aby jak najszybciej dostać
się do własnych łóżek, co po kilku tygodniach tułaczki
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wydawało się rozkosznym prospektem, ale powitania
tak z rodziną Władka, jak i z szeregiem pracowników
dworskich, przeciągnęły się jeszcze chyba do północy.
W czasie naszych podroży mieszkałem na ogół
w prymitywnych warunkach, nocując czasem w szopie
na słomie, czasem w przydrożnym rowie, a najczęściej
na podłodze i prowizorycznej pościeli. Mimo tego sy
piałem dobrze. Paradoksalnie, teraz we własnym wy
godnym łóżku przewracałem się z boku na bok i zasnąłem
dopiero gdzieś nad ranem. Wstałem przeto późno. Po
śniadaniu wyszedłem, aby obejść stajnie, oborę, spi
chlerz i gumno ze stodołami, oraz przywitać się z pra
cującymi tam ludźmi. Wszyscy fornale i robotnicy po
wołani do wojska w sierpniu i wrześniu przeżyli szczę
śliwie działania wojenne i wrócili do domu, nie dostając
się do niewoli. Odczuwałem wyraźnie ogólną serdecz
ność i zadowolenie z powrotu właścicieli majątku.
Ustosunkowanie do mnie było też inne niż kilka ty
godni wcześniej. Wprawdzie majątek odziedziczyłem
już półtora roku wcześniej, ale byłem wtedy jeszcze
uczniem gimnazjalnym, względnie kandydatem na stu
dia uniwersyteckie. W tym też świetle patrzyli na mnie
pracownicy dworu i majątku, nazywając mnie jak daw
niej paniczem. Teraz zaczęto tytułować mnie panem
dziedzicem, a młodzi pracownicy, chłopcy i dziewczęta,
przy powitaniu całowali mnie w rękę. Było to dla mnie no
wością, ale o ile pamiętam nie zbytnim zaskoczeniem.
W południe przyszedł do dworu sołtys Pałka, aby
powitać moją Matkę i mnie, a także aby zapytać, czy je
śli zajdzie tego potrzeba, będzie mógł liczyć na naszą
znajomość języka niemieckiego i pomoc w załatwianiu
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spraw w urzędach okupanta. Oczywiście daliśmy mu
zapewnienie współpracy i z kolei wypytywaliśmy się
0 sytuację i nastroje panujące na wsi. Były niezłe, bo
przemarsz wojsk niemieckich nie spowodował więk
szych strat, a żołnierze zachowywali się w stosunku do
ludności cywilnej całkiem poprawnie. Rozstaliśmy się
z sołtysem z uczuciem obustronnego zadowolenia.
Pod wieczór nadeszło kilka wiejskich gospodyń, aby
przywitać się i porozmawiać z moją Matką, a na rozmo
wę ze mną zjawiło się kilku gospodarzy. Wszyscy oczy
wiście całowali moją Matkę w rękę, ale młodsi wśród
nich witali się także w ten sposób ze mną, do czego za
czynałem się już przyzwyczajać.
Już dość późno przyszedł ze swoją synową starszy
zamożny kmieć, który cieszył się specjalną sympatią
1 poważaniem moich rodziców. Mój dziadek umierając
młodo, zamianował opiekunem swego dwunastoletnie
go syna, krewnego Mieczysława Jabłońskiego z Hermanowej, a współopiekunami trzech poważnych kmieci
zaleskich. Swój obowiązek traktowali bardzo poważ
nie, byli ogromnie pomocni głównemu opiekunowi
i serdecznie troszczyli się o dobro mojego Ojca. Z opo
wiadań mojej Matki wiem, że byli potem zaproszeni na
ślub moich rodziców i brali udział w przyjęciu wesel
nym w hotelu Georga we Lwowie. Przybyli w sukma
nach i zrobili furorę swoim godnym i poprawnym za
chowaniem.
Synem jednego z nich był kmieć witający się obecnie
z moją Matką i ze mną. Przyjęliśmy go oczywiście bar
dzo serdecznie, poczułem się jednak zaskoczony, gdy
jego synowa, ładna i dobrze ubrana kobieta już dobrze
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po trzydziestce, ucałowawszy ręce mojej Matki, wzięła
także moją rękę do pocałowania. Tym razem byłem zaambarasowany i zrobiłem ruch, aby ją od tego po
wstrzymać. Panie dziedzicu, powiedział wtedy witający
się z nami kmieć, Pana dziadek i ojciec zrobili dużo do
brego dla wsi i liczymy, że Pan będzie wstępował w ich
ślady. W obecnej trudnej sytuacji ludzie spodziewają
się, że będzie Pan mógł być dla wielu z nich pomocny.
Dobrze jest aby okazywali Panu poważanie.
Wyraźnie zaczynałem teraz odczuwać spadające na
mnie obowiązki z odpowiedzialnością tak w stosunku
do najbliższej rodziny, jak i tej dalszej, obejmującej
pracowników dworu i mieszkańców wsi, w której poło
żony był mój majątek. Proces przechodzenia z roli mło
dego studenta do odpowiedzialnej pozycji dorosłego
człowieka miał przebiegać w tempie nader gwałtow
nym.

XI
Rozporządzenie okupanta nakazywało oddanie wła
dzom powiatowym wszelkiego rodzaju broni, brutalnie
zapowiadając, że posiadanie jej przez ludność polską po
określonej dacie, będzie karane śmiercią przez roz
strzelanie. Z porady Matauscha i Władka Makomaskiego, nasza broń myśliwska zakopana w pierwszych
dniach września, została wydobyta jeszcze przed na
szym powrotem i przygotowana do oddania Niemcom.
Początkowo miał ją odwieźć Matausch, ale po moim
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powrocie uważał, że będzie lepiej jeżeli zostanie to zro
bione przeze mnie. Zatelefonował więc do starostwa
i umówił się, że przyjedzie tam razem ze mną aby mnie
przedstawić landratowi.
Załadowaliśmy się przeto na bryczkę powożoną
przez starego furmana Ignacego Piętę, zabierając także
chłopaka stajennego do noszenia strzelb i sztucerów.
Nie przewidywaliśmy, że stary furman wiezie nas osta
tni, czy może przedostatni raz w swoim życiu.
Zajechaliśmy przed budynek przy ul. 3 Maja, gdzie
mieściły się w tym okresie powiatowe władze niemiec
kie i chwilowo zostawiając broń na bryczce, weszliśmy
do budynku. Byliśmy punktualni i sekretarka wprowa
dziła nas natychmiast do biura landrata.
Był nim w tym czasie dr Eisenlohr, Austriak, ale
członek partii Narodowo Socjalistycznej. Matausch
przedstawił mnie mówiąc: „Herr Roman von Gumiński
aus Zalesie”. „Sehr angenehm” — odpowiedział hitle
rowski starosta — „aber Sie möchten sagen Herr von
und zu Gumiński”.
Przed pierwszą wojną światową mój Oj ciec otrzymał
za pracę społeczną order od cesarza Franciszka Józefa20.
W latach powojennych z dumą nosił krzyż Polonia Re
stituta, wręczony mu, również za pracę społeczną,
przez Wincentego Witosa, gdy ten był Prezesem Rady
Ministrów. O odznaczeniu austriackim, za mojej pa
mięci, nigdy nie wspominał. Dopiero po śmierci moje
go Ojca znaleźliśmy w jego papierach insygnia orderu
wraz z dyplomem podpisanym osobiście przez cesarza.
W tym dyplomie mój Ojciec był istotnie wymieniony
jako R itter von und zu Gumiński.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

72 Roman Gumiński

Zaskoczony powitaniem austriackiego hitlerowca
odruchowo zapytałem „wie wissen Sie das Herr Land
rat”. „Wir sind gut vorbereitet gekommen”, brzmiała
z uśmiechem samozadowolenia udzielona odpowiedź.
Reszta wizyty potoczyła się gładko. Landrat wie
dział, że wróciłem ze strefy zajętej przez Rosjan i pytał
jakie wrażenie zrobiła na mnie ich armia. Był wyraźnie
zadowolony, gdy opisałem jej liche umundurowanie,
szczególnie, gdy wspomniałem, iż kawaleria miała kara
biny na sznurkach a nie na skórzanych rzemykach.
Mniej do gustu przypadła mu moja wzmianka, że
w okolicach Podhajec widziałem znaczną ilość mniej
szych i większych czołgów.
Mani Matausch przedstawił listę strzelb i sztucerów, które przywieźliśmy do oddania w starostwie i po
wiedział, że za moją zgodą chciałby zatrzymać do swonastręczyło żadnych trudności, natomiast chwilę zasta
nowienia wywołało, gdy powiedzieliśmy, iż dla kontroli
szkodników w administracji majątku i ochrony zwie
rzyny, potrzebne są strzelby dla mnie i trzech moich
strażników łowieckich. Salomonowym wyrokiem otrzyzgodę na zatrzymanie jednej dubeltówki do
mojego użytku i jednej dla wyznaczonego przeze mnie
strażnika łowieckiego. Do zezwolenia na broń potrzeb
ne były fotografie, w które nie byliśmy zaopatrzeni.
Zostało przeto uzgodnione, że przywieziemy je za parę
dni, w czasie których nasze dokumenty będą przygotowa
ne. W międzyczasie złożyliśmy całą naszą broń u wska
zanego urzędnika, który wystawił nam odpowiednie
pokwitowania.
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Po pożegnaniu się z landratem skierowaliśmy się do
urzędu kreislandwirta. Tutaj nie byliśmy formalnie zapowiedzeni i musieliśmy nieco poczekać, choć nie dłu
żej niż jakieś I 5 minut. Ówczesny kreislandwirt był
Niemcem, chyba z Westfalii. Przyjął nas uprzejmie, ale
sztywno. Zapowiedział, że za parę dni przyjedzie do
Zalesia, aby oglądnąć folwark i objechać pola. Zażądał
abym przygotował dla niego wykaz zebranych w bie
żącym roku plonów i plan zasiewów na rok następny.
Wracałem z wizyty w starostwie w dość pogodnym
nastroju. Wydawało się, że na terenie Generalnego Gu
bernatorstwa okupant zamierza zachowywać się przy
zwoicie. Zdawałem sobie jednak sprawę, iż w sytuacji
mojej rodziny, wiele może zależeć od tego, jak wypad
nie zapowiedziana wizyta kreislandwirta. Upłynęło jed
nak ponad tydzień nim ta wizyta nastąpiła. W tym cza
sie z Zalesia odjechała Krzysia Niklewska. Uważała, że
powinna wrócić do swoich rodziców w Poznaniu. Było
to dość skomplikowane przedsięwzięcie, bo Niemcy
włączyli Poznańskie do Rzeszy pod nazwą Wartegau
i na przejazd przez utworzoną linię graniczną trzeba
było mięć specjalne pozwolenie.
Krzysia była bardzo zaradna i tryskała energią, uwa
żała przeto, że sobie poradzi z przewidywanymi trud
nościami. Do Krakowa pociągi chodziły dość regular
nie. Na stacji powiedzieli jej, że dokumenty na dalszą
drogę można uzyskać jedynie w urzędzie Generalnego
Gubernatora. Pojechała tam fiakrem, weszła do budyn
ku i maszerując z pewną siebie miną, nie zatrzymywana
przez nikogo wkroczyła do biura samego Franka. Ten,
zaskoczony, ale zdaje się ubawiony tak nieprawidłowym

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

74 Roman Gumiński

dotarciem do niego młodej Polki, zrobił awanturę swoim
urzędnikom za jaskrawe zaniedbanie środków ostrożno
ści, jednak dla Krzysi okazał się uprzejmy i polecił, aby
jej wystawiono potrzebne dokumenty z biletem na prze
jazd przez Wrocław do Poznania. W ten sposób, bez
dalszych przeszkód, udało się jej dojechać do rodziców.
Zaraz po wyjeździe Krzysi do Zalesia, przyjechał
mój najstarszy brat, Kazio. Uzyskanie zwolnienia go
z niewoli niemieckiej było nie lada jakim osiągnięciem
jego żony Wigi. Dano mu je, jako właścicielowi ziem
skiemu z tym, że w okresie wojny miał przebywać wy
łącznie albo w Posadowię, albo w Zalesiu. Wybrał to
drugie i do końca okupacji niemieckiej mieszkał w głów
nej siedzibie naszej rodziny.
Z Posadowa napływały tymczasem wiadomości ra
czej niepokojące. Okolica była przez krótki czas zajęta
przez Bolszewików i w tym okresie utworzyła się tam
jakaś bojówka ukraińsko—komunistyczna. Po przejęciu
powiatu hrubieszowskiego przez Niemców, ta grupa
kontynuowała, teraz już samozwańczo, propagandę an
typolską i antydworską. Stary administrator, wuj Kazi
mierz Smiałowski, sygnalizował, że w tych warunkach
nie może sobie dać rady z prowadzeniem gospodarstwa,
i że spodziewa się przejęcia majątku przez administra
cję niemiecką.
Mojemu bratu nasunął się pomysł zręcznego wy
brnięcia z sytuacji. Zaproponował objęcie zarządu Posadowem Maniemu Matauschowi. Jako obywatel au
striacki stał się on po Anschlusie automatycznie Reich
sdeutschem. W przeszłości nie parał się chyba nigdy
żadną poważniejszą pracą, a że nie miał własnych pie
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niędzy większość życia spędzał jako pieczeniarz u swo
ich krewnych w Polsce. Obecnie nie bardzo wiedział co
z sobą zrobić, więc propozycję mojego brata przyjął
chętnie i zaraz zaczął się przygotowywać na wyjazd do
Posadowa.

XII
Do zapowiedzianej inspekcji kreislandwirta przygoto
wywałem się nie bez pewnej emocji. Administracja ma
jątku nie była mi obca, gdyż interesowałem się nią nie
mal od swego dzieciństwa. Było to jednak zaintereso
wanie amatorskie i powierzchowne. Obecnie zabrałem
się gwałtownie do studiowania książek o uprawie i ho
dowli, w które biblioteka zaleska była na szczęście do
brze zaopatrzona. W szczególności moją biblią na
okres następnych kilku lat stał się podręcznik uprawy
napisany przez Turnaua, założyciela fakultetu jego
imienia we Lwowie.
Z pomocą Władka Makomaskiego przygotowałem
wykaz pól wraz ze szkicem ich położenia i opis płodozmianu. Do tego dołączyłem oszacowanie zbiorów
z bieżącego roku, listę stałych pracowników majątku
oraz ich poborów w naturze, zapotrzebowanie ziarna
i nasion na siewy wiosenne i plan nawożenia pól tak
obornikiem, jak i nawozami sztucznymi.
Dzięki temu, że wizyta kreislandwirta nastąpiła do
piero gdzieś po tygodniu, wszystkie te dokumenty
zdążyliśmy opracować i wypolerować przed jego przy
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jazdem. Ten nastąpił bez uprzedniego wyznaczenia ak
tualnej daty. Byłem na szczęście na folwarku blisko do
mu, tak że nie musiał na mnie długo czekać, ani nie mógł
rozpocząć inspekcji bez mojej obecności. Zaczęliśmy
od obejścia stajni, obór, pracowni folwarcznych takich
jak kowalnia i stelmacharnia, spichlerza i gumna
z pełnymi o tej porze roku stodołami. Solidne murowa
ne budynki, poprawnie zmagazynowane zbiory i czysto
utrzymany sprzęt rolniczy zrobiły na kreislandwircie
wyraźnie dobre wrażenie. Zainteresował się bardzo ho
dowlą karakułów. Z wyraźną znajomością rzeczy ko
mentował wysoką jakość owiec, oraz cech ich skór i sier
ści. Mniej czasu poświęcił oborze, natomiast z zadowo
leniem oglądał dwie czwórki wołów, wyrażając opinię,
że w warunkach wojennych, gdy konie będą co pewien
czas skupowane dla celów wojskowych, a dostawy pali
wa do traktorów mogą być ograniczone, posiadanie wo
łów może się okazać bardzo cenne.
Po obejściu folwarku wsiedliśmy na wózek i wyru
szyli na objazd pól i łąk. Jakość gleby i piękny stan upra
wy uzupełniły dobre wrażenie odniesione przez kreislandwirta na folwarku. Jesienne zasiewy i orka były nie
co opóźnione, ale to było zrozumiałe ze względu na wy
padki wojenne. Powiedziałem, że zamierzam dokupić
kilka par koni, aby uzupełnić braki spowodowane pobo
rem do armii polskiej. Kreislandwirt rzeczowo dora
dzał, abym wybierał takie, co mają jakieś usterki, bo na
leżało spodziewać się, że wojsko niemieckie będzie co
pewien czas wykupywać konie w dobrej kondycji. Roz
mowa była cały czas rzeczowa i stopniowo coraz mniej
sztywna.
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Skończywszy objazd wróciliśmy na dalsze rozmowy
do domu. Tutaj moja Matka przygotowała dobrą wiś
niówkę z zakąskami. Po paru kieliszkach nasz gość na
brał dobrego humoru i stawał się coraz bardziej przyja
zny. Przedstawiłem mu teraz mojego brata Kazia wyja
śniając, że jako właściciel ziemski został zwolniony
z niewoli, ale z zastrzeżeniem, iz musi przebywać wy
łącznie albo w swoim Posadowię, albo u mnie w Zalesiu.
Opisaliśmy skutki krótkiego pobytu Sowietów w Posa
dowię i decyzję przekazania administracji tego majątku
w ręce Reichsdeutscha Matauscha, podczas gdy Kazio
zamieszkał w Zalesiu i będzie prowadzić zaleską księ
gowość.
Przeszliśmy wreszcie do kancelarii, gdzie przedstawiłem przygotowane uprzednio pl any pól, zbiorów
i zasiewów. Kreislandwirt nie ukrywał już teraz swego
zadowolenia i z rozbrajającą szczerością zawyrokował, że
to, co zastał u mnie, zupełnie nie podpada pod niemiec
kie określenie „die polnische W irtschaft”. Po wygłosze
niu tej sentencji wstał i z wielką powagą oświadczył:
„przez podanie ręki zatwierdzam Pana jako właściciela
i administratora majątku Zalesie”, po czym podając z ko
lei rękę Kaziowi, kontynuował: „a Pana jako współpra
cownika, właściciela i kierownika księgowości".
Po tej uroczystej deklaracji Niemiec pożegnał się
z nami, wsiadł do swojego auta i odjechał, a my pozo
staliśmy z uczuciem, że okupacja niemiecka nie będzie
może tak trudna do przetrwania.
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XIII
Wszyscy, którzy wyjechali z nami na wschód w po
czątkach września stopniowo wracali ze strefy okupo
wanej przez Rosję. Mój brat Stefan i jego żona Zosia
musieli przechodzić zieloną granicę na Sanie, ale było
to w tym okresie stosunkowo łatwe. Nie pamiętam już,
jaką drogą wracali karbownik Marcin Krztoń i jego to 
warzysze, którzy jeździli z nami jako furmani, wiem tyl
ko, że przed połową listopada byli już wszyscy w domu.
Szczęśliwie przekroczyli także San wujostwo Łastowieccy, wraz z Milińskimi i moją kuzynką Wisią Podol
ską. W Sieteszy zastali jednak sytuację niewesołą.
Ich administrator, niejaki Werner, podał się za Volk
sdeutsche i został zamianowany treuhandlerem. Rodzi
nie Łastowieckich pozwolono zamieszkać we własnym
domu i przydzielono wystarczające środki utrzymania,
ale bez udziału w zarządzie majątku.
Nie wracał tylko mój administrator Kazio Neusser.
Jego żona Hanka czyniła wszelkie możliwe wysiłki, aby
uzyskać informacje o jego losie, lecz bezskutecznie. Łu
dziła się, że wkrótce dostanie jakąś pozytywną wiado
mość, ale do nas dochodziły, co prawda nie sprawdzone
pogłoski, że zginął w czasie bombardowania polowego
szpitala, z którym był ewakuowany w połowie września.
Brak administratora stwarzał problem fachowego
prowadzenia majątku. Moja Matka, brat Kazio i ja za
stanawialiśmy się nad zaangażowaniem jakiegoś wy
kwalifikowanego rolnika. Mani Matausch zwracał jed
nak uwagę, że w stosunkach z władzami niemieckimi
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powinienem zawsze występować ja sam i może moja
Matka. Radził przeto, abym przyjął najwyżej jakiegoś
rządcę, prowadził administrację osobiście, a w razie po
trzeby radził się któregoś z doświadczonych gospoda
rzy wśród ziemian w naszym sąsiedztwie. W mojej włas
nej opinii uważałem, że z pomocą wertowanych obecnie
podręczników i praktycznego doświadczenia doskona
łego karbownika, jakim był Marcin Krztoń, potrafię po
prawnie poprowadzić gospodarstwo. W końcu posta
nowiliśmy, że cała administracja zostanie na razie w moim
ręku, a nad ewentualnym zatrudnieniem fachowego rol
nika zastanowimy się znowu za parę miesięcy. W rezul
tacie nigdy nie zaszła tego potrzeba.
W stosunkowo odprężonej atmosferze pierwszych
tygodni po naszym powrocie do Zalesia, nastąpił ostry
zgrzyt wieczorem, w przeddzień 11 listopada. Już
gdzieś po godz. 2 2 —giej zajechał przed dom samochód,
z którego wysiadło dwóch policjantów niemieckich
w towarzystwie znajomego nam miejscowego volksdeutscha. Oświadczyli, że moja Matka ma zabrać pa
rę podręcznych rzeczy i pojechać z nimi do Rzeszowa.
W aucie siedzieli już nasza sąsiadka, Wanda Tarnowska
z Załęża21, i stary grecko—katolicki proboszcz, ks. Jan
Kamiński.
Od policjantów ani od volksdeutscha nie można się
było dowiedzieć o co właściwie chodziło. Powiedzieli
tylko, że powrotu nie należy się spodziewać zbyt szyb
ko. Na drugi dzień doszła do nas wiadomość, że podo
bne aresztowania miały miejsce we wszystkich domach
ziemiańskich powiatów rzeszowskiego i jarosławskie
go. W rzeszowskim wyjątek stanowiły Babica Jaro-
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chowskich i Hadle Tonią Łastowieckiego. Te ostatnie
były położone w bardzo odległym i trudno dostępnym
kącie powiatu, co prawdopodobnie sprawiło, że poli
cjanci tam nie dojechali. Himek Jarochowski jakoś oca
lał, gdy w tuż obok położonych majątkach Wiktorów
i Uznańskich aresztowania przeprowadzono jak wszę
dzie indziej.
Na wolności pozostał także Jan Jędrzejowicz ze Staromieścia. Aresztowano jego dwóch synów, Staszka
i Jasia, ale nie jego, a więc w pewnym sensie odwrotnie
niż to miało miejsce w Zalesiu, gdzie zabrano moją Ma
tkę, a mnie pozostawiono na wolności. Dwaj nie are
sztowani starsi panowie, Jarochowski i Jędrzejowicz,
obaj mówiący płynnie po niemiecku, wybrali się następ
nego dnia do starostwa, aby interweniować u landrata
i kreislandwirta. Ci urzędnicy byli zaskoczeni tym, co
się stało i po kilku rozmowach telefonicznych oświad
czyli, że była to niezależna od nich profilaktyczna akcja
policyjna w przededniu polskiego święta narodowego.
Tak landrat jak i kreislandwirt, nie zobowiązując się do
niczego, odnieśli się jednak życzliwie do losu areszto
wanych ziemian, co powodowało nadzieję, że może
okażą się pomocni. Istotnie, w jakieś trzy dni później,
wynajętą dorożką wrócili do Zalesia moja Matka i ks.
Kamiński. Oboje byli na granicy sześćdziesiątki i, jako
najstarsi, zostali pierwsi zwolnieni. Innych ziemian
z powiatu rzeszowskiego wypuszczono po mniej więcej
tygodniu. Dowiedzieliśmy się później, że landrat i kre
islandwirt interweniowali energicznie u władz policyj
nych, a ten ostatni rzekomo oświadczył, iż bierze oso
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bistą odpowiedzialność za wszystkich ziemian z jego
powiatu.
Niestety nie było podobnej interwencji ze strony
władz powiatowych w Jarosławskiem i tamtejsi ziemia
nie, jak Leon Sapieha, Rafał Lubomirski, Jan Siemieński i Kazimierz Łastowiecki, przesiedzieli w kryminale
dobrych kilka miesięcy, choć trzeba przyznać, że nie
miecka straż więzienna odnosiła się do nich poprawnie,
a nawet z uszanowaniem.

XIV
Napięcie spowodowane aresztowaniami w przeddzień
11 listopada zostało na razie rozładowane i to w powie
cie rzeszowskim dosyć bezboleśnie. Pozostało nato
miast uczucie bezsilności wobec zarządzeń brutalnego
najeźdźcy, nie opartych na żadnym prawie, ani nawet
ogłoszonych zarządzeniach, a zależnych od decyzji miej
scowych organów policji, niekoniecznie skoordynowa
nych i autoryzowanych przez urzędy administracyjne.
W tym czasie zaczęły także napływać tragiczne wia
domości z terenów polskich wcielonych bezpośrednio
do Rzeszy Niemieckiej. Wkrótce po wkroczeniu tam
wojsk i policji hitlerowskiej pomordowano szereg
osób, wśród których byli członkowie rodzin zaprzyjaź
nionych z nami lub dobrze nam znanych, takich jak
Sierakowscy, Potworowscy, Chłapowscy, Jezierscy i in
ni. Największy terror w stosunku do polskiej ludności
zastosowano w tzw. Wartegau, a więc w Poznańskiem
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i okolicach. Nastąpiły masowe wywłaszczenia, wyrzu
canie z domów, oraz na szeroka skalę zakrojone depor
tacje do Generalnej Guberni.
W fali deportowanych znaleźli się profesorostwo
Niklewscy. Przyjechali więc ze swoją córką Krzysią do
Zalesia, by tutaj zastanowić się, jak przetrwać dalszy
okres wojny. Dom zaleski nie był w tym okresie prze
pełniony, bo chwilowo nie mieliśmy kwaterunku,
a Władkowie Makomascy, Gołęmbscy i Mani Matausch
już odjechali. Uważaliśmy jednak, że należy pomyśleć,
jak najbardziej efektywnie zużytkować domy w Zalesiu,
Dzierążni i Posadowię, dla zapewnienia bytu możliwie
morza oraz spod okupacji sowieckiej.
Moja Matka zaprosiła profesorostwo Niklewskich,
aby okres wojny spędzili w Dzierążni. Równocześnie
pojechał tam mój brat Stefan ze swoją żoną Zosią. Jego
własne majątki, Czaple i las Humieniec22, były położo
ne w powiecie Samborskim, a więc w strefie zajętej
przez Bolszewików. Powierzenie mu przez naszą Matkę
administracji Dzierążni dawało podwójne korzyści. Po
pierwsze, stwarzało dla Stefana pozycję respektowaną
przez niemieckie władze okupacyjne, a po drugie zabez
pieczało majątek przed przejęciem na tzw. liegenschaft,
co groziło majątkom, które nie były administrowane
przez właścicieli lub ich najbliższych krewnych.
W tym okresie nawiązałem kontakt z Radą Główną23
Opiekuńczą w Krakowie. Ta instytucja, prowadzona
głównie przez Ronikiera i Włodka Olszewskiego, zaj
mowała się pomocą dla wysiedlonych z polskich ziem
zachodnich. Na moją ofertę współpracy zaproponowa
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no mi zapewnienie mieszkania i bytu dwóm rodzinom
z Poznańskiego. Wkrótce obie przybyły do Zalesia
i pozostały tam prawie do końca wojny.
Pierwsza, mieszczańska, składała się z dwojga star
szych już wiekiem państwa Ignacych Kowalskich i ich
syna Zbyszka. Nie pamiętam, czym zajmował się p. Ig
nacy, natomiast Zbyszek był absolwentem wydziału
prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Cala rodzina była
niskiego wzrostu, ale ojciec był krępy i dobrze zbudo
wany, w odróżnieniu od szczupłego i wątłego syna. Być
może, że dzięki temu zaczęliśmy ich określać jako M łot
Kowalski i M łotek Kowalski.
Druga rodzina składała się z pary małżeńskiej w wie
ku trzydziestu kilku lat z dwiema kilkuletnimi córecz
kami, Grażynką i Wisiunią. Pan Władysław Borth był
z zawodu adwokatem, ale jego żona otrzymała od swo
ich rodziców majątek ziemski w Poznańskiem i przed
wybuchem wojny mieszkali oboje na wsi. Nie wydawało
się jednak, aby mieli jakieś powiązania ze znanymi nam
sferami ziemiańskimi. Przyjechali bardzo zdeprymo
wani tak wysiedleniem i utratą wszystkiego co posiada
li, jak w szczególności śmiercią małego synka, spowo
dowaną warunkami ewakuacji i transportu.
Na terenie Gubernatorstwa znaleźli się także ludzie
z terenów zajętych przez Sowietów. Na przełomie
I 9 3 9 / I 9 4 O roku byli to przeważnie żołnierze, którzy
nie dostali się do niewoli niemieckiej, a nie chcieli wra
cać do swoich okolic, z dwojga złego woląc okupację
niemiecką od rosyjskiej. Nie pamiętam, jaką drogą
przybył do Zalesia Jaś Ulm student 3 roku Dublan,
który jako podchorąży rezerwy został zmobilizowany
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przed rozpoczęciem wojny. Uniknął niewoli i szukał ja
kiegoś miejsca zaczepienia. Zaproszony, aby pozostać
z nami pomagał mi w administracji majątku aż do jego
konfiskaty przez komunistów w jesieni 1944 r.
Inni przybysze z terenów wschodnich byli prosty
mi ludźmi, powołanymi do wojska w powszechnej mo
bilizacji i teraz szukającymi schronienia i pracy. Prze
trwali w Generalnym Gubernatorstwie okres wojny,
co nie uchroniło ich jednak od spotkania się w końcu
z sowieckimi hordami, gdy te dotarły do naszych okolic
w 1944 r.
Komplet mieszkańców Zalesia dopełniało w tym
okresie kilku naszych krewnych i przyjaciół. We dworze
zamieszkali ciotka Jadzia Podolska, matka Wisi, i wuj
Wacek Jabłoński, kulawy i garbaty, ale zawsze pogodny
kuzyn mojego ojca. Na Riegerówkę przyjechały matka
i siostra Hanki Neusserowej. Mimo sporej ilości mie
szkańców, jak długo nie mieliśmy kwaterunków nie
mieckich, to w domu nie było ciasno. Pozostał co praw
da tylko jeden nie zajęty pokój gościnny, była jednak
wolna łącząca się podwójnymi drzwiami amfilada salo
nu, gabinetu, holu (zwanego przez nas przedpokojem),
jadalni i kancelarii, oraz biblioteka w południowym
skrzydle i na ogół nie używany, wielki salon w skrzydle
północnym.
Udzielenie gościny potrzebującym uważaliśmy za
coś zupełnie naturalnego, a świadomość, że mogliśmy
to zrobić dawała mojej Matce i mnie dużą satysfakcję.
Wśród naszych gości nawiązała się szybko więź szczerej
i serdecznej przyjaźni.
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XV
Prace gospodarcze toczyły się utartym torem dobrze
zagospodarowanego majątku. Administracja była teraz
całkowicie w moim ręku. Zdając sobie sprawę z bardzo
ograniczonej wiedzy fachowej, przy co wieczór wyda
wanej dyspozycji polegałem w dużej mierze na uwagach
i sugestiach doświadczonego karbowmka Marcina
Krztonia. Dobre rezultaty naszej współpracy były po
twierdzane pięknym wyglądem uprawnych pól i zostały
później udokumentowane co najmniej zadowalającą
wysokością zbiorów.
Przypuszczam, że ani doświadczenie karbownika,
ani moja szybka adaptacja do roli samodzielnego gos
podarza nie byłyby wystarczające bez lojalnej współpra
cy licznych pracowników majątku. Warto tutaj opisać
ich organizację.
Większość można było pomieścić w czterech gru
pach. Do pierwszej należeli karbownik, połowi, dozor
ca łąk i kierownik obory. Drugą stanowili fornale i trak
torzysta. W trzeciej byli robotnicy zatrudnieni przez
cały rok, nie wiem dlaczego nazywani „komisarzami .
Czwarta składała się z robotników sezonowych. Oprócz
tych grup byli rzemieślnicy, a więc kowal, stelmach i ry
marz, oraz służba domowa. Na pograniczu służby fol
warcznej i służby domowej znajdowali się furman i ogrod
nik ze swoimi pomocnikami.
Wynagrodzenie wszystkich grup, z wyjątkiem pra
cowników sezonowych i części służby domowej, opie
rało się przede wszystkim na tzw. ordynarii, tj. płacy
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w formie zboza, opału, przydziału znawozonej ziemi
pod uprawę ziemniaków i prawa pasienia krów na przy
dzielonym pastwisku. W odróżnieniu od innych pol
skich majątków, połowi, fornale rzemieślnicy, furman
i ogrodnik nie otrzymywali zapłaty pieniężnej. W za
mian za to mieli przydział ustalonej powierzchni ląk,
które stanowiły kilkuset morgową część majątku. Wy
sokość ordynarii i obszar przydzielonej łąki zależały od
stanowiska i czasem od lat wysługi. Pracownicy w pier
wszych dwóch grupach oraz rzemieślnicy część pobie
ranej pszenicy i żyta, a więc nadmiar tego co było im
potrzebne dla własnych rodzin sprzedawali. Sprzeda
wali też zwykle, i to na pniu, większość trawy na przy
dzielonych im działkach łąk i stąd mieli gotówkę na in
ne wydatki.
Pracownicy trzeciej grupy, tzw. komisarze, otrzymy
wali znacznie niższą ordynarię, która o ile mieli rodzi
ny, pokrywała tylko ich własne potrzeby, mieli nato
miast także miesięczne uposażenie pieniężne. Robot
nicy sezonowi pracowali na tak zwaną dniówkę, otrzy
mując jedynie wynagrodzenie pieniężne za każdy prze
pracowany dzień.
Służba domowa stanowiła grupę osobną. Wszyscy
jej członkowie, prócz furmana, mieli pełne utrzymanie
z kuchni dworskiej. Wyżsi stanowiskiem, a więc lokaj,
kucharz i ogrodnik otrzymywali także ordynarię w tej
wysokości co fornale, ale w dodatku jeszcze płacę pie
niężną, a lokaj ubranie. Furman Ignacy Pięta, który wła
dał stajnią cugową od prawie pięćdziesięciu lat, miał
prawa specjalne. Oprócz ordynarii na poziomie polowych i ubrania, miał w dożywociu kawałek żyznej ziemi
i pełne utrzymanie dwóch krów.
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Młodsi pracownicy domowi, jak chłopcy kredenso
wi, pokojówki, pomocnica kucharza, otrzymywali tylko
wyżywienie, mieszkanie i zapłatę w gotówce.
Wszyscy stali pracownicy dworscy mieli zapewnioną
opiekę lekarską. W Polsce przedwojennej funkcjonowa
ła instytucja zwana Kasą Chorych i, o ile pamiętam, jej
członkostwo było obowiązkowe. W każdym razie ma
jątek opłacał składki za wszystkich pracowników. Jed
nak Kasa Chorych nie miała u mojego Ojca zbyt dobrej
opinii i dlatego miał on także kontrakt z lekarzem, któ
ry leczył pracowników prywatnie, na koszt dworu.
Udział w Kasie Chorych był wykorzystywany tylko
w nielicznych wypadkach, gdy prywatny lekarz zalecał
pobyt w szpitalu. Ten system był kontynuowany po
objęciu administracji przeze mnie i przetrwał aż do
konfiskaty majątku w jesieni 1944 r.
Opis uposażenia pracowników byłby niepełny gdy
bym nie wspomniał emerytów. Tych było niewielu, bo
na wsi ludzie pracowali pokąd starczyło im sił i zdro
wia. Ci jednak, którzy ze względu na wiek lub choroby
musieli pracę zaprzestać otrzymywali emeryturę w wy
sokości połowy uposażenia z okresu swojej pracy.
Większość pracowników była zatrudniona we dwo
rze od wielu lat, a młodzi należeli zwykle do rodzin,
które w ten czy inny sposób były związane z dworem od
kilku pokoleń. Prawie wszyscy znali mnie od lat dzie
cięcych, a ja ze swej strony pamiętałem ich twarze, na
zwiska i imiona od najwcześniejszej młodości. Stwa
rzało to atmosferę niewątpliwie paternalistyczną i hie
rarchiczną, ale w tym sensie także rodzinną. Odczuwa
łem wyraźnie ciepło przyjaźni i dobrej woli w stosunku
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do mnie i chęć współdziałania w dobrym gospodarstwie.
Ułatwiało to ogromnie administrację i było ważnym
czynnikiem w kontynuacji sprawnego funkcjonowania
majątku.

XVI
Chyba pod koniec 1939 r. lub na początku 1940 r.
przyszedł na rozmowę ze mną gospodarz z sąsiedniej
wsi Białej, bodajże jej sołtys Warzocha. Był on podofi
cerem rezerwy i powiadomił mnie o tworzącej się woj
skowej organizacji konspiracyjnej, zapytując równocze
śnie czy ja chciałbym z nią współpracować. Po wyraże
niu mojej zgody zostałem zaprzysiężony, ale nie otrzy
małem żadnej funkcji z wyjątkiem polecenia, abym
wciągnął do konspiracji jedną osobę spośród pracowni
ków majątku. Wykonałem to werbując i zaprzysięgając
polowego, Ignacego Krztonia, który był również pod
oficerem rezerwy.
Na dalsze kontakty i jakąś faktyczną rolę do odegra
nia musiałem poczekać jeszcze kilka miesięcy. Być mo
że, iż ze względu na mój brak jakiegokolwiek wyszkole
nia wojskowego, Organizacja nie bardzo wiedziała jak
mnie zatrudnić.
Tymczasem administracja majątku wymagała czę
stych kontaktów z urzędami niemieckimi. Gdzieś pod
koniec wiosny przybyli do Rzeszowa nowi urzędnicy,
którzy w większości pozostali na swoich stanowiskach
aż do odwrotu wojsk niemieckich w 1944 r. Starostą,
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teraz tytułującym się już nie landratem, ale kreishauptmannem został oficer SS Heinz Ehaus. Na kreislandwirta przysłano Kurta Mössnera, a na jego zastępców
starszego i nieco kulejącego Pilmanna oraz młodego
Turkoffa. Spośród innych urzędników pamiętam do
brze kierownika urzędu pracy (arbeitsamtu) Rosemberga. Nazwiska funkcjonariuszy odpowiedzialnych za
przydział nafty do traktora, węgla do lokomobili, wyda
jących zezwolenia na bicie świń, odpowiedzialnych za
przydział kuponów na materiały ubraniowe itp. zatarły
się już w mojej pamięci. Ze wszystkimi trzeba było
mieć kontakty i starać się o ich przychylność.
Dużą role odgrywała tutaj moja Matka, która umiała
rozmawiać z Niemcami, zjednując sobie dobrą wolę
i szacunek. W tych kontaktach nastąpił pewnego rodza
ju niepisany podział. Ja załatwiałem większość spraw
w urzędzie kreislandwirta i niekiedy u kreishauptmanna, zaś moja Matka pertraktowała o różne przydziały
i zaświadczenia z innymi urzędami, oraz utrzymywała
przyjazne stosunki z bardzo ważnym biurem arbeit
samtu.
W starostwie rzeszowskim stosunek urzędów nie
mieckich do ziemian był na ogół poprawny. Najwięcej
do czynienia mieliśmy oczywiście z kreislandwirtem.
Mniej więcej co dwa miesiące były zwoływane zebrania
wszystkich kierowników większych gospodarstw rol
nych. Otwierał je zwykle Móssner, ale potem prowadził
Pilmann. Ten ostatni objeżdżał też regularnie majątki,
sprawdzając czy są dobrze administrowane, oceniając
plony, gdy zboże, rzepak i okopowe były jeszcze na pniu
i wyznaczając kontyngenty, tj. ilość produktów jaka
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miała być dostarczona do kontrolowanych przez Niem
ców ośrodków skupu.
Pilmann zachowywał się poprawnie, był jednak
oschły i apodyktyczny, a o tym co określał jako „die Pol
nische W irtschaft” miał bardzo niską opinię. Miało to
korzystne skutki, bo oglądając moje pola zbóż i rzepaku
oceniał, że jak na polskie gospodarstwo plony będą wy
sokie, dochodząc do 10 metrów (cetnarów) pszenicy
i 9—ciu metrów rzepaku z morgi. Na tej też podstawie
wyznaczał kontyngent. Tymczasem w rzeczywistości
zbierałem z morgi około I 5 metrów pszenicy i od 1 5 do
17 metrów rzepaku. Podobnie było z innymi produkta
mi, tak że po odstawieniu wyznaczonego kontyngentu
miałem zawsze spory nadmiar do dyspozycji.
Urzędnicy niemieccy przyjeżdżali do Zalesia dosyć
często. Najczęściej zjawiał się Pilmann, rzadziej
Móssner, a bardzo rzadko Ehaus. Wizyty tych trzech
były zawsze służbowe, ale po załatwieniu bieżących
spraw chętnie przyjmowali zaproszenie na śniadanie,
czy podwieczorek, zwykle wzmacniane kilkoma „sznapsami . Szereg innych urzędników niemieckich przy
jeżdżał mniej formalnie, choć pod pretekstem jakiejś
sprawy do załatwienia. W gruncie rzeczy chodziło czę
sto o zakąski ze sznapsami i sprowadzenie rozmowy na
temat ograniczeń żywnościowych w Niemczech. Pro
wadziło to do dyskretnego zaofiarowania gościowi pre
zentów w formie masła, cukru, wędlin itp. na wysyłkę
do rodzin w Niemczech. Takie prezenty były mile
przyjmowane i później ułatwiały załatwianie rożnych
spraw w biurach starostwa. Muszę zaznaczyć, że wy
jątek stanowił tutaj Pilmann, który o prezenty nigdy
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nie zabiegał i którego rygorystyczna postawa nie dawała
sposobności, aby mu je kiedykolwiek zaproponować.
Również nigdy nie proponowaliśmy prezentów Ehausowi, ale z nim kontakty były rzadkie i zawsze całkowi
cie formalne.
Kontakty z urzędnikami niemieckimi były potrzeb
ne nie tylko dla załatwiania różnych spraw, ale dawały
często sposobność do uzyskania informacji czy to gos
podarczych, czy to odnośnie działalności arbeitsamtu,
i pozwalały orientować się lepiej w nastrojach i opi
niach przedstawicieli reżimu hitlerowskiego. Wytwo
rzył się przy tym niepisany kodeks postępowania.
Niemców przyjmowało się uprzejmie, proponując śnia
dania lub podwieczorki, ale tylko gdy przyjeżdżali
z własnej inicjatywy. Z reguły nie przyjmowało się także
prywatnych zaproszeń od Niemców. Na szczęście były
one dawane rzadko, ale się zdarzały i wtedy trzeba było
lawirować bardzo dyplomatycznie, aby ich nie przyjąć
bez antagonizowania osoby zapraszającej.

XVII
Podczas gdy sprawy gospodarstwa rolnego układały się
dobrze, dostałem szoku w związku z administracją lasu.
Mój leśniczy, panna Józia Malinowska, była już niemło
da i przy jej chorobie serca trzeba było pomyśleć o zna
lezieniu następcy. Nie spieszyłem się z tym jednak
zbytnio, gdy któregoś dnia pod koniec 193 9 r. zjawił
się u mnie w kancelarii młody człowiek nazwiskiem Bi-
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szke oświadczając, że władze niemieckie zamianowały
go leśniczym w Hermanowej/Przylasku. Byłem zasko
czony i w pierwszej chwili sądziłem, iż zaszła jakaś po
myłka. Poprosiłem przeto p. Biszke, aby zgłosił się
u mnie ponownie za dwa dni, podczas gdy ja w tym cza
sie wyjaśnię sprawę w niemieckim powiatowym za
rządzie lasów.
Jego biura mieściły się w innym budynku niż staro
stwo. Kierownik przyjął mnie szybko, ale oschle i nie
zbyt uprzejmie. Wyjaśnił, że las nie ulega konfiskacie,
lecz wymaga fachowego administratora, którego wyzna
czono w osobie p. Biszke. O zmianie decyzji nie może
być mowy. Technicznie nowy leśniczy będzie odpowie
dzialny w stosunku do świeżo utworzonego nadleśnic
twa w południowej części powiatu, choć ja nie będę po
zbawiony możności kontrolowania, czy pracuje dobrze.
Rozliczenia finansowe będzie przeprowadzał ze mną
i mnie przekazywał dochody, a ja mam ustalić i wypłacać
jego uposażenie.
Sytuacja była powikłana i drażniąca, ale nie tak zła,
jak mogło się początkowo wydawać. Las był nadal uzna
wany za moją własność i choć traciłem pełną kontrolę,
nie byłem całkowicie pozbawiony wpływu na jego admi
nistrację. Z niemieckiego urzędu leśnego pojechałem
wprost do Hermanowej, aby poinformować p. Józię Ma
linowską i prosić ją o zainstalowanie p. Biszke i przeka
zanie mu swoich funkcji. Oczywiście p. Józia zatrzy
mywała swoje mieszkanie i pełne dotychczasowe uposa
żenie, nowemu leśniczemu odstępując tylko jeden po
kój i biuro. Na szczęście zachodzące zmiany przyjęła
pogodnie i ze zrozumieniem.
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Będąc w Hermanowej rozmawiałem także z długo
letnim gajowym Leonem Huchlą. Znałem go od moje
go dzieciństwa i miałem do niego pełne zaufanie. Wie
działem przy tym, iż był podoficerem rezerwy i szcze
rym patriotą. Wyjaśniłem mu zaistniałą sytuację i pro
siłem o poprawne ustosunkowanie się do p. Biszke, do
dając jednak, że nie jest mi on znany osobiście i sugeru
jąc potrzebę ostrożności.
Biszke zgłosił się do mnie ponownie następnego
dnia, tak jak to było umówione. Powiedziałem, że spra
wa została wyjaśniona w urzędzie leśnym, i że będzie on
istotnie leśniczym w moim lesie Przylasku/Hermanowej. Ustaliliśmy następnie jego uposażenie, którego
szczegółów nie pamiętam, chociaż wiem, że ten punkt
nie nastręczył żadnych trudności.
Po załatwieniu tych formalności, odesłałem p. Bi
szke do leśnictwa i odetchnąłem z ulgą, że problem zo
stał jako tako pomyślnie rozwiązany. Niepokoił mnie
jednak fakt, że na terenie lasu będzie pracować ktoś obcy
i zupełnie mi nieznany. W razie jakichś działalności kon
spiracyjnych mogłoby to być wielkim utrudnieniem.

XVIII
Wiosna 19 4 0 r. zapisała się w mojej pamięci dwoma po
grzebami. Umarli stelmach Jan Wnuk i furman Ignacy
Pięta. Obaj pracowali we dworze od swojej młodości
i należeli do najbardziej zaufanej i cenionej grupy na
szych pracowników.
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Ignacy, jako mody chłopak, odbył staż w łańcuckich
stajniach u Potockich, po czym został przyjęty na fur
mana jeszcze przez mojego dziadka, a więc za dzieciń
stwa mojego Ojca. Za mojej pamięci był niekwestiono
wanym autorytetem we wszystkim co dotyczyło koni,
pojazdów i uprzęży w tzw. stajni cugowej. Jan Wnuk,
będąc doskonałym rzemieślnikiem, odznaczał się także
dużą inteligencją. M oi rodzice często z nim rozmawiali
i nieraz polegali na jego praktycznych uwagach. Inteli
gencja była widocznie dziedziczna w rodzinie Wnuków,
bo syn stelmacha wykazywał duze zdolności w szko
łach, a po tym, z pomocą finansową swoich rodziców
i być może mojego Ojca, ukończył studia prawnicze na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
Tak stelmach Wnuk, jak i furman Pięta, zaliczali się
do nieformalnej „arystokracji” wśród pracowników
dworu. Przynależność do niej zależała tylko częściowo
od zajmowanego stanowiska, a przede wszystkim była
wynikiem osobistego uszanowania, jakie sobie zdobyli
tak u pracodawców, jak i u współpracowników. Za mo
jego dzieciństwa ta grupa była stosunkowo liczna.
Wchodzili do niej także kucharz Józef Drżał, lokaj Sta
nisław Ficek, szafarka (a w pewnym okresie moja nia
nia) Maria Gwóźdź, gumienny Michał Gwóźdź i ogro
dnik Hiacenty Perłowski. W latach trzydziestych ta
grupa zaczęła się wykruszać, przez przejścia na emery
turę i odejścia niektórych ze służby. Następcy nie byli
już w niepisanej hierarchii traktowani z podobnym po
ważaniem, pomimo że służbowo zajmowali te same sta
nowiska.
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W 193 9 r. do elity wchodzili już wyraźnie karbownik Marcin Krztoń i dozorca łąk Kazimierz Kłosowski,
a na jej progu znajdował się lokaj Jan Lasota. Następcy
ogrodnika Perłowskiego, kucharza Drżała i szafarki
Marii Gwóźdź nigdy do niej w pełni nie weszli, podob
nie jak nowy stelmach po śmierci Jana Wnuka. Nato
miast następca furmana, Jasiek Gliwa, bardzo łubiany
przez moją Matkę i przeze mnie, i traktorzysta Teodozy Michałek, zdobywali sobie uznanie i pod koniec woj
ny byli już zaliczani do służbowej arystokracji.
Zdefiniowanie na czym polegała przynależność do
tej elitarnej grupy byłoby bardzo trudne. Niewątpliwie
reszta pracowników dworskich odnosiła się do „arysto
kratów" z dużym poważaniem, a oni sami mieli wyraź
ne poczucie swojej godności. Cała struktura była wy
raźnie patriarchalna i wszyscy pracownicy czuli się
w ten czy inny sposób powiązani z dworem. To poczu
cie powiązania było u „arystokracji" służbowej szcze
gólnie silne i w pewnym sensie rodzinne.
Jako przykład poczucia godności i uczuciowego
związku z dworem, warto przytoczyć dwa zdarzenia do
tyczące Ignacego Pięty. Gdzieś we wczesnych latach 20.
do Rzeszowa przyjechał ówczesny premier, Wincenty
Witos. Na prośbę władz powiatowych mój Ojciec po
słał parę koni cugowych z powozem dla przewiezienia
Prezesa Rady Ministrów ze stacji kolejowej do staro
stwa. Po powrocie z tej misji Ignacy zgłosił się w kance
larii oświadczając, że dziękuje za służbę. Cóż to się sta
ło — zapytał mój Ojciec całkiem zaskoczony. A bo pro
szę Jaśnie Pana ja nigdy chamów nie woziłem i wozić
nie będę wyjaśnił furman. Mój Ojciec, który Witosa
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znał osobiście i cenił wysoko jako gorącego patriotę
i zdolnego polityka, musiał długo tłumaczyć Ignacemu,
że premier to jedna z najwyższych godności w kraju,
i że sam Witos położył wielkie zasługi w służbie dla na
rodu. Udało mu się wreszcie Ignacego udobruchać. No
to niech już tak będzie, oświadczył jednak ten ostatni,
ale ja proszę Jaśnie Pana, aby przykazał panu premiero
wi, że jak chce jeździć dworskim powozem i z dwor
skim furmanem, to powinien nałożyć porządną koszulę
i porządny krawat.
Drugie zdarzenie to już początek 19 4 0 r. Ignacy po
prosił moją Matkę o poufną rozmowę. Gdy znaleźli się
sam na sam oświadczył, że przyszedł, aby zwrócić Jaśnie
Pani uwagę, iz Pan Dziedzic wydaje się interesować
panną X, a to przecież nie byłaby dla niego dostatecznie
dobra partia. Stary furman nie miał żadnych zahamo
wań w wypowiedzeniu swojej opinii, bo czuł się człon
kiem szeroko pojętej rodziny dworskiej. Moja Matka
podziękowała Ignacemu serdecznie i przekazała mi jego
uwagi, choć wiedziała, że bardzo niewinnego flirtu nie
traktowałem poważnie. Oboje przyjęliśmy wystąpienie
Ignacego jako zupełnie zgodne z patriarchalną atmo
sferą dworu i byliśmy mu wdzięczni za życzliwość i lo
jalność.

X IX
„Frankreich streckt die Waffen nieder” głosiły wiel
kie litery pierwszej strony Frankfurter Zeitung. Kupo
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waliśmy często tę gazetę, gdyż była bardziej rzeczowa
i zawierała więcej wiadomości niż dzienniki wydawane
pod cenzurą okupanta w Krakowie. Już od jakiegoś cza
su było wiadome, że Niemcy mają na froncie francu
skim dużą przewagę. Jednak całkowita kapitulacja Fran
cji była dla nas ogromnym wstrząsem. Perspektywa
pełnego zwycięstwa Niemiec stawiała przed nami pyta
nie jakie mamy szanse na przeżycie takiej katastrofy.
Moj a Matka, mój brat Kazio i j a byliśmy zgodni, że pod
bezterminową okupacją w ustroju hitlerowskim mie
szkać ani nie chcemy, ani prawdopodobnie byśmy nie
mogli. Zastanawialiśmy się przeto nad możliwością
przedostania się do Ameryki i zabrania ze sobą choćby
jakiegoś malutkiego kapitału.
Były to bardzo smutne dni, ale o dziwo nie pozostały
w mojej pamięci tak wyraźnie jak inne okresy z czasów
wojny, a później początków okupacji sowieckiej. Wiem
tylko, że mimo ogromnego przygnębienia nie stracili
śmy całkowicie nadziei, iż nie będzie kapitulacji Wiel
kiej Brytanii, i że to mocarstwo potrafi się jednak oprzeć
potędze niemieckiej.
Chwilowo trzeba się było zajmować sprawami co
dziennymi. Z Dzierążni nadchodziły sygnały, że byłoby
wskazane, aby moja Matka pokazała się w majątku, zło
żyła wizytę kreislandwirtowi w Zamościu i pozałatwia
ła kilka spraw administracyjnych, jak odprawa dla daw
nego administratora, chwilowo niepotrzebnego szofe
ra itp. Bezpośrednia linia kolejowa z Rzeszowa do Za
mościa przebiegała częściowo przez teren okupowany
obecnie przez Rosję Sowiecką i pociągi tamtędy nie
chodziły. Trzeba było jechać linią okrężną, gdzie kurso
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wał chyba tylko jeden pociąg dziennie. Ponieważ po
dróż zapowiadała się bardzo niewygodnie, postanowili
śmy, że będę towarzyszyć mojej Matce.
Wyruszyliśmy koło południa i dopiero wieczorem
dotarliśmy do Lublina. Tutaj trzeba było przenocować
i łapać połączenie do Zamościa następnego dnia rano.
Hotel znaleźliśmy bez trudności, zjedliśmy tam zu
pełnie dobrą kolację i przespaliśmy się w miarę wygod
nie. Ranny pociąg do Zamościa wlókł się potwornie
i bardzo zmęczeni dotarliśmy tam dobrze po południu.
Na stacji czekały konie dzierążeńskie i wygodnym po
wozem przejechaliśmy ostatnie kilkanaście kilome
trów drogi, przyjeżdżając na miejsce przed godziną po
licyjną.
Stefanów zastaliśmy w dobrej formie, choć raczej
zafrasowanych. Wprawdzie powiatowe władze niemiec
kie zaakceptowały Stefana jako kierownika majątku
Dzierążnia bez trudności, to jednak jego kontakty
z kreislandwirtem i innymi urzędnikami starostwa nie
były łatwe. Z tego, co nam opowiadał było widać, iż
przedstawiciele władz niemieckich w Zamościu odno
sili się do ludności polskiej, łącznie z ziemianami,
znacznie gorzej niż to miało miejsce w Rzeszowskiem.
Po jednym czy dwóch dniach odpoczynku nasza Ma
tka i Stefan pojechali do Zamościa, skąd wrócili póź
nym popołudniem. Kreislandwirt przyjął ich szybko
i według Stefana był bardziej uprzejmy niż przy po
przednich spotkaniach. Tym niemniej naszej Matce wy
dał się szorstki i niesympatyczny.
Następny dzień upłynął na rozmowach i rozlicze
niach z odchodzącym administratorem i z emerytowa
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nym szoferem, w których ja nie brałem udziału. Pod
wieczór zgłosił się do mojego brata młody człowiek,
0 którym sądzono, że ma kontakty z tworzącymi się or
ganizacjami konspiracyjnymi. Informował, iż poprze
dniej nocy policja przeprowadziła rewizję i aresztowa
nia u paru odległych sąsiadów Dzierążni. W najbliż
szych sąsiedztwach, Zwiartowie wuja Adama Makomaskiego i Krynicach Grzesia Lipczyńskiego, nie było
żadnych wizyt policji, ale nasz młody informator
ostrzegał, że nocne aresztowania mogą się powtórzyć
1 radził, aby nocy nie spędzać we dworze.
Po zastanowieniu się przyjęliśmy ostrzeżenie i póź
nym wieczorem moja rodzina i profesorostwo Niklewscy z córką Krzysią wyszliśmy się z domu lokując się
0 jakieś półtora kilometra od niego, w wysokim zbożu
blisko granicy dzierążeńskiego lasu. Letnia noc była
ciepła i dla mnie, Stefanów i Krzysi przesiedzenie, lub
przeleżenie jej na rozścielonych kocach nie przedsta
wiało trudności. Jednak dla mojej Matki i prof. Niklewskich było to niewygodne i męczące.
Już było jasno, gdy doniesiono nam, że ani w Dzie
rążni, ani w okolicy nie pokazali się żadni Niemcy, i że
możemy bezpiecznie wracać do siebie na zasłużoną
drzemkę i odpoczynek. Tak więc cały alarm okazał się
fałszywy, ale sytuacja pozostawiła uczucie niepokoju
1 niepewności.
W drodze powrotnej do Rzeszowa i Zalesia trzeba
było znowu nocować w Lublinie. Ten sposób podróżo
wania, wymagający spędzenia dwóch dni w rozklekota
nych przedziałach trzeciej klasy, bo innych dla Polaków
na tej linii nie było, zupełnie mi nie odpowiadał. Nie
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tylko, że był niewygodny, ale także bardzo nudny. Po
nieważ projektowałem w przyszłości co pewien czas od
wiedzać Stefana, a także wstępować do Posadowa, aby
móc informować mojego brata Kazia jak idzie tamtej
sze gospodarstwo, zacząłem się zastanawiać, czy tych
podróży nie możnaby zorganizować jakoś inaczej. Jak
to zostało rozwiązane jest opisane nieco później.
Po dwóch dniach podróży, pod wieczór, wysiedliśmy
na dworcu w Rzeszowie. Nie czekały tam na nas konie
zaleskie, bo trudno było z góry przewidzieć dzień i go
dzinę powrotu. Wsiedliśmy przeto do dorożki i tym
środkiem lokomocji odbyliśmy ostatni odcinek naszej
wyprawy. Wchodząc do swego domu, miałem podświa
dome uczucie odprężenia i jak gdyby zwiększonego
bezpieczeństwa.

XX
Wkrótce po naszym powrocie z Dzierążni zjawił się
niemiecki oficer, który poinformował mnie, że do Zale
sia przychodzi na kwaterę oddział wojska. Żołnierze
będą rozmieszczeni w domach wiejskich, a dla dwóch
oficerów potrzebny jest pokój we dworze. Zapropono
wałem im salon, do którego było osobne bezpośrednie
wejście z tarasu, po bocznej północnej stronie domu.
Uzgodniliśmy, że usuniemy część mebli salonowych
i ustawimy dwa łóżka, zaś oficerowie będą mieli własną
pościel i koce.
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Nasi „goście” zgłosili się w ustalonym dniu i dokła
dnie o zapowiedzianej godzinie. Otrzymali klucze wej
ściowe i szybko się rozlokowali. Następnego dnia około
czwartej po południu obaj oficerowie przyszli, aby zło
żyć formalną wizytę gospodarzom domu. Dowódcą
oddziału był rotmistrz rezerwy w średnim wieku, a jego
zastępcą nieco młodszy porucznik. Przyjęliśmy ich
podwieczorkiem w ładnie umeblowanym holu. Po przed
stawieniu się mojej Matce usiedli, kładąc charaktery
stycznie swoje wojskowe czapki pod zajmowanymi fo
telami. Przez późniejszy okres okupacji niemieckiej
mieliśmy bez mała nieustannie, dość często zmienia
jące się kwaterunki. O ile pamiętam, zawsze po wpro
wadzeniu się oficerowie składali grzecznościową wizy
tę i zawsze obrządek obejmował kładzenie czapek woj
skowych pod zajmowanymi krzesłami.
Wojsko rozkwaterowane w Zalesiu było oddziałem
formacji, którą Niemcy nazywali „Nachschub”. N aj
bliższym polskim tłumaczeniem byłoby chyba zaopa
trzenie. Przeniesienie tego oddziału z Francji do Gene
ralnego Gubernatorstwa, podczas gdy wypowiedzi hi
tlerowskich polityków zapowiadały inwazję Wielkiej
Brytanii, wydawało się raczej dziwne, ale o ile pamię
tam, nie zastanawialiśmy się wtedy nad tym zbytnio.
Przyjeżdżając wprost z Francji, żołnierze i oficero
wie przywieźli ze sobą sporo napojów alkoholowych.
Niektórzy chętnie wymieniali je na produkty takie jak
masło i cukier, które wysyłali do rodzin w Niemczech.
Dzięki temu udało nam się zaopatrzyć w dobre francu
skie wina i kilka butelek szampana. Oddział pozostał na
kwaterze w Zalesiu przez kilka miesięcy. Jego zachowa
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nie było poprawne i w czasie swego pobytu żołnierze
nie wyrządzili żadnych szkód ani na wsi, ani we dworze.
Nolens volens spotykaliśmy się dość często z dwoma ofi
cerami kwaterującymi w naszym domu. Rotmistrz oka
zał się być ziemianinem z Nadrenii. Rozmawiał chętnie
o gospodarstwie i polowaniu, nigdy nie poruszając te
matów politycznych. Natomiast porucznik był zapalo
nym hitlerowcem i uwielbiał Führern. Nie byl jednak
członkiem partii i w stosunku do nas był zawsze uprzej
my, a nawet starał się być przyjacielski. Nieraz poruszał
tematy polityczne, ale w formie własnych wypowiedzi
nigdy nie nalegając, abyśmy wdawali się w tego rodzaju
rozmowy.
Dla rotmistrza kwaterunek w Zalesiu zakończył się
tragicznie. Pewnego dnia w jesieni upił się i po pijane
mu wsiadł na konia. Przejeżdżając przed wejściem do
kuchni, która mieściła się w osobnym budynku, spadł
tak nieszczęśliwie, że skronią uderzył w ostry brzeg le
żącego tam kamienia. Stracił przytomność i wkrótce
umarł. Na szczęście stało się to w obecności poruczni
ka i jednego z niemieckich żołnierzy. Dzięki temu nie
było żadnych dochodzeń, ani podejrzeń w stosunku do
ludności polskiej.
Po śmierci rotmistrza dowódcą oddziału został po
rucznik. Przydzielono mu do pomocy jakiegoś drugie
go oficera, ale ten nie kwaterował we dworze. Do końca
swego pobytu w Zalesiu oddział zachowywał się przy
zwoicie i nikt nie ucierpiał od niego żadnej krzywdy czy
szkody. Gdy z początkiem wiosny porucznik przyszedł
zawiadomić o przeniesieniu na nowe miejsce postoju,
równocześnie zapowiadając, że niedługo do Zalesia
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przyjdzie jakaś inna jednostka wojskowa, przyjęliśmy
to z pewnym niepokojem, a porucznika żegnaliśmy
całkiem przyjaźnie.

XXI
Spełniły się nasze nadzieje, że Wielka Brytania nie ska
pituluje. Byliśmy jednak świadomi olbrzymiej przewagi
Niemców i przez to żyliśmy w atmosferze niepewności
i przygnębienia. Powodowało to, iż do wiosny 1941 r.
nie było w naszej okolicy ożywionych kontaktów towa
rzyskich. Spotykaliśmy się często tylko z Zygmuntami
Chłapowskimi ze Słociny2^ położonej zaledwie o trzy
kilometry od Zalesia. Zosię Chłapowską, do której ma
tki Anny Słocina należała, znaliśmy oczywiście od lat
dziecięcych. Wyszła za mąż za swojego kuzyna Zyg
munta i zamieszkała przed wojną w jego majątku Cieśle
w Poznańskiem. Po wypędzeniu stamtąd przyjechali do
Słociny. Uratowało to majątek od przejęcia na „Liegen
schaft”, co mu groziło ze względu na nieobecność wła
ścicielki, która znalazła się po stronie okupacji sowiec
kiej i została wkrótce wywieziona do Kazachstanu.
Z Zygmuntem zaprzyjaźniłem się szybko bardzo
serdecznie. W Słocinie przebywali wtedy także wuj Z o 
si Wero Brunicki i pułkownik Roman Hulewicz. Wero
przedostał się na wiosnę spod zaboru sowieckiego do
Generalnego Gubernatorstwa i był pierwszym, który
przywiózł nam autentyczne wiadomości o deporta
cjach ludności polskiej na Syberię. Pułkownik Hule
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wicz, zawodowy oficer i weterynarz, uniknął niewoli
i jego stopień wojskowy traktowano jako wielki sekret.
Tak z Werem jak i z pułkownikiem bardzośmy się polu
bili, a ponieważ dom w Słocinie był niewielki, tego
ostatniego zaprosiliśmy wkrótce do Zalesia, gdzie spę
dził większość okresu wojny.
Oprócz Słociny odwiedzałem także Sietesz wujo
stwa Bronisławów Łastowieckich. Kazio Łastowiecki
po aresztowaniu 11 listopada 193 9, przesiedział w rze
szowskim więzieniu jakieś cztery miesiące. Jego zwol
nienie zbiegło się mniej więcej z usunięciem przez jaro
sławskiego kreislandwirta przymusowego zarządcy
Sieteszy, volksdeutscha Wernera, i zwróceniem mająt
ku rodzinie Łastowieckich. Jego administratorem zo
stał jednak zamianowany przez starostwo nie Kazio, ale
jego szwagier Ninon Miliński. Odległość do Sieteszy
wynosiła jakieś 18 km i wizyty tam były zwykle po
łączone z przenocowaniem. Jeździłem zwykle sam, bo
mój brat Kazio przez cały okres wojny nigdy poza Zale
sie nie chciał się ruszyć, a nasza Matka też wyjeżdżała
rzadko. Natomiast do Sieteszy zabierałem nieraz moją
kuzynkę Wisię Podolską.
I w Sieteszy i w Słocinie grywaliśmy w bridża. Wuj
Bronek, Kazio Łastowiecki i miejscowy proboszcz ks.
Garbacik grali bardzo dobrze, Zosia i Zygmunt Chła
powscy kiepsko, a Hulewicz i Brunicki nieźle. Z innymi
krewnymi i sąsiadami nasz kontakt w 19 4 0 r. był raczej
luźny, głównie telefoniczny i przy sposobności zebrań
u kreislandwirta.
Ja byłem całkowicie zajęty gospodarstwem i sprawa
mi dotyczącymi ludności wiejskiej w Zalesiu. Władze
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niemieckie wysyłały co pewien czas młodych Polaków
i młode Polki na przymusowe roboty w Niemczech. Po
nieważ jednak zależało im na produkcji rolnej w Gene
ralnym Gubernatorstwie, z poboru na wyjazd do N ie
miec wyłączali ludzi zatrudnionych przez majątki
ziemskie. W normalnych czasach oprócz pracowników
stałych dwór zaleski angażował na wiosnę i w lecie oko
ło 25 robotników sezonowych. Teraz ta liczba wzrosła
parokrotnie. Młodzież wiejska z Zalesia i wsi sąsied
nich zgłaszała się w dużej liczbie, prosząc o zatrudnie
nie chroniące przed wysyłką do Niemiec. Przyjmowa
łem kogo tylko mogłem, tak że w latach 1941—1 9 4 4
pracowało u mnie ponad 80 robotników sezonowych.
brzmiącą o ile pamiętam „Ich bestätige hiermit, dass ...
auf dem Gute Zalesie verpflichtet ist”. Potem następo
wał podpis i pieczątka. Tę ostatnią znalazłem w starych
materiałach kancelaryjnych. Musiała pochodzić z okre
su życia mojego pradziadka, lub małoletniości dziadka,
gdyż opiewała „Grossgutbezirk Zalesie und Hermanowa”, podczas gdy Hermanowa przeszła na siostrę moje
go dziadka, gdy ona wyszła za mąż za Szczepana Ja
błońskiego i od tego czasu nie stanowiła już jedności
z Zalesiem. Ponieważ jednak w wiele lat później mój oj
ciec odkupił las w Hermanowej, mogłem teraz zrobić
użytek ze starej austriackiej pieczątki. Wystawiane prze
ze mnie dokumenty były prawie zawsze przez władze
niemieckie respektowane i ochroniły wielu młodych lu
dzi przed wywozem na roboty w Niemczech.
Oczywiście nie wszyscy mieszkańcy wsi Zalesie
mogli być faktycznie, czy nawet fikcyjnie zatrudnieni
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we dworze. Dwa czy trzy razy w okresie niemieckiej
okupacji sołtys otrzymywał rozkaz wyznaczenia okre
ślonej liczby ludzi na wyjazd do Niemiec. Przychodził
wtedy do mnie o poradę i pomoc. Na szczęście moja
Matka całkowicie obłaskawiła kierownika arbeitsamtu
w Rzeszowie, p. Rosemberga.
P. Rosemberg nie tylko chętnie przyjmował różne
prezenty na wysyłkę do rodziny w Niemczech, ale czę
sto przyjeżdżał do Zalesia na podwieczorki, lubił w lecie spacerować po ogrodzie i odnosił się do nas bardzo
przyjaźnie. Zawsze całował moją matkę w rękę i zwracał
się do niej per „gnädige Frau”. Dyskretnie namawiał,
abyśmy wpisali się na listę volksdeutschow, ale na
szczęście na to nie nalegał.
M oja matka mogła załatwić u niego wiele spraw. Wy
korzystywaliśmy to, gdy sołtys dostawał rozkaz wyzna
czenia ludzi na wywózkę do Niemiec. Naturalnie całko
witego odwołania takiego nakazu nie można było nigdy
uzyskać. Jednak na naszą interwencję p. Rozemberg za
wsze zgadzał się ograniczyć go do mniejszej liczby
osób.
Sołtys przychodził także do dworu po poradę w wie
lu innych sprawach. Jednym z jego zadań było wyzna
czanie kontyngentu produktów jakie indywidualni gos
podarze mieli dostarczyć władzom niemieckim. Cho
dziło zawsze o to, aby ten kontyngent wyznaczyć na
możliwie najniższym poziomie. Trzeba to było opisać
i wymiar uzasadnić. M oja pomoc była tutaj bardzo
przydatna. Sołtys miał obowiązek przedstawić swój ra
port po polsku, ale równocześnie przygotowywałem je
go wersję po niemiecku. Polski tekst szedł do gminy
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i był włączany w ogólny raport gminny. Wersję niemiec
ką zatrzymywałem u siebie. Jeżeli wymiar kontyngentu
zostawał zakwestionowany przez starostwo jako za ni
ski, to jechałem do urzędu kreislandwirta z niemiecką
wersją raportu i uzasadniałem go ustnie. Zwykle to
skutkowało i tylko raz zostaliśmy zmuszeni wymiar
kontyngentu nieco podwyższyć.

XXII
Nie jestem pewny czy to było jesienią 1940 r., czy też
na wiosnę 1941 kiedy Zygmunt Chłapowski zwrócił
się do mnie z zapytaniem czy podjąłbym się zorganizo
wania Uprawy25 w Obwodzie Rzeszowskim. Mając lat
20 uważałem, że nie ma rzeczy, której bym się nie mógł
podjąć, więc odpowiedziałem, że tak, zanim jeszcze za
pytałem co to miało być ta Uprawa. Chodziło o tajną or
ganizację ziemiańską, wspomagającą polskie podziemie
wojskowe, w tym okresie działające pod nazwą ZW Z.
W ciągu dwóch następnych tygodni odwiedziłem
wszystkich sąsiadów w powiecie, wszędzie spotykając
się z gotowością do współpracy. Zaprzysięgałem człon
ków Uprawy i uzgadniałem z nimi regularne kwartalne
daniny pieniężne na rzecz ZW Z. Daniny w naturze
miały być świadczone w miarę potrzeb zgłaszanych
przez Komendanta Obwodu, lub Inspektora i uzgad
niane ze mną.
Po zakończeniu rozmów z sąsiadami spotkałem się
z Inspektorem Rzeszowskim „Pługiem”, który potwier
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dził moją nominację na szefa Uprawy w Obwodzie i za
stępcę szefa Uprawy w Inspektoracie. Tym ostatnim był
wówczas Stanisław Jędrzejowicz z Jasionki. Z Inspek
torem ustaliliśmy, że kwartalne wpłaty będą przekazy
wane wprost do niego. Zastanawialiśmy się także nad
szerszymi możliwościami jakie stwarzało powstanie
Uprawy. Podczas gdy początkowo miała ona służyć or
ganizacji wojskowej jedynie datkami pieniężnymi
i w naturze, to z biegiem czasu jej działalność została
znacznie rozszerzona. Między innymi objęła dawanie
alibi działaczom organizacji podziemnych, melinowa
nie i przerzucanie w terenie osób spalonych, organizo
wanie transportu przy pomocy koni i pojazdów dwor
skich, dostarczanie pomieszczeń dla klas tajnego szkol
nictwa, przygotowanie aptek polowych i wywiad gos
podarczy na podstawie informacji, jakie można było
uzyskać w kontaktach z urzędnikami niemieckimi.
Patrząc z perspektywy dalszych lat wojny, można
śmiało powiedzieć, że bez zaplecza stwarzanego przez
Uprawę, zakres działalności jaki rozwinął ZW Z, prze
mianowany później na AK, byłby nieosiągalny. W ra
mach mojej działalności w Obwodzie, a później na wyż
szych szczeblach organizacji spotkałem się wśród zie
mian, tylko raz, a i to nie bezpośrednio, z odmową
współpracy.
Inspektor dał mi także kontakt do Komendanta O b
wodu i zorganizował moje pierwsze z nim spotkanie.
Chociaż moja funkcja obejmowała przede wszystkim
Obwód, to w praktycegros kontaktów miałem z Inspek
torem, któremu przekazywałem kwartalne wpłaty, i z któ
rym omawiałem stopniowe rozszerzanie działalności
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Uprawy. Kontakt z Komendantem Obwodu ograniczał
się raczej do wypadków, kiedy on sądził, że Uprawa lub
ja osobiście będziemy mu mogli być pomocni w jakiejś
specyficznej sprawie.

XXIII
Zbiory w I 9 4 O r. były przeciętne. Ze względu na nie
zwykłą suszę, jaka panowała w sierpniu i wrześniu
1939 r„ zasiany na dużym polu rzepak albo nie wzszedł, albo po wzejściu wysechł. Musiałem to pole na
wiosnę zaorać i zasiać jarą pszenicę, która w Zalesiu za
wsze dawała plony niższe niż ozima. Tym niemniej bez
trudu odstawiłem nałożony kontyngent i wypłaciłem
ordynarię robotnikom, choć nadwyżka zboża pozostała
niewielka.
Cena płacona za kontyngent była nominalna. Dawa
no jednak za odstawione produkty przydział papiero
sów i wódki, które nabywało się także po cenie nomi
nalnej, a można było sprzedać dużo drożej. Obrodziły
też bardzo dobrze buraki cukrowe, za które dostawało
się spory przydział cukru, mającego na wolnym rynku
cenę bardzo wysoką. W sumie już po pierwszym roku
wojny finansowo stałem dobrze. Wydatki były jednak
także znaczne, bo poza prowadzeniem domu dla wielu
i znajomym mieszkającym w miastach oraz wysyłać
paczki do obozów jenieckich.
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W dalszych latach dochody powiększyły się znacz
nie, tak ze względu na lepsze zbiory, jak i na lepszą
umiejętność manewrowania w warunkach jakie wytwo
rzyły się pod niemiecką okupacją. Zasadniczo były dwa
źródła dochodu: sprzedaż na wolnym rynku nadwyżki
produktów oraz sprzedaż wódki, papierosów i cukru
otrzymywanych w przydziale za odstawiony kontyn
gent. Otrzymywało się też mały przydział materiałów
odzieżowych, ale te były całkowicie rozdawane pracow
nikom, podczas gdy rozdawano im się tylko część pa
pierosów i cukru oraz minimalną część alkoholu.
Odnośnie nadwyżki produktów to sytuacja przed
stawiała się następująco. Późną wiosną kreislandwirt
objeżdżał wszystkie pola z dokładnym planem obsie
wów w ręku. Normalnie konstatował, że jak na polskie
stosunki, zbiory zapowiadają się dobrze, więc będzie
12 cetnarów z morgi pszenicy i rzepaku oraz 10 cetnarów żyta (które istotnie w Zalesiu nigdy nie dawało du
żych plonów), owsa i jęczmienia. W rzeczywistości
z morgi zbierałem 1 8 cetnarów rzepaku, po 16 cetnarów
pszenicy i owsa, oraz 12 cetnarów jęczmienia. To pozo
stawiało do mojej dyspozycji sporą nadwyżkę. Znaczny
dochód przynosiły także łąki. Kontyngent siana wyznaoraz zaspokojeniu potrzeb na pasze dla inwentarza, po
zostawała poważna nadwyżka trawy. Tę sprzedawałem
zwykle na pniu w formie działek odmierzanych przez
dozorcę łąk Kazika Kłosowskiego. Na te działki było
dużo amatorów wśród gospodarzy z Zalesia i wsi oko
licznych, którzy chętnie płacili za nie dobrą cenę.
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Z lasu pieniężnego dochodu prawie nie było. Do
starczał on natomiast drzewo na opał dla dworu, pra
cowników folwarcznych i kolatorską należność dla grec
ko—katolickiego proboszcza. Prócz tego z lasu otrzy
mywaliśmy znaczną ilość borówek (czarnych jagód),
orzyn i grzybów. Produkty te były zbierane przez oko
liczną ludność na zasadzie tzw. odsypu, tj. jakiejś części
zbioru, oddawanej leśnym, którzy poprzez leśniczego
odsyłali ją do dworu.
W zarządzie lasu zaszła zmiana z końcem lata, lub
z początkiem jesieni. Zjawiła się policja z rozkazem
aresztowania wyznaczonego przez władze niemieckie
leśniczego p. Biszke, oraz leśnego Leona Huchlę. Tak
się złozyło, ze Biszke był na urlopie, więc go nie zastali,
a Huchla został na czas ostrzeżony, gdzieś się zameli
nował i obaj zdołali się uratować. Wkrótce niemiecki
urząd leśny zamianował nowego leśniczego, który o ile
pamiętam nazywał się Sanatelli. Był to młody człowiek,
uprzejmy i sympatyczny. Tym niemniej mi nie odpo
wiadał, gdyż był narzucony i zupełnie mi nieznany. Ro
biłem przeto starania, aby uzyskać zgodę władz nie
mieckich na wprowadzenie leśniczego z mojego włas
nego wyboru. Udało mi się to dopiero jesienią 1941 r.
kiedy zatrudniłem p. Januszkiewicza cieszącego się
moim pełnym zaufaniem.
Niestety z konieczności spowodowało to zwolnie
nie Sanatellego bez jego własnej winy. Miałem z tego
powodu wyrzuty sumienia, które nieco złagodziłem
wystawiając mu bardzo dobre świadectwo odejścia.
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XX IV
Na przełomie 19 4 0/ 1941 r. mieliśmy już drogą pod
ziemną wiadomości o zwycięstwie lotnictwa brytyjskie
go w bitwie o Wielką Brytanię i o zaszczytnym udziale
polskich lotników w tych zmaganiach. Z entuzjazmem
notowaliśmy także skuteczny opór Greków przeciwko
inwazji włoskiej.
Równocześnie dawały się zaobserwować ruchy wojsk
niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie. Duży od
dział został w październiku rozkwaterowany w Staromieściu, a we dworze Jędrzejowiczów umieszczono licz
ną grupę oficerów.
Do Zalesia, w dwa dni po wyjeździe grupy zaopa
trzenia, przyszedł większy oddział zmotoryzowanej
piechoty i we dworze zamieszkało kilku oficerów, tak że
oddaliśmy im w dodatku do salonu także salę balową
i jeden pokój na Riegerówce.
Wszystkie oddziały przychodziły wprost z Francji
i zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że w naszych okoli
cach Niemcy tworzą rodzaj jakiejś — na razie małej —
koncentracji. W końcu kwietnia, czy w maju, wybuchła
afera w Jugosławii. Ze ściśniętym sercem śledziliśmy
pogrom sił jugosłowiańskich, a potem greckich, przez
armię niemiecką.
Wkrótce potem oddział zmotoryzowanej piechoty
opuścił Zalesie i mogliśmy zaobserwować, że kierował
się głównym gościńcem w stronę Łańcuta, a więc na
wschód. Bez mała natychmiast po zakończeniu kampa
nii bałkańskiej zjawiła się spora niezmotoryzowana jed
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nostka z pojazdami i sprzętem ciągnionymi przez ko
nie i muły. Oficerowie, jak zwykle uprzejmie zamawiali
sobie kwaterę we dworze i po wprowadzeniu się złożyli
formalną wizytę, ale wojsko było mniej zdyscyplinowa
ne niż przy poprzednich kwaterunkach i mieszkańcy
wsi skarżyli się tym razem na wyrządzone im szkody.
Dwór ucierpiał tylko w jednym aspekcie. Grupa mułów
została przywiązana w ogrodzie do drzew alei grabowej
i obgryzała korę wszystkich grabów. Cała stara aleja zo
stała zniszczona.
Oddział z mułami zabawił w Zalesiu tylko kilka dni
i odszedł przez Tyczyn, w kierunku na Błażowę. Naty
chmiast po nim zjawiła się formacja czołgów. Tutaj dys
cyplina była wzorowa, a procedura zakwaterowania
i potem zachowanie żołnierzy i oficerów było całkowi
cie poprawne. Równocześnie oddziały pancerne i zmo
toryzowane pojawiły się we wsiach okolicznych, a ofice
rowie zostali zakwaterowani w szeregu dworów takich
jak Słocina Chłapowskich, Staromieście Jędrzejowiczów,
Babica Jarochowskich, czy Czudec Uznańskich26. Sta
wało się jasne, że Niemcy przygotowują jakąś większą
aferę na wschodzie.
22 czerwca rano zwrócił naszą uwagę duży ruch sa
molotów niemieckich w powietrzu. Około godziny
10—tej służący zawiadomił mnie, że jeden z kwateru
jących we dworze oficerów chce się widzieć ze mną. Po
przywitaniu oświadczył, że przyszedł mnie poinformo
wać, iż o świcie armia niemiecka uderzyła na Rosję So
wiecką, i że jej celem jest całkowite zlikwidowanie
ustroju komunistycznego. Jeszcze tego samego dnia
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wszystkie niemieckie jednostki wojskowe wyjechały
z naszej okolicy w kierunku wschodnim.
Tak się złożyło, że w dniu wybuchu wojny niemiec
ko—rosyjskiej była u nas moja kuzynka Zosia Przedrzymirska z Pantalowic27. Pantalowice, w których mieszkała
ze swoją matką, były położone blisko Przeworska, a więc
niedaleko linii demarkacyjnej niemiecko—sowieckiej.
Zosia zaniepokoiła się o swoją matkę i chciała zaraz wra
cać do niej. Wysłałem ją przeto wózkiem z furmanem
Jasiem Gliwą. Wyjechali jeszcze przed południem i wie
czorem Gliwa był już z powrotem. W Pantalowicach
było wszystko spokojnie. Rano słyszano wyraźnie ka
nonadę armatnią i wybuchy bombardowań lotniczych,
ale te odgłosy się oddalały i popołudniu przycichły. W i
docznie Niemcy posunęli się szybko naprzód.

XXV
Z chwilą wybuchu wojny niemiecko—rosyjskiej nasze
nastroje zmieniły się zupełnie. Byliśmy uradowani, wi
dząc że nasi dwaj wrogowie wzajemnie się osłabiają
i sądząc że to prędzej czy później doprowadzi do za
kończenia obu okupacji Polski.
Gdzieś pod koniec lata, w naszym sąsiedztwie zmarł
staruszek senator Dąmbski z Rudnej2-8. Miał on dzie
więćdziesiąt kilka lat i był od pewnego czasu niedołęż
ny. Śmierć jego nie była przeto zaskoczeniem, ani
wstrząsem. Na pogrzeb zjechali się wszyscy nasi sąsiedzi i wielu innych znajomych. Na przyjęciu pogrzebo
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wym było bardzo dużo młodzieży, wśród której ze
względu na poprawę sytuacji wojennej nastroje były
więcej niż pogodne. Pogrzeb stał się okazją zacieśnienia
kontaktów towarzyskich, które ze względu na zdepry
mowanie w początkowym stadium wojny, były luźne.
Na skutek dolegliwości sercowych moja Matka po
została w domu i do Rudnej pojechałem tylko ja, w towa
rzystwie pułkownika Hulewicza, który wówczas mie
szkał już w Zalesiu. Gdy wróciliśmy, mojaMatka zapyta
ła, jak odbył się pogrzeb. Na to Hulewicz spontanicznie
zawyrokował, przeciągając słowa swym litewskim akcen
tem i zamiast
wymawiając po wileńsku nieco syczące
„S”: Świetny pogrzeb, wódeczka i kołdunik i kołdunik
i wódeczka, świetny pogrzeb! Była to doskonała charak
terystyka atmosfery na przyjęciu po pogrzebie.
Wiadomości nadchodzące z frontu były z naszego
punktu widzenia bardzo korzystne. Niemcy posuwali
się ciągle naprzód, ale opór sowiecki nie słabnął. W ła
śnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. W jesieni nastąpił
atak Japonii na Pearl Harbour, powodujący przystąpie
nie Stanów Zjednoczonych do wojny. To ugruntowało
nas w przekonaniu, że prędzej czy później, wszystko
zakończy się dla Polski pomyślnie. Trzeba było tylko
przetrwać i w miarę możności przyczyniać się do zwy
cięstwa zachodnich aliantów.
Przetrwanie oznaczało zachowanie majątku we wzo
rowym stanie i świadczenie pomocy tak wysiedlonym,
jak i wielu innym, którzy znaleźli się w trudnych wa
runkach materialnych. Wysiłek na rzecz zwycięstwa
aliantów oznaczał dla mnie przede wszystkim działal
ność w Uprawie. Ponieważ obszar Obwodu był znaczny
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i niektóre dwory położone były dosyć daleko od siebie,
poprosiłem Ignacego Konopkę ze Strzyżowa, aby był
moim zastępcą w swoim kącie powiatu, gdzie znajdo
wały się majątki Bylickich, Wiktorów, Uznańskich i Jarochowskich. Czynił to sprawnie i był mi bardzo wielką
pomocą. Kwartalna zbiórka gotówki funkcjonowała jak
w zegarku.
W latach 1941 i 1942 Inspektor i Komendant O b
wodu zgłaszali mało zapotrzebowań na daniny w natu
rze. Zapotrzebowanie na nie wzrosło nieco w 1942 r.,
ale stało się znaczne dopiero w 1943, kiedy zostały
utworzone bojówki, obozujące w różnych rejonach le
śnych. Natomiast w związku z rozbudowującą się kon
spiracją, wytworzył się dość duży ruch jej członków.
Coraz częściej Inspektor zwracał się do mnie o umie
szczenie jakiegoś członka organizacji na kilka dni
w tym, czy innym dworze. Wiązało się to często także
z odstawieniem go później na jakiś punkt w inspektora
cie, lub nawet poza jego granicami. To był problem
transportu, który obejmował również, od czasu do cza
su, przewożenie jakichś tajnych materiałów. Konieczni
byli do tego zaufani woźnicy. Przeto w każdym dworze
trzeba było wciągnąć do AK i zaprzysiąc dwóch czy
trzech pracowników folwarcznych. Na szczęście, przez
cały okres okupacji niemieckiej, polskie społeczeństwo
było w pełni solidarne i wybór osób zaufanych nie
przedstawiał większej trudności. Trzeba było także li
czyć na dyskrecję szerszego kręgu pracowników ma
jątku i ludności wiejskiej, bo te wizyty ludzi obcych we
dworach i ruchy pojazdów związane z ich przerzutami,
nie mogły być całkowicie niezauważone. Jest dowodem
wspaniałej solidarności społeczeństwa, że przez całą
okupację niemiecką, na terenie Inspektoratu Rzeszów-
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skiego nie zdarzył się w tej dziedzinie ani jeden wypa
dek donosu.
Zwrócić tu należy uwagę na specyficzną sytuację
w okolicy Zalesia. Część ludności mieszkającej w Zale
siu oraz okolicznych wsiach Białej, Matysówce i Drabiniance była wyznania grecko—katolickiego. Mówiło się
o nich jako o Rusinach (nigdy jako Ukraińcach), ale
uważało się ich za lojalnych obywateli polskich, który
mi niewątpliwie byli. Ja osobiście miałem do nich, łącz
nie ze starym proboszczem, zupełne zaufanie, które
okazało się uzasadnione, bo nie znam żadnego wypad
ku, aby ktoś z nich kolaborował z Niemcami.
W tym czasie zaczęliśmy też kompletować i magazy
nować we dworach wyposażenie dla szpitali polowych.
W Obwodzie Rzeszowskim odpowiedzialność za tę ak
cję przejęła Zosia Chłapowska ze Słociny, z pomocą
Irenki Jędrzejowiczowej z Jasionki. Jako lekarz, współ
pracował z nimi Dr Mieczysław Nieć.
W zakresie tajnego szkolnictwa większe klasy orga
nizowała Uprawa we dworach położonych poza Inspek
toratem Rzeszowskim. Na mniejszą skalę tajne nau
czanie miało jednak także miejsce i tutaj, np. w Staromieściu Jędrzejowiczów, Werni Tyszkiewiczów i Nowej
Wsi Wiktorów.

XXVI
Od samego początku okupacji władze niemieckie za
częły stosować różne szykany w stosunku do ludności
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żydowskiej. Ta gromadziła się głównie w miastach, sta
nowiąc ogromną część mieszkańców Rzeszowa i prze
ważającą większość wśród mieszkańców Tyczyna. Jedna
żydowska rodzina mieszkała także w sąsiadującej z Za
lesiem wsi Matysówce. Była ona nietypowa, gdyż pro
wadziła drobne gospodarstwo rolne, co wśród Żydów
zdarzało się rzadko.
Do początków 1941 r. Żydzi, choć zmuszani do
świadczenia różnych opłat, ograniczani w swobodzie
poruszania się i często molestowani indywidualnie,
mogli prowadzić jako tako normalne życie. W tym
okresie miałem jeszcze stosunkowo swobodne kontak
ty z naszym przedwojennym adwokatem dr Kochane,
z handlarzem bydła Kuflikiem mieszkającym w Tyczy
nie oraz sprzedawcą koni Wagnerem i dawnym pachciarzem Leiserem Löwem, mieszkającymi w Rzeszowie.
Stopniowo jednak Niemcy wprowadzali coraz bardziej
drastyczne zarządzenia, uniemożliwiające te kontakty.
Gdzieś na wiosnę wydano nakaz przymusowej pracy
dla Żydów i Żydówek, a równocześnie zaczęły się roz
chodzić pogłoski, iż będą wprowadzone restrykcje od
nośnie miejsca, gdzie będą oni mogli mieszkać. Przyszli
wtedy do mnie członkowie rodziny mieszkającej na Ma
tysówce z dwoma prośbami, mianowicie abym uzyskał
od Niemców ich przydział do pracy u mnie, oraz abym
przyjął na przechowanie należące do nich krowy.
Sprawę przydziału Żydów z Matysówki do prac rol
nych w Zalesiu moja Matka załatwiła z p. Rosembergiem w Urzędzie Pracy bez trudności. Z krowami mia
łem nieco emocji, bo gdyby ich przyjęcie przeze mnie
na przechowanie zostało doniesione Niemcom spowo-
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Grupa pracownic Żydówek, dla których Matka autora i autor
uzyskali pozwolenie codziennych wyjazdów z getta
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Dedykacje na odwrocie fotografii robotnic Żydówek
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Kierownik Arbeitsamt^ p. Rosemberg, od którego za różne
prezenty Matka autora i autor uzyskiwali wiele ułatwień, łącznie
z pozwoleniem na zatrudnienie Żydówek. Od lewej: autor,
Matka autora, pies p. Rosemberga, p. Rosemberg
i Jas Jędrzejowicz ze Staromiescia

dowałoby to poważne i groźne nieprzyjemności. Tym
niemniej krowy zostały ukradkiem doprowadzone do
mojej obory i szczęśliwie przetrwały tam do końca nie
mieckiej okupacji.
Rodzina żydowska pracowała w Zalesiu przez kilka
miesięcy, uzyskując przez to możność poruszania się
i kontaktów z ludnością polską, no i mając zapewniony
zarobek. Niestety w jesieni zmuszono ją, aby przenio
sła się do Rzeszowa, a wkrótce potem odwołano jej
przydział do pracy u mnie. Tym razem interwencja mo
jej Matki w Urzędzie Pracy była bezskuteczna. Pan Ro
semberg oświadczył, że chwilowo dysponowanie robot
nikami żydowskimi przekracza jego kompetencje. D o
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dał jednak, iż być może na wiosnę będzie miał w tym za
kresie nowe możliwości.
Okazało się, ze ówczesne ograniczenia wolności Ży
dów były związane z organizowaniem getta. Jego otwar
cie ogłoszono formalnie w grudniu i wszyscy Żydzi
z Rzeszowa i okolicy musieli w nim zamieszkać, przy
czym przekraczanie przez nich granic getta pociągało
automatycznie karę śmierci. Jednak na wiosnę p. Rosemberg zawiadomił mnie, że uzyskał możliwość two
rzenia żydowskich grup roboczych i przydzielania ich
do pracy w wybranych przez siebie miejscach. Decydo
wał przy tym o ilości łudzi w danej grupie, ale nie miał
wpływu na ich wybór. Nie mogłem przeto prosić
0 przydzielenie mi dawnych mieszkańców Matysówki,
ale wiedząc, że dla każdego mieszkańca getta wyjście
poza jego granice jest błogosławieństwem, zgłosiłem
zapotrzebowanie na kilkunastu pracowników. Wkrótce
przydzielono mi grupę młodych dziewcząt. Teraz każ
dego dnia jeden z fornali jechał wcześnie rano do granicy getta. Tam przedstawiał odpowiedni dokument wy
dany przez Urząd Pracy, a strażnik niemiecki przekazy
wał mu czekające już dziewczęta. Były to oczywiście
mieszczanki, nie mające pojęcia o pracy na roli, ale
przecież nie o to chodziło. Wyznaczyłem mojego do
zorcę łąk Kazika Kłosowskiego, jako ich nadzorcę
1 dzień w dzień cała grupa spędzała szereg godzin wyko
nując jakąś namiastkę pracy. Wiem, że swój pobyt poza
gettem wyzyskiwały dla robienia jakichś drobnych handełków z ludnością polską. Ja ze swej strony płaciłem im
dniówkę, co było przez Niemców dozwolone, oraz zao
patrywałem je w różne produkty, głównie zboże i mąkę,
co było formalnie nielegalne.
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Biedne dziewczęta ceniły sobie bardzo możność
spędzania dni poza gettem i wielokrotnie mi dziękowa
ły za zapewnienie im tej możliwości. Wieczorem fornal
odwoził je z powrotem do Rzeszowa, gdzie były odbie
rane przez strażnika, przeliczane i czasem rewidowane.
Na szczęście nigdy nie znaleziono pakunków i węzełków,
w których przywoziły otrzymane produkty i zboże.
Podobnie jak w Zalesiu, grupę Żydów zatrudniano
także w Staromieściu u Jędrzejowiczów i Słocinie
u Chłapowskich. Inne dwory położone były dalej od
Rzeszowa i Niemcy nie zgadzali się, aby robotnicy ży
dowscy byli przez nie zatrudniani. Ten stan rzeczy
trwał mniej więcej do końca czerwca, kiedy getto zosta
ło hermetycznie zamknięte. W lipcu większa część Ży
dów została wywieziona w nieznane, jak później się
okazało, na zagładę do Bełżca. Z tymi, co jeszcze pozo
stali kontaktu już nie można było nawiązać.

XXVII
W lecie I 9 4 I r. zostałem wybrany na członka Rady
Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Rolniczo Handlo
wej. Była to organizacja społeczna założona w okresie
niepodległości, chyba w latach dwudziestych, w ramach
wysiłków na drodze do polepszenia bytu polskiego włościaństwa. M ój Ojciec był bardzo czynny w tej dziedzi
nie i mój wybór do Rady Naczelnej zawdzięczałem za
pewne poważaniu jakim on cieszy! się wśród okolicznej
ludności wiejskiej, z której wywodziła się większość
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członków Spółdzielni. Władze niemieckie zatwierdziły
istnienie i statut organizacji, mianując na prezesa Rady
Nadzorczej z urzędu kreishauptmanna Heinza Ehausa,
lecz dozwalając na swobodny wybór reszty członków.
Wiceprezesem wybrano poważnego gospodarza ze wsi
położonej na południowy zachód od Rzeszowa, a mnie
powierzono funkcję honorowego sekretarza oraz wice
prezesa Komisji Rewizyjnej. Byłem z tego zadowolony,
bo zawsze chciałem kontynuować działalność mojego
Ojca na niwie społecznej i charytatywnej.
Dla ilustracji warunków w jakich się obracałem
w czasie okupacji niemieckiej, warto może opisać jak
spędzałem przeciętny dzień tygodnia. Nigdy nie lubi
łem wczesnego wstawania. Toteż wbrew ogólno przyję
tej zasadzie, że dobry gospodarz jest na folwarku już
o świcie, wstawałem raczej późno. Chłopiec kredenso
wy budził mnie o 8—mej rano i śniadanie kończyłem
około 9—tej. Po śniadaniu przeglądałem koresponden
cję i omawiałem sprawy gospodarcze z Jasiem Ulmem,
który pomagał mi w administracji majątku i dopilnowy
wał prac już od wczesnego rana.
Dwa lub trzy razy na tydzień jeździłem do Rzeszo
wa, aby załatwiać sprawy w starostwie i Spółdzielni
Rolniczo Handlowej, oraz od czasu do czasu spotykać
się z Komendantem Inspektoratu AK. Zajeżdżał wtedy
przed werandę furman, Jasiek Gliwa lub jego pomoc
nik, wózkiem względnie powozem, do którego wsiada
łem około 10—tej. Najwięcej czasu spędzałem w Spół
dzielni, częściowo omawiając jej problemy administracyj
ne i handlowe z dwoma dyrektorami p. Larskim i p. Jackiwem, a częściowo załatwiając własne sprawy doty
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czące dostawy kontyngentów, odbioru przydziałów al
koholu, papierosów, oleju rzepaczanego itp. Co parę ty
godni, wraz z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
p. Wyżykowskim, przeprowadzaliśmy kontrolę różnych
departamentów i magazynów Spółdzielni. Zwykle wra
całem do domu na obiad, który był podawany o 14 —tej.
Do stołu zasiadała duża grupa osób złożona z mojej ro
dziny i naszych wojennych gości. Moja Matka prezydowała, siedząc na jednym końcu długiego stołu, podczas
gdy ja siadałem na jego drugim końcu. Posiłki były ra
czej skromne, złożone z zupy lub dania jarzynowego,
takiego jak szparagi czy karczochy w sezonie, oraz z po
trawy mięsnej względnie rybnej. Dzięki kontaktom
mojej Matki z rzeźnikami, opartymi częściowo na han
dlu zamiennym, mieliśmy zawsze niewielkie zapasy
mięsne. Od czasu do czasu zabijało się także jakiegoś
barana, cielaka, indyka czy świnię, choć formalnie trze
ba było mieć na to zezwolenie władz niemieckich. Cza
sem były z tym trudności, ale na ogół udawało się je
uzyskać w zamian za różne drobne prezenty.
Do stołu podawali lokaje Jan Lasota lub Stanisław
Ficek, a pod koniec wojny służąca. W czasie obiadu to
czyły się zawsze ożywione rozmowy, w których brali
udział przede wszystkim mój brat Kazio, pułkownik
Hulewicz i mecenas Borth. Wszyscy trzej byli bardzo
inteligentni i wymowni, a różnili się znacznie pogląda
mi, więc konwersacja była zawsze interesująca. Ja wola
łem się zwykle przysłuchiwać i włączałem się do rozmo
wy tylko od czasu do czasu.
W dniach kiedy nie miałem zajęć w Rzeszowie wsia
dałem na wózek również o 10—tej rano i jechałem na
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objazd pól i robót polnych. Alternatywnie podprowa
dzano mi konia, półkrwi ogiera Esika, albo jedną z kla
czy wierzchowych, a pod koniec wojny młodego pełnej
krwi ogiera Motora i w połę wyruszałem konno. Oprócz
zapoznania się z postępem robót polnych, stanem za
siewów, czy stanem uprawnej roślinności na polach
i łąkach, wykorzystywałem te objazdy na krótkie roz
mowy z nadzorującymi roboty polowymi, a czasem
z fornałami lub indywidualnymi pracownikami. To da
wało mi sposobność do zapoznania się nie tylko z ich
praktycznymi i nieraz bardzo interesującymi uwagami
na tematy rolnicze, ale także z osobistymi problemami
moich pracowników.
Podczas gdy przedpołudniowe objazdy dawały mi
ogólny obraz stanu roślin uprawnych i postępu robót
polnych, to każdego dnia po obiedzie wychodziłem
w połę pieszo, kierując się do jakiegoś specyficznego
punktu, by zapoznać się bardziej szczegółowo ze sta
nem plonów na jakimś polu, lub z jakością robót na ja
kimś odcinku. Po drodze wstępowałem często do domu
Józia Ziemlińskiego, mojego starego, ale jeszcze bar
dzo rześkiego nauczyciela, i zapraszałem go, aby mi to 
warzyszył. Prócz tego, że lubiłem jego towarzystwo był
on dla mnie nieocenionym źródłem informacji o prob
lemach i nastrojach wśród ludności wiejskiej Zalesia.
Kierownikiem szkoły powszechnej został jeszcze za
małoletniości mojego Ojca, a na emeryturę przeszedł
chyba w 1 9 3 7 r., budując sobie dom na parceli ofiaro
wanej mu przez mojego Ojca. Brał zawsze czynny
udział w organizacjach takich jak rada gminna, straż
pożarna, czy przysposobienie wojskowe. Większość
mieszkańców wsi to byli jego dawni uczniowie, którzy
darzyli go wysokim poważaniem i zaufaniem. Utrzy-
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mywał z nimi żywy kontakt i był zwykle doskonale po
informowany o wszystkim co ich dotyczyło.
Około 5—tej po południu podawano podwieczorek,
złożony z herbaty — lub czasem jej namiastki — chleba i konfitur. Brałem w nim udział o ile zajęcia gospo
darcze nie zatrzymywały mnie w polu czy na folwarku.
Pod wieczór obchodziłem zwykle gumno, stajnie cugo
we i fornalskie, wozownie i oborę, od czasu do czasu,
lecz niezbyt często, przyglądając się przebiegowi udo
ju. Dwa razy na tydzień, zaraz po zakończeniu prac rol
nych, następowała wypłata dniówki dla robotników se
zonowych. Prowadziłem ją zwykle sam, choć czasem
zastępował mnie Jaś Ulm.
Wkrótce potem przychodził karbownik na codzien
ną „dyspozycję". Jej zasadniczym celem było ustalenie
zajęć na dzień następny, ale dawała ona także sposob
ność szerszego omówienia spraw gospodarczych ze
starym wygą, człowiekiem prostym, ale inteligentnym
i mającym ogromne praktyczne doświadczenie rolni
cze. Te tzw. dyspozycje prowadziłem zawsze sam, chyba
że byłem na kilka dni poza domem w Krakowie, Dzierążni, czy Posadowię. Wtedy zastępował mnie Jaś Ulm
z poleceniem, aby w dużej mierze kierował się sugestia
mi karbownika Marcina Krztonia.
Kolację podawano o 8—mej wieczór, a po kolacji i ja
kiejś godzinie ogólnej konwersacji w jadalnym, holu lub
bibliotece, szedłem do kancelarii gdzie zajmowałem się
korespondencją ze starostwem, odbiorcami moich pro
duktów rolnych, oraz dostawcami różnych artykułów
potrzebnych w gospodarstwie, rachunkami i rozlicze
niami. Normalnie do łóżka szedłem około północy, gdy
reszta domowników była już w objęciach Morfeusza.
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Powyższe ilustruje powszedni dzień w okresie wio
sennym, letnim i jesiennym. W miesiącach zimowych
ziemia była zamarznięta i zwykle pokryta śniegiem. Nie
było przeto regularnych objazdów i obchodów pól i łąk.
Były natomiast zajęcia na Folwarku, przede wszystkim
młocka, magazynowanie omłotu i przygotowywanie go
do odstawy czy to oficjalnej do Spółdzielni Rolniczo
Handlowej, czy też nieoficjalnej do wolnorynkowych
nabywców. W sumie jednak w zimie miałem więcej wol
nego czasu i nieraz wyjeżdżałem na dzień lub dwa do
sąsiadów albo do wujostwa Łastowieckich do Sieteszy,
która ze względu na stosunkowo większą odległość, nie
była już uważana za sąsiedztwo.
W niedzielę i święta albo jechało się na sumę odpra
wianą o godz. 11—tej w parafialnym kościele rzym
sko-katolickim w Słocinie, albo się szło na cichą mszę
obrządku grecko—katolickiego odprawianą o godz.
9—tej w cerkwi położonej tuż za ogrodem. W Słocinie
mieliśmy obok ołtarza ławkę kolatorską, choć kolatora
mi tego kościoła byli Chłapowscy, a nie my. Ich ławka —
prawdziwie kolatorska — znajdowała się naprzeciw na
szej po drugiej stronie ołtarza.
W cerkwi grecko—katolickiej, gdzie byłem rzeczywi
ście kolatorem, z przodu ołtarza znajdowały się tzw.
carskie wrota z nawą kościelną poza tymi wrotami. Na
sze krzesła kolatorskie były ustawione z tyłu ołtarza
i ksiądz celebrujący mszę św. podawał mojej Matce
i mnie jako kolatorom patenę do pocałowania. Po połu
dniu w niedziele i święta często mieliśmy gości w Zalesiu albo ja odwiedzałem któreś z naszych sąsiedztw.
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XXV III
Z początkiem września 1941 r. zdecydowałem się od
wiedzić mojego brata Stefana w Dzierążni oraz wstąpić
na dzień czy dwa do Posadowa, aby zobaczyć jak fun
kcjonuje tam gospodarstwo pod zarządem Maniego
Matauscha. Pamiętając niewygody podróży odbytej
w poprzednim roku koleją, postanowiłem tym razem
odbyć całą drogę końmi.
Odległość pomiędzy Zalesiem a Dzierążnią wynosi
ła mniej więcej 150 km. Obliczyłem, że rozstawnymi
końmi będę ją mógł pokryć w ciągu jednego dnia.
Zwróciłem się przeto z prośbą do Janów Siemieńskich,
którzy przebywali w tym czasie w majątku jego matki,
Pawłosiowe29, położonym blisko Jarosławia, aby ze
chcieli zakwaterować przez noc parę moich rozsta
wnych koni i powożącego nimi furmana. Po przenoco
waniu w Pawłosiowie woźnica wyruszał do Jarosławia
i tam, na rynku, czekał mojego przyjazdu o umówionej
godzinie.
Podróż musiała być tak zaplanowana, aby dojechać
do Dzierążni jeszcze przed godziną policyjną. Dlatego
wyjeżdżałem z Zalesia bardzo wcześnie, co było możli
we, gdyż posiadałem pozwolenie na poruszanie się
w czasie godziny policyjnej (nachtausweis), które było
jednak ważne tylko w obrębie powiatu rzeszowskiego.
W ten sposób do rynku jarosławskiego dojeżdżałem
około godz. 9—tej rano. Po przeprzężeniu koni, chło
piec stajenny brał parę, którą przyjechałem na jedno
dniowy wypoczynek do Pawłosiowa, poczym wracał do
Zalesia.
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Ja i mój furman Jasiek Gliwa kontynuowaliśmy na
szą podróż. Z Jarosławia do Dzierążni było jeszcze
około 100 km. Aby przebyć tę odległość trzeba się było
posłużyć jeszcze jedną rozstawną parą koni. Dlatego
mój brat Stefan wysyłał poprzedniego dnia furmana
i parę świeżych koni do Bełżca, gdzie nasz przyjaciel,
dzierżawca majątku, zapewniał im kwaterę i bardzo go
ścinnie oczekiwał na mnie z podwieczorkiem około
3—ciej po południu.
Większość podróży odbywaliśmy drogami polnymi,
bo to było bardziej interesujące i zdrowsze dla końskich
nóg. Powoziliśmy na zmianę z furmanem, choć na od
cinku Zalesie—Bełżec przeważnie ja, bo bardzo lubiłem
powozić, szczególnie gdy parą koni były ładne klacze
zarodowe. Obiad w formie zabranych ze sobą prowian
tów zjadaliśmy na wózku, nie przerywając podróży. Je
chaliśmy prawie bez zatrzymywań, o ile pamiętam na
zmianę 10 min. kłusa i 8 min. stępa.
Pomiędzy Zalesiem a Jarosławiem przejeżdżaliśmy
rzez Albi gowę, Markowę, Urzejowice i Cieszacin Wieli. To były okolice zamieszkałe przez ludność polską.
Na północ od Jarosławia nasza trasa biegła na Oleszyce,
Cieszanów i Narol i tutaj ludność była w znacznej mie
rze ukraińska. Dlatego na wszelki wypadek miałem przy
sobie list polecający, napisany przez zaleskiego grec
ko—katolickiego proboszcza, w językach ukraińskim
i polskim. W latach 1941 do 1943 podróż tą trasą od
bywałem kilkakrotnie, ale nigdy nie spotkałem się z żad
nymi trudnościami, tak że mojego listu polecającego nie
miałem sposobności ani potrzeby pokazywać.
Polne drogi kończyły się dla nas w Bełżcu, skąd trze
ba było jechać szosą, w dużej mierze klinkierową, przez
Tomaszów Lubelski na Zamość. Jasiek Gliwa zostawał
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z moimi końmi i wózkiem na noc w Bełżcu i dołączał do
mnie w Dzierążni następnego dnia, a ja przesiadałem
się na pojazd przysłany przez mojego brata, pozosta
wiając powożenie na tym ostatnim odcinku drogi fur
manowi dzierażeńskiemu.
Około 8—mej wieczorem byliśmy o parę kilometrów
przed Krynicami, na skręcie w boczną drogę do Dzie
rążni, Zaczynało się już ściemniać i trzeba się było
spieszyć, aby nas nie złapała godzina policyjna. Byliśmy
jednak na miejscu nieco przed godz. 9^tą bez żadnych
niespodziewanych przygód. Tutaj czekały na mnie do
bra kolacja i zasłużony wypoczynek.

X X IX
Z całego okresu wojny rok 1941 był dla Stefanów sto
sunkowo najpomyślniejszy. W latach późniejszych wa
runki życia w rejonie Dzierążni stawały się coraz trud
niejsze. Ale o tym będzie mowa w dalszych rozdziałach.
Na razie Stefanowie, mimo dość spartańskich warun
ków mieszkaniowych, w prowizorycznie tylko urządzo
nym domu, miewali się dobrze i byli w dobrym nastro
ju. W powiecie zamojskim stosunki z administracją
niemiecką były niewątpliwie trudniejsze niż u mnie
w powiecie rzeszowskim, pozostawały jednak wystarcza
jąco cywilizowane. Gospodarstwo szło dobrze i plony
były zadowalające. Zdrowie dopisywało tak Stefanom,
jak i członkom rodziny Zosi, którzy prawie cały okres
okupacji niemieckiej mieli spędzić w Dzierążni.
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W początkowym okresie gospodarowania Dzierążnią Stefan miał nieco trudności, aby dostosować się do
miejscowych warunków. W naszym rodzinnym Zalesiu
glebę tworzyła ciężka napływowa glina, bardzo urodzaj
na, ale wymagająca głębokiej orki i intensywnej obrób
ki, a klimat był wilgotny, tak że narzekało się nieraz na
nadmiar opadów, a prawie nigdy na zbyt suchą pogodę.
Spośród kilku praktyk rolnych odbytych przez Stefana
w latach przedwojennych, Stróże Dunikowskich leżały
nad Dunajcem i miały ziemię i klimat podobne do zale
skich. Na dwóch innych praktykach, w Złotnikach
Wielkich30 u Wyganowskiego i w Górznie u Lipskich,
warunki glebowe i klimatyczne były inne, ale też niepo
dobne do dzierążeńskich.
W Dzierążni gleba była lessowa, urodzajna, lecz sto
sunkowo lekka i niezbyt głęboka, a dosyć łatwa do prze
suszenia. Dawała piękne plony, szczególnie w pszenicy
i koniczynie nasiennej, wymagając jednak w uprawie
nieco innej techniki niż Zalesie, oraz majątki, w któ
rych Stefan odbył swoje praktyki rolnicze. Tak więc
w pierwszym roku zarządzania Dzierążnią mój brat
musiał uzupełnić swoją wiedzę i praktyczną umiejęt
ność gospodarowania. Mógł jednak korzystać z porad
naszego wuja Adama Makomaskiego, który od długich
lat gospodarował w swoich maj ątkach Żwiartowie, Sielcu i Majdanku, położonych w bezpośrednim sąsiedz
twie Dzierążni i mających podobne do niej warunki gle
bowe i klimatyczne. Toteż w bardzo szybkim czasie
Stefan dostosował się do miejscowych warunków
iw 1941 r. rzadko już potrzebował prosić wuja Adama
o poradę.
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Zastałem więc Stefanów w nastroju pogodnym i mój
krótki pobyt u nich był nadzwyczaj miły. Przyjemnie
również wypadła moja jednodniowa wizyta w Posado
wię. Majątek Kazia był oddalony od Dzierążni o osiem
naście czy dziewiętnaście kilometrów. Mani Matausch,
jako Reichsdeutsch, z łatwością uzyskał aprobatę władz
niemieckich dla swej funkcji administratora majątku.
Z poparciem urzędników starostwa, nie miał też trud
ności z zabezpieczeniem się przed działalnością drob
nej, ale skomunizowanej i aktywnej grupy Ukraińców.
Wkrótce po jego przyjeździe tak polscy, jak i ukraińscy
pracownicy folwarczni powrócili do zwykłych zajęć
i gospodarstwo funkcjonowało w normalnym trybie.
Matausch nie miał oczywiście pojęcia o uprawie roli.
Zatrudnił przeto bardzo miłego młodego człowieka
Edzia Romanowskiego. Ten też nie posiadał wielkiego
doświadczenia, ale rozsądnie zwracał się po poradę do
mieszkającego nadal w Posadowię, dawniejszego admi
nistratora, wuja Kazimierza Smiałowskiego.
Stosunki pomiędzy wujostwem Smiałowskimi a Matauschem były wyraźnie chłodne. Wuj Kazio zdawał so
bie dobrze sprawę, że w warunkach stworzonych przez
wojnę, komunistyczną propagandę przyniesioną w kró
tkim okresie bolszewickiej inwazji i przez administrac
ję niemiecką, nie byłby w stanie uchronić majątku przed
przejęciem na liegenschaft. Sam to sygnalizował moje
mu bratu jesienią 193 9 r. i prosił o przekazanie admini
stracji komuś, kto potrafiłby poradzić sobie z narasta
jącymi problemami. Rozumiał, że i wybór Matauscha
był w tych warunkach szczególnie efektywny. Tym nie
mniej po wielu latach praktycznie zupełnej niezależno
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ści w administrowaniu majątkiem, czuł się teraz wy
trącony z trybu życia, do którego przywykł, a ciotka
Stefa była skrępowana stałą obecnością obcego czło
wieka, do którego wymogów musiała w pewnym stop
niu dostosować prowadzenie domu. Myślę przy tym, że
Mani Mattausch nie był łatwy w życiu codziennym. Był
on człowiekiem uczciwym i szczerze przywiązanym do
Polski oraz swojej polskiej rodziny, wśród której spę
dził wielką część życia. Dał tego dowód wstępując do
AK i działając czynnie w tej tajnej organizacji do końca
i niemieckiej. Jednak jego starokawalerskie na
wyki i silnie nasiąknięte cynizmem poczucie humoru
mogły zrażać, szczególnie osoby, które czuły się od nie
go w ten czy inny sposób zależne. Nie jest przeto dzi
wne, iż nie zdobył sympatii wujostwa Smiałowskich,
i że odnosili się do niego niechętnie.
Wydawało mi się, że szczypta niechęci przeniosła się
także na Edzia Romanowskiego po prostu dlatego, że
był wprowadzony przez Matauscha. Ze swej strony
Edzio był w stosunku do nich wzorem uprzejmości i uczyn
ności. Wydawało mi się również, że zauważyłem jego
szczególne zainteresowanie córką wujostwa, Krzysią.
się znałem od swojego najwcześniejszego dzie
ciństwa. Choć osiem lat starsza ode mnie, była moją
ulubioną kuzynką. M oja babka, a potem moi rodzice
opiekowali się nią, w pewnym stopniu dopomagając
w okresie kiedy chodziła do gimnazjum i przez pewien
czas, gdy ze względów zdrowotnych trzeba ją było
umieścić w Zakopanem. Do Zalesia przyjeżdżała czę
sto, spędzając z nami sporo czasu, a po przedwczesnej
śmierci mojego Ojca, na zaproszenie mojej Matki,
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przyjechała na parę miesięcy do nas do Krakowa, gdzie
Stefan kończył studia uniwersyteckie, a ja chodziłem
do gimnazjum.
Krzysia była niewysoka, ale przystojna, bardzo miła
i wesoła, choć nieco sztywna, gdy znalazła się w licz
niejszym i niezbyt dobrze sobie znanym towarzystwie.
Z wyjątkiem wizyt u nas, przebywała stale w Posadowię,
ze swoimi rodzicami, którzy nie utrzymywali szerszych
stosunków towarzyskich. Stąd miała niewielkie szanse
na znalezienie odpowiedniego konkurenta, a ponieważ
dochodziła już do lat 30—tu, uważałem, że dobrze by
było o takim pomyśleć. Dlatego zainteresowanie, jakie
zdawał się jej okazywać Edzio Romanowski bardzo
mnie ucieszyło. Była to jednak na razie tylko powierz
chowna obserwacja.
W Posadowię zostałem przyjęty bardzo serdecznie,
tak przez rodzinę Smiałowskich, jak i przez Matauscha.
Edzio Romanowski obwiózł mnie po polach i oprowa
dził po stajniach i oborach. Z Manim Matauschem spę
dziłem nieco czasu omawiając stosunki z władzami nie
mieckimi, z ludnością miejscową i zapoznając się z gos
podarką finansową. Ogólna sytuacja majątku wydawała
się zadawalająca, choć dochodowość była znacznie niż
sza niż w Zalesiu. Wkrótce po wizycie w Posadowię
nadszedł czas powrotu z Dzierążni do Zalesia. W cze
śnie rano, gdy tylko skończyła się godzina policyjna,
wyruszyłem końmi dzierążeńskimi do Bełżca, gdzie
czekał na mnie mój furman Gliwa z wózkiem i końmi
wysłanymi tam dnia poprzedniego. W Jarosławiu zmie
nialiśmy znowu konie na parę, która spędziła noc w Pawłosiowie i docieraliśmy do domu, przejeżdżając osta
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tnie kilkanaście kilometrów już po godzinie policyjnej,
chronieni moją przepustką nocną, która była ważna
w obrębie powiatu rzeszowskiego.

XXX
Po powrocie do Zalesia wpadłem od razu w wir zajęć
gospodarskich. Jednym z nich było prowadzenie księ
gowości. W warunkach okupacji trzeba było prowadzić
księgowość podwójną. Jedną oficjalną, do wglądu urzęd
ników niemieckich, i drugą w formie zapisków i nota
tek, aby nie pogubić się w obrotach i transakcjach nieo
ficjalnych.
Księgowość oficjalną prowadził mój brat Kazio w ję
zyku niemieckim. Musiał to robić zręcznie. Na przy
kład wpisy zbiorów i omłotów musiały pokrywać się
z wypłatą ordynarii, odstawą kontyngentów, dozwolo
ną aprowizacją dworu i zapotrzebowaniem ziarna na
zasiewy, czy ziemniaków na sadzenie, ale nie wykazywać
nadwyżek. Również wydatki pieniężne mogły być noto
wane tylko w ramach formalnych przychodów z odsta
wy produktów do ośrodków skupu, pozostających pod
kontrolą niemiecką.
W Krakowie zostało utworzone niemieckie biuro
kontroli księgowej, na którego czele stałe p. Hahne.
Kontroli biura podlegała księgowość wszystkich ma
jątków ziemskich. Za swe czynności biuro pobierało
opłaty, które były jednak wymierzane w skali cen oficjalnych, a więc w stosunku do cen wolnego rynku ni
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skie. Administratorzy majątków mieli do wyboru dwa
rozwiązania. Mogli prowadzić samodzielnie całą księ
gowość, łącznie ze sporządzaniem bilansów i przygoto
wywaniem zeznania podatkowego. Wtedy funkcja kra
kowskiego biura ograniczała się do przeprowadzania od
czasu do czasu kontroli zapisów i obliczeń. Drugim
rozwiązaniem było zaangażowanie krakowskiego biura
do współpracy w sporządzaniu bilansów i zeznania po
datkowego. To kosztowało więcej, ale w skali wolnoryn
kowej wciąż niewiele.
Po zastanowieniu się Kazio i ja wybraliśmy to drugie
rozwiązanie zakładając, że jeśli urzędnicy niemieckiego
biura będą przyjeżdżać do nas w formie pewnego ro
dzaju współpracy w prowadzeniu księgowości, raczej
niż jako dorywczy kontrolerzy, to będzie łatwiej ustalić
z nimi przyjazne stosunki. Myślę, że ten wybór okazał
się dla nas korzystny.
W praktyce kontrola niemieckiego biura wyglądała
u nas tak, że dwa razy do roku przyjeżdżała do Zalesia,
zwykle na dwa dni, urzędniczka delegowana przez
p. Hahne. Była to zwykle Polka, oczywiście mówiąca
biegle po niemiecku. Zaraz przy pierwszej wizycie usta
liliśmy, że prócz formalnej opłaty pieniężnej, krakow
skie biuro księgowe otrzyma ode mnie w formie poda
runku pewną ilość produktów, takich jak masło, cukier,
kiełbasa, kurczęta itp., oraz że tych podarków nie bę
dzie się uwidaczniało w księgowości. Po ustaleniu tego
współpraca ułożyła się doskonale. Być może nawet, że
przyjeżdżające urzędniczki były Kaziowi naprawdę po
mocne przy sporządzaniu półrocznych i rocznych bi
lansów.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

I 3 8 Roman Gumiński

Ten układ miał dodatkową zaletę, że zeznania poda
tkowe były dla mnie sporządzane przez niemiecki urząd
księgowy w Krakowie i choć ja musiałem je podpisywać
to nosiły one także kontrasygnatę p. Hahne. W rezulta
cie nie były nigdy kwestionowane przez urząd skarbowy,
a ponieważ opierały się na formalnej księgowości, wyka
zywały tylko mały dochód i podatki, jakie płaciłem do
urzędów niemieckich, były bardzo niewielkie.
Na zakończenie opisu formalnej księgowości należy
dodać, iż wedle relacji jednej z przyjeżdżających do nas
urzędniczek, wszystkie podarunki przekazywane do kra
kowskiego biura były przez jego urzędników oddawane
p. Hahne, który zupełnie sprawiedliwie rozdzielał je tak
pomiędzy niemieckich, jak i polskich pracowników.
Księgowość nieformalną prowadziłem sam z pomo
cą Jasia Ulma. Trzeba było mieć jakieś zapiski doty
czące nadmiaru produktów po odstawieniu kontyngen
tu i wypłacie pracowników folwarcznych, ceny po jakiej
były sprzedawane, listy ich odbiorców oraz daty odsta
wy i płatności. Dotyczyło to także sprzedaży trawy na
pniu i sprzedaży nadmiaru otrzymywanych z przydzia
łu artykułów, takich jak wódka, papierosy, cukier czy
olej rzepaczany. Zboże i rzepak odsyłało się do zaprzy
jaźnionych i zaufanych młynów, podczas gdy artykuły
z przydziału za odstawiony kontyngent dostarczało się
do kilku niewielkich sklepów. Niemcy nie wydawali się
interesować zbytnio handlem papierosami i wódką. Na
tomiast ze sprzedażą zboża i rzepaku trzeba było być
bardzo ostrożnym, bo jej wykrycie groziło drakońskimi
karami.
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Nieoficjalna księgowość była oczywiście prowadzo
na w języku polskim, w formie zapisków na kartkach
małych notesów lub nawet czasami na świstkach papie
ru. Choć notatki robiliśmy zwykle w kancelarii, to nie
były one tam przechowywane. Aby zabezpieczyć się
przed jakąś niespodziewaną kontrolą biurek i kasy,
wkładało się je do schowków umieszczanych w poko
jach sypialnych.

XXXI
Jesienią zmarła w Hermanowej była leśniczy, panna Jó 
zia Malinowska. Wiadomo było, że jej serce jest w kiep
skim stanie, jednak do końca pozostała ruchliwa i po
godna. Śmierć przyszła nagle i na szczęście bezboleśnie.
Ponieważ jej brat był przez wiele lat, aż do swej
śmierci w czasie pierwszej wojny światowej, bardzo ce
nionym proboszczem i dziekanem w Słocinie, w po
grzebie wzięła udział spora grupa księży. Hermanowa
należała do parafii tyczyńskiej. Przeto w dniu pogrzebu
proboszcz i dziekan tyczyński ks. Franciszek Wolski
przyjechał na leśnictwo i stamtąd prowadził kondukt
przez Tyczyn i Białą, aż do granicy Zalesia. Tutaj czekał
już proboszcz słociński ks. Jan Kobak, aby przejąć dal
sze prowadzenie konduktu.
Po pochowaniu panny Józi na cmentarzu słocińskim
obok jej brata, uczestnicy pogrzebu, głównie księża,
dwie czy trzy osoby z rodziny zmarłej i oczywiście mie
szkańcy zaleskiego dworu, przyjechali na małe przyję-

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

140 Roman Gumiński

cie do Zalesia. Wśród kilkunastu księży oprócz probo
szczów Wolskiego i Kobaka, pamiętam obecność infu
łata ks. Michała Tokarskiego i kilku katechetów z ks.
Laską na czele.
Odejście panny Józi odczuliśmy bardzo głęboko.
Była serdecznie zżyta z naszą rodziną, a ja pamiętałem
ją od swego najwcześniejszego dzieciństwa. Na leśnic
twie mieszkała z nią jej owdowiała siostra p. Wanda O l
szańska. Ta przeniosła się teraz do Zalesia i stała się sta
łym mieszkańcem dworu, wywdzięczając się za gościnę
szyciem i cerowaniem bielizny.

X X XII
Chyba w październiku 1941 oddziały niemieckie wyje
chały z Zalesia i pokoje zajmowane we dworze przez
oficerów zostały zwolnione. Okres od ich wyjazdu, aż
gdzieś do lutego 1942, był ostatnim aż do końca wojny,
kiedy nie miałem żadnego kwaterunku. Było mi to bar
dzo na rękę, gdyż na Święta Bożego Narodzenia mieli
przyjechać z Dzierążni Stefanowie, a po Świętach za
mierzałem urządzić większe przyjęcie dla sąsiadów
i przyjaciół.
Sytuacja na frontach wyglądała dla nas bardzo ko
rzystnie. Na wschodzie Niemcy dotarli w pobliże M o
skwy i do Krymu, ale tam utknęli, a opór sowiecki się
nie załamywał. Dwaj nasi wrogowie wykrwawiali się
przeto wzajemnie, co było przez nas ogromnie pożąda
ne. W północnej Afryce wojska alianckie były w ofensy
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wie i uwolniły z oblężenia Tobruk, w którego garnizo
nie służyła brygada Wojska Polskiego. Co zaś najważ
niejsze, po japońskim ataku na Pearl Harbor, Stany
Zjednoczone znalazły się w stanie wojny tak z Japonią,
jak i z Niemcami. Wszystko to powodowało, że byli
śmy w bardzo dobrych i wesołych nastrojach.
Dwa poprzednie Święta Bożego Narodzenia były
obchodzone w Zalesiu bardzo skromnie i, szczególnie
w I 9 4 0 , w atmosferze przygnębienia. Obecnie posta
nowiłem, że będą one i wesołe i bardziej wystawne.
Pierwszym krokiem w przygotowaniu do tego był ubój
świni. Trzeba na to było mieć pozwolenie z niemieckie
go starostwa. M oja Matka znała jednak urzędnika, któ
ry takie zezwolenia wystawiał i miała z nim nawiązane
łapówkowe kontakty. Sprawa została więc załatwiona
bez większych trudności, oczywiście po obiecaniu
urzędnikowi udziału w wędlinach wyprodukowanych
z zabitej świni.
Dzięki kontaktom ze sklepikarzami w Rzeszowie,
moja Matka zapewniła sobie także dostawę ryb na wilię
oraz ingredientów potrzebnych do pieczenia strucli
migdałowych, makowych, orzechowych i z powidłem.
Poderżnięcie gardła paru kaczkom i indykom dopełniło
przygotowania zapasów świątecznych. Stefanowie przy
jechali z Dzierążni na jakiś tydzień przed Świętami.
Wydaje mi się, że oni także podróżowali rozstawnymi
końmi, ale chyba po drodze zatrzymywali się na noc na
jakiejś plebanii. Aby zrobić Stefanowi przyjemność,
a równocześnie urozmaicić dodatkowo naszą kuchnię,
postanowiłem urządzić małe polowanie. Było to wpraw
dzie sprzeczne z zarządzeniami niemieckimi, ale w Przy-
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lasku/Hermanowej gospodarzył teraz p. Januszkiewicz
z dwoma leśnymi i do nich wszystkich miałem pełne za
ufanie. Las był przy tym położony z daleka od wsi i waż
niej szych dróg, więc prawdopodobieństwo niespodzie
wanego spotkania z Niemcami było minimalne. Tak ja,
jak i p. Januszkiewicz mieliśmy oficjalne pozwolenie na
posiadanie dubeltówek, więc zawsze można było twier
dzić, że oddane przez nas strzały były skierowane do
szkodników do czego byliśmy upoważnieni.
Odległość z dworu do leśnictwa wynosiła 10 km i je
chało się tam mniej więcej godzinę, bo po wąskich pol
nych drogach pod górę konie ciągnęły wózek powoli.
Wyjechawszy niezbyt wcześnie, na miejscu byliśmy
około dziesiątej przed południem. Tu czekali na nas le
śniczy i dwaj leśni. Ja przywiozłem ze sobą swoją strzel
bę, a leśniczy odstąpił swoją Stefanowi. Ułożyliśmy
szybko plan dnia, w ciągu którego chciałem zastrzelić
jedną sarnę i parę zajęcy. Leśniczy i leśni stanowili trój
kę naganiaczy, a Stefan i ja stawaliśmy w malutkich
miotach na miejscach, gdzie można się było spodziewać
przebiegu zwierzyny. Zaraz naprzeciwko leśnictwa, po
drugiej stronie drogi, był mały może pięciomorgowy
młodnik piętnastoletnich sosen. Leśni powiedzieli mi,
że nieraz widują tam sarny. Postanowiliśmy przeto, że
będzie to nasz pierwszy miot.
Stefan i ja obeszliśmy cicho młodnik i stanęli na po
graniczu niedawno posadzonych, teraz już czterolet
nich drzewek. Wkrótce po wejściu naszych naganiaczy
do młodnika usłyszałem wprost przed sobą szelest
i w kilka sekund później wypadła nieco na prawo ode
mnie grupa kilku saren. Niestety nie zauważyłem wśród
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nich kozła, a że zależało mi na zdobyciu sarniny strzeli
łem do najbliżej przebiegającej kozy. Zrolowała na
miejscu i leżała o jakieś 2 0 kroków ode mnie.
Na tym zakończył się, nasz pierwszy miot. Leśni
mówili, że widzieli także zająca, ale ten rozsądnie po
biegł w bok, a nie w kierunku naszych stanowisk. N a
stąpiła teraz krótka przerwa, bo jeden z leśnych zabrał
się do patroszenia sarny. Gdy ta czynność została skoń
czona i sarnę odniesiono na leśnictwo, skierowaliśmy
się w rejon gdzie rosły czterdziestoletnie graby. Tutaj
las był bardziej otwarty i trzeba było objąć miotem nie
co większy obszar, aby uniknąć przedwczesnego spło
szenia zwierzyny. Naganiacze musieli zachodzić z więk
szej odległości, a my zachowywać się bardzo cicho, aby
zwierzyna poszła w naszym kierunku.
Po zabiciu jednej samy nie mieliśmy już zamiaru
strzelać do innych.
Wypatrywaliśmy zatem przede wszystkim zajęcy.
Nie wiem dlaczego p. Januszkiewicz w tym miocie nie
szedł w nagonce, lecz stanął obok mnie na stanowisku.
Przy tylko dwóch naganiaczach i w otwartym lesie nie
bardzo spodziewałem się, aby coś na nas wyszło. Wbrew
temu, spoza wznoszącego się przed nami pagórka, wykicał zając i nie zauważywszy mnie ani leśniczego,
usiadł na jakieś 30 kroków przed nami. Sądząc, że go nie
zauważyłem p. Januszkiewicz zaczął mnie trącać, a gdy
powiedziałem, iż do siedzącego nie chcę strzelać przy
naglał szeptem mówiąc, że on przecież zaraz ucieknie.
Istotnie zając poderwał się biegnąc w lewo od nas
wzdłuż pagórka. Strzeliłem wtedy i na szczęście unik
nąłem kompromitacji, rolując go całkiem efektownie.
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o więcej w tym miocie nie widzieliśmy i było
mi trochę nieprzyjemnie, że ja strzelałem już dwa razy,
a na Stefana nic nie wychodziło. Przeszliśmy teraz w in
ną stronę lasu, gdzie na pagórku rosły 50^cio letnie
modrzewie, poniżej których do parowu schodzi obszar
sosnowego młodnika. Stanęliśmy na linii biegnącej
przez modrzewie i sosnowy młodnik. Dzień był pogod
ny i teraz, we wczesnych godzinach popołudniowych,
lekko śniegiem popruszony krajobraz wysokich mo
drzewi po jednej stronie i rozległego widoku ponad
młodnikiem po drugiej, był bardzo malowniczy. Stanę
liśmy na linii ja wyżej, a Stefan na samej granicy mo
drzewi i młodnika. Trzej naganiacze zachodzili z dość
dużej odległości, więc mieliśmy sporo czasu, aby rozko
szować się pięknem podkarpackiej okolicy. W pewnym
momencie padł strzał Stefana, ale ja nie widziałem żad
nej zwierzyny przeskakującej przez linie. Po jakimś cza
sie nadeszli naganiacze, a Stefan wszedł do młodnika
i wyniósł stamtąd ogromnego lisa w pięknym, zimo
wym futrze. Lisiura wypędzony z modrzewi wszedł
w młodnik i wzdłuż linii biegł w stronę parowu. Stefan
zobaczył go na moment i strzeli szybko z przerzutu. Po
strzale lis zniknął, ale okazało się, że leżał w gąszczu
o dwa kroki od miejsca strzału.
Byliśmy bardzo zadowoleni z wyniku naszego im
prowizowanego polowania. Chciałem jednak jeszcze
zdobyć jednego łub dwa zające, aby móc coś zostawić
p. Januszkiewiczowi. Za radą leśnych, przeszliśmy te
raz w nieco bardziej odległą część lasu, zarośniętą ol
chami z dość gęstym podszyciem. Leśni sądzili, że tam
będzie stosunkowo łatwo napędzić zająca na myśli-
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wych. Mieli rację, bo wyszły na nas aż trzy szaraki,
z czego chybiłem jednego, a dwa zostały zastrzelone po
jednym przeze mnie i Stefana.
Jeszcze przed godziną trzecią byliśmy z powrotem
na leśnictwie i podziękowawszy leśnym i leśniczemu za
ich całodzienne trudy, w doskonałych humorach wyru
szyliśmy w drogę powrotną do Zalesia.

X X XIII
Za moich lat dziecięcych, gdy żyła jeszcze babcia Minia
Makomaska31 i często spędzała zimy w Zalesiu, wigilię
dostosowywało się do jej życzeń. W całym okresie Ad
wentu z ogromną dokładnością przestrzegała postu tak
co do jakości, jak i co do ilości. Na obiad 24—go gru
dnia zjadała zaledwie malutki kawałek śledzia i dokła
dnie jednego ziemniaka. Natomiast uważała, że wiecze
rza wigilijna powinna tradycyjnie składać się z dwuna
stu bezmięsnych dań. M oja Matka starała się dostoso
wać do jej życzeń, choć nieco oszukując, bo niektóre da
nia były do wyboru raczej, niż podawane kolejno. Tak
więc wilia zaczynała się trzema zupami do wyboru, bar
szczem z uszkami, zupą rybną i zupą migdałową. Potem
przychodziły kolejno paszteciki, zwykle z grzybami,
krążki z lina, karp, szczupak i osobne danie jarzynowe.
Na zakończenie podawano kompot z suszonych owo
ców i do wyboru trzy rodzaje tortów.
Na wilię w 1941 r. dwunastu potraw nie było, ałe
i tak była ona jak na okres wojenny wyjątkowo obfita.
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Wydaje mi się, że składała się z dwóch zup do wyboru,
pasztecików, karpia, szczupaka, kompotu i jednego tor
tu. Łącznie z naszymi wojennymi gośćmi, do stołu za
siadało chyba 17 osób. Podawanie sześciu dań tak
znacznej grupie zajęło sporo czasu, tak że wilia trwała
mniej więcej od szóstej do ósmej wieczorem.
W domach ziemiańskich, gdzie posiłki podawał lo
kaj, było przyjęte, że od rozpoczęcia obiadu, czy kolacji
nie wstaje się od stołu aż do ich zakończenia. Ten zwy
czaj był szczególnie ściśle obserwowany w czasie wilii.
Toteż, dopiero gdy wszyscy skończyli jedzenie tortu,
moja Matka, dwaj bracia i ja przeszliśmy do kredensu,
a potem do kuchni, aby przełamać się opłatkiem ze
służbą.
Po wymianie życzeń świątecznych z naszymi pracow
nikami, wróciliśmy do jadalnego, a lokaj otworzył po
dwójne drzwi do kancelarii, gdzie stało udekorowane
drzewko z zapalonymi już świeczkami. Pod nim leżały
paczki z prezentami. Te były skromne, ale znalazło się
coś dla każdego, a szczególnie dla dwóch córeczek pań
stwa Borthów. Zanim jednak zabrano się do oglądania
podarków, trzeba było tradycyjnie odśpiewać kilka kolęd.
Wreszcie około północy zebraliśmy się znowu w ja
dalnym, gdzie podano herbatę i cztery rodzaje strucli
z makiem, powidłem, orzechami i migdałami. Tak za
kończył się ten dzień wigilijny, jedyny w okresie wojny,
jaki spędziliśmy w prawdziwie pogodnym nastroju, bo
wydawało nam się, że losy przechylają się na korzyść
Polski i Polaków. Ze względu na godzinę policyjną nie
było pasterki i dopiero następnego dnia pojechaliśmy
na uroczystą sumę do kościoła parafialnego w Słocinie.
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Podczas gdy wigilię spędziliśmy w gronie rodziny
i naszych wojennych gości, to Sylwestra urządziłem dla
młodszej generacji moich sąsiadów. Granicą wieku było
mniej więcej 3 5 lat, choć wśród zaproszonych znalazł
się także Wero Brunicki, mający około pięćdziesiątki,
ale utrzymujący więcej kontaktów z młodzieżą niż ze
starszym pokoleniem.
Korzystając z chwilowej nieobecności kwaterunku
niemieckiego, lokaj Stanisław Ficek wraz z chłopcami
kredensowymi uporządkowali centralny rząd pokoi tak,
że po otwarciu łączących je podwójnych drzwi, pięknie
prezentowała się amfilada złożona z kancelarii, jadalne
go, holu, niewielkiego gabinetu i salonu. Sala balowa
położona z boku salonu nie była urządzona i pozostała
zamknięta.
Przyjęcie oparte było na bufecie, ale bufecie przez
całą noc uzupełnianym. Na bocznych stołach w pokoju
jadalnym postawiono kanapki i karafki z wódką, której
było w bród z przydziałów kontyngentowych. Sam bu
fet zaczynał się gorącym barszczem rozlewanym przez
służącego, zaś na stole jadalnym zastawione były ciepłe
dania z drobiu: indyków, kaczek i pantarek oraz kilka
rodzai zimnych wędlin i sałat. Wędliny, a potem także
torty, uzupełniane były przez całą noc przez dwóch lokai, starego Stanisława Ficka i młodszego Jana Lasotę.
Oni także, z pomocą chłopców kredensowych, zmywali
i zastawiali z powrotem srebro i talerze.
Z porcelaną miałem nieco problemu. Przed samym
wybuchem wojny moja Matka, wraz z zaufanym stel
machem Janem Wnukiem, zakopała w ogrodzie serwis
na 48 osób, który nie został później odkopany. Pamię
tam, że musiałem prosić Zosię Chłapowską o pożyczenie
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uzupełnień do półmisków, talerzy i filiżanek z mniejsze
go zaleskiego serwisu używanego na co dzień.
Srebrnych naczyń stołowych miałem pod dostat
kiem. Mały serwis, ukryty w lecie 1939 r., został wydo
byty i był używany na co dzień. Duży serwis podróżo
wał z nami, gdy we wrześniu uciekaliśmy przed wej
ściem wojsk niemieckich i był przez nas zostawiony
w domu Ukrainki, u której mieszkaliśmy przez tydzień
w Podhajcach. Wkrótce po zajęciu przez Niemców Ma
łopolski Wschodniej wynająłem auto od Okręgowej
Spółdzielni Rolniczej i Jaś Ulm pojechał nim naprzód
do Lwowa, aby zobaczyć się ze swoimi, mieszkającymi
tam rodzicami, a potem do Podhajec. Nasza kochana
Ukrainka przechowała całą pakę srebra i zwróciła ją
w najlepszym porządku. Okazała się bardzo porządną
osobą i byłem szczęśliwy, że mogłem choć trochę zre
wanżować się jej, przesyłając przez Jasia Ulma nieco cuk
ru, masła i mąki, o które było wtedy w Podhajcach trud
no. Niestety dowiedzieliśmy się, że jej mąż został are
sztowany przez Bolszewików i wywieziony w głąb Rosji.
Goście sylwestrowi zaproszeni byli na godzinę siód
mą trzydzieści wieczór. Nieco zamieszania sprawili
Stefanowie Dąmbscy z Rudnej. Oni sami należeli już
do starszej generacji, ale zaprosiłem ich córkę Marysię,
która miała wtedy 1 7 lat. Tymczasem rodzice uznali, że
jest ona jeszcze za młoda na całonocną zabawę i jako
kompromis zaproponowali, że przyjadą z nią po połu
dniu na podwieczorek. Było to troszkę niewygodne, bo
wypadało w czasie ostatecznych przygotowań do wie
czornego przyjęcia. Przypuszczam, że się w tym zo
rientowali, bo przyjechali wcześnie, około trzeciej trzy
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dzieści i po herbacie z ciastkami w salonie odjechali je
szcze przed piątą.
Raczej punktualnie, około siódmej trzydzieści, za
częły zajeżdżać przed dużą, otwartą werandę na froncie
domu pojazdy naszych gości. Furmani odjeżdżali na
podwórze, aby ulokować konie w stajniach, a potem
przychodzili do kuchni i kredensu, bo przecież także
dla nich przygotowany był poczęstunek. Po sześćdzie
sięciu latach pamiętam jeszcze dość dokładnie, kto brał
udział w tym Sylwestrze. Tak więc było troje Jędrzej o wiczów ze Staromieścia Natalka, Jaś i Tereska, troje Jarochowskich z Babicy, Kika, Maja i Kot, Staszek i Irenka
Jędrzejowiczowie z Jasionki, Zygmunt i Zosia Chła
powscy ze Słociny, z którymi przyjechali także Wero
Brunicki i Janusz Witkowski, Kazio Łastowiecki i Anda
Milińska z Sieteszy oraz mój daleki kuzyn Ksawery
Prek. Wydaje mi się, choć tego nie jestem już pewny, że
przyjechali także Węwa Bylicki52 z Żyznowa i dwie
Skrzyńskie: Hania i Krzysia. Oprócz mojej najbliższej
rodziny, bliskiego krewnego mojego Ojca Wacława Ja
błońskiego i mojej kuzynki Wisi, spośród naszych wo
jennych rezydentów w przyjęciu wzięli udział Jaś Ulm,
pułkownik Hulewicz i państwo Borthowie.
Wódka i zakąski posiliły wszystkich na duchu, a suty
bufet pokrzepił na ciele. Toteż humory zrobiły się do
skonałe. Prawie wszyscy mieli małego rausza, choć oczy
wiście nikt nie był pijany. Teraz w salonie i holu odsu
nięto dywany i meble, Kazio Łastowiecki siadł do forte
pianu i wszyscy młodzi puścili się w tany.
Tuż przed północą w jadalni podano gorący poncz,
a zaraz potem przed domem odezwały się serie jak gdy
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by wystrzałów. Było to strzelanie z batów, w którym spe
cjalizowała się grupa fornali pod przewodnictwem fur
mana Jasia Gliwy. Za życia mojego Ojca wiwatowali oni
w ten sposób jego imieniny, przypadające na 2 7 gru
dnia. Później przenieśli to na moje imieniny, a więc
9 sierpnia, ale na przełomie 1941 i 1942 r. włączyli się
w ogólnie wesoły nastrój i dodatkowo wystąpili wiwa
tując nadejście Nowego Roku.
Jak zwykle otrzymali poczęstunek. Kilku z moich
gości wyszło ze mną na werandę, aby porozmawiać z mi
strzami w strzelaniu z bata, pożyczyć im szczęśliwego
Nowego Roku i dołożyć się do dawanego przeze mnie
podarku pieniężnego.
Po północy część towarzystwa zasiadła do stolika
bridżowego rozłożonego w kancelarii, a reszta powróci
ła do salonu, tańców i niewinnego flirtowania. Świetna
zabawa trwała do rana i dopiero, gdy minęła godzina
policyjna zaczęto rozjeżdżać się do domów.
Do dziś wspominam okres Bożego Narodzenia i Syl
westra w 1941 r., jako najmilszy z przeżytych od czasu
klęski i upadku Drugiej Rzeczypospolitej.

X X X IV
Zimy z okresu mojej młodości były w powiecie rze
szowskim prawdziwymi zimami. Temperatura utrzy
mywała się przez szereg tygodni poniżej zera, a w sty
czniu i lutym pola były pokryte śniegiem i jeździło się
przeważnie sankami. W tych warunkach ogrzewanie

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

W nurcie wydarzeń I 5 I

dworu było poważnym problemem. Nie mieliśmy elek
tryczności i co za tym idzie, kaloryferów. W pokojach
stały wysokie kaflowe piece, przystosowane do palenia
węglem, podczas gdy drzewo używane było głównie na
podpałkę.
Na opalanie mieszkań władze niemieckie przydzie
lały bardzo niewielką ilość węgla. Natomiast przydziały
na młockę przy użyciu lokomobili były całkiem hojne.
M oja Matka obłaskawiła urzędnika załatwiającego te
przydziały, zawożąc mu różne podarki na wysyłkę do
rodziny w Niemczech i regularnie otrzymywaliśmy wę
gieł dla celów gospodarczych. W rzeczywistości zuży
waliśmy go prawie w całości do ogrzewania domu, bo
młocarnię napędzałem traktorem.
Na szczęście za przydział ropy do traktora odpowie
dzialny był inny urzędnik starostwa niż za przydział
węgla i ci panowie, albo się ze sobą zbytnio nie kontak
towali, albo przyjmując od nas prezenty, świadomie nie
przekazywali sobie informacji, bo przez cały okres oku
pacji niemieckiej na młockę otrzymywałem tak węgiel
do lokomobili, jak i ropę do traktora. Dzięki temu, po
mimo że zima w 1941 r. zaczęła się bardzo wcześnie
i była surowa, to dom można było utrzymać w dość cie
płej temperaturze.
Gdzieś z początkiem lutego przyjechała do Zalesia
nowa grupa wojska. Czterech oficerów zakwaterowało
się we dworze, w salonie i sali balowej, a najstarszy ran
gą major zajął osobny pokój na Riegerówce. Od tej po
ry, aż do wejścia wojsk sowieckich, mieliśmy ciągle,
choć zmieniające się, kwaterunki niemieckie.
W tym okresie działalność Armii Krajowej stawała
się coraz bardziej ożywiona. W związku z tym zwięk
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szało się zapotrzebowanie na przerzuty i tymczasowe
melinowanie działaczy podziemia. Rosły też koszty or
ganizacji. Stopniowo zwiększaliśmy przeto w inspek
toracie rzeszowskim opodatkowanie dworów na rzecz
AK. Nie było z tym żadnych trudności i nikt nigdy nie
zalegał z wpłacaniem ustalonych kwot pieniężnych. Po
woli wzrastało także zapotrzebowanie na daniny w na
turze, głównie w formie mąki, ale na razie nie było ono
jeszcze duże.
Gospodarstwo rolne toczyło się zwykłym trybem.
Nastąpiła jednak mała zmiana w płodozmianie. Na
wiosnę I 9 4 I r. zabrakło mi drobnej ilości nasienia bu
raków pastewnych. W Okręgowej Spółdzielni Rolni
czej już tych nasion nie było, ale zaproponowano mi na
siona karpieli. Zasiane na małym skrawku pola zaplonowały w jesieni fenomenalnie, gdy zaś zbiór odstawi
łem do Spółdzielni okazało się, iż władze niemieckie
zakwalifikowały karpiele jako warzywa, a za te przydział
wódki i papierosów był szczególnie wysoki. Uprawa
karpieli wyglądała przeto bardzo intratnie i w następ
nych latach wprowadziłem ją do regularnego płodo-

zmianu.
Wprawdzie ziemniaki uprawiałem tylko na własne
potrzeby, ale stosunkowo dużą przestrzeń przeznacza
łem na uprawę buraków cukrowych, buraków i marchwi
pastewnych oraz rzepaku, co wymagało użycia dużej
ilości obornika. Ten pielęgnowałem bardzo starannie
według zasad opracowanych w latach trzydziestych
przez profesora Bronisława Niklewskiego, tak że był
bogaty w łatwo przyswajalne związki potasu, fosforu
i azotu oraz próchnicę. Nie wystarczało go jednak na
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wszystkie moje potrzeby, więc uzupełniałem braki, pro
dukując jak najwięcej kompostu, również według zasad
ustalonych przez prof. Niklewskiego.
Kompost stosowałem w szczególności przy uprawie
karpieli, które rosły na nim znakomicie, dając plon oko
ło 600 cetnarów z morgi (austriackiej). Plony buraków
pastewnych były też wysokie, około 40 0 cetnarów
z morgi, natomiast buraków cukrowych uzyskiwałem
tylko 120 do I 30 cetnarów, podczas gdy za życia moje
go Ojca zbierano ich w Zalesiu regularnie 150 cetna
rów z morgi. Najwidoczniej uprawiał on je lepiej ode
mnie. Natomiast w rzepaku pobiłem wszystkie wcześniej
sze rekordy, które nie przekraczały I 5 cetnarów z mor
gi, podczas gdy ja zbierałem do 18 cetnarów. Oczywi
ście oprócz obornika i kompostu używałem sporo na
wozów sztucznych, na które Niemcy dawali wystarcza
jące przydziały.
Późną wiosną 1942 r. spotkałem się z dwiema trud
nościami ze strony czynników niemieckich. Po skoń
czeniu zasiewów zostało mi kilka kilogramów nasienia
buraczanego. Odsprzedałem tę resztkę trzem czy czte
rem okolicznym gospodarzom. Jakimś sposobem do
niesiono o tym do urzędu kreislandwirta. Jestem pew
ny, ze donosicielem nie był żaden z gospodarzy, którzy
nasiona kupili, bo ich wszystkich znałem i miałem do
nich pełne zaufanie. Musiał się o tej drobnej wolnoryn
kowej transakcji dowiedzieć ktoś postronny i złośliwy.
W każdym razie zrobiła się awantura.
Zostałem wezwany do starostwa, gdzie zastępca kre
islandwirta, Pilmann, starał się mi wmówić, że uprawia
łem buraki na nasienie, i że tego do niego nie zgłosiłem.
Po dłuższej i nieprzyjemnej rozmowie wytłumaczyłem
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mu jak było naprawdę i wydawało mi się, że sprawa zo
stała zakończona. Tymczasem w jakiś tydzień później
przyjechał do Zalesia niemiecki policjant, podoficer
SS, przysłany, aby zbadać sprawę nielegalnej sprzedaży
nasion.
Chociaż z początku sytuacja wyglądała bardzo nie
miło, to policjant okazał się zupełnie uprzejmy, chętnie
przyjął ofertę wypicia kilku „sznapsów” i po kilku for
malnych pytaniach sprowadził rozmowę na trudności
żywnościowe w Niemczech i braki z jakimi musiała się
tam borykać jego rodzina. Teraz staliśmy już na bez
piecznym gruncie. Znalazła się jakaś porcja masła, mąki
i cukru, co było zaakceptowane z uprzejmym podzięko
waniem, a Niemiec zaczął się do mnie zwracać per Herr
Graf. Nie protestowałem sądząc, że taka reakcja SS—ma
na była dobrym znakiem i mogła być tak teraz, jak
i w przyszłości pożyteczna.
Reszta rozmowy była o pogodzie, zdrowiu itp.
Wkrótce policjant wstał i zaczął się żegnać. Na moje
pytanie czy sprawę nasion uważa za wyjaśnioną wzru
szył ramionami oświadczając, że takimi głupstwami nie
warto sobie zaprzątać głowy. Zakończyła się na tym
sprawa oskarżenia, ale nie kontakt z podoficerem SS.
Od tej pory, aż prawie do końca niemieckiej okupacji,
co kilka tygodni przyjeżdżał z przyjacielską wizytą i od
jeżdżał z prezentami w formie różnych produktów żyw
nościowych. W przyszłości miało się okazać, że umie wy
wiązywać się z zaciąganych długów wdzięczności.
Drugie starcie z Niemcami nie groziło żadnymi nie
bezpieczeństwami i dotyczyło spraw gospodarczych
majątku. Oddział niemiecki kwaterujący w Zalesiu, je
szcze w lutym zajął jedną z moich stodół na gumnie.
Powiedziałem wtedy oficerom, że będzie mi ona po
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trzebna z początkiem lata. W końcu maja i w czerwcu
nadchodziły sianokosy oraz żniwo ozimego jęczmienia
i rzepaku. Zwróciłem się przeto do kapitana kwateru
jącego we dworze o opróżnienie stodoły. Spotkałem się
jednak z uprzejmą, ale stanowczą odmową.
Mogłem oczywiście uciekać się do stawiania stogów,
ale to było znacznie mniej zadowalające niż zwózka do
stodół. Pojechałem przeto do kreislandwirta Móssnera
prosząc o jego pomoc. Po wysłuchaniu mnie dał nie
wiążącą odpowiedź w formie „zobaczymy co się da zro
bić”. Miałem wątpliwości, czy będzie chciał i mógł in
terweniować. Tymczasem w dwa dni później zajechało
przed dom auto, z którego wysiedli tak Móssner, jak
i kreishauptmann dr Ehaus. Ten ostatni ubrany był
w mundur majora SS z całym szeregiem hitlerowskich
odznaczeń. Po formalnym i raczej oschłym przywitaniu
zapytał na kiedy przewiduję żniwo i zwózkę rzepaku,
a potem poprosił, aby oprowadzić go po gumnie i opisać,
jak będę zapełniać stodoły zbiorem zbóż i siana. Skoń
czywszy inspekcję, obaj urzędnicy starostwa pożegnali
się ze mną oświadczając, że teraz porozmawiają bez mo
jej obecności z oficerami oddziału zajmującego stodołę.
Dość szybko potem Ehaus i Móssner wrócili do auta
i odjechali nie wchodząc już do dworu. W godzinę póź
niej zatelefonowała sekretarka kreislandwirta zawiada
miając, że stodoła będzie opróżniona przez niemiecki
oddział przed taką a taką datą. Będąc zadowolony z ta
kiego obrotu sprawy, byłem jednak zaniepokojony
możliwością pogorszenia się moich stosunków z ofice
rami kwaterującymi we dworze. Tymczasem przy na
stępnym spotkaniu, kapitan dobrodusznie pogratulo
wał mi umiejętności sprawnego załatwiania spraw do
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tyczących gospodarstwa. Dalsze kontakty z oficerami
pozostały równie poprawne, jak były poprzednio.

XXXV
Lato 1 9 4 2 r. było piękne tak ze względu na pogodę
i urodzaje, jak i ze względu na atmosferę nadziei, że sy
tuacja wojenna rozwija się dla Polski pomyślnie. Wpraw
dzie ofensywa niemiecka na wschodzie rozpoczęła się
późno i była ograniczona tylko do południowego od
cinka frontu, ale rozwijała się dobrze, co pozwalało sądzić,
że armia niemiecka utrzymuje przewagę nad sowiecką.
Martwiły nas wprawdzie wiadomości o sukcesach Rommla w Afryce, nie przejmowaliśmy się jednak tym zbyt
nio, uważając iż w obliczu współpracy wojskowej po
między Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi klę
ska niemiecka na zachodzie staje się nieunikniona.
Mimo że kierowanie gospodarstwem, zajęcia w Okrę
gowej Spółdzielni Rolniczej i zaangażowanie w działal
ności AK wymagały z mojej strony dużego wkładu pra
cy, znajdowałem czas na dość częste odwiedziny moich
sąsiadów, głównie Jarochowskich w Babicy, Uznańskich
w Czudcu, Dąmbskich w Rudnej, Jędrzejowiczów w Staromieściu i Jasionce, Chłapowskich w Słocinie i Łastowieckich w Sieteszy. Z kolei oni, jak również Dzianottowie z Lubli55, Byliccy z Zyznowa, Hania i Krzysia
Skrzyńskie z Nożdca34, Wiktorowie z Nowej W si55,
Tina Tyszkiewicz z Weryni36 i Łastowieccy z Hadeł byli
nieraz gośćmi w Zalesiu.
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Większość moich przyjaciół w ten czy inny sposób
włączona była w działalność organizacji podziemnych.
Stąd, mimo dobrych nastrojów jakie panowały w 1942 r.,
żyliśmy wszyscy pod silnym napięciem nerwowym. Po
wodowało to, że w okresie okupacji niemieckiej piło się
dużo wódki i paliło dużo papierosów. Nasze spotkania
towarzyskie z małymi potańcówkami i partiami bridża,
a czasami pokera, były okazją do odprężenia się, w czym
niewątpliwie pomagało wypicie kilku kieliszków. Mały
rausz tak u mężczyzn, jak i u młodych pań i panien
traktowaliśmy jako coś naturalnego i potrzebnego. Na
tomiast upicie się było całkowicie niedopuszczalne.
Umiejętność wypicia sporej ilości alkoholu przy za
chowaniu pełnej sprawności umysłowej była w tym
okresie potrzebna także z dwóch innych powodów.
Otóż wykorzystywaliśmy nieraz to, że Niemcy chętnie
przyjmowali poczęstunek w formie „sznapsów”. Nie
jednokrotnie udawało się wprowadzić ich w stan przy
najmniej częściowej nietrzeźwości i wtedy uzyskiwać
sporo ciekawych informacji, których inaczej by nie
udzielili. W prowadzeniu tej gry było rzeczą podstawo
wą samemu zachować całkowitą przytomność umysłu.
Drugą sytuacją, gdzie potrzebna była umiejętność
picia bez upicia, było uczestnictwo w weselach i uro
czystościach wiejskich. Stosunkowo często byłem za
praszany na przyjęcia weselne, tak przez rodziny wy
chodzących za mąż pracownic majątku, jak i przez inne
rodziny wiejskie. Okazywana tam duża gościnność po
legała między innymi na częstym dolewaniu wódki do
mojego kieliszka. Trudność wynikała z tego, że jeżeli
zbyt stanowczo odmawiało się wypicia, to było to uwa-
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zane za znak pogardy. Trzeba więc było pić dużo, a rów
nocześnie nie tracić panowania nad sobą i swoją głową,
aby nie nadwerężyć swego poszanowania wśród gospo
darzy wiejskich i pracowników majątku.
Wśród kwaterunków niemieckich, jakie mieliśmy
w Zalesiu, nie zauważało się na ogół pijaństwa. Nie
znaczy to jednak, aby unikali alkoholu przy okazji nie
których uroczystości. W lecie 1942 r., musiał to być
koniec czerwca lub lipiec, zgłosił się do mnie jeden
z oficerów mówiąc, że tego dnia wypadają urodziny ma
jora, dla którego chcą wieczorem urządzić przyjęcie.
Pytał uprzejmie, czy zgodziłbym się, aby ono odbyło się
na wielkiej frontowej werandzie.
Oczywiście dałem pozytywną odpowiedź i już od
południa używaliśmy tylko bocznych wyjść z domu,
podczas gdy Niemcy przygotowywali stoły i nakrycia
na werandzie i froncie domu. Przez okna widzieliśmy,
że zastawiali bufet i sporą ilość alkoholi.
Oficerowie zaczęli się schodzić około 8—mej wie
czór. Zebrała się grupa kilkunastu, więc niektórzy mu
sieli przyjechać spoza Zalesia. Przed wpół do dzie
wiątej siedzieli już wszyscy przy stołach, zajadali i po
pijali.
Tego samego dnia, jeszcze wcześnie rano, pułkownik
Hulewicz, którego stopień wojskowy był uważany za
wielką tajemnicę, wybrał się na piechotę w odwiedziny
do Zygmuntów Chłapowskich w niedalekiej Słocinie.
Gdzieś około 9—tej, idąc z powrotem i nie wiedząc o nie
mieckim przyjęciu, wkroczył przed front domu i weran
dy. Zobaczywszy go, najstarszy rangą wśród oficerów
niemieckich, major solenizant, poderwał się i skomende-
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Babica Jarochowskich. Sąsiedztwo Zalesia

Grodowice, majątek sióstr pp. Konarskiej i Czeczowej
z domu Sobańskich. Bliskie sąsiedztwo Czapel
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Humieniec Wacławów Popielów. Bliskie sąsiedztwo Czapel

Iwierzyce Starowieyskich. Dalekie sąsiedztwo Zalesia
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Jasionka Stanisławów Jędrzejowiczów. Sąsiedztwo Zalesia

Krasnobród Fudakowskich. Bardzo dalekie sąsiedztwo Posadowa
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Rymanów Stanisława Potockiego.
Bardzo dalekie sąsiedztwo Zalesia

Sielec Adama Makomaskiego.
Najbliższe sąsiedztwo Dzierzążni
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Słocina Chłapowskich. Najbliższe sąsiedztwo Zalesia

Staromiescie, główna siedziba Jędrzejowiczów.
Bliskie sąsiedztwo Zalesia
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Werynia Jerzych Tyszkiewiczów.
Dalekie sąsiedztwo Zalesia

Witkowice Henryków Dembińskich.
Dalekie sąsiedztwo Zalesia
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Sietesz Bronisławów Łastowieckich. Dalekie sąsiedztwo Zalesia

Wiśniowa Janów Mycielskich. Dalekie sąsiedztwo Zalesia
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rował „Meine Herren”. Wszyscy oficerowie stanęli służbiście na baczność, a major kontynuował „Herr Oberst
Hulewicz”. Po czym podszedł do Hulewicza, zaprasza
jąc, aby dołączył się do biesiadników. Oficerskie brater
stwo broni zostało zademonstrowane, a fikcja tajemnicy
wokół rangi pułkownika została rozwiana.
Trudno powiedzieć dlaczego władze niemieckie
w naszym powiecie nigdy nie zainteresowały się Hule
wiczem, który jako zawodowy oficer powinien był być
w obozie jenieckim. Możliwe, że Niemcy kwaterujący
w Zalesiu podsłuchali coś lokalnie, a do urzędów po
wiatowych i do policji ta wiadomość nie dotarła.
W istocie nie byłoby warto okupantom interesować się
pułkownikiem, bo do AK nie należał i z żadną organi
zacją konspiracyjną nie miał kontaktów.
Nie było to powodowane brakiem patriotyzmu, czy
brakiem odwagi, ale przekonaniem, iż konspiracja była
dla sprawy polskiej szkodliwa. Tę opinię podzielał także
mój brat Kazio. Nie wierzyli oni, aby mogła przyspie
szyć lub ułatwić odzyskanie przez Polskę niepodległo
ści, a uważali, że powoduje zwiększone straty personal
ne i materialne, daje Niemcom pretekst i pozorne
usprawiedliwienie dla mordów, aresztowań i okru
cieństw, a w społeczeństwie polskim obniża poszano
wanie dla norm moralności i praworządności. Ja sam,
respektując ich poglądy, byłem jednak przekonany
o słuszności i celowości walki podziemnej i włączałem
się w nią w miarę swoich najlepszych możliwości. Dziś,
retrospektywnie po sześćdziesięciu latach, doprawdy
nie wiem, kto z nas miał wtedy rację.
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XXXV I
Posiedzenia Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni
Rolniczej odbywały się zwykle dwa razy w roku. Prze
wodniczy! z urzędu kreishauptmann Heinz Ehaus, który
zawsze na początku wygłaszał programowe przemówie
nie o potędze i sukcesach Trzeciej Rzeszy Niemieckiej.
Jako sekretarz Rady, robiłem notatki, aby potem spo
rządzić sprawozdanie z zebrania. Jeden z dyrektorów
Spółdzielni, Ukrainiec Jackiw, przed wojną gimnazjal
ny nauczyciel języka niemieckiego, tłumaczył słowa
Ehausa, bo większość członków Rady języka niemiec
kiego nie znała. Następnie ja odczytywałem sprawo
zdanie z poprzedniego zebrania, po czym działalność
Spółdzielni z ostatniego okresu streszczał jej dyrektor
generalny Larski. Wszystko to odbywało się po nie
miecku, z tłumaczeniem Jackiwa.
Spośród członków Rady ja jeden zajmowałem się na
co dzień działalnością Spółdzielni, więc zabierałem głos
komentując i uzupełniając wypowiedzi barskiego. Te
raz mówiłem po polsku, a albo Jackiw, albo Larski tłu
maczyli kreishauptmannowi to, co powiedziałem. Ko
lejno następująca dyskusja była zwykle powierzchowna,
bo obecność Ehausa była dla większości członków Rady
krępująca. Wysuwano jednak niekiedy dezyderaty odno
śnie funkcjonowania niektórych działów Spółdzielni.
Na ogół były one brane pod uwagę przez dyrektorów.
O ile pamiętam, Ehaus nie brał udziału w dyskusji.
Fakt, że był prezesem Rady Nadzorczej miał jednak tę
dobrą stronę, iż dyrektorzy Larski i Jackiw, a także ja,
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jako sekretarz Rady, mieliśmy do niego ułatwiony do
stęp i nieraz dzięki temu uzyskiwaliśmy ułatwienia dla
gospodarczej działalności Spółdzielni.
Sprawozdania z zebrań przygotowywałem w wersji
polskiej i niemieckiej. Tę ostatnią wykańczałem z po
mocą Larskiego lub Jackiwa, którzy obaj mówili i pisali
płynnie po niemiecku. W latach 1941 i 19 4 2 nie mieli
śmy tutaj żadnych trudności. W 1943 sytuacja się
skomplikowała. Coraz poważniejsze niepowodzenia
militarne Niemców stwarzały kontrast z bombastycznymi przechwałkami kreishauptmanna, którymi otwie
rał wcześniejsze zebrania. Cytowanie w pełni tych jego
wypowiedzi byłoby zabawne, ale dla niego kompromi
tujące. To mogłoby spowodować z jego strony antago
nizm tak do mnie, jak i do dyrektorów Spółdzielni,
a nawet do całej Rady. Aby tego uniknąć, musieliśmy la
wirować przygotowując sprawozdanie. Sam Ehaus za
pewne pamiętał swoje wcześniejsze wypowiedzi, ale
przyjmował naszą zmodyfikowaną wersję bez komenta
rzy. Członkostwo Rady Nadzorczej i funkcja jej sekre
tarza były oczywiście honorowe, ale za pracę w Komisji
Rewizyjnej przysługiwały drobne diety pieniężne i bo
ny na kupno różnych towarów. Wśród polskiego ziemiaństwa było na ogół przyjęte, że dochody majątku
powinny pokrywać wszystkie potrzeby, a nie przyjmuje
się żadnych prac zarobkowych, ani żadnych opłat za ta
kie czy inne zajęcia społeczne. Tak więc, gdy mojemu
bratu Kaziowi, który był doktorem nauk ścisłych, za
proponowano przed wojną zlecone wykłady na Uniwer
sytecie Warszawskim, to on wykłady wygłaszał, ale żad
nego uposażenia nie przyjął. Na skutek takiego podej
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ścia, podczas gdy w Wielkiej Brytanii arystokracja czer
pała duże dochody, zajmując czołowe pozycje w prze
myśle, handlu i administracji, to ziemiaństwo polskie
stopniowo ubożało, szczególnie w okresie kryzysu gos
podarczego wczesnych lat trzydziestych.
Przesąd nieprzyjmowania zapłaty za żadną pracę za
korzeniony był także u mnie i tutaj powstał problem
z dietami należnymi członkom Komisji Rewizyjnej.
Tak jej przewodniczącemu p. Wyżykowskiemu, jak
i trzeciemu członkowi, którym był gospodarz ze wsi po
łożonej na południowy zachód od Rzeszowa, bardzo na
tych dietach zależano. Aby je otrzymać, trzeba było wy
stawić rachunek i dzięki jakimś przepisom w statucie
Spółdzielni, ten rachunek musiał być podpisany przez
wszystkich biorących udział w pracach Komisji. M oje
ociąganie się w wystawieniu rachunku powodowało
słuszną irytację p. Wyżykowskiego i naszego trzeciego
kolegi. Pod ich naciskiem podpisałem w końcu co było
potrzeba i, choć z niechęcią, przyjąłem przewidzianą
zapłatę. Nie myślałem wtedy, że w przyszłości więk
szość życia przyjdzie mi spędzić pracując zarobkowo.
Pozycja, jaką zajmowałem w Okręgowej Spółdzielni
Rolniczej, ułatwiła założenie jej filii w Zalesiu. W roz
mowach z sołtysem i kilkoma gospodarzami doszliśmy
do wniosku, że byłoby znacznym ułatwieniem dla miesz
kańców wsi, gdyby się dało otworzyć na miejscu spół
dzielczy sklepik i magazyn. Wymagało to załatwienia
szeregu formalności i stworzenia kapitału zakładowego.
W pierwszym rzędzie trzeba było uzyskać poparcie
w zarządzie Okręgowej Spółdzielni. Zwróciłem się
przeto do jej dyrektorów, prosząc o ich pomoc, którą
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uzyskałem bez trudności. Ustaliliśmy, że lokalna organi
zacja ma być w dużej mierze niezależna, z własnym za
rządem i Radą Nadzorczą, ale afiliowana do Spółdzielni
Okręgowej. Sprawa kosztów i kapitału zakładowego zo
stała załatwiona w ten prosty sposób, że ja zobowiąza
łem się do ich pokrycia. Pozostała konieczność uzyska
nia zgody prezesa Rady Nadzorczej i kreishauptmanna,
którymi był w jednej osobie Heinz Ehaus.
Wiedzieliśmy, że Ehaus był przeciwny tworzeniu ja
kichkolwiek nowych organizacji przez Polaków, więc
można się było spodziewać trudności z jego strony. Na
uczyłem się już jednak, jakie argumenty trafiają do
mentalności urzędników hitlerowskich. Uzyskawszy
więc „audiencję” u kreishauptmanna, przedstawiłem
mu sprawę następująco. Dla wojennego wysiłku Rzeszy
Niemieckiej jest ważne, aby na obszarach administro
wanych przez Niemców rolnictwo dawało jak najlepsze
rezultaty. Im więcej czasu i pracy chłopi wkładają
w uprawę swoich gospodarstw, tym większe są zbierane
przez nich plony. Konieczność chodzenia, czy tez jeż
dżenia furmanką po zakupy do Rzeszowa, odrywa gos
podarzy i ich konie od pracy na roli. Otwarcie miejsco
wego sklepu i składu ograniczy potrzebę chodzenia, czy
jeżdżenia do miasta, a więc zwiększy wkład pracy
w uprawę roli, a tym samym produktywność, więc przy
czyni się do wysiłku wojennego Trzeciej Rzeszy.
Nie wiem do jakiego stopnia ta dość przejrzyście na
iwna argumentacja trafiła do przekonania kreishaupt
manna, ale po zadaniu kilku prostych pytań wyraził
swoją aprobatę, zastrzegając tylko, że jego urząd musi
być zawiadamiany co najmniej tydzień naprzód o każ
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dym zebraniu lokalnej Rady Nadzorczej, i że ja osobi
ście będę odpowiedzialny za poprawne i lojalne w sto
sunku do władz niemieckich funkcjonowanie Spół
dzielni. Dał też zezwolenie na zwołanie zebrania zało
życielskiego, delegując na nie ze swej strony urzędnika
rozumiejącego język polski.
Teraz sprawy potoczyły się już szybko. Zebranie Za
łożycielskie wyłoniło Radę Nadzorczą, której prezesem
zostałem ja, a sekretarzem stary nauczyciel Józio Ziemliński. Z kolei Rada Nadzorcza mianowała kierowni
kiem sklepu mojego traktorzystę, Teodozego Michałka
i o ile pamiętam, zatrudniła na kilka godzin tygodnio
wo jedną z miejscowych dziewcząt jako urzędniczkę.
Okręgowa Spółdzielnia Rolnicza dostarczyła do sklepu
początkowo potrzebne towary i jeszcze przed końcem
194 2 r. został on uruchomiony w pomieszczeniu domu
gromadzkiego, ufundowanego dla wsi przez mojego
Ojca kilka lat przed wojną.
Tak powstała lokalna Spółdzielnia Rolnicza w Zale
siu, do której dołączyli później mieszkańcy niektórych
sąsiednich wsi, szczególnie Matysówki. Funkcjonowała
bardzo dobrze do dnia, kiedy okupacyjne władze ruso—
^komunistyczne wyrzuciły mnie z domu i zabroniły mi
przebywać w okręgu Rzeszowa. Mam nadzieję, że słu
żyła nadal potrzebom miejscowej ludności, także po
wypędzeniu mnie z Zalesia i jego okolic.
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XXXV I
Na wiosnę I 9 4 I r. zmarł greckokatolicki proboszcz
ks. Jan Kamiński. Już od dłuższego czasu niedomagał,
tak że przed samą wojną kuria biskupia przydzieliła mu
do pomocy młodego wikarego. Pomimo, że parafianie
nie mówili po ukraińsku, wikary zaczął wygłaszać kaza
nia w tym języku.
Po wkroczeniu Niemców, pod naciskiem nowych
władz, w porozumieniu z greckokatolicką kurią w Prze
myślu, także ks. Kamiński zaczął mówić kazania po
ukraińsku. Cerkiew była położona od dworu o kilka
dziesiąt kroków, przeto dość często chodziliśmy do
niej na niedzielną mszę świętą. Nie mieliśmy jednak
ochoty na wysłuchiwanie kazań w języku dla nas niezro
zumiałym. Dlatego zaczęliśmy tak lawirować, aby przy
chodzić do cerkwi, gdy kazanie się już kończyło.
Aby obowiązek wysłuchania mszy świętej był
spełniony, trzeba było być obecnym w czasie ofiarowa
nia, podniesienia i komunii. Staraliśmy się przeto przy
chodzić do kościoła pod koniec lub tuż po kazaniu, ale
przed początkiem ofiarowania. W tym celu weszliśmy
w porozumienie z diakiem, który był prawdopodobnie
jedyną osobą rozumiejąca słowa kaznodziei, prosząc
aby przysyłał do dworu jednego z ministrantów, gdy ka
zanie będzie dobiegać końca. Przez jakiś czas ten układ
funkcjonował zadowalająco.
Nominacja nowego proboszcza wymagała aprobaty
kolatora. Procedura przewidywała, że biskup wysuwa
kandydata, którego kolator albo akceptował, albo odrzu
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cał. W wypadku kolatorskiego weta biskup stawiał kolej
no drugą i trzecią propozycję. Jednak jeżeli kolator nie
akceptował żadnej z nich, to czwarty z kolei wybór bi
skupa stawał się ostateczny i nie mógł być zawetowany.
Po śmierci ks. Kamińskiego ta procedura nie weszła
w życie, bo kuria biskupia nie mianowała na razie pro
boszcza, a tylko tymczasowego administratora parafii,
co nie wymagało mojej aprobaty. O ile pamiętam, ka
płan przysłany do Zalesia nazywał się Hlimka lub Holimka. Wkrótce po przyjeździe przyszedł przedstawić
się we dworze. Ta pierwsza wizyta była dość krótka
i oficjalna, ale ks. Hlimka zrobił na mojej Matce i na
mnie bardzo dobre wrażenie.
Początek wojny zastał go we Lwowie, gdzie znalazł
się pod okupacja sowiecką. Z tego okresu wyniósł bez
mała patologiczny wstręt do Sowietów, ale także duży
strach przed nimi. Te uczucia były u niego tak silne, że
nie omieszkał dać im wyrazu już w czasie swej pierwszej
wizyty u nas, choć nie trwała ona długo. Później, kiedy
stał się częstym gościem we dworze, wielokrotnie po
wracał do tego tematu, okazując jak głęboko zakorzenił
się on w jego podświadomości.
W Generalnym Gubernatorstwie władze niemieckie
faworyzowały Ukraińców i starały się podsycać antago
nizmy polsko-ukraińskie, gdy tylko nadarzyła się po
temu sposobność. W tym duchu zaczęli kusić grec
ko—katolickich mieszkańców Zalesia i wsi okolicznych,
aby rejestrowali się jako Ukraińcy, obiecując im za to
ułatwienia w odstawie kontyngentów oraz dodatkowe
kupony na różne towary. Niestety niektórzy, szczegół-
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nie ze wsi Biała, ulegli tym pokusom, co miało mieć dla
nich w przyszłości bardzo smutne skutki.
O tych machinacjach dowiedziałem się po raz pier
wszy właśnie od ks. Hlimki. On sam był rodowitym
Ukraińcem, jednak nie popierał przyznawania się para
fian do obcej im narodowości dla jakichś chwilowych
materialnych korzyści. Jako gorliwy kapłan martwił się
jednak najbardziej tym, że wygłaszając kazania w języku
dla parafian niezrozumiałym, nie może w pełni prowa
dzić działalności duszpasterskiej. Już w kilka tygodni
po objęciu parafii przyszedł mi powiedzieć, że sprawę
przedstawił biskupowi, ale otrzymał odpowiedź, iż
w istniejących warunkach kazania winien nadal wygła
szać po ukraińsku. Uzyskał jednak pewną koncesję. Bio
rąc pod uwagę, że na mszę świętą w obrządku grec
ko—katolickim uczęszczają także kolatorzy cerkwi,
zgodzono się, aby od czasu do czasu, ze względu na
nich powiedział kazanie po polsku. Od tej pory czynił
to przynajmniej raz w miesiącu.

XXXV II
Śmierć ks. Kamińskiego nie była jedyną jaka wydarzyła
się wśród moich przyjaciół i znajomych w ciągu 1942 r.
W Sieteszy zmarł po długiej chorobie Ninon Miliński.
Z nominacji niemieckiego starostwa był on wyznaczo
ny na kierownika majątku i gorzelni sieteskiej. W prak
tyce zarządzał nimi Kazio Łastowiecki, ale po śmierci
Ninona zaistniała obawa nowej ingerencji kreislandwir-
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ta. Na szczęście przyjął on bez komentarzy istniejący
stan rzeczy i do końca okupacji niemieckiej Kazio gos
podarował bez przeszkód ani szykan ze strony władz
powiatowych.
Z początkiem sierpnia był operowany na prostatę
nasz bliski sąsiad Jan Jędrzejowicz ze Staromieścia. Po
operacji miał się dobrze i rekonwalescencja wydawała
się przebiegać pomyślnie. Pamiętam, że na moje imie
niny, a więc 9 sierpnia, do Zalesia przyjechały dwie Jędrzejowiczówny, Natalka i Tereska, które po drodze od
wiedziły swojego ojca w rzeszowskim szpitalu. Mówiły,
że był w doskonałym nastroju, już spacerował po poko
ju i za kilka dni spodziewa! się wrócić do domu. N ieste
ty wkrótce potem wywiązało się zapalenie płuc, a póź
niej zapaść serca i lekarze nie potrafili go uratować.
Na pogrzeb zjechało się wiele osób. Wzięły w nim
także udział rzesze pracowników z majątków nale
żących do Jędrzejowiczów oraz kmieci z okolicznych
wsi, tak że kondukt żałobny prowadzony przez ks. in
fułata Tokarskiego rozciągał się na przeszło pół kilo
metra. Ponieważ większa część domu w Staromieściu
zajęta była przez kwaterunek niemiecki, przyjęcie po
pogrzebie było przygotowane przez Staszka i Irenkę Ję
drzej owicz w Jasionce. Zmarły był jeszcze w sile wieku,
więc uroczystość była bardzo smutna, tak dla jego naj
bliższej rodziny, jak i dla wielu krewnych i przyjaciół.
Administrację Staromieścia przejął teraz najmłod
szy syn Jaś, będący w moim wieku, i tak jak ja zagrzeba
ny po uszy w działalność konspiracyjną. Na szczęście
przejęcie przez niego zarządzania majątkiem nie spot
kało się z trudnościami ze strony władz niemieckich.
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Jaś został zaakceptowany przez kreislandwirta i pani
Maria Jędrzejowiczowa wraz z córkami, utrzymała ma
jątek w swoim ręku, choć większa część dworu była stale
zajęta przez kwaterunki wojskowe.
Rok 1942 pamiętam także jako rok ślubów i uro
dzin. Na początku lata przyjechała do Zalesia moja ulu
biona kuzynka Krzysia Smiałowska. Już rok wcześniej,
będąc na dzień czy dwa w Posadowię, zauważyłem, że
interesował się nią Edzio Romanowski. Teraz powie
działa mi, że się jej oświadczył, ale jej rodzice nie bar
dzo mu byli przychylni. Radziła się przeto co powinna
zrobić. O Edziu miałem jak najlepszą opinię i zdawa
łem sobie sprawę, że rezerwa wujostwa Smiałowskich
była powodowana niechęcią do Matauscha, który go
w Posadowię zatrudnił i nie miała innego uzasadnienia.
Dlatego namawiałem Krzysię na proponowane małżeń
stwo i myślę, że wielkiej zachęty z mojej strony nie po
trzebowała. Jeszcze przed końcem lata odbył się ich
ślub i byli potem przez długie lata, aż do śmierci, bar
dzo szczęśliwym małżeństwem.
W lecie wzięła ślub per procura moja cioteczna siostra
Niusia Makomaska. Jej narzeczony, oficer zawodowy,
był w niewoli niemieckiej i Niusia wiele wysiłku wkłada
ła w przygotowywanie i wysyłanie paczek do oflagu.
Z jakichś względów zawarcie małżeństwa miało uła
twiać przesyłanie tych paczek i korespondencję.
Ceremonia ślubna odbyła się w kościele parafialnym
w Dzierążni. Jako przedstawiciel pana młodego wystę
pował mój brat Stefan. Wymagało to składania przed
ołtarzem przyrzeczeń małżeńskich w imieniu pana mło
dego. Ceremonia wywołała różne komentarze wśród
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mieszkańców parafii. Jedna z wiejskich gospodyń nie
kryła swojego oburzenia w rozmowie z moją bratową
Zosią oświadczając, że gdyby jej chłop chciał klękać
przed ołtarzem z cudzą babą, to by mu tak dała po łbie,
iżby mu się zaraz takich fanaberii odechciało. Po za
kończeniu wojny Niusia spotkała się ze swoim per procu
ra zakontraktowanym mężem już na Zachodzie.
Małżeństwo okazało się trwałe i szczęśliwe.
Ze względu na odległość i trudności w podróżowa
niu, nie byłem ani na ślubie Krzysi, ani na ślubie Niusi.
Przyjechałem natomiast do Dzierążni, jak zwykle koń
mi, na inną uroczystość. Stefanom urodził się syn
i z początkiem jesieni odbył się chrzest, na którym na
dano chłopcu imię Janek. Mnie przypadła w udziale rola
ojca chrzestnego.
Zycie codzienne Stefanów stawało się w tym okresie
trudne. Z niemieckich obozów jenieckich uciekało spo
ro żołnierzy bolszewickich i w okolicach Dzierążni po
tworzyły się grupy tzw. partyzantów radzieckich. Co
raz częściej składały one nocne wizyty we dworze, za
chowując się wrogo i agresywnie.
M oi braterstwo mieli dla nich stale przygotowane
jedzenie, ale to nie chroniło ich od różnych szykan. Ste
fan, który należał do AK, omawiał sytuację z komen
dantami placówki i obwodu, ale ci byli bezradni nie ma
jąc wpływu na bolszewickie bojówki i nie chcąc ich an
tagonizować. Radzili tylko, aby od czasu do czasu po
wiadamiać o napadach organy policyjne, bo to było
przez władze niemieckie nakazane.
Tym razem mój pobyt w Dzierążni był krótki. M ia
łem jeszcze wpaść do Posadowa, aby móc zreferować
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Kaziowi jak idzie tamtejsze gospodarstwo. Edzio Ro
manowski otrzymał niezależną administrację majątku
należącego do kogoś z jego rodziny i zaraz po ślubie
z Krzysią się tam przeniósł. Matausch przyjął na jego
miejsce Adama Gołęmbskiego. Ten obwiózł mnie po
polach, które były właśnie przygotowywane na siewy je
sienne. Wyglądały pięknie, a prace rolne były daleko po
sunięte. Zbiory z poprzednich żniw były dobre, a in
wentarz żywy i martwy prezentowały się doskonale. M i
mo tego, dochody jakie z majątku przekazywano moje
mu bratu, pozostawały niewielkie.
Adaś Gołęmbski tłumaczył to tym, że ani Matausch,
ani Edzio Romanowski nie umieli wykorzystywać moż
liwości sprzedaży nadmiaru produktów na wolnym
rynku. Dla samego Matauscha było to trudne, bo pry
watni kupcy mogliby się obawiać załatwiania z nim
transakcji, ponieważ był oficjalnie Reichsdeutschem.
Romanowski też nie bardzo się do tego nadawał, a przy
tym nie miał w tym względzie dostatecznie wolnej ręki.
Gołęmbski, który był krewnym Matauscha, a przy tym
doświadczonym rolnikiem, spodziewał się, że będzie
mógł dochodowość majątku poprawić.
Po inspekcji pól i folwarku siedliśmy w kancelarii,
aby omówić sprawy gospodarcze i finansowe. Dowie
działem się teraz, że Reichsdeutsch Matausch, jak zre
sztą również Adaś Gołęmbski, byli obaj członkami AK.
To powodowało jeszcze większą ostrożność Maniego
Matauscha, z obawy, aby przez jakieś potknięcie się
w czarnorynkowych interesach, nie utracić zaufania
władz niemieckich, które było pomocne tak w admini
stracji majątku, jak i w pracy konspiracyjnej. Zdawał so-
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bie jednak sprawę, że dochody przekazywane mojemu
bratu Kaziowi były nikłe i zamierzał dać Gołęmbskiemu dostateczną swobodę, aby je poprawić. Zasugero
wał żeby Gołęmbski pojechał teraz ze mną do Zalesia
i abyśmy wspólnie omówili tę sprawę z Kaziem.
Zgodziłem się chętnie i następnego dnia końmi posadowskimi wyruszyliśmy w moją drogę powrotną. Za
trzymałem się jeszcze na jedną noc w Dzierążni, podczas
gdy Adaś Gołęmbski spędził ją w Sielcu należącym do
wuja Adama Makomaskiego. Przespawszy się dobrze
wsiedliśmy do powozu dzierążeńskiego niezbyt wcześnie
rano. W Bełżcu czekały na nas jak zwykle moje zaleskie
konie i wózek, ale nie mieliśmy zamówionej trzeciej
rozstawnej pary na przesiadkę w Jarosławiu. Musieli
śmy się przeto zatrzymać na noc w okolicy tego miasta.
Zajechaliśmy do Głębokiej Tadeuszów Tyszkiewi
czów. Nie byliśmy zapowiedzeni i zastaliśmy raczej za
bawną sytuację. Pan domu był gdzieś w polu, czy też na
folwarku, a w domu znajdowały się cztery niewiasty, pa
ni domu Zofia Tyszkiewiczowa, jej matka także Zofia
Siemieńska, siostra Zdzisława Tarnowskiego z Dziko
wa i dwie moje dalekie kuzynki Stenia i Ewa Dworskie
z niedaleko położonych Pantalowic. Wszystkie były
w doskonałych humorach i z wyjątkiem p. Siemieńskiej
w dość zaawansowanym stanie podchmielenia. Toteż
nasz niespodziewany przyjazd wywołał lekkie zaambarasowanie. Dostaliśmy zaimprowizowaną kolację z kil
koma kieliszkami wódki i znużeni podróżą dość wcześ
nie wycofaliśmy się do przydzielonej nam sypialni. Już
byliśmy rozebrani, gdy wrócił do domu Tadeusz Ty
szkiewicz i przyszedł się z nami przywitać. On był zu-
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pełnie trzeźwy i najwyraźniej nie brał udziału w bibce
zorganizowanej przez cztery panie. Przegadaliśmy
z nim jeszcze pół godziny, po czym zasłużenie oddali
śmy się w ramiona Morfeusza.
Do Zalesia mieliśmy już tylko 50 km, więc zjedli
śmy bez pośpiechu śniadanie i niezbyt wcześnie opu
ściliśmy gościnny dom Tyszkiewiczów. Tym nie mniej
na miejscu znaleźliśmy się już wcześnie po południu.
Jak zwykle, gdy wracałem do domu, ogarniało mnie
uczucie odprężenia i być może nieuzasadnione uczucie
bezpieczeństwa.

XXXV III
Okres od czerwca 1941 do jesieni 1942 r. wspominam
jako najszczęśliwszy z całego mojego życia. Będąc za
miłowanym rolnikiem, szczególnie zainteresowanym
uprawą roślin, cieszyłem się każdym dniem spędzonym
przy zajęciach gospodarskich. Całkowita niezależność
osobista i finansowa dawały mi możność udzielania po
mocy wielu osobom tak w formie materialnej, jak i przez
załatwianie różnych problemów w urzędach okupacyj
nej administracji. Kontynuacja pracy społecznej, w któ
rą tak głęboko zaangażowany był mój Ojciec, w formie
działalności w Radach Nadzorczych Spółdzielni Rol
niczych, dawała poczucie utrzymywania tradycji ro
dzinnej i spełniania obowiązków społecznych. Wreszcie
moja rola w działalności konspiracyjnej zdawała się za
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spokajać potrzebę udziału w walce o niepodległość oj
czyzny.
W tych wszystkich poczynaniach cieszyłem się du
żym powodzeniem i to zapewne ułatwiało nawiązywa
nie serdecznej przyjaźni z wieloma znajomymi, szcze
gólnie w bliższych i dalszych domach sąsiedzkich. A że
odepchnięcie Bolszewików przez armie niemieckie da
leko na wschód, z równoczesnym narastaniem potęgi
militarnej brytyjsko—amerykańskiej, sugerowały ko
rzystne dla Polski zakończenie wojny, to w pogodnym
nastroju radowałem się każdym dniem swojego ówczes
nego życia.
Jesienią 1942 r. zaczęły się pojawiać pierwsze chmu
ry na pozornie jasnym horyzoncie. Już w drugiej poło
wie września komunikaty mówiące o krwawych i prze
wlekłych walkach na ulicach Stalingradu wskazywały, że
armia niemiecka na wschodzie traci inicjatywę. Wywo
łany tym u mnie niepokój przekształcił się w poczucie
zagrożenia, gdy w końcu listopada i grudnia nadeszły
wiadomości o przełamaniu frontu przez Sowietów
w okolicach Woroneża i okrążeniu armii von Paulusa
pod Stalingradem.
Wprawdzie wojska zachodnich aliantów odnosiły
w tym czasie sukcesy w Afryce, ale to były bardzo od nas
odległe tereny, podczas gdy uzyskanie przewagi mili
tarnej przez Bolszewików groziło ich wkroczeniem na
ziemie polskie. Tak moja rodzina, jak i mieszkający wte
dy u nas płk Hulewicz, zdawaliśmy sobie sprawę, że na
dłuższą metę byłoby to dla narodu polskiego, jego kul
tury, tradycji i moralności tragedią o niewyobrażalnych
rozmiarach.
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Jednak na przełomie 1942/1943 r. to zagrożenie
wydawało się jeszcze odlegle i nie przestawaliśmy mieć
nadziei, że Niemcy skapitulują na zachodzie przed
całkowitym załamaniem się ich frontu na terenach ro
syjskich. Pewnej otuchy dodawał także widoczny
wzrost i krzepnięcie sił Armii Krajowej. Powiększał się
wyraźnie jej stan liczebny, a morale tak oddziałów par
tyzanckich, jak i komórek organizacyjnych, było dosko
nałe. Pociągało to za sobą zapotrzebowanie na coraz
częstszą pomoc ze strony Uprawy i jej członków, tak
w formie produktów rolnych, jak i przez organizowanie
środków transportu.
W tym czasie zwrócił się do mnie komendant Obwo
du z zapytaniem, czy nie mó głbym dopomóc w znalezieniu odpowiedniego miejsca na zbudowanie magazy
nu broni w niewielkiej odległości od Rzeszowa. Poro
zumiałem się w tej sprawie z moim leśniczym p. Janu
szkiewiczem. Wiedziałem, że tak on, jak jego dwaj gajo
wi należeli do AK, a las w Hermanowej był oddalony od
Rzeszowa tylko o jakieś 14 km, położony z dala od go
ścińca i dostępny tylko bocznymi drogami. Leśniczy
wyraził zgodę i chęć zaj ęcia się zorganizowaniem maga
zynu. Przekazałem tę informację komendantowi O b
wodu, który nawiązał teraz bezpośredni kontakt z p. Ja
nuszkiewiczem. Na tym skończyła się moja rola, ale
wiem, że magazyn został utworzony i był później wyko
rzystany w ramach akcji bojowej Burza.
Pod koniec roku przyjechał do Zalesia niespodzie
wanie mój brat Stefan ze swoją żoną Zosią i maleńkim
synem Jankiem. Okazało się, że musiał na pewien czas
wyjechać z Dzierążni, gdzie wydarzyła się wstrząsającą
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tragedia. Do wsi przyjechało paru policjantów niemiec
kich z imienną listą kilku chłopców, których chcieli are
sztować. Tak się złożyło, że w pobliżu znajdowała się
jakaś bojówka niezależna od AK, która zaatakowała po
licjantów. Wywiązała się strzelanina, w której byli zabi
ci i ranni.
Następnego dnia przyjechała większa grupa policji.
Wyciągnęli kilku chłopów z Dzierążni, wywieźli ich poza
wieś i rozstrzelali za karę, za zabójstwo swoich kolegów.
Niestety sprawa się na tym nie zakończyła. Po paru
dniach do wsi wpadła nowa grupa policjantów i SS—manów. Otoczyli wieś i rozpoczęli mordowanie męzczyzn,
kobiet i dzieci bez żadnego wyroku, ani rozpoznania.
Kto mógł ratował się ucieczką, szukając schronienia
w pobliskich lasach i wioskach. Niektórzy S S —mani za
instalowali się chwilowo w opuszczonych chałupach, co
stwarzało dodatkowe poczucie zagrożenia.
Gdy ten stan rzeczy trwał przez jakiś czas, mój brat
zdecydował się na interwencję u kreislandwirta. Sam
dwór i fornale pracujący na folwarku byli przez S S —manów zostawieni w spokoju. Jednak ich rodziny i robot
nicy dzienni byli zagrożeni i rozbiegli się po okolicy.
M ój brat opisał kreislandwirtowi wypadki, jakie miały
miejsce w Dzierążni i zwrócił uwagę, że zaistniały stan
rzeczy byl sprzeczny z interesem Rzeszy Niemieckiej.
Gospodarstwo folwarczne nie miało dostatecznej ilo
ści pracowników, a pola chłopskie były porzucone.
Przeciąganie się takiego stanu rzeczy musiałoby mieć
ujemny wpływ na produkcję rolną i odstawę kontyngen
tów, co byłoby niekorzystne dla wysiłku wojennego
Trzeciej Rzeszy.
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Kreislandwirt Robke wysłuchał sprawozdania złożo
nego mu przez Stefana i natychmiast, w jego obecności,
podyktował list skierowany do gubernatora okręgu lu
belskiego, z kopiami do organów bezpieczeństwa. Po
wołując się imiennie na raport złożony mu przez moje
go brata stwierdzał, że sytuacja w Dzierążni odbija się
ujemnie na produkcji rolnej i prosił o jak najszybsze
przywrócenie normalnego stanu rzeczy, bez czego tak
bieżące dostawy, jak i zimowe oraz wiosenne prace rol
ne, potrzebne dla zapewnienia przyszłych zbiorów, nie
mogą być przeprowadzone.
Herr von Gumiński, powiedział skończywszy dyk
tando, ten list zostanie wysłany jutro, a Panu radzę bez
zwłocznie wyjechać z Dzierążni i nie wracać tam przez
kilka tygodni. W tym okresie Pana nieobecność będę
traktował jako usprawiedliwioną.
Stosując się do sugestii kreislandwirta Stefan i Z o
sia szybko się spakowali i już następnego dnia byli
w drodze do Zalesia. To, co opowiedzieli po przyjeździe zrobiło na nas wstrząsające wrażenie, tak ze wzglę
du na współczucie dla okrutnie wymordowanych mie
szkańców Dzierążni i ich rodzin, jak również ze wzglę
du na obawę, aby interwencja Stefana nie ściągnęła na
niego odwetu organów bezpieczeństwa, którego możli
wość była wyraźnie brana pod uwagę przez kreislan
dwirta. Dlatego nerwowo oczekiwaliśmy wiadomości
z Dzierążni. Trwało dość długo zanim one nadeszły, ale
były dobre. W jakieś dwa tygodnie po rozmowie Stefa
na z zamojskim kreislandwirtem oddział SS wyjechał
ze wsi, a na ścianach domów zostały rozlepione afisze
wzywające ludność, aby wracała do domów i zajęć gos
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podarskich. Zawierały one także przyrzeczenie bezpie
czeństwa i opieki władz niemieckich dla wszystkich po
wracających.
Otrzymawszy tę wiadomość Stefanowie zdecydo
wali się wkrótce wracać do siebie, uważając, że są tam
potrzebni tak dla administrowania majątkiem, jak i na
wypadek gdyby ludność wiejska potrzebowała ich dal
szej pomocy. W efekcie jednak, do końca okupacji nie
mieckiej ani wieś, ani dwór dzierążeński nie spotkali się
z żadnymi poważniejszymi szykanami.

X X X IX
Na początku 1943 r. z dużym niepokojem śledziliśmy
wiadomości o działaniach na froncie rosyjskim. Czer
paliśmy je z dwóch źródeł, prasy niemieckiej i tajnych
biuletynów wydawanych przez AK. Gadzinówkę, dru
kowaną w języku polskim przez władze okupacyjne, ku
powaliśmy tylko dlatego, że podawała bieżące zarządze
nia Generalnego Gubernatora. Natomiast czytywali
śmy regularnie gazety niemieckie, głównie Frankfurter
Zeitung i od czasu do czasu Völkischer Beobachter. By
ło w nich oczywiście dużo propagandy i podawane wia
domości były naświetlane tendencyjnie. Same wiado
mości nie były jednak na ogół fałszowane, choć nieraz
zamieszczane z opóźnieniem. Czytając te gazety kry
tycznie i z wyczuciem niemieckiej mentalności, można
było dość dobrze orientować się w bieżącej sytuacji.
Biuletyny AK wypełniały niektóre luki, ale te także trze
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ba było traktować z rezerwą, bo zawierały swoistą pro
pagandę i były często nieścisłe, podając fakty nie za
wsze dobrze sprawdzone.
W styczniu nasze nastroje były minorowe. Kapitula
cja armii Paulusa i przesunięcie się wojsk sowieckich od
linii Donu aż po Dniepr stwarzało poczucie poważne
go zagrożenia. Jednak z końcem lutego i początkiem
marca wydawało się, że Niemcy sytuację opanowali, od
rzucając Bolszewików do linii Dońca. W marcu front
zastygł i wróciła nam nadzieja, ze nasi dwaj wrogowie
będą się ze sobą zmagać jeszcze przez długi czas poza
granicami Polski. Myśleliśmy nawet, że w lecie Niemcy
zmontują na rosyjskich terenach jakąś nową ofensywę.
To, że wejście na ziemie polskie armii sowieckiej
miałoby dla naszego narodu, jego tradycji i kultury
konsekwencje na dłuzszą metę dużo bardziej tragiczne
niz krwawa i bestialska, ale przemijająca okupacja nie
miecka, było dla prawie wszystkich osób spędzających
okres wojny w domu zaleskim, całkowicie jasne.
Wyjątek stanowili państwo Borthowie. Ci Poznania
cy szczerze wierzyli, że Rosjanie zachowaliby się jak na
si sprzymierzeńcy, respektując w pełni polską suweren
ność i polskie prawo. Dr Borth prowadził na ten temat
długie dyskusje z moim bratem Kaziem i z płk. Hulewi
czem. Jednak żadne z ich argumentów nie były w stanie
zmienić jego naiwnych przekonań.
W pierwszej połowie roku Zalesie opuściła spora cz
ęść naszych wojennych gości. Hanka Neusserowa, żona
przedwojennego administratora Kazia Neussera, wraz
ze swoją matką p. Raciborską i małą córeczką Elżunią,
pojechała na jakiś czas do swego wuja Władka Horo-
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dyńskiego z Sieklówki koło Jasła37. Była ona już od paru
lat poważnie chora na serce i wkrótce potem zmarła. Pa
ni Raciborska z małą Elżunią została teraz już na stałe
u swojego brata w Sieklówce.
W tym samym czasie do Rzeszowa przenieśli się
państwo Borthowie. M ojej Matce udało się wyrobić dla
dr. Bortha posadę w urzędzie kreislandwirta. Mając te
raz zapewniony dochód, wynajęli sobie mieszkanie w mieś
cie. Byli tym ogromnie ucieszeni, bo w dodatku do
dwóch córeczek, Grażynki i Wisiuni, urodził się im je
szcze synek, Orcio, i pomieszczenie jakie mogliśmy im
zaofiarować w Zalesiu było dla nich teraz zbyt ciasne.
Ostatni z serii wyjeżdżających był płk Hulewicz.
Zaprzyjaźnił się z kolegą po fachu, Ukraińcem, który
był mianowany przez Niemców weterynarzem powia
towym. Ten zaproponował Hulewiczowi stanowisko za
stępcy i otwarcie filii biura powiatowego w małym mia
steczku, Głogowie, na północ od Rzeszowa. Choć zado
wolony, że może się usamodzielnić, pułkownik czuł się
tam dosyć odcięty od świata. Toteż gdy tylko mógł,
wpadał do Zalesia na pogawędkę i na partię bridża.
Duży pokój gościnny po Borthach zajęła teraz moja
bratowa Wiga, żona Kazia, z dziewięcioletnim synkiem
Samuelkiem. Pierwsze lata wojny spędzała częściowo
w Zalesiu, a częściowo u swojej siostry, Stefy Boguszowej, w Lubaszu koło Szczucina38. Od połowy 1943 r.
aż do końca niemieckiej okupacji mieszkała już stale
w Zalesiu.
Powiatowy weterynarz, który umożliwił Hulewiczo
wi otwarcie przychodni w Głogowie, był jednym z kilku
Ukraińców faworyzowanych przez władze niemieckie.
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Okolice Rzeszowa były czysto polskie, ale w samym
Rzeszowie już przed wojną mieszkała spora grupa inte
ligencji ukraińskiej, gównie nauczycieli gimnazjalnych,
urzędników państwowych i techników. Dzięki poparciu
Niemców szereg z nich zajęło teraz kierownicze stano
wiska w rożnych instytucjach i organizacjach. Znałem
kilku, ale najwięcej kontaktów miałem z prof. Jackiwem,
który kiedyś dawał mi korepetycje z łaciny, a teraz był
dyrektorem Okręgowej Spółdzielni Rolniczo Handlo
wej, i z jego asystentem, inżynierem Slipyjem, bratan
kiem greckokatolickiego metropolity archidiecezji
lwowskiej. Slipyj i jego żona dość często przyjeżdżali
do Zalesia i byli bardzo łubiani przez mojego brata
i przeze mnie. Pamiętam także, że umieścili u mnie na
przechowanie ładną klacz zarodową, kupioną przez
nich w którejś ze stadnin pozostających pod niemiec
kim zarządem. Klacz została przez kogoś nazwana Slypyjką i pod tą nazwą była używana jako koń wyjazdowy
aż do końca okupacji niemieckiej.
Moi znajomi Ukraińcy z Rzeszowa korzystali do
pewnego stopnia z przywilejów dawanych im przez
Niemców, ale zachowywali się poprawnie i nigdy nie za
uważyłem z ich strony oznak nielojalności w stosunku
do Polaków. W rozmowach z nimi na ogół unikałem te
matów politycznych. Nie ukrywali oni jednak przeko
nania, że największym wrogiem dla narodu ukraińskie
go byli Bolszewicy i Imperium Rosyjskie. Na tym pun
kcie nasze poglądy były całkowicie zbieżne.
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XL
Przez pięć lat gospodarowania w Zalesiu ani razu nie
udało mi się rozpocząć wiosennych prac w polu przed
pierwszym kwietniem. Roztopy i deszcze powodowały,
ze na ciężkiej napływowej glinie, choć dobrze zdreno
wanej, orki ani przygotowań do zasiewów nie można
było zaczynać przed końcem marca. Tak było też
w 1943 r., ałe za to od początku kwietnia uprawa pól
szła już pełną parą. Pamiętam także, że początek tego
miesiąca był jeszcze całkiem chłodny, a temperatura
wzrastała gwałtownie około 15. Do tej daty do jazdy
konnej ubierałem tzw. burkę, tj. krótką watowaną wierz
chnią kurtkę, zaś w drugiej połowie miesiąca wystarczał
już tylko sweter pod marynarką.
W maju nadeszły wiadomości o całkowitej kapitula
cji wojsk włoskich i niemieckich w Afryce39, zaś w Rosji
front wydawał się być ustabilizowany. Nie było wpraw
dzie ofensywy niemieckiej, ale Bolszewicy też nie mieli
nowych sukcesów. Dlatego nasze nadzieje na pomyślne
dla Polski zakończenie wojny odżywały i w dobrym na
stroju oddawałem się moim zajęciom na trzech polach
prowadzenia gospodarki rolnej w Zalesiu, pracy spo
łecznej w Spółdzielniach Rolniczych i działalności
konspiracyjnej w AK.
Rozbudowę organizacji podziemnej widziałem teraz
jako priorytet, nie dla bieżącej walki z okupantem nie
mieckim, bo to stawało się bezprzedmiotowe, ale dla
budowania zarówno siły militarnej, jak i siatki cywil
nych organów administracyjnych, zdolnych do spraw-
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nego przejęcia władzy w wypadku kapitulacji Niemiec
w stosunku do naszych zachodnich aliantów. W tym
duchu miałem częste kontakty z rzeszowskim Inspek
torem AK, wkładając dużo wysiłku w organizowanie co
raz bardziej efektywnego zaplecza, jakie dla konspira
cyjnych działań dawała Uprawa.
Miałem przeto w tym okresie dużo zajęć i pracy. Nie
znaczy to jednak, abym nie miał także różnych rozry
wek. Już same zajęcia gospodarcze, społeczne i konspi
racyjne były dla mnie przyjemnością. Spotykałem się
często z sąsiadami i grywałem u nich, czy też u siebie
w bridża. W długie majowe i czerwcowe wieczory, na za
improwizowanym boisku w końcu ogrodu, zbierała się
nieraz grupa młodych chłopców spośród moich pra
cowników folwarcznych, na partię siatkówki. Do tej
paczki należało dwóch Krztoniów, synów karbownika
Marcina, Jasiek Krzysztoń, syn zmarłego polowego
Władysława, i dwóch Sikorów, synów Ignacego, jednego
z fornali. Brał także udział Jaś Ułm, a od czasu do czasu
dołączał grecko—katolicki ks. Hlimka. Ten ostatni stał
się teraz częstym gościem we dworze. Bardzośmy go
polubili i cenili jako przykładnego i inteligentnego ka
płana.
Z pierwszej połowy 1943 r. pamiętam dwie małe wy
prawy myśliwskie. Wczesną wiosną pojechałem do Ba
bicy, gdzie z Kotem Jarochowskim poszliśmy do lasu na
ciąg słonek. Słonki zawiodły, ale był śliczny wieczór
i, mimo że wróciliśmy do domu bez strzału, wyprawa
sprawiła nam dużą przyjemność. Drugie polowanie
miało miejsce na początku czerwca w moim lesie, tzw.
Przylasku. W towarzystwie gajowego Wilka zasiadłem
dość dobrze ukryty w niskim młodniku o kilkadziesiąt
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kroków od gęstych drzew liściastych. Mam do dziś
w oczach to położenie, choć nie pamiętam w jakiej czę
ści lasu się znajdowało. Był jeszcze wczesny wieczór,
gdy wprost naprzeciwko mnie, z gęstego lasu wyszedł
rogacz, zupełnie dobry szóstak. Był tylko na jakieś
30 kroków ode mnie, ale po strzale skoczył z powrotem
w gąszcz. Byłem pewny, że nie mógł być chybiony, więc
wysłałem gajowego, aby przeszukał brzeg lasu.
Ponieważ było jeszcze całkiem wcześnie, sam prze
szedłem na inne stanowisko. Tym razem wiem, że była
to partia liściastego lasu, mająca nazwę Ogonek. Sta
nąłem wśród wysokich drzew, tworzących tutaj rodzaj
kolana z graniczącą łąką. Stałem tam dość długo i już
się dobrze ściemniło, gdy przede mną przeszły sarna
i rogacz. Nie zdążyłem strzelić zanim zakryły je gęste
drzewa po mojej lewej stronie. Uczyniłem teraz parę
kroków do samej granicy z łąką. Sarny musiały usłyszeć
spowodowany tym szelest, bo zawróciły i już w pełnym
galopie przedefilowały przede mną. Byłem teraz przygo
towany i oddałem szybki strzał. Nie zauważyłem reakcji
i obie sztuki wpadły pomiędzy drzewa za zagięciem kola
na. Jednak po małej chwili doszedł do mnie stamtąd od
głos, jak gdyby szamotania się wśród zarośli.
Zrobiło się już zbyt ciemno na poszukiwania, więc
poszedłem do niedaleko stojącej bryczki i wróciłem do
leśniczówki. Tutaj zastałem leśnego Wilka, który moje
go pierwszego kozła nie znalazł. Będąc przekonany, że
musiał on leżeć niedaleko miejsca strzału, poprosiłem
leśniczego, p. Januszkiewicza, aby na drugi dzień zor
ganizował dokładniejsze poszukiwania i objął nimi tak
że miejsce mojego drugiego strzału. Przenocowałem na
leśnictwie, ale wcześnie rano musiałem odjechać do pil
nych zajęć w Zalesiu. Już jednak wczesnym popołu
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dniem zjawił się posłaniec od leśniczego, z prośbą
0 przysłanie wozu, bo oba kozły zostały odnalezione.
Jednego zostawiłem do podziału pomiędzy leśniczym
1 gajowym Wilkiem, a drugiego kazałem przywieźć do
Zalesia, gdzie sarnina stała się miłym urozmaiceniem
naszej codziennej diety.
Nie byłem zapalonym, ani zbyt dobrym jeźdźcem.
Tym nie mniej lubiłem przejechać się na dobrym wierz
chowcu. W 1943 r. najczęściej jeździłem na czterolet
nim, pełnej krwi ogierze Motorze. Miałem jednak także
do dyspozycji dwie ładne klacze zarodowe. Na wiosnę,
w lecie i w jesieni objeżdżałem pola konno przynaj
mniej trzy razy na tydzień. To było dodatkową przy
jemną częścią zajęć gospodarskich. Od czasu do czasu,
choć nie często, wyjeżdżałem także na jakąś przejaż
dżkę nie związaną z normalnymi zajęciami. Takie czy
sto rozrywkowe wyprawy robiłem zwykle w towarzy
stwie dwóch sąsiadek Jędrzejowiczuwien ze Staromieścia, Natalki i Tereski. Jeździliśmy razem do lasu
w Hermanowej lub do któregoś nieco dalszego sąsiedz
twa, jak Babicy Jarochowskich lub Czudca Uznańskich.
W sumie moje życie aż do jesieni 1943 r. było nadal
szczęśliwe i interesujące, choć nie bez niepokoju
związanego z zagrożeniem ze strony Rosji Sowieckiej.

XLI
Od czasu do czasu władze niemieckie zarządzały po
bór koni dla wojska. Na ogół nie było to dla mnie groź
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ne, gdyż ogiery i klacze zarodowe były chronione, a re
szta moich koni folwarcznych dla wojska się nie nada
wała. Jednak na wiosnę 1943 r. miałem w stajni cugowej
dwa ładne młode wałachy i nie było wątpliwości, że te
zostaną zarekwirowane. Wprawdzie wojsko płaciło za
zakupione konie, ale po cenie formalnej, będącej ułam
kiem wartości wolnorynkowej.
Do komisji poborowej należało doprowadzać
wszystkie konie z wyjątkiem ogierów. Obejmowało to
także klacze zarodowe, choć te po przedstawieniu do
kumentów rejestracyjnych były automatycznie zwal
niane. Pojechałem do Rzeszowa, gdzie urzędowała woj
skowa komisja poborowa, powozem i parą klaczy powo
żonych przez pomocnika furmana. M oje nieszczęsne
wałachy wysłałem z wózkiem powożonym przez furma
na Jasia Gliwę. Wszystkie inne konie prowadzili fornale
i chłopcy stajenni, przeważnie luzem.
Pobór odbywał się na dużym placu. Był tak zorgani
zowany, że przy wjeździe wypalano wszystkim koniom
na zadach znak, iż były doprowadzone do komisji, po
czym tworzyła się kolejka do dwóch punktów, gdzie
oficerowie dokonywali selekcji. Konie zarekwirowane
kierowano w prawo, gdzie były przejmowane przez
żołnierzy, a konie zwolnione szły w lewo i odjeżdżały
do domu nie otrzymując już żadnych dalszych znaków
potwierdzających ich zwolnienie.
Jaś Gliwa wjechał na plac i obu wałachom wypalono
na zadach znak, że były przedstawione do poboru. Na
stępnie ustawił się w kolejce, gdzie było już dużo ludzi
i koni, tak że panowało tam spore zamieszanie. Zauwa
żywszy to, trzymał się lewej strony ogonka i w pewnej
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chwili dał się z niego wypchnąć zanim jeszcze dotarł do
stanowiska komisji poborowej. Teraz nie zatrzymywa
ny, ani nie kwestionowany przez nikogo wyjechał z pla
cu i wrócił do Zalesia.
Zajęty legitymowaniem i reklamowaniem klaczy za
rodowych nie zauważyłem tego epizodu, sądząc że fur
man musiał przedstawić wałachy przy drugim punkcie
poboru i tam pobrać za nie kwity na późniejszą wypłatę
pieniężną. Dopiero po powrocie do domu dowiedzia
łem się co się stało, gdy Jaś Gliwa z dumą opowiedział
mi o swoim wyczynie. Wywołało to u mnie zaniepoko
jenie. Na pozór wszystko było w porządku. Wszystkie
moje konie miały wypalone stemple dowodzące, że je
doprowadzono do poboru i zdawało się, że nikt nie za
uważył manewru dokonanego przez furmana. Tym nie
mniej gdyby sprawa się wydała, to groziłyby bardzo dra
matyczne konsekwencje.
Istotnie po kilku dniach przyjechał mój zaprzyjaź
niony S S —man i z bardzo poważną miną oświadczył, że
ma niemiłą sprawę do omówienia. Opisał mi następnie
co się stało dokładnie tak jak to zrelacjonował Jaś Gli
wa. Choć mój rozmówca chciałby mi pomóc, to brak re
akcji na złożone doniesienie mógłby mieć groźne sku
tki dla niego samego.
Działo się to w tygodniu przed Wielkanocą i mieli
śmy w domu dużo wędlin z dwóch świń, jednej zabitej
legalnie na niemieckie pozwolenie, a drugiej nadprogra
mowej. Ta szczęśliwa okoliczność pozwoliła mi na zao
fiarowanie gościowi wyjątkowo obfitych prezentów dla
jego rodziny w Niemczech. Cały czas był uprzejmy, ale
teraz zrobił się już zupełnie serdeczny, do czego porno-
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gło także wypicie kilku „sznapsów”. Wprowadzony
w ten serdeczny nastrój oświadczył, że Herr G raf nie
potrzebuje się martwić, bo on już wszystko załatwił,
tak że donosiciel nie będzie mógł sprawiać dalszych
kłopotów.
Radził jednak, abym jak najszybciej wyzbył się mo
ich wałachów i tutaj wystąpił z bardzo sprytną sugestią.
Wiedział, że niemiecki urząd akcyzy tytoniowej poszu
kuje pary koni i gdyby je ode mnie kupił, to sprawa była
by całkowicie zatuszowana. Zatelefonowałem naty
chmiast, jeszcze w obecności policjanta, do zarządu ak
cyzy. Gdy powiedziałem o co chodzi, połączono mnie
z kierownikiem urzędu, który okazał się bardzo zainte
resowany.
Następnego dnia pojechałem do Rzeszowa, aby po
kazać moje konie. Spodobały się i natychmiast zrobio
no mi ofertę zakupu. Ofiarowana cena była o wiele niż
sza od wolnorynkowej, ale zaproponowano, że w poło
wie zostanie wypłacona w formie papierosów też liczo
nych według taryfy oficjalnej. To było zupełnie ko
rzystne, po krótkim targu transakcja została zawarta
i cała niemiła sprawa szczęśliwie zakończona.
Tak więc S S —man biorący prezenty dla rodziny
w Niemczech okazał się dla mnie użyteczny i lojalny.
Nie należy jednak z tego wysnuwać wniosku, że był
uczciwym człowiekiem. Połączenie lojalnego wywiązy
wania się z „długów wdzięczności” z hitlerowskim zde
prawowaniem zostało zademonstrowane w wypadku,
który wydarzył się nieco później.
Od dłuższego czasu w okolicy Zalesia i sąsiednich
wsi kręcił się stary żebrak. Zachodził często do dworu,
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gdzie dostawał pożywienie i jakąś drobną jałmużnę. Był
mi przeto dobrze znany. Któregoś dnia, na początku
maja, byłem w polu przy obróbce buraków. W odległo
ści jakichś 300 metrów, w rowie przy bocznej drodze
zwanej Drożyskami, siedział ów żebrak i jadł jakieś ka
napki. W pewnym momencie nadjechał wózkiem od
strony wsi „mój” S S —man w towarzystwie granatowego
policjanta. Zatrzymał się i zaczęli rozmawiać z żebra
kiem. Widziałem, jak ruchem ręki wskazał mu, aby wy
szedł na drogę i zaczął iść w stronę gościńca. Następnie
wyciągnął rewolwer i strzałem w tył głowy zabił nie
szczęsnego starca. Potem zawrócił do wsi, gdzie naka
zał sołtysowi, aby pogrzebać ciało zabitego.
Gdy S S —man przyjechał do mnie następnym razem
po swoją porcję aprowizacji, zapytałem go o powód za
strzelenia żebraka. „O, to proste” padła odpowiedź. „On
nie pracował, a jadł”. Odpowiednie zużytkowanie wszyst
kich produktów żywnościowych jest ważne dla niemiec
kiego wysiłku wojennego. Zjadane przez żebraka były
marnowane. Był on więc szkodnikiem i należało go usu
nąć. „Gdybym był jednak wiedział", zakończył swą wypo
wiedź, „że Pan patrzy na tę egzekucję, i że to sprawi Panu
przykrość, to byłbym ją wykonał innym razem".

XLII
Jak w latach poprzednich, tak w 1943 r., wybrałem się
pod koniec czerwca do Dzierążni i Posadowa. Jechałem
jak zwykle rozstawnymi końmi z furmanem Gliwą. Po
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między Jarosławiem a Bełżcem trasa przebiegała przez
tereny zamieszkałe w dużej mierze przez ludność ukra
ińską. Jak już wspomniałem, na wszelki wypadek wozi
łem w kieszeni list polecający, napisany jeszcze przez
grecko—katolickiego proboszcza prałata Jana Kamińskiego na rok przed jego śmiercią. Nie potrzebowałem
go jednak używać, gdyż nigdy nie spotkałem się z żad
nymi trudnościami.
Zbliżając się do Bełżca poczuliśmy silny fetor.
W Bełżcu gościnny dzierżawca, który i tym razem za
prosił mnie na podwieczorek, opowiadał, że smród po
wtarza się od pewnego czasu, gdy wiatr wieje z kierun
ku, gdzie Niemcy zorganizowali obóz koncentracyj
ny40. Uważał, że pochodzi on z palenia zwłok masowo
mordowanych więźniów, głównie Żydów. Trudno mi
było w to uwierzyć, jednak okazało się później, że tak
było istotnie.
W Dzierążni zastałem Stefanów w niewesołym na
stroju. Zmiany jakie zaszły u nich w ciągu ostatnich
kilku miesięcy były i dobre i złe. Zaczynając od tych
pierwszych, z gospodarstwem nie było trudności
i zbiory zapowiadały się lepiej niż w latach poprze
dnich. Także stosunki Stefana ze starostwem i urzędem
kreisłandwirta się poprawiły, tak że z ich strony nie do
znawał żadnych przykrości. Wreszcie na wsi, po powro
cie ludności do domów, sytuacja się unormowała. N ie
mieccy osadnicy zachowywali się przyzwoicie, a od
działy SS i policji przestały molestować ludzi i rzadko
do wsi przyjeżdżały.
Natomiast życie codzienne Stefanów stało się bar
dzo trudne ze względu na częste napady bojówek boi-
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szewicko—komunistycznych, które grasowały w oko
licznych lasach. Składały się one w dużej mierze
z żołnierzy sowieckich, ale brali w nich także udział
miejscowi bandyci polscy i ukraińscy. Ich nocne wizyty
we dworze stały się ogromnie uciążliwe, gdyż nie tylko
żądali jedzenia i pieniędzy, ale przy tym zachowywali
się wrogo i brutalnie.
Doszło do tego, że Stefanowie bali się pozostawać
na noc w domu i zaczęli sypiać w prowizorycznie
urządzonym pomieszczeniu na końcu ogrodu. Dwór
zostawiali otwarty, a w jadalnym pokoju stół zastawio
ny jedzeniem dla nocnych gości.
Będąc członkiem miejscowej organizacji AK, Stefan
informował ją o swoich trudnościach. Jednak polska
komenda nie mogła mu nic pomóc, bo miała ścisłe roz
kazy unikania jakiegokolwiek zatargu z grupami so
wieckimi. Jak na razie nie było rabunku koni ani bydła,
ale mój brat liczył się z j ego możliwością w przyszłości.
W Posadowię sytuacja wyglądała inaczej. Gospodar
stwo funkcjonowało dobrze, a dzięki Adasiowi Gołęmbskiemu dochody przekazywane mojemu bratu Kazio
wi znacznie wzrosty. Żadnych napadów na dwór nie by
ło i bolszewickie bojówki w okolicy nie grasowały. Na
tomiast lokalna organizacja AK, do której należeli tak
Matausch, jak i Golęmbski, informowała, że tworzy się
antypolska organizacja ukraińska, i że w przyszłości na
leży się liczyć z jej atakami na Polaków, łącznie z dwo
rem. Sama wieś Posadów była zamieszkała częściowo
przez ludność polską, a częściowo przez ukraińską. We
wsiach sąsiednich było też dużo Ukraińców i niektórzy
z nich nasiąkli komunistyczną indoktrynacją z krótkie
go okresu, kiedy ten obszar był zajęty przez armię so
wiecką, w jesieni 193 9 r.
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Matausch uważał, że władze niemieckie nie były za
interesowane wytwarzającą się sytuacją, i że gdyby wy
buchły ataki ukraińskie, to one nie będą robić wysiłków,
aby chronić Polaków i utrzymywać porządek. Raczej li
czył na samoobronę oddziałów AK. Powiedział mi przy
tym, że gdyby sytuacja stała się groźna, to on będzie
mógł uzyskać pomoc niemiecką dla ewakuacji żywego
inwentarza. Prosił przeto, abym był przygotowany do
przyjęcia w Zalesiu przynajmniej części koni, krów i owiec z Posadowa.
Pamiętam, że w czasie wizyty w Dzierążni i Posado
wię nadeszła wiadomość o zajęciu przez aliantów wyspy
Pantelleria, położonej niedaleko Sycylii, a więc już
w Europie. To był jedyny jasny przebłysk w atmosferze
stworzonej wiadomościami, jakie otrzymałem od mo
jego brata Stefana i Maniego Matauscha. Toteż wraca
łem do Zalesia dosyć przygnębiony. Tutaj było jednak
jeszcze spokojnie.
W lipcu gazety niemieckie otwarcie poinformowały
o wylądowaniu wojsk alianckich na Sycylii, a później
o upadku Mussoliniego. Nie było w nich jednak wiado
mości o nieudanej ofensywie wojsk hitlerowskich
w Rosji koło Kurska. Upłynęło też sporo czasu zanim
zamieściły wzmianki o rozpoczęciu się i początkowych
sukcesach ofensywy bolszewickiej. Nawet w prasie kon
spiracyjnej przez dłuższy czas sytuacja wojskowa w Ro
sji nie była wyraźnie przedstawiana. Dlatego do końca
sierpnia wydawało mi się, iż front rosyjski pozostawał
ustabilizowany i w tym okresie na przyszłość Polski,
polskiego narodu i własnej rodziny patrzyłem jeszcze
optymistycznie.
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XLIII
Na wiosnę z Krakowskiego Okręgu AK wydzielono
Podokręg Rzeszowski, w którego skład weszły Inspek
toraty Rzeszowski, Krośnieński, Tarnobrzeski i Prze
myski, Nieco później do tej nowej struktury dostoso
wano także Uprawę. Jej Szefem na Podokręg Rzeszow
ski został Henryk Dembiński z Witkowie41, pseudo
nim „Juliusz”, a mnie mianowano jego zastępcą. Nie
pamiętam dokładnie kiedy, ale gdzieś także w tym cza
sie Uprawie nadano nową nazwę Tarcza.
Objęcie nowego stanowiska wymagało przekazania
moich funkcji w Inspektoracie i nawiązania kontaktów
na szczeblu Podokręgu. Szefem Uprawy/Tarczy na In
spektorat Rzeszowski został teraz Ignacy Konopka ze
Strzyżowa. Współpracował on ze mną już od dłuższego
czasu, więc przekazanie mu moich zajęć i kontaktów
poszło gładko i szybko. Znacznie więcej czasu pochło
nęło włączenie się w prace związane z nowym stanowi
skiem.
Henryk Dembiński przedstawił mnie Komendanto
wi Podokręgu, którym był pułkownik Putek, pseudo
nim „Zworny", a ten z kolei zapoznał mnie ze swoim
szefem sztabu Zenonem Sobotą, pseudonim „Swida".
Z tym ostatnim miewałem odtąd dość częste kontakty.
Z kolei przyszło nawiązanie łączności z Szefami Tarczy
w poszczególnych Inspektoratach, a więc Stanisławem
Potockim z Rymanowa42 i Rodrygiem Romerem w In
spektoracie Krośnieńskim i Zdzisławem Wolskim z Siennowa4i w Inspektoracie Jarosławskim. Nie wiem dla
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czego w tym okresie nie nawiązałem kontaktu z Inspek
toratem Tarnobrzeskim. Być może było to wynikiem
podziału pracy pomiędzy moim szefem, Henrykiem
Dembińskim, i mną, miało jednak w przyszłości stać się
dla mnie pewnym utrudnieniem.
Zapoznając się z organizacją Uprawy/Tarczy w Podokręgu, przeprowadziłem, zgodnie z życzeniem De
mbińskiego, porównanie pomiędzy jej działalnością
w poszczególnych Inspektoratach. Świadczenia w na
turze oraz typ i ilość oddawanych usług, różniły się do
pewnego stopnia, co było zrozumiałe ze względu na
różnice w lokalnych warunkach i potrzebach. Były też
jednak różnice w kryteriach dla ustalania składek pie
niężnych dla majątków poszczególnych ziemian. Tutaj
przeprowadziliśmy pewne poprawki i uzgodnienia, w wy
niku których ogólna suma świadczeń pieniężnych nieco
wzrosła. Poszło to szybko i bez trudności.
W tym czasie nastąpiła także zmiana w administro
waniu wpłacanych kwot pieniężnych. Dotąd były one
przekazywane Inspektorom, teraz miały być oddawane
do Komendy Podokręgu. Akumulowaniem wpłat mie
sięcznych i dostarczaniem ich do sztabu płk. „Zwornego" zajmował się „Juliusz”. Jako Szef Uprawy/Tarczy,
otrzymał on jeszcze jedną dodatkową funkcję. Stał się
jednoosobową Komisją Rewizyjną z zadaniem półrocz
nego przeglądania przychodów i rozchodów Podokrę
gu i składania odpowiedniego raportu do dowództwa
Okręgu w Krakowie. Ja w tej „Komisji Rewizyjnej” nie
brałem nigdy udziału ani jako zastępca Dembińskiego,
ani później, gdy przejąłem jego stanowisko.
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W iecie 1943 r. został aresztowany Szef Tarczy w In
spektoracie Krośnieńskim Rodryg Romer, który objął
to stanowisko po wcześniej zagrożonym Stanisławie
Potockim. Uzgodniłem z „Juliuszem”, że ich następcą
zostanie Jan Kanty Dzianott z Lubli. Pojechałem prze
to do niego, aby mu przekazać nominację i omówić pro
gram działalności.
W Lubli zastałem szczupłego mężczyznę w średnim
wieku, którego Kantek Dzianott przedstawił jako In
spektora Krośnieńskiego. Dało to sposobność do wspól
nego omówienia roli i zadań Uprawy/Tarczy, co było in
teresujące i użyteczne. Inspektor „Mikołaj”, L. Grzywacz^Switalski, ogromnie cenił usługi jakie świadczyła
Tarcza i był mocno zaniepokojony tym, że jej Szefowie,
Stanisław Potocki i Rodryg Romer, nie mogli kontynu
ować swoich funkcji. Teraz z zadowoleniem przyjął no
minację Dzianotta, pseudonim „Jodełka”, mówiąc, że
nie mogliśmy dokonać lepszego wyboru.
Z punktu widzenia poprawnej konspiracji moja roz
mowa z „Mikołajem” była niewłaściwa. Jako zastępca
Szefa Tarczy w Podokręgu, powinienem był mieć kon
takty z nim samym, z Komendantem Podokręgu i jego
Szefem Sztabu oraz Szefami Tarczy/Uprawy w Inspek
toratach. W praktyce utrzymywałem także kontakty
z Inspektorem Rzeszowskim oraz z Komendantem
Rzeszowskiego Obwodu, a w sztabie Podokręgu zapo
znano mnie z Inspektorem Tarnobrzeskim „Obu
chem”, z Inspektorem Przemysko/Jarosławskim „Rad
wanem” i nieco później z nowym Inspektorem Kroś
nieńskim „Haszyszem”. Nie znałem oczywiście ich na
zwisk ani adresów, tym niemniej nie było dostateczne
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go uzasadnienia, abym znał ich wygląd i pseudonimy,
ani aby oni znali mnie osobiście.
Gdy myślę o tej sytuacji z perspektywy wielu lat
uważam, że zasady konspiracji nie były stosowane do
statecznie ściśle. To, że w czasie okupacji niemieckiej
wpadki i aresztowania za udział w AK były stosunkowo
rzadkie, zawdzięczano niewątpliwie ogromnej solidar
ności polskiego społeczeństwa. Kiedy po wkroczeniu
wojsk sowieckich powstały w tej solidarności rysy, to
nowy najeźdźca szybko zaczął rozszyfrowywać struk
turę polskich organizacji niepodległościowych.

XLIV
Urodzaje w 1943 r. były rekordowe. Nawet żyto, które
na bogatej zaleskiej glebie wylęgało i dawało niewielkie
plony, tym razem sypnęło ponad 12 cetnarów z morgi.
Dla zamiłowanego gospodarza takie rezultaty są za
wsze wielką satysfakcją. Toteż pomagający mi w gospo
darstwie Jaś Ulm i ja przygotowywaliśmy dożynki
w dobrych humorach. Te odbywały się co roku zaraz po
skończeniu zwózki, a czasem nawet na dzień czy dwa
przed jej końcem. Chłopcy i dziewczęta ustawiali przed
domem snopki zboża pięknie udekorowane bławatka
mi, floksami i kolorowymi wstążkami. Obok znajdowa
ły się stoły, również przystrojone kwiatami. Na nich
ustawiano poczęstunek, wędliny, gorący bigos, ziem
niaki, jarzyny, często mięso z barana lub drobiu, spe
cjalnie zabijanych na uroczystość dożynek, oraz pie
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czywo domowej roboty, chleby i ciastka. Stały tam tak
że kufle do piwa, którego beczki były dzień wcześniej
przywożone z browaru Jędrzejowiczów w Zaczerniu.
Już wcześnie po południu po lewej stronie werandy
lokowała się wiejska orkiestra. Nieco później zaczynali
się schodzić fornale i pracownicy majątku. Na początku
chłopcy, a szczególnie dziewczęta, improwizowali róż
ne wesołe przyśpiewki w charakterystycznej miej scowej
gwarze. Pamiętam urywek jednej skomponowanej dla
mojej Matki: „od Krakowa idzie buza, nasa Pani kieby
róża, kieby róża". Inne były skierowane do mnie, do karbownika, polnych i nieraz dowcipnie do innych zatrud
nionych na folwarku lub z nim związanych. Wkrótce
potem zaczynała grać orkiestra i wszyscy ruszali w tany
tak na werandzie, jak i na żwirowanym i ubitym zajeździe przed werandą. Pomiędzy tańcami korzystano
z przygotowanego poczęstunku i napełniano kufle pi
wem, o ile pamiętam nalewanym wprost z ustawionych
obok domu beczek. Piwa było zawsze pod dostatkiem
i czerpano je bez ograniczeń, natomiast wódka była
przygotowana w niewielkiej ilości. Gospodarował nią
delegowany do tego fornal, albo połowy z poleceniem,
aby nikt nie otrzymał więcej jak trzy, czy cztery kieli
szki. Dzięki temu bawiono się doskonale, ale nie było
nigdy żadnych awantur ani bijatyk, które na innych
wiejskich zabawach, gdzie spożycie wódki nie
ograniczone, zdarzały się dość często.
Pamiętam, że w 1943 r. dożynki były specjalnie
huczne, jakby w przeczuciu, że w swej zwykłej formie
nie będą już mogły być powtórzone. Tym razem oprócz
zatrudnionych na majątku zaprosiłem także kilku po
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ważnych gospodarzy. Siedziałem z nimi na gazonie pod
starą ogromną sosną, gdzie rozmawialiśmy o zbiorach,
różnych problemach wsi i zapewne o rozwoju sytuacji
wojennej. Szczególnie utkwiła mi z tego dnia postać
starego kmiecia Sępa, którego opinię o różnych miej
scowych sprawach zawsze bardzo ceniłem.
Nie byłem nigdy wielkim amatorem tańczenia, ale na
dożynkach tańczyłem zawsze dużo, bo raz po raz
dziewczęta przychodziły zapraszać mnie do tańca. Po
dobna sytuacja miała miejsce na wiejskich weselach, na
które byłem zapraszany dosyć często. Tych w 1943 r.
było specjalnie dużo, ale dokładnie przypominam sobie
tylko dwa, mianowicie wesele Wikty Kielar, jednej ze
stałych pracownic dworu, i wesele w rodzinie drobnych
gospodarzy Wnuków. Tańczenie na weselach miało tę
dobrą stronę, że pozwalano wypocić nadmiar alkoholu,
którego trzeba było wypijać dużo, aby odmową nie ura
zić gospodarzy.
Do końca sierpnia nie mieliśmy jeszcze powodów do
poważniejszego niepokoju, bo front rosyjski był ciągle
daleko i chwilowo nie było wiadomości o rozpoczęciu
się bolszewickiej ofensywy, podczas gdy wiedzieliśmy
o sukcesach aliantów na Sycylii. Lokalnie zdarzył się
jednak bardzo przykry wypadek. Nasza okolica była
spokojna i nie słyszało się o powstawaniu band komunistyczno—bolszewickich. Dlatego napad na leśnictwo
w Hermanowej był dla wszystkich dużym zaskocze
niem. Leśniczy, p. Januszkiewicz, jako członek AK po
zostawał w stałym kontakcie z dowódcą miejscowej pla
cówki. Dlatego, gdy pewnej nocy grupa złożona z kilku
mężczyzn zaczęła się dobijać do leśniczówki, wiedział,
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że nocni goście nie mogli mieć nic wspólnego z polską
organizacją podziemną. Mimo tego zaoferował, że wy
stawi im przez okno posiłek i jakąś sumę pieniężną, ale
odmówił wpuszczenia ich do domu.
W odpowiedzi usłyszał stek przekleństw i zapo
wiedź, że jeżeli napastników dobrowolnie nie wpuści,
to oni włamią się siłą, a potem leśniczówkę podpalą. Na
takie dictum leśniczy wyciągnął dubeltówkę, uchylił ok
no i strzeli! do jednego z bandziorów, zabijając go na
miejscu. Reszta bandy pierzchła, nie troszcząc się o za
bitego towarzysza.
O świcie p. Januszkiewicz zawiadomił o wydarzeniu
komendanta placówki AK. Ten przysłał dwóch miejsco
wych chłopców dla oglądnięcia zwłok. Nie znaleziono
przy nich żadnych dokumentów i nie ustalono kim był
zabity. Teraz z kolei zawiadomiono posterunek grana
towej policji. Po paru godzinach przyjechali dwaj poli
cjanci niemieccy i dwaj granatowi. Ci także nie ustalili
kim był zastrzelony i nie znaleźli przy nim nic godnego
uwagi.
Po tym wypadku leśniczy i jego żona przez dłuższy
czas żyli pod silnym nerwowym napięciem, spodziewa
jąc się ponownego napadu i jakiejś akcji odwetowej. Te
jednak nie nastąpiły i do końca okupacji niemieckiej
państwo Januszkiewiczowie nie byli przez nikogo mo
lestowani.
We wrześniu mieliśmy już wiadomości o sukcesach
armii bolszewickiej i o odwrocie wojsk niemieckich.
Mimo że ten był jeszcze stosunkowo powolny, to mój
brat Kazio i ja zdawaliśmy sobie sprawę, że wkroczenie
Sowietów na ziemie polskie stawało się nieuniknione.
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Przewidując tę nową okupację sądziłem jednak, że nie
będzie ona permanentna. Wydawało mi się, iż nasi za
chodni alianci zechcą i potrafią wymóc odbudowę nie
zależnego państwa polskiego, przynajmniej na części
jego dawnych terenów. W sumie spodziewałem się okre
su okupacji sowieckiej, po którym nastąpiłaby odbudo
wa niepodległej Polski.
W tym scenariuszu widziałem potrzebę silnej pol
skiej organizacji niepodległościowej, rozbudowywanej
w konspiracji pod okupacją niemiecką, ale gotowej do
przeciwstawiania się propagandzie i antypolskim dzia
łaniom władz w okresie przewidywanej okupacji so
wieckiej. Poruszałem ten temat w sztabie Podokręgu,
gdzie jednak walka z Niemcami była nadal traktowana
jako cel główny, podczas gdy w moim pojęciu nabierała
już tylko drugorzędnego znaczenia.
Lokalne wiadomości napływające jesienią z Dzierążni
i Posadowa były także niepokojące. Stefanowie byli ciąg
le narażeni na nocne wizyty band komunistyczno—bol
szewickich, które zaczynały rabować żywy inwentarz.
Pamiętam, że w związku z tym Stefan przysłał do Zale
sia piękną klacz wyjazdową, którą odtąd używałem za
przężoną w pojedynkę do małego lekkiego wózka.
Dwór posadowski stawał się coraz bardziej zagrożo
ny przez organizujące się antypolskie oddziały ukraiń
skie. Na razie był chroniony przez oddział AK, którego
dowództwo było właśnie tam zakwaterowane. Tym
niemniej Matausch sygnalizował, że sytuacja stawała
się bardzo napięta i przewidywał potrzebę ewakuacji in
wentarza żywego.
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W Zalesiu życie toczyło się na razie normalnym try
bem. Władze okupacyjne coraz częściej zarządzały po
bór młodych ludzi do robót w Niemczech. Częściowo
przeprowadzały ten pobór formalnie, a częściowo na
drodze łapanek. Na ogół legitymacje, jakie wystawiałem
chłopcom i dziewczętom pracującym na folwarku, były
respektowane i chroniły od wywozu. Jednak przy łapan
kach były mniej skuteczne. Toteż w tym okresie kilka
krotnie musiałem zwracać się do p. Rosemberga w arbeitsamcie, z prośbą o interwencję co nieraz, choć nie
zawsze, skutkowało. Ta sytuacja powodowała, że coraz
więcej młodzieży prosiło o przyjęcie do pracy na ma
jątku. W rezultacie liczba tak zwanych robotników se
zonowych wzrosła do wysokości, która w normalnych
warunkach byłaby całkowicie nieekonomiczna.
Późną jesienią zdarzył się bardzo niemiły wypadek.
Zastępca kreislandwirta p. Pilmann regularnie, ale bez
zapowiedzenia, objeżdżał wszystkie majątki ziemskie
w powiecie rzeszowskim, sprawdzając jak przebiegają
roboty polne i jak odbywa się dostawa kontyngentów
oraz oceniając przewidywane zbiory. Tym razem wybrał
się do dwóch folwarków położonych dość daleko na po
łudnie od Rzeszowa, Hyżnego44 i Dylągówki45. Oba
były przejęte przez „Liegenschaft” i administrowane
przez trauhändlera. Tak się złożyło, że zajeżdżając
przed jeden z powyższych dworów, chyba w Dylągówce,
natknął się na oddział AK właśnie przechodzący przez
ogród.
Widząc niemieckie auto, oddział zaczął się wycofy
wać, ażeby uniknąć konfrontacji. Niestety porywczy
Pilmann wyskoczył z auta, wyciągnął rewolwer i wołając
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„die Polnische Banditen” zaczął biec w ich stronę. Wo
bec tego skierowało się na niego kilkanaście karabinów,
został rozbrojony i zatrzymany. Nie wiem, co nastąpiło
później, ale o Pilmannie słuch zaginął. Podobno do sta
rostwa przyszedł od niego list proszący, aby nie było re
presji, bo to zagrażałoby jego życiu. W istocie władze
niemieckie nie przeprowadziły żadnej akcji odwetowej,
ale Pilmann już się nie odnalazł.
Ten wypadek zrobił na mnie przygnębiające wraże
nie, bo zastępca kreislandwirta, choć szorstki i rygory
styczny służbista w pełnieniu swoich funkcji, nie po
pełniał żadnych zbrodni i można z nim było rzeczowo
rozmawiać. Był dobrym fachowcem i przydzieloną so
bie funkcję spełniał skrupulatnie, ale nie robiąc Pola
kom niepotrzebnych złośliwości. Pamiętam go przy tym
jako jednego z niewielu całkowicie nieprzekupnych urzęd
ników. Dlatego uważałem go za człowieka uczciwego
i żałowałem tego co się stało, choć zdawałem sobie
sprawę, iż sam ściągnął na siebie nieszczęście przez nie
rozsądne zachowanie przy spotkaniu z oddziałem AK.
Przed końcem roku opuścił Zalesie jeszcze jeden
z naszych wojennych gości. Zbyszkowi Kowalskiemu
udało się znaleźć pracę w jakimś majątku ziemskim, po
łożonym chyba na terenie województwa lubelskiego.
Na razie pozostawali u nas jego rodzice, ale projekto
wał zabranie ich do siebie, gdy tylko urządzi się na swo
im nowym stanowisku. Zamierzał także zabrać moją
kuzynkę Wisię, z którą zaręczył się na kilka dni przed
odjazdem. Ślub chcieli wziąć w Zalesiu na wiosnę lub
w połowie 1944 r.
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Tak więc do stołu wigilijnego w 1943 r. siadało u nas
mniej osób niż w czasie pierwszych czterech lat wojny.
Nie mam szczegółowych wspomnień z tych ostatnich
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w Zalesiu.
W obliczu zbliżającego się od wschodu kataklizmu, nie
mogły być zbyt pogodne.

XLVI
W Generalnym Gubernatorstwie polowanie na zwie
rzynę łowną było formalnie zarezerwowane dla Niem
ców. W moim lesie w Hermanowej organizował je, raz
czy dwa razy w roku, nadleśniczy urzędujący w Borku
Starym, przy pomocy mojego leśniczego, p. Januszkie
wicza. Byłem zawsze zawiadamiany o dacie polowania
i zwykle na nie zapraszany. Dziękowałem uprzejmie za
zaproszenie i znajdowałem jakąś stosowną wymówkę,
aby odmówić, bo było przyjęte, że nie należy brać
udziału w imprezach organizowanych przez Niemców.
W 1 9 4 4 r. polowanie zostało urządzone około poło
wy stycznia i muszę przyznać, że nadesłana mi wiado
mość o jego wyniku była elektryzująca. Zastrzelono
1 6 lisów, a mój leśniczy sygnalizował, że polujący nie
strzelali zbyt dobrze i szereg lisów zostało chybionych.
Przed wojną rozrzucaliśmy w lesie padlinę z zakupio
nych zdechłych koni i krów, aby ściągać tam lisy przed
polowaniem, ale nigdy nie padało ich więcej niż 6 lub 7*
Toteż wiadomość о 16 zastrzelonych lisach podekscy
towała moją żyłkę myśliwską.
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W dwa tygodnie później otrzymałem telefon od
nadleśniczego ze Starego Borku. Zawiadamiał, że ze
względu na nadmiar lisów w okolicznych rewirach,
urządza dodatkowe polowanie w Hermanowej, i że bę
dą w nim brali udział tylko polscy funkcjonariusze nad
leśnictwa, z wyjątkiem p. Staufera, niemieckiego za
rządcy majątków Tyczyn i Biała. Staufer całe swoje ży
cie spędził w Polsce i przed wojną był dzierżawcą lub
administratorem jakiegoś majątku na Wołyniu. Po zaję
ciu tego obszaru przez Bolszewików w 1939 r. został
ewakuowany do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie
otrzymał posadę treuhändlera w Tyczynie. Zachowywał
się poprawnie i właściwie uważaliśmy go za tylko pół
Niemca.
Nadleśniczy bardzo namawiał, abym wziął udział
w organizowanym przez niego polowaniu i tym razem
dałem się skusić. Na tę decyzję wpłynęło zapewne także
uczucie, że może to być ostatnia szansa do zapolowania
w moim lesie, z którym byłem uczuciowo związany od
wczesnego okresu dzieciństwa. Lisy nabrały już do
świadczenia i przez cały dzień pokazał się tylko jeden,
który został przez któregoś z leśniczych gładko chy
biony. Ja zaraz w pierwszym miocie zastrzeliłem zająca,
a potem nie miałem żadnej okazji do strzału. Tym nie
mniej do dziś wspominam serdecznie to moje ostatnie
polowanie w Hermanowej.
Z końcem zimy front utrzymywał się gdzieś w okoli
cach Żytomierza. Było to od nas jeszcze daleko, wyczu
wało się jednak wyraźnie grozę nadciągającego od
wschodu kataklizmu. Gdzieś w tym czasie przyjechali
do Zalesia ze Lwowa rodzice Jasia Ulma, sądząc że do
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nas Bolszewicy dojdą może nieco później niż do Mało
polski wschodniej, i że na zachód od Sanu ich terror bę
dzie może mniej drastyczny. Umieściłem ich na Riegerówce, gdzie pokoje na piętrze były wolne od czasu
śmierci Hanki Neusserowej.
Z terenów wschodniej Polski przyjeżdżali teraz tak
że dość licznie Polacy, zmuszeni do opuszczenia swo
ich stron rodzinnych mordami dokonywanymi przez
zorganizowane bandy ukraińskie. Dwóch, czy trzech
byłem w możności zatrudnić na folwarku.
Chyba w lutym zatelefonował do mojego brata, Ka
zia, Mani Matausch zawiadamiając, że sytuacja w Posa
dowię stała się tak niebezpieczna, iż postanowił ewaku
ować żywy inwentarz. Udało mu się uzyskać od władz
niemieckich wagony dla przetransportowania koni,
krów i baranów do Zalesia i prosił, abyśmy je odebrali
na stacji kolejowej w Rzeszowie. Konie i krowy rozlo
kowałem w oborach i stajniach bez trudności, nato
miast większy kłopot sprawiły barany. W Zalesiu hodo
waliśmy karakuły, zaś w Posadowię były meryno—prekosy. Nie chciałem, aby te dwie rasy się pomieszały, a nie
bardzo miałem miejsce na ulokowanie ich osobno. Pa
miętam ten problem, ale nie pamiętam jak został roz
wiązany.
Chociaż mój brat i ja poprawnie przewidywaliśmy
zalanie ziem polskich przez hordy bolszewickie, to nie
wyciągnęliśmy z tego właściwych wniosków dla prak
tycznego postępowania. Pozostawało nam jeszcze kilka
miesięcy, w czasie których można było przenieść
wszystkie wartościowe przedmioty, jak biżuterię, obra
zy, srebra, czy zastawy stołowe do któregoś z większych

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

W nurcie wydarzeń 2 13

miast oraz sprzedawać co się dało z produktów gospo
darczych, gromadząc możliwie największą ilość płyn
nego kapitału. Zgłaszało się do mnie wtedy kilka osób
z propozycją kupna ziemi na polach położonych w bli
skości Rzeszowa, gdzie cena jednej morgi wynosiła do
brze ponad 1 0 0 0 dolarów amerykańskich. Mogłem zu
pełnie łatwo zgromadzić płynny kapitał kilkudziesięciu
tysięcy dolarów, co w owych czasach stanowiło jeszcze
pewną wartość. W istocie sprzedałem tylko jedną mor
gę, i to wcale nie na własny użytek, ale aby wesprzeć kasę
Podokręgu AK, którego wydatki w 19 4 4 r. gwałtownie
wzrastały.
Nie umiem powiedzieć co myślał mój brat Kazio, ale
ja zakładałem, ze chociaż na pewien czas znajdziemy się
pod rządami i terrorem Bolszewików, to przy ostatecz
nych układach pokojowych, nasi zachodni sojusznicy
zechcą zapewnić Polsce niezawisłość przynajmniej na
części jej przedwojennych terenów. Uważałem przeto
za swój obowiązek, pracować nad wzmacnianiem pol
skich organizacji niepodległościowych, których zwarta
postawa będzie mogła przyczynić się do uzyskania
możliwie najlepszych warunków dla Polski i polskiego
Rządu po zakończeniu wojny. W tym scenariuszu,
opartym na naiwnie patriotycznym zapale młodego
człowieka, ratowanie własnego mienia nie było poważ
ną konsyderacją.
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XLVII
Pod koniec zimy otrzymałem od Henryka Dembińskie
go polecenie udania się na odprawę u Szefa Tarczy na
Okręg Krakowski. Tym razem zasady konspiracji były
przestrzegane ściśle. Przybyłem punktualnie na wyzna
czony adres w Krakowie i po wymianie hasła i odzewu,
zostałem wprowadzony do pokoju, gdzie było już
dwóch panów w średnim wieku. Nie znałem żadnego
z nich i nikt się nie przedstawiał. Zapytano mnie tylko,
czy reprezentuję Podokręg Rzeszowski, co oczywiście
potwierdziłem. Równo 10 minut po mnie przyszedł
czwarty uczestnik odprawy, którego również nie zna
łem, i który się również nie przedstawiał.
Z przebiegu spotkania wynikało, że jeden z panów,
których zastałem w mieszkaniu, był Szefem Tarczy
w Okręgu, a drugi przedstawiał szczebel ogólnokrajo
wy. Ostatnio przybyły reprezentował Tarczę z zachod
niej części Okręgu. Głównym tematem rozmów była
nasza rola w zmieniających się warunkach wojennych.
Opinia władz naczelnych Tarczy była zgodna z moją.
Przewidywano okres okupacji sowieckiej i odzyskanie
suwerenności na części ziem polskich, w ramach trakta
tu pokojowego. W okresie przejściowym widziano po
trzebę utrzymania działalności polskich konspiracyj
nych organizacji niepodległościowych.
Zdawano sobie także sprawę, że pod okupacją so
wiecką materialne podstawy ziemian zostaną zrujnowa
ne, i że w obecnej strukturze Tarcza nie będzie mogła
wypleniać swoich zadań. Równocześnie potrzeby AK
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nie zmaleją, ale raczej mogą wzrastać. Dlatego posta
nowiono rozszerzyć członkostwo Tarczy, wciągając do
współpracy przede wszystkim leśników, młynarzy i bo
gatszych kmieci, dla zapewnienia ciągłości świadczeń
w naturze, oraz adwokatów i lekarzy dla świadczeń pie
niężnych. Z tym poleceniem mój kolega z zachodniej
części Okręgu i ja powróciliśmy do pracy w swoich re
jonach.
Otrzymane instrukcje przedyskutowałem naprzód
z moim bezpośrednim szefem w Tarczy Henrykiem
Dembińskim, a potem z Komendantem Podokręgu
„Zwornym”. Ten ostatni przyjął moje sprawozdanie
z zadowoleniem i zasugerował dla poszerzonej Tarczy
na terenie Podokręgu kryptonim Zaopatrzenie. Wy
znaczył mi także spotkanie ze swoim Szefem Sztabu
„Swidą” mówiąc, że da mu polecenie, aby jeśli to będzie
potrzebne, współpracował w akcji rozbudowy naszej
organizacji.
Tworzenie i organizowanie Uprawy, w którym bra
łem udział kilka lat wcześniej, było zadaniem stosunko
wo łatwym, bo do organizacji werbowaliśmy wtedy tyl
ko ziemian. Cała akcja była więc prowadzona wśród lu
dzi, których się znało osobiście, i z którymi było się
przeważnie w zażyłych stosunkach przyjacielskich. Te
raz trzeba było wyjść z tego koła i budować nową struk
turę, docierając do osób, z którymi nie miało się równie
zażyłych kontaktów.
W rozmowach z Dembińskim i osobno że „Swidą"
uzgodniliśmy, że w poszczególnych Inspektoratach
Szefowie Tarczy nawiążą kontakty z wybranymi przez
siebie członkami grup takich jak leśnicy, młynarze czy
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adwokaci i w każdej grupie zlecą zorganizowanie odpo
wiedniego ogniwa jednej lub dwu osobom. W tej dzia
łalności polecaliśmy jednak dużą ostrożność, bo posze
rzenie naszej organizacji wśród niezbyt nam dobrze
znanych członków społeczeństwa przedstawiało spore
ryzyko dla zachowania konspiracji.
Dembiński porozumiał się bezpośrednio z Szefem
Tarczy w Inspektoracie Tarnobrzeskim, a mnie przy
padło zainicjowanie akcji w Inspektoratach Rzeszow
skim, Jarosławskim i Krośnieńskim. Omówiłem przeto
sytuację kolejno z Ignacym Konopką (Rzeszów), Kan
tyna Dzianottem (Krosno) i Zdzisławem Wolskim (Ja
rosław). Wszyscy zgadzali się, że należy postępować
ostrożnie, a z tego wynikało, że akcja nie będzie postę
pować zbyt szybko.
Ponieważ miałem osobiście dobre kontakty z kilko
ma leśniczymi, wziąłem na siebie bezpośrednio zadanie
zorganizowania współpracy z tą grupą w Inspektoracie
Rzeszowskim. Znałem dość dobrze nadleśniczego
z Borku i uważałem go za szczerego polskiego patriotę.
Porozumiałem się jednak naprzód z moim leśniczym
w Hermanowej p. Januszkiewiczem, który był głęboko
zaangażowany w AK, prosząc go, aby przeprowadził
pierwszy tentatywny sondaż z nadleśniczym. Wkrótce
poinformował mnie, że reakcja była pozytywna, wobec
czego zorganizowałem bezpośrednie spotkanie z nadle
śniczym, na którym formalnie wciągnąłem go do Tarczy/Zaopatrzenia, polecając mu zorganizowanie leśni
ków w Inspektoracie Rzeszowskim. Dalsze jego kon
takty przekazałem Szefowi Tarczy/Zaopatrzenia w In
spektoracie, Ignacemu Konopce. Wiem, że nadleśniczy
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wywiązał się ze swojego zadania bardzo dobrze. Grupa
leśników została zorganizowana w Inspektoracie Rze
szowskim stosunkowo szybko i dokąd to było możliwe,
działała dobrze.
Również w innych Inspektoratach naszego Podokręgu rozbudowa Tarczy/Zaopatrzenia poszła najłatwiej
wśród leśników. W sumie na przełomie lipca i sierpnia
1944 r., a więc w okresie kiedy na nasze tereny wkroczy
li Bolszewicy, w naszej organizacji mieliśmy sporą licz
bę leśników, ale tylko kilku młynarzy oraz nielicznych
lekarzy i adwokatów.

XLVIII
Zawiadomienie jakie otrzymałem na początku marca,
że dowództwo Podokręgu przysyła do mnie na kilku
dniowy pobyt spalonego oficera AK, nie było niczym
niezwykłym. Gdy jednak ten oficer przyjechał, okazało
się, że był to Edzio Romanowski. Został rozszyfrowa
ny przez Gestapo i pewnej nocy nad ranem zjawiła się
policja, aby go aresztować. Zdążył na szczęście wysko
czyć przez okno, a choć dom był otoczony, to strzały
skierowane do niego chybiły. Udało mu się więc uciec,
ale był oczywiście poszukiwany.
Sytuacja była nieprawidłowa. Ponieważ Edzio pra
cował przez parę lat w majątku mojego brata, Posado
wię, i był ożeniony z naszą kuzynką, to zakładając dobre
funkcjonowanie wywiadu niemieckiego, można się było
spodziewać, że będą się o niego dowiadywać w Zalesiu.
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Dlatego po wysłuchaniu opowiadań Edzia o jego przy
godach, wsiadłem z nim na wózek i odwiozłem go do
Staszka Jędrzejowicza do Jasionki. Pozostał tam przez
jakiś tydzień, po czym AK znalazła mu stałe lokum
i przydział służbowy poza granicami Podokręgu.
Choć moja przezorność była niewątpliwie słuszna,
to w praktyce okazała się niepotrzebna. Nikt Edzia
w Zalesiu nie poszukiwał, ani nikt mnie o niego nie in
dagował. Było to jeszcze jednym dowodem, że wywiad
policji niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie nie
był efektywny.
Wkrótce potem przysłano mi innego lokatora. D o
wództwo AK postanowiło dokonać zamachu na linię
kolejową gdzieś w okolicy Jarosławia czy Przemyśla. By
ła to główna magistrala z Krakowa przez Lwów i Tarno
pol w kierunku Kijowa, przewożąca dostawy dla armii
walczącej wtedy w rejonie Żytomierza. Do wykonania
akcji przysłano grupę dywersantów spoza Podokręgu,
wydaje mi się, że z Warszawy. Zadanie zostało dobrze
wykonane i szkody musiały być znaczne, bo spowodo
wały gwałtowną reakcję niemiecką. Władze okupacyjne
zamknęły pasażerski ruch kolejowy, zablokowały więk
szość dróg i rozrzuciły w okolicy znaczną ilość patroli
wojskowych i policyjnych. Poruszanie się w rejonie sta
ło się trudne i niebezpieczne.
Zanim okupanci zdążyli wprowadzić w życie ten
stopień kontroli, zamachowcy mieli możność odskoczyć
kilkadziesiąt kilometrów od miejsca akcji, ale dalej poru
szać się już nie mogli i trzeba ich było zamelinować do
czasu osłabnięcia niemieckiej gorliwości w kontrolowa
niu dróg i przejazdów. W ramach tej akcji jeden z dywer
santów został przysłany na przechowanie do Zalesia.
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Świeżo dokonany sabotaż uważałem za idiotyzm.
Rozumiałem dobrze, że utrudnianie Niemcom oporu
przed marszem hord bolszewickich na zachód było
sprzeczne z polską racją stanu. Nie zmieniało to jednak
faktu, że zamachowcom, którzy wykonali głupi rozkaz
należano udzielić wszelkiej możliwej pomocy. Zakwa
terowałem więc przysłanego mi młodego człowieka
i wystawiłem mu jakiś dokument jako pracownikowi
folwarku.
Teraz nastąpił jednak mały szok. Otóż władze nie
mieckie nasyciwszy teren znaczną ilością policji, SS
i gestapo, zaczęły szukać dla nich zakwaterowania.
Dwóch policjantów polecono mi umieścić we dworze
zaleskim. Przyjechali w kilka godzin po dywersancie.
Umieściłem ich w narożnym pokoju, ale z przejściem
przez środek domu, tak aby mieli wrażenie, że nic się tu
przed nimi nie ukrywa. Równocześnie zapytałem mło
dego Akowca, czy mówi po niemiecku. Na szczęście
okazało się, że władał płynnie tym językiem.
Wobec tego wpadłem na pomysł, aby zaprosić i jego,
i niemieckich policjantów na kolację. Zaproszenie zo
stało przez Niemców chętnie przyjęte i gdy przy poda
nych przed kolacją sznapsach przedstawiłem im Akow
ca jako pracownika majątku, przyjęli to bez zmrużenia
oka. Wywiązała się konwersacja, w czasie której wypły
nął naturalnie temat wysadzenia mostu na linii kolejo
wej. Z czystym sercem mogłem powiedzieć, iż uważa
łem je za sprzeczne tak z interesem niemieckim, jak
i polskim, i że armii niemieckiej na wschodzie życzyłem
wszelkiego powodzenia. Zrobiło to bardzo dobre wra
żenie i reszta wieczoru przeszła w odprężonej atmosfe
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rze. Zagadnienie wojny na zachodzie nie zostało na
szczęście poruszone, a mój młody gość, dywersant, bę
dąc przeze mnie uprzedzony o tym co mogę powie
dzieć, nie zdradził żadnego zaambarasowania, gdy kry
tykowałem dokonany sabotaż.
Niemieccy policjanci pozostali w Zalesiu przez dwa
następne dni, ale kręcili się głównie po wsi i drogach,
nie zdradzając żadnego zainteresowania tym, co się
działo we dworze. Po ich odjeździe młody dywersant
pozostał jeszcze u mnie jakiś czas, ale zagrożenie już
w dużej mierze minęło i w końcu odjechał w swoje stro
ny bez dalszych przygód i trudności.

XLIX
Załatwiając jakieś sprawy w biurze kreislandwirta
Móssnera spotkałem tam jego nowego zastępcę. Został
on przysłany na miejsce Pilmanna, o którym słuch zagi
nął odkąd dostał się w ręce partyzantów. Nowy urzęd
nik miał właśnie rozpocząć objazd majątków ziemskich
w powiecie rzeszowskim i ustaliliśmy jego przyjazd do
Zalesia na następny tydzień. Wiele ważnych wydarzeń
zatarło się już w mojej pamięci, natomiast niektóre bez
większego znaczenia rysują się dziwnie wyraźnie. I tak
pamiętam żywo słoneczne, ale chłodne przedpołudnie
kiedy miała miejsce zapowiedziana wizyta.
Obeszliśmy szybko urządzenia folwarczne, a potem
wsiedliśmy na wózek i wyruszyliśmy na objazd ma
jątku. Powoziłem tym razem sam i nie wziąłem ze sobą
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furmana ani chłopca stajennego. Być może, że to uła
twiło naszą rozmowę. M ój gość okazał się być Śląza
kiem i po pewnym czasie zaczął mówić po polsku. Wy
dawało mi się, że nie był równie doświadczonym agro
nomem jak jego poprzednik Pilmann, być jednak może,
iż jego myśli zaprzątnięte były czym innym niż bieżące
sprawy gospodarcze. Byliśmy na środku łąk po poprze
dnim objechaniu pól, gdy z ust Ślązaka, który przeszedł
znowu na język niemiecki usłyszałem szokującą uwagę:
jaka szkoda, że tak pięknie zagospodarowany majątek
może wkrótce ulec całkowitemu zniszczeniu.
Żachnąłem się na takie oświadczenie, nie wiedząc
jak je mam rozumieć. Chyba Pan wie, kontynuował za
stępca kreislandwirta, jaka jest sytuacja na froncie
wschodnim. Oczywiście wierzymy w zwycięstwo nie
mieckie, tym nie mniej radzę, aby Pan brał pod uwagę
wszelkiego rodzaju możliwości. Po tym oświadczeniu
szybko przeszedł na inne tematy zapowiadając, że
w końcu maja przyjedzie znowu dla oszacowania zbio
rów i ustalenia kontyngentów.
Wkrótce potem miało miejsce kolejne posiedzenie
Rady Nadzorczej Okręgowej Spółdzielni Rolniczo—
—Handlowej. Jak zwykle na początku kreishauptmann
Ehaus wygłosił programowe przemówienie. Tym razem
jednak nie były to peany na cześć zwycięstw niemieckie
go oręża. Tematem była obrona cywilizacji europejskiej
przed zalewem wschodniego barbarzyństwa. Armia nie
miecka broniła wspólnych interesów całej Europy Za
chodniej i leżało w interesie wszystkich społeczeństw
europejskich, łącznie z mieszkańcami Generalnego
Gubernatorstwa, aby jej to zadanie ułatwiać.
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Najwyraźniej sytuacja wojskowa Niemców stawała
się krytyczna i w niezbyt długiej przyszłości trzeba się
było spodziewać ich wycofania się z naszych terenów.
Wiadomości, jakie do nas dochodziły nieoficjalnie, bo
gazety teraz szczegółowych informacji nie podawały,
wskazywały, iż z końcem zimy i początkiem wiosny
miała miejsce kolejna ofensywa bolszewicka, którą uda
ło się Niemcom zatrzymać w okolicach Tarnopola. To
nie było już od nas zbyt daleko.
Mimo tego życie codzienne, gospodarstwo, działal
ność Spółdzielni Rolniczo-Handlowej i funkcjonowa
nie niemieckich organów administracyjnych przebiega
ły normalnym ustalonym trybem. Ja, powodowany swo
im naiwnym, młodzieńczym entuzjazmem, koncentro
wałem wysiłki na rozszerzaniu Tarczy/Zaopatrzenia
i przygotowywaniu jej do przetrwania w konspiracji
okresu kolejnej okupacji. Jak idiota, o zabezpieczeniu
na przyszłość swoich i swojej rodziny interesów prawie
wcale nie myślałem.

L
Ślub Wisi Podolskiej odbył się 29 kwietnia 1944 r.
Nieco wcześniej Zbyszek Kowalski, urządziwszy się
już jako tako na swojej posadzie w Lubelskiem, zabrał do
siebie swoich rodziców. Teraz na ślub przyjechał z nim
tylko ojciec, p. Ignacy Kowalski. Związek małżeński po
błogosławił w kościele parafialnym w Słocinie pro
boszcz ks. Jan Kobak.
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Na małym przyjęciu poślubnym byli w Zalesiu spo
śród naszych gości wojennych pp. Borthowie, płk Hu
lewicz, Jaś Ulm, matka Wisi, wuj Wacek Jabłoński, i p.
Olszańska. Oprócz proboszcza, mojej Matki, mojego
brata Kazia z żoną Wigą i synem Samuelkiem i mnie
były także dwie Jędrzejowiczówny ze Staromieścia, Natalka i Tereska, oraz Marysia Kolska. Ta ostatnia for
malnie zatrudniona w starostwie jako inspektorka ho
dowli drobiu, była po uszy zaangażowana w konspira
cyjnej działalności AK. Cały skład przyjęcia mogę zacy
tować dokładnie, bo uczestnicy wpisali się do zaleskiej
księgi gości, której kopia jest nadal w moim posiadaniu.
Jest to jednak ostatni wpis do tej książki z zaleskiego
okresu mojego życia.
W maju i czerwcu gospodarstwo toczyło się pozor
nie normalnym trybem, ale było urozmaicone zabaw
nym epizodem uprawy koksagizu. Tę roślinę uprawiano
na południowo zachodnich terenach Związku Radziec
kiego. Jej korzenie zawierały substancję, z której można
było otrzymywać jakiś rodzaj kauczuku. Mając braki te
go produktu, Niemcy postanowili rozszerzyć uprawę
koksagizu na inne zajmowane przez siebie tereny.
Wszystkie majątki ziemskie w powiecie rzeszowskim
otrzymały nakaz przeznaczenia, na szczęście małej jednomorgowej powierzchni na tę roślinę.
Otrzymaliśmy przy tym dokładne instrukcje, jak na
leży postępować. Było to nader skomplikowane. Z koń
cem lata 1943 r. trzeba było posiać koksagiz pod
szkłem, w inspektach. Na wiosnę pikowało się małe ro
ślinki na zacisznej grządce w ogrodzie warzywnym
i wreszcie, gdy zrobiło się już całkiem ciepło, przesa
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dzało się flance na starannie przygotowany i znawożony kawałek pola. Wszystko to były roboty ręczne i ogro
mnie pracochłonne.
Niemcy zdawali się przywiązywać duże znaczenie do
tego przedsięwzięcia, bo do urzędu kreislandwirta
przydzielili specjalnego pracownika dla nadzoru nad
uprawą koksagizu. Był nim oficer SS ciężko ranny na
froncie wschodnim i już niezdolny do służby czynnej
w wojsku. Nie miał pojęcia o rolnictwie, ale otrzymał ja
kieś przeszkolenie i jego funkcja polegała na sprawdza
niu, czy majątki ziemskie wykonują polecenie uprawia
nia tej nowej egzotycznej rośliny.
Ani moi sąsiedzi, ani ja nie spodziewaliśmy się, aby
w naszych warunkach klimatycznych można było uzy
skać jakiś przyzwoity plon koksagizu. Tym nie mniej,
dla świętego spokoju, wszyscy próbowaliśmy wykonać
zarządzenie władz niemieckich. Z początku wszystko
szło dobrze. Jesienią 1943 r. roślinki powschodziły
w inspektach jak należy i na wiosnę zostały przepikowane na grządki w ogrodach. Na ogół przyjęły się całkiem
nieźle, jednak nie u wszystkich. W Rudnej Stefana
Dąmbskiego wkrótce po przepikowaniu zaczęły mar
nieć i pozostało ich niewiele do przesadzenia w pole.
Kontroler całego przedsięwzięcia, inwalida S S —man,
rozpoczął swoje urzędowanie w 194 3 r., w okresie kiedy
nasienie trzeba było wysiewać pod szkłem w inspek
tach. Mniej więcej raz na miesiąc objeżdżał wszystkie
majątki ziemskie, sprawdzając jak postępuje uprawa
egzotycznej rośliny. Okazał się przy tym człowiekiem
drobiazgowo systematycznym. Cały powiat podzielił
na kilka grup majątków i w każdej z nich wizytował je
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niezmiennie w tej samej kolejności. Zalesie znalazło się
w grupie, gdzie objazd zaczynał od Słociny Chłapow
skich, przyjeżdżając następnie kolejno do mnie i Staromieścia Jędrzej owiczów, a kończąc go w Rudnej Stefana
Dąmbskiego.
Obok pedantycznej systematyczności drugą cechą
inwalidy SS—mana okazał się pociąg do alkoholu. Po
obejrzeniu uprawy koksagizu przychodzi! zawsze do
dworu na przekąski i wódkę. Tej nigdy nie odmawiał
i pił kieliszek po kieliszku, jak długo mu była podawana.
Jesienne i zimowe objazdy nie nastręczały żadnych
trudności, bo koksagiz wszędzie pod szkłem skiełkował
i wyglądał całkiem nieźle. Problem wyłonił się dopiero
w maju u Stefana Dąmbskiego, gdzie roślinki przepikowane do ogrodu w dużej mierze zmarniały. Gdyby to
było zauważone przez kontrolera, to Dąmbski mógłby
mieć spore nieprzyjemności. Spodziewając się, że w na
szych warunkach klimatycznych kogsagiz zacznie
stopniowo marnieć także w innych majątkach, a przy
tym zdając sobie sprawę, że w ciągu kilku miesięcy Niem
cy mogą być z naszych terenów wyparci, postanowili
śmy spróbować, czy nie da się powstrzymać SS—mana
od dotarcia do Rudnej.
W krytycznym okresie, a więc w maju, przyjechał on
jak zwykle do Słociny. Zygmunt Chłapowski pokazał
mu swoje grządki, a potem zaprosił na zakąski i wódkę,
którą tym razem częstował go nieco dłużej. Wsiadł
z nim wreszcie do niemieckiego auta i razem przyjecha
li do Zalesia. Tutaj procedura została powtórzona i po
poczęstunku nasz kontroler miał już pewne trudności
w chodzeniu. Teraz Zygmunt wrócił do siebie, a ja przy
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siadłem się do auta SS—mana i razem pojechaliśmy do
Staromieścia. U Jasia Jędrzejowicza nastąpiła mała
zmiana w poczęstunku. Zamiast normalnej wódki po
dano czysty spirytus z kilkoma kroplami soku. Trzy
kieliszki wystarczyły, aby nasz gość przestał panować
nad swymi ruchami. Z pomocą przywołanego szofera
doprowadziliśmy go do auta, które zamiast do Rudnej
pojechało z powrotem na jego kwaterę w Rzeszowie.
Identyczna procedura powtórzyła się w czerwcu.
Obawialiśmy się trochę, czy po otrzeźwieniu niemiecki
kontroler nie wystąpi z jakimiś pretensjami lub oska
rżeniem, ale nie było nic podobnego, a on odnosił się do
nas jak najbardziej przyjaźnie. Objazd czerwcowy oka
zał się ostatni, bo biedny inwalida S S —man został
w końcu miesiąca ponownie powołany do służby fron
towej. Niepowodzenie Stefana Dąmbskiego w uprawie
ko gsagizu nie zostało nigdy doniesione do władz nie
mieckich.

LI
Zagłada Posadowa nastąpiła w czasie Świąt Wielkanoc
nych. Wkrótce po ewakuowaniu żywego inwentarza
Mani Matausch, który miał już trudności w chodzeniu
ze względu na zaawansowaną chorobę Parkinsona, wy
jechał ze dworu. Opuścili go także wujostwo Smiałowscy, natomiast pozostał jeszcze Gołębski i najmłod
szy syn wujostwa Smiałowskich, Bolek. W okolicy graso
wały bandy ukraińskie, a we dworze i otoczeniu zainsta
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lowały się uzbrojone odziany AK, które stoczyły pomyśl
nie kilka utarczek z Ukraińcami, Niemcy nie ingerowa
li, czy to ze względu na brak zainteresowania, czy też
nie mogąc już w pełni panować nad sytuacją w terenie.
W Wielką Niedzielę nastąpił skoncentrowany atak
na dwór posadowski. Tym razem oddział AK został za
skoczony i rozbity. Gołęmbski i Bolek Smiałowski zdo
łali się jakoś w ostatniej chwili wyrwać z otaczającego
dom i ogród pierścienia ukraińskich bojówek, ujść z ży
ciem, a nawet wyprowadzić kilka pozostających na fol
warku koni. Jednak dwór i budynki folwarczne zostały
zrabowane i doszczętnie spalone.
W tym czasie życie w Zalesiu toczyło się jeszcze
względnie normalnym trybem. Nadal zajęty przede
wszystkim reorganizacją Tarczy/Zaopatrzenia i spo
dziewając się, że terror zbliżających się ze wschodu
hord armii komunistycznej będzie na naszych terenach
tylko okresem przejściowym, zupełnie zaniedbywałem
zabezpieczenie bytu na przyszłość dla rodziny i siebie.
Jedyny praktyczny krok z tych dni zawdzięczaliśmy
mojej Matce. Dowiedziała się, że w Rzeszowie został
przez kogoś wybudowany nowy parterowy dom, ale
właścicielowi zabrakło pieniędzy na wykończenie jego
wnętrza. Zaofiarowała przeto, że sfinansuje całkowite
wykończenie budowy, w zamian za prawo do dwuletnie
go używania nowego budynku. Umowa została zawarta
i zadanie przeprowadzenia potrzebnych prac otrzymał
nasz stelmach Czyz. Wykonał je znakomicie, sam cięż
ko pracując oraz nadzorując kilku wynajętych robotni
ków. Trwało to kilka miesięcy, ale wszystko było skoń
czone w pierwszych dniach września, właśnie wtedy,
kiedy dom okazał się dla nas bardzo potrzebny.
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Zbiory w 1944 r. zapowiadały się dobrze, choć nie
tak wspaniale jak w roku ubiegłym. Sianokosy, a potem
żniwo ozimego jęczmienia przebiegły normalnie.
Rznęliśmy właśnie rzepak, co przy dużej ilości robotni
ków czyniono sierpami, dla oszczędzenia sypiącego się
ziarna, gdy przyjechał mój brat Stefan. Przywoził swoją
żonę Zosię i synka Janka sądząc, że w okresie nadcho
dzących zmian będą bezpieczniejsi w Zalesiu niż
w Dzierążni, Chwilowo cała moja rodzina — Matka,
dwaj bracia z żonami i synami oraz ja byliśmy wszyscy
razem w naszym domu rodzinnym. Jednak po paru
dniach Stefan wracał do siebie, częściowo ze względu
na dzierążeńskie gospodarstwo, ale głównie dlatego, że
jako członek AK miał przydział do oddziału przygoto
wującego się do udziału w akcji Burza.
Erudyta, historyk drugiej wojny światowej, Liddell
Hart podaje, że Sowieci przełamali front, ustabilizowa
ny od paru miesięcy w rejonie Tarnopola, dopiero około
14 lipca. Koniec zwózki rzepaku, a więc data przyjazdu
Stefanów do Zalesia wypada na przełomie czerwca i lip
ca, a więc według Liddell Harta przed ofensywą Bolsze
wików. Pamiętam jednak dokładnie, że byliśmy już wte
dy przekonani o bezpośrednim odwrocie niemieckim.
W bił mi się w pamięć epizod, kiedy będąc na polu,
z którego zwożono rzepak, nadsłuchiwaliśmy, czy nie
dochodzą odgłosy salw artyleryjskich. Tych oczywiście
jeszcze nie było, bo pozostawały jakieś cztery tygodnie
do przesunięcia się frontu przez nasze tereny.
Z początkiem lipca zaciekły hitlerowiec kreishauptmann Ehaus zaczął organizować wiece, na których
przemawiał do ludności polskiej, wzywając ją do współ
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działania z Niemcami w obronie kultury europejskiej
przed zalewem wschodniego barbarzyństwa. Byłem na
jednym z takich wieców, bo obecność była nakazana.
Ludzie słuchali przedstawiciela zbrodniczego hitle
rowskiego reżimu z politowaniem, ale bez radości
z nadchodzącej zmiany. Większość rozumiała, że ta też
nic dobrego nie przyniesie.
Starostwo niemieckie zwróciło się też do ziemian
z sugestią, aby ewakuowali inwentarze żywe i martwe,
ofiarowując podstawienie wagonów dla transportu, ale
nie podając do jakiej stacji rozładowczej byłyby one
skierowane.
Po porozumieniu się z Henrykiem Dembińskim wy
słaliśmy do członków Tarczy wskazówkę, aby z nie
mieckiej oferty nie korzystali, i o ile wiem, z całego
Podokręgu ewakuował tą drogą swoje mienie jedynie
Alfred Potocki z Łańcuta.
Odrzucając możliwość ewakuacji, trzeba było jed
nak pomyśleć jak ratować bydło i konie przed rabun
kiem, jakiego spodziewaliśmy się w czasie przemarszu
frontowych oddziałów sowieckicb. Wysłałem przeto do
Szefów Tarczy w Inspektoratach polecenie, aby dwory
starały się je rozmieścić wśród gospodarzy wiejskich,
zostawiając najwyżej po kilka sztuk we własnych obo
rach i stajniach. Pamiętam, że w tej sprawie jeździłem
osobiście do Zdzisia Wolskiego (Inspektorat Jarosław
ski) i Kantka Dzianotta (Inspektorat Krośnieński).
W Inspektoracie Rzeszowskim z niektórymi dworami
porozumiałem się bezpośrednio, a do innych instrukcja
została skierowana przez Ignacego Konopkę. Kontakt
z Inspektoratem Tarnobrzeskim utrzymywał jak zwyk
le osobiście Henryk Dembiński.
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Już po 20 lipca wybrałem się do Strzyżowa, aby
omówić jakieś sprawy z Konopką. Nie zastałem go jed
nak w domu, bo jako jeden z oficerów przygotowujących
akcję Burza, był już wtedy w lesie. Wracając ze Strzyżo
wa, wstąpiłem do kilku okolicznych dworów, Nowej
W si Wiktorów, Czudca Uznańskich i Babicy Jarochowskich, gdzie polecenie rozprowadzenia inwentarza oka
zało się w dużej mierze wykonane, ale właścicieli nie by
ło, bo wyjechali do Krakowa. Wiktorów wprawdzie je
szcze spotkałem, byli jednak także w trakcie ładowania
rzeczy do powozów, tuż przed swoim odjazdem.

LII
W połowie lipca dwoma ostatnimi parami koni posadowskich przyjechał do Zalesia Mani Matausch. Od
wiózł mi mój sztucer, który używał w czasie pobytu
w Posadowię. Uważał, że mimo swego zaangażowania
w działalności AK, pozostanie w Generalnym Guberna
torstwie byłoby dla niego, po wejściu Sowietów, zbyt
ryzykowne. Namawiał także mojego brata Kazia, aby na
okres przesuwania się frontu nie pozostawał w Zalesiu.
Tłumaczył, że Kazio, Wiga i Samuelek mogą z nim po
dróżować bezpiecznie, gdyż on w jednej kieszeni ma
paszport niemiecki na wypadek zatrzymania przez
Niemców, a w drugiej dowód członkostwa AK, gdyby
był zatrzymany przez jakąś partyzantkę polską.
Po pewnym namyśle Kaziowie zdecydowali się po
słuchać rady Matauscha i przenieść się na okres przej
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ściowy do jakiejś podkarpackiej miejscowości na połu
dnie od Krakowa i wynająć tam tymczasowe pomie
szczenie od miejscowej rodziny góralskiej. Załadowali
się na dwa wozy, biorąc ze sobą dwóch furmanów zgła
szających się ochotniczo, aby im towarzyszyć. Jednym
z tych furmanów był Kazik Pałka, który już w 193 9 r.
towarzyszył nam, gdy wyjeżdżaliśmy z Zalesia przed
wkroczeniem Niemców. Nazwiska drugiego nie pamię
tam. Był jednym z uciekinierów przed terrorem ukraiń
skim na Wołyniu, który znalazł chwilowe schronienie
i pracę u mnie.
Kaziowie razem z Manim Matauschem i furmanami
dotarli bez przygód do okolic Raby Wyżnej. Tutaj się
rozdzielili. Matausch pojechał dalej, już koleją, do Nie
miec, furmani wrócili do Zalesia, docierając tam, gdy
w naszych stronach pokazały się pierwsze sowieckie od
działy, a Kaziowie wynajęli góralskie mieszkanie i usa
dowili się w nim, na jakiś czas zatrzymując swoje konie
i wozy.
Tymczasem w Podokręgu Rzeszowskim rozpoczęła się
akcja Burza. Podczas gdy działania sabotażowe w okre
sie kiedy front znajdował się jeszcze na terenach rosyj
skich uważałem za nonsens, a nawet za wręcz sprzeczne
z polską racją stanu, to rozumiałem potrzebę i znacze
nie Burzy. Widziałem je nie w sensie militarnym, bo
w takim nie mogły mieć większego znaczenia, ale jako
pożądaną demonstrację istnienia dobrze zorganizowa
nej, niezależnej polskiej formacji wojskowej i cywilnej.
Moje funkcje w konspiracji nie obejmowały żadnej
bezpośredniej roli w Burzy, natomiast szereg moich
sąsiadów i przyjaciół było zmobilizowanych do oddzia
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łów będących teraz w lesie lub do wojskowych załóg
mających tworzyć komendy placu w Rzeszowie, Czudcu i innych miejscowościach. Wśród nich byli Ignacy
Konopka ze Strzyżowa, Zygmunt Chłapowski ze Słociny i Jaś Jędrzejowicz ze Staromieścia.
Zaangażowany w akcji zbrojnej był także mój leśni
czy, p. Januszkiewicz. Oddział AK zaatakował niewielką
formację niemiecką przechodzącą przez Tyczyn od
strony Dynowa i Błażowej w kierunku Rzeszowa.
Uzbrojenie do tej akcji pobrano z magazynu utworzo
nego poprzednio w lesie hermanowskim, pod opieką Ja
nuszkiewicza. W potyczce jaka się wywiązała Polacy od
nieśli sukces zdobywając sporo broni. Tę odsyłano zno
wu do hermanowskiego lasu, gdzie jako kierownik „ar
senału” królował niepodzielnie p. Januszkiewicz.
Z mojego punktu widzenia walka w Tyczynie46 miała
inne uboczne znaczenie. Majątek ziemski Tyczyn był
administrowany przez wyznaczonego z urzędu trauhändlera p. Staufera, porządnego człowieka, ale Niem
ca. Przeto zarządzona przeze mnie akcja rozlokowywa
nia dworskich inwentarzy żywych wśród ludności wiej
skiej, dla ratowania ich przed rozgrabieniem w czasie
wkraczania wojsk bolszewickich, nie mogła objąć Ty
czyna. Teraz teren opanowany był przez AK, a we dwo
rze mieściło się polskie dowództwo oddziału. Nie wiem
co się stało ze Stauferem, ale teraz nie miał on już żad
nego znaczenia.
Postanowiłem przeto pojechać do tyczyńskiego
dworu i prosić komendanta oddziału, aby zorganizował
rozlokowanie krów i koni, gdy tylko sytuacja na to po
zwoli. Walka jeszcze trwała, choć już ze zmniejszonym
natężeniem i sytuacja wyglądała tak, że Niemcy znajdo
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wali się po wschodniej stronie dworu, ubezpieczając
drogę do Rzeszowa, zaś na zachód teren był otwarty.
Wyruszyłem więc wózkiem poprzez wsie Biała i Budziwój. Bez przeszkód przeciąłem gościniec Tyczyn—Rze
szów i bez przygód dojechałem od tyłu do ogrodu ty
czyńskiego dworu. W samym dworze komendant AK,
zadowolony ze swoich sukcesów, był w doskonałym na
stroju i chętnie zgodził się zająć zabezpieczeniem in
wentarza, wykazując zrozumienie, że mógłby zostać
rozrabowany. Moja droga powrotna do Zalesia była
troszkę, ale tylko troszkę, bardziej skomplikowana. Do
jeżdżając do gościńca, zobaczyłem na nim grupę nie
mieckiego wojska. Wycofałem się do wsi Biała i tam
przeczekałem pół godziny. Przy powtórnej próbie prze
jazdu nie napotkałem już Niemców na gościńcu
i wkrótce byłem z powrotem w domu, zadowolony ze
skutecznie wykonanego zadania.

LIII
Z początkiem trzeciej dekady lipca niemieccy urzędnicy
starostwa z kreishauptmannem Ehausem na czele wyje
chali z Rzeszowa. Okazało się jednak, że nie wszyscy,
bo już po ich odjeździe przyjechał do Słociny kreislandwirt Kurt Móssner chcąc zobaczyć się z Zygmuntem
Chłapowskim. Nie zastał go jednak, bo Zygmunt miał
przydział do jednego z oddziałów AK, w ramach akcji
Burza, i był już w lesie. Nie znam dalszych losów Móssnera. Wiem natomiast, że w dzień później do Rzeszo
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wa wrócił Ehaus z nazistowskim komisarzem miasta,
Albertem Pavlu, i robili bezskuteczne poszukiwania za
Móssnerem.
W tym czasie wyjechali także oficerowie kwaterujący
w Zalesiu. Po raz ostatni miałem przez kilka dni cały
dom do swojej dyspozycji. Kazałem otworzyć wszyst
kie podwójne drzwi łączące pokoje w środkowej części
dworu i napawałem się widokiem ich długiej amfilady,
z którą tak bardzo byłem zżyty i do której tak bardzo
byłem przywiązany. Zdawałem sobie sprawę, że być
może jest to ostatnia okazja do pożegnania się z sercem
ukochanego domu.
Uważając, że na okres przesuwania się frontu będzie
dla mojej Matki i bratowej Zosi z małym synkiem Jan
kiem bezpieczniej wyjechać ze dworu, umieściłem ich
tymczasowo na jakiejś kwaterze w Rzeszowie. Spędzili
tam dwa czy trzy dni już po opuszczeniu miasta przez
urzędy niemieckie, ale chwilowo Bolszewików nie było
widać, ani słychać. Nadchodził koniec tygodnia i moja
Matka, która do Rzeszowa przenosiła się bardzo nie
chętnie, wymogła moją zgodę na spędzenie niedzieli
w Zalesiu. Posłałem po nią konie w sobotę po południu.
Zjedliśmy razem kolację i przenocowaliśmy bez żad
nych zakłóceń odgłosami zbliżającego się frontu.
W niedzielę rano panowała nadal cisza, pojawiło się
jednak kilka lekkich czołgów niemieckich. Przyjechały
od strony Matysówki i odjechały drogą na Rzeszów. Pa
rę minut przed dziewiątą poszliśmy na cichą mszę świę
tą do grecko—katolickiej cerkwi. W czasie nabożeństwa
zaczęły dochodzić odgłosy wystrzałów armatnich, a gdy
wyszliśmy z kościoła po wysłuchaniu mszy św., do ka
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nonady armatniej dołączyły się odgłosy serii karabinów
maszynowych, dochodzące tak od strony Tyczyna, jak
i gościńca biegnącego od Łańcuta do Rzeszowa. Nie
było ich jednak słychać na bezpośrednim zapleczu Za
lesia, a niemiecki ogień artyleryjski także nie był skiero
wany na naszą wieś.
W ogrodzie na tyle Riegerówki znajdowała się piw
niczka wbudowana w niewielkie wzniesienie. Ponieważ
od strony Rzeszowa była osłonięta Riegerówką, wyda
wała się dobrym schronieniem w czasie przesuwania się
frontu. Postanowiliśmy przeto schować się w niej i tam
przeczekać rozpoczynającą się bitwę. Dochodząc do
Riegerówki zobaczyliśmy wojskowy łazik, z którego
wyskoczyło dwóch młodych żołnierzy niemieckich,
prosząc o szklankę mleka. Podaliśmy im chętnie kubki
z mlekiem, bo żal nam było tych młodych chłopców wy
raźnie zmęczonych i poddenerwowanych.
Piwniczka, w której zakwaterowaliśmy się na kilka
godzin nie była duża i mogła pomieścić zaledwie moją
Matkę, mnie, państwa Ulmów i kilkoro z naszej służby
domowej. Przygotowaliśmy tam poprzednio jakieś
prowizoryczne oświetlenie, siedzenia i nieco prowian
tów, tak ze dość wygodnie spędziliśmy większość dnia,
bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz. Z początku
odgłosy strzelaniny trochę się nasiliły, ale po południu
zaczęły przycichać. Gdzieś około 7^mej wieczór posta
nowiliśmy rozglądnąć się jak sytuacja wygląda na ze
wnątrz. Wychodząc z naszego schronu zobaczyliśmy,
że cały ogród zalany był mrowiem sowieckich żołnierzy,
którzy siedzieli także przy drodze przed Riegerówką,
w luźnych grupach, nie okopując się, ani nie zachowu
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jąc żadnych widocznych środków ostrożności. Artyle
ria niemiecka z Rzeszowa strzelała, ale jej ogień nie był
skierowany na Zalesie.
Poszedłem teraz zobaczyć, co dzieje się we dworze.
To, co zastałem nie było zaskoczeniem, tym nie mniej
zrobiło bardzo przygnębiające wrażenie. Caluteńki
dom był wypełniony żołnierzami, którzy jak wszy rozleźli się po wszystkich pokojach. Niezajęty był tylko
pokój, w którym mieszkały p. Olszańska i matka Wisi,
bo one nie poszły z nami do schronu i cały czas pozo
stawały u siebie.
Zaczęły się teraz pertraktacje, aby odzyskać dla nas
jakieś pomieszczenie, co było skomplikowane, bo trud
no było się zorientować kto w tym tłumie miał jakiś au
torytet. Nawiązałem wreszcie kontakt z jakimś ofice
rem, chyba politrukiem, któremu zdołałem wytłuma
czyć, że przecież dla mojej rodziny potrzebne jest ja
kieś pomieszczenie. Ostatecznie zwolniono cztery po
koje na piętrze i do tych, już później, żołdactwo się nie
wpychało.
Dzięki temu, że pogoda była piękna i sucha, pokoje
po których rozleźli się żołnierze, nie były zabłocone ani
zbytnio zabrudzone. Panował jednak zupełny chaos,
meble były poprzestawiane, niektórzy Bolszewicy sie
dzieli na krzesłach, inni leżeli na podłodze, a nawet na
stole w pokoju jadalnym. Wszędzie rozrzucone były
przedmioty takie jak plecaki, manierki, puszki i różne
drobiazgi.
Następny szok czekał mnie, gdy poszedłem zoba
czyć co dzieje się w stajniach i oborach. Wszystkie kro
wy i większość koni fornalskich rozmieściłem uprzed
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nio wśród przyjaznych włościan, ale w stajni cugowej
pozostała para koni wyjazdowych i dwa ogiery, a w staj
ni fornalskiej dwa konie dla koniecznych codziennych
zajęć. Wszystkie znikły i już przepadły na zawsze, z wy
jątkiem ogiera, Motora, którego zauważono następne
go dnia wśród żołnierzy na wsi. Z pomocą politruka,
z którym pertraktowałem poprzednio o pomieszczenie
dla mojej rodziny, udało mi się tego ogiera odzyskać
i jakoś później nikt nie próbował go powtórnie ukraść.
Po stwierdzeniu rabunku koni, z pewnym zdziwie
niem przekonałem się, że w chlewie nie brakowało żad
nych świń. Następnego dnia dozorca obory donosił, że
ubyło kilka owiec, ale ja tego na razie nie zauważyłem.
Nie było natomiast wątpliwości co do losu pewnej ilo
ści, drobiu, o którym świadczyły pióra rozrzucone wo
koło kurnika.
W sumie zachowanie wojska radzieckiego w pier
wszym dniu po wkroczeniu w nasze okolice okazało się
nie gorsze, a może nawet lepsze, niż przewidywałem.
W stosunku do mnie i mojej Matki nie było żadnych
osobistych szykan, a tak we dworze, jak i na wsi miały
miejsce tylko zwykłe kradzieże, ale nie było zbrojnych
rabunków, ani gwałtów.

LIV
Walka o Rzeszów trwała jakieś trzy dni. Potem Niemcy
szybko odsunęli się do linii Wisłoki, a bardziej na połu
dniu do okolic Lubli i Frysztaka, gdzie front ustalił się
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na okres kilku miesięcy. Na terenie zajętym przez Bol
szewików szybko zaczęły się tworzyć nowe władze. Ar
mia Krajowa wyłoniła komendy miejskie w Rzeszowie,
czy Czudcu i innych miasteczkach, które zorganizowa
ły lokalne patrole dla utrzymania porządku i bezpie
czeństwa. Komendę Placu w Rzeszowie objął kpt. „Dę
bina” oficer Batalionów Chłopskich i zastępca Komen
danta Obwodu Rzeszowskiego. Jego zastępcą miano
wano Jasia Jędrzejowicza ze Staromieścia. Wyznaczeni
żołnierze AK z biało-czerwonymi opaskami na ramie
niu patrolowali ulice miasta.
Ta sytuacja trwała od 2 do 5 sierpnia, kiedy nastąpiło
spotkanie Komendanta Podokręgu płk. Putka („Zwornego”) , któremu towarzyszył kpt. Pieńkowski, z przed
stawicielem Armii Sowieckiej. Ten ostatni zażądał, aby
wszystkie polskie organizacje, łącznie z oddziałami Ar
mii Krajowej, podporządkowały się tzw. Polskiemu Ko
mitetowi Wyzwolenia Narodowego, zrywając łączność
z polskim legalnym rządem rezydującym w Londynie.
To było oczywiście nie do przyjęcia i w tych warunkach
tak AK, jak i niepodległościowe władze administracyj
ne, zmuszone były powrócić do konspiracji.
Żołnierze, którzy już się ujawnili w ramach chwilo
wo funkcjonującej Komendy Placu, otrzymali roz
kaz złożenia broni na wyznaczonym przez sowieckiego
oficera punkcie i o dziwo, nie zostali przy tej sposob
ności aresztowani. Byli już jednak zdekonspirowani
i musieli się odtąd ukrywać. Dotyczyło to w szczegól
ności kpt. „Dębiny” (Adama Długosza) i jego zastępcy,
por. Jana Jędrzejowicza.
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Natychmiast po wejściu na nasze tereny, Sowieci
przeprowadzili szereg aresztowań. Ofiarą ich padli
między innymi Jaś Konopka w Czudcu, Zdziś Wolski
w Siennowie i mój leśniczy p. Januszkiewicz. Wszyscy
trzej zostali wywiezieni w głąb Rosji i chwilowo rodzi
ny straciły z nimi kontakt. Aresztowano także mojego
bezpośredniego szefa, Henryka Dembińskiego. Został
on wprawdzie wkrótce zwolniony, ale uważał się za spa
lonego i zawiadomił mnie, że swoich funkcji w Tarczy
nie będzie mógł kontynuować. Wobec tego polecał mi,
abym przejął w pełni jego stanowisko. Zaistniałą sytu
ację przedstawiłem „Zwornemu”. Miał on już swoje
własne informacje odnośnie położenia w jakim znalazł
się Henryk Dembiński i jego rezygnację przyjął jako
krok właściwy. Potwierdził przeto moją nominację na
Szefa Tarczy/Zaopatrzenia w Podokręgu.
Przeszliśmy do rozważenia nowopowstałej sytuacji.
Komenda Podokręgu znalazła się w trudnej sytuacji fi
nansowej. Linia frontu oddzieliła ją od dowództwa
Okręgu, a wybuch powstania warszawskiego skompli
kował kontakty z Komendą Główną. Utrudniło to do
pływ gotówki, podczas gdy niedawno przeprowadzona
akcja Burza spowodowała zwiększenie wydatków. „Zworny” apelował przeto do Tarczy/Zaopatrzenia o możli
wie wydatną pomoc tak w formie zwiększonych skła
dek, jak i w formie indywidualnych pożyczek.
W sierpniu i z początkiem września ziemiańska
własność rolna pozostawała jeszcze w rękach prywat
nych, choć przemarsz frontu i szkody czynione przez
frontowe i pozafrontowe oddziały powodowały dotkli
we straty. Ziemianie zdawali sobie także dobrze sprawę,
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ze w najbliższej przyszłości sytuacja może się pogor
szyć i rozumieli, iż ich byt był zagrożony. Mimo tego
odzew na apel „Zwornego” okazał się nad podziw pozy
tywny.
Zanim jednak można było zsynchronizować nasze
dalsze działania, trzeba było załatać dziury jakie po
wstały w Organizacji. SzefTarczy w Inspektoracie Jaro
sławskim, Zdziś Wolski z Siennowa, został wywieziony
do Rosji, S zef w Inspektoracie Rzeszowskim, Ignacy
Konopka ze Strzyżowa, brał udział w akcji Burza i po
ważnie ranny leżał w szpitalu, Szef w Inspektoracie
Krośnieńskim, Kanty Dzianott z Lubłi, był obecnie od
cięty linią frontu i wreszcie nie miałem kontaktu z Sze
fem w Inspektoracie Tarnobrzeskim, bo ten nie został
mi przekazany przez „Juliusza” (Henryka Dembiń
skiego), z którym teraz już nie mogłem się porozumie
wać. Przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia miałem
przeto ręce pełne roboty organizacyjnej.
Na Szefa Tarczy/Zaopatrzenia do Jarosławia poje
chał Jaś Jędrzejowicz, który tak czy tak musiał opuścić
teren Inspektoratu Rzeszowskiego. Z pomocą Jaro
sławskiego Inspektora „Radwana" i Kazia Łastowieckiego z Sieteszy szybko włączył się w tamtejszą sieć or
ganizacyjną. Na Inspektorat Krośnieński, a w praktyce
jego część, z którą pozostawaliśmy w kontakcie, tj. za
jętą przez Sowietów, wyznaczyłem Jana Mycielskigo
z Wiśniowej. Jechałem do niego z nominacją i polece
niami nie bez emocji, bo Wiśniowa położona była bar
dzo blisko linii, na której przez dłuższy czas toczyły się
walki. Dojechałem tam jednak wózkiem z furmanem Ja
siem Gliwą, nie napotykając na żadne trudności. Dom

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

W nurcie wydarzeń 241

i ogród były zatłoczone wojskiem, ale rodzinie Mycielskich zostawiono stosunkowo sporo przestrzeni
i obiad zjedliśmy jak zwykle w pokoju jadalnym, choć
przy akompaniamencie niezbyt odległych salw armat
nich i serii karabinów maszynowych.
Zastąpić też trzeba było Szefa Tarczy/Zaopatrzenia
w Inspektoracie Rzeszowskim, bo Ignacy Konopka nie
tylko nie mógł pełnić swoich funkcji przebywając w szpi
talu, ale jako ranny w akcji Burza był oczywiście zdekonspirowany w oczach nowego okupanta. Początkowo
zwróciłem się do Staszka Jędrzejowicza z Jasionki, ale
on był bardzo zdeprymowany powstałą sytuacją i pro
ponowanej mu funkcji nie przyjął, choć deklarował
pełną współpracę jako zwykły członek organizacji. Zna
jąc dokładnie całą strukturę Tarczy w Inspektoracie
Rzeszowskim, postanowiłem przez pewien czas za
trzymać funkcję Szefa we własnym ręku.
Pozostał teraz tylko problem Inspektoratu Tarno
brzeskiego. Ponieważ nie miałem osobistego kontaktu
z tamtejszym Szefem Tarczy, Komendant Podokręgu,
„Zworny" skontaktował mnie z Komendantem Tarno
brzeskiego Inspektoratu, „Obuchem” (Tadeuszem
Zielińskim). Za jego pośrednictwem przekazałem bie
żące instrukcje i wskazówki dla Tarczy/Zaopatrzenia.
W drugiej połowie sierpnia struktura Tarczy/Zao
patrzenia była już w Podokręgu Rzeszowskim odbudo
wana i zaczęły wpływać składki i darowizny. Pomimo
krytycznej sytuacji ziemiaństwa, wszyscy ci, co nie wy
jechali przed wkroczeniem Sowietów, w pełni uiścili
swoje należności tak w sierpniu, jak i we wrześniu, kie
dy tzw. dekret o reformie rolnej zapowiedział już ode
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branie majątków i całego mienia. Co więcej, w odpowie
dzi na przekazany przeze mnie apel „Zwornego" wielu
uzupełniło ustalone składki dodatkowymi ofiarami. N ie
którzy, jak ja sam i Jaś Jędrzejowicz, udzielili Komen
dantowi Podokręgu znacznych pożyczek dolarowych,
na których zwrot nie można było mieć realnej nadziei.
W tym czasie zaczęły też wpływać pewne, choć w su
mie niezbyt duże kwoty od nowej części Tarczy/Zaopatrzenia, tj. lekarzy, młynarzy, adwokatów i leśników.
Najczynniejsi i najlepiej zorganizowani byli ci ostatni
i oni najdłużej, bo przez kilka miesięcy, już po likwida
cji materialnych podstaw ziemiaństwa, kontynuowali
wspieranie Armii Krajowej tak pieniężnie, jak i w natu
rze, w formie produktów drzewnych.
W sumie przez okres do końca 1944 r. wkład mate
rialny Tarczy/Zaopatrzenia miał dla Podokręgu Rze
szowskiego istotne znaczenie, przyczyniając się wydat
nie do przetrwania działalności niepodległościowej. Dla
mnie osobiście w tych tragicznych dniach odporność
i ofiarność Organizacji, którą kierowałem, była źród
łem dumy i otuchy.

LV
Sierpień 1 944 r. upłynął w Zalesiu bez poważniejszych
szykan ze strony nowego okupanta. Po przesunięciu się
frontu na linię Wisłoki, znaczna część mrowia sowiec
kiej armii opuściła nasze tereny. Pozostało jednak sporo
jakichś luźnych grup i większość mojego domu była na
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dal wypełniona żołnierzami, choć odzyskałem używal
ność pokoju jadalnego i kancelarii. Wśród sowieckich
rezydentów pozostawał jeszcze politruk, z którym po
przednio prowadziłem pertraktacje o pomieszczenie
dla mnie i mojej Matki oraz o odzyskanie skradzionego
ogiera Motora. Był całkiem uprzejmy, więc kilkakrotnie
zapraszaliśmy go na jakieś przekąski i kieliszek wódki,
co przyjmował z wyraźnym zadowoleniem.
Byliśmy w okresie żniw i staraliśmy się prowadzić
możliwie normalne prace polne. Konie i krowy rozmie
szczone u gospodarzy na wsi wróciły do stajni i obór,
ale tych pierwszych było o wiele za mało z dwóch powo
dów. Kilka zostało ukradzionych przez wojsko, a dal
szych kilka, umieszczonych u mnie w 193 9 r. przez
Władka Makomaskiego, oddałem teraz wdowie po nim,
która przewidywała możliwość rychłych wywłaszczeń
i konfiskat. Kośbę żyta rozpocząłem jeszcze przed ka
taklizmem przesuwającego się frontu. Częściowo przy
użyciu żniwiarek ciągnionych przez pozostałe konie,
a częściowo wynajmując ręcznych kosiarzy, udało się ja
koś skosić pola pszeniczne, jęczmienie i owsy. Nie by
łem jednak w stanie własnymi siłami przeprowadzić ich
zwózki. Z pomocą przyszli mi gospodarze wiejscy, włącza
jąc się do prac ze swoimi końmi i wozami na zasadzie,
że część zwożonego zboża zabierali dla siebie. Dzięki
temu, choć z wyraźnym opóźnieniem, żniwa zostały
przeprowadzone i zakończone przed końcem sierpnia.
Obora była znowu pełna. Udoje i odstawa mleka do
mleczarni zostały wznowione, a krowy i barany wycho
dziły codziennie na pastwisko i jak na razie nie było po
ważniejszych trudności z paszą dla nich. Kilka krów
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umieszczonych poprzednio w mojej oborze przez pra
cowników folwarcznych, jak furmana Jasia Gliwę, zo
stało teraz przeniesionych do wiejskich zagród, by je
zabezpieczyć przed możliwością konfiskaty. Odeszły
także krowy przyjęte przeze mnie na przechowanie od
żydowskiej rodziny z Matysówki. Z całej tej rodziny
ocalał tylko jeden chłopiec. Zgłosił się do mnie wkrótce
po przesunięciu się frontu na zachód. Bardzo wylewnie
dziękował mi za przechowanie i zwrot w dobrej formie
jedynego dobytku, z którym mógł wrócić na swoje gos
podarstwo.
W tym okresie nie było dalszych kradzieży inwenta
rza żywego przez sowieckich żołnierzy. Znaczne utrud
nienie spowodowała natomiast decyzja sowieckiej ar
mii o wybudowaniu polowego lotniska na terenie moje
go majątku. Zabrano na ten cel pole z jarą pszenicą
i spory obszar łąk. Ani niedojrzałej jeszcze pszenicy, ani
trawy na łące nie byłem w stanie zebrać w ciągu ofiaro
wanych mi na to dwóch dni, więc ogłosiłem na wsi, aby
kto chce zabrał się do koszenia zabierając ten nieprze
widziany zbiór na własny użytek. Dzięki temu plony
nie zostały całkowicie zmarnowane.
W konsekwencji aresztowania i wywiezienia p. Janu
szkiewicza, musiałem także zająć się znalezieniem no
wego leśniczego. Ten problem udało się rozwiązać wy
jątkowo szybko i pomyślnie. Nie pamiętam już okolicz
ności w jakich, albo od Inspektora Rzeszowskiego, albo
od kogoś ze sztabu Podokręgu, dowiedziałem się o ofi
cerze AK, który był z wykształcenia leśnikiem i nie miał
chwilowo zatrudnienia. Zaprosiłem go na rozmowę,
w czasie której zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie.
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Zatrudniłem go natychmiast i umieściłem na leśnic
twie w Hermanowej, gdzie oczywiście pozostawała na
dal także p. Januszkiewiczowa.
Fakt, że mój nowy leśniczy był oficerem AK nie
pełniącym chwilowo żadnej funkcji, bardzo mi odpo
wiadał. Przy powstającej sytuacji leśnicy stawali się co
raz ważniejszym czynnikiem w działalności Tarczy/Zaopatrzenia, podczas gdy możliwości ziemian raptownie
malały. Zacząłem przeto prawie natychmiast wprowa
dzać mojego nowego pracownika w sieć organizacyjną
Tarczy/Zaopatrzenia na terenie Inspektoratu Rze
szowskiego. Tak w administracji lasu, jak i w działalno
ści konspiracyjnej, okazał się człowiekiem z inicjatywą
i entuzjazmem. Niestety dane mi było współpracować
z nim tylko przez jakieś cztery miesiące i nie pamiętam
ani jego nazwiska, ani pseudonimu.
Wybudowanie przez Sowietów polowego lotniska
było przyczyną dodatkowej niewygody. Przecinało ono
tzw. Średnią Drogę, którą jeździło się normalnie do
Rzeszowa. Teraz trzeba było dojeżdżać do gościńca Ty
czyn—Rzeszów drogą boczną, zwaną Drożyskami, co
zwiększało odległość i było dużo mniej wygodne. Tym
nie mniej jeździć musiałem parę razy w tygodniu, bo
miałem w tym okresie stosunkowo częste spotkania
z Szefem Sztabu Podokręgu, „Swidą”, a także z Inspek
torem „Obuchem", który przekazywał informacje i po
lecenia pomiędzy mną a Szefostwem Tarczy w Inspek
toracie Tarnobrzeskim i przewoził zebrane na tamtej
szym terenie składki.
W Okręgowej Spółdzielni Rolniczej bywałem teraz
rzadziej. Na początku sierpnia odbyło się zebranie Ra
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dy Nadzorczej, bo trzeba było rekonstytuować jej pre
zydium po odjeździe narzuconego przez Niemców
prezesa, a także mianować nowy Zarząd. Dwóch człon
ków Rady postawiło moją kandydaturę na prezesa, ale
jej nie przyjąłem, bo było oczywiste, że w nowych wa
runkach na to stanowisko się nie nadawałem. Zostałem
jednak ponownie wybrany na honorowego sekretarza,
a więc pozostałem nadal członkiem prezydium.
Mimo, że w stosunku do trzech dyrektorów zarządu
z okresu okupacji niemieckiej nie było, o ile wiem, żad
nych poważnych zarzutów, to Rada była zgodna, iż
obecnie należy zastąpić ich nowymi ludźmi. Ukrainiec,
prof. Jackiw, wyjechał z Rzeszowa, gdy wycofywały się
urzędy niemieckie, ale p. Larski pozostał na miejscu,
podobnie, o ile pamiętam, jak trzeci spośród dyrekto
rów, którego nazwisko już zatarło się w mojej pamięci.
Postanowiliśmy zwolnić ich z zajmowanych stanowisk
i mianować nowych dyrektorów. Na naczelnego Rada
powołała jednomyślnie p. Bąka, który był związany
z Zarządem Okręgowej Spółdzielni przed wojną. Na
stanowiska jego dwóch kolegów wysunięto kilku kandy
datów i nad ich wyborem trochę się zastanawiano. De
cyzja została jednak powzięta szybko i zgodnie. Nieste
ty nie jestem pewien ich nazwisk, choć wydaje mi się, że
jeden z nich nazywał się Machowski i był poprzednio
kierownikiem magazynu Spółdzielni w Rzeszowie.
W następnych kilku tygodniach pozostawałem
w przyjaznym kontakcie z dyrektorem Bąkiem, ale w ra
mach rozwijającej się sytuacji mój wkład w dalszą dzia
łalność Spółdzielni nie był już potrzebny, ani nawet po
żądany, Pamiętam, że w formalnym zebraniu Rady
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wziąłem później udział tylko raz, chyba gdzieś w dru
giej połowie października.

LVI
Zaraz po wycofaniu się Niemców z Rzeszowa i okolicy
moja bratowa Zosia z synkiem wrócili do Zalesia.
Wkrótce przyjechał także mój brat Stefan. Brał on
udział w Akcji Burza jako jakiś rodzaj starszego sanita
riusza. Po zakończeniu działań w lasach położonych
pomiędzy Tomaszowem Lubelskim a Zamościem nie
zatrzymał się już w Dzierążni, lecz zaraz wyruszył do
Zalesia. Miał po temu dwa powody. Po pierwsze, była tu
już jego żona z synkiem, a po drugie, w Dzierążni
juz spalony swoim znanym w okolicy udziałem w Akcji
Burza i zagrożony aresztowaniem przez władze ru
so—komunistyczne.
W połowie sierpnia został ogłoszony dekret pseu
do—polskich władz kreowanych przez sowieckiego oku
panta o częściowej mobilizacji. Poborowi miały podle
gać cztery roczniki 1 9 2 1 —1924- Nie obejmowało to
mnie, bo byłem urodzony w 1920 r., ani mojego brata
Stefana, który był ode mnie o kilka lat starszy. Jednako
woż od naszych roczników, choć nie podlegały poboro
wi, zażądano, aby się rejestrowały w ośrodku mobiliza
cyjnym. Dowództwo AK, stojąc na stanowisku, że woj
sko tworzone pod dowództwem pseudo—marszałka
Roli—Żymierskiego47 nie było armią suwerennego pań
stwa polskiego, a tzw. Komitet Lubelski nie miał żad

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

2 4 8 Roman Gumiński

nych konstytucyjnych podstaw do wydawania jakich
kolwiek dekretów, zalecało ignorowanie tych nakazów
mobilizacyjnych. W tej sytuacji postawa społeczeństwa
polskiego została zademonstrowana faktem, że do rejo
nowej komendy uzupełnień w Rzeszowie, obejmującej
powiaty rzeszowski, brzozowski i krośnieński, zgłosiło
się zaledwie kilkunastu poborowych. W końcu sierpnia
19 4 4 r. polski patriotyzm był jeszcze siłą żywą, a lojal
ność wobec legalnych i praworządnych organów pol
skiej podziemnej struktury państwowej pozostawała
u wielu niezachwiana. Również i rejestracja roczników
starszych niż poborowe została w ogromnej mierze
zbojkotowana. Tak więc ani mój brat, ani ja nie zgłosili
śmy się do rusoTkomunistycznej komendy uzupełnień.
Ponieważ jednak można było przewidywać rozmaite
kontrole rozbudowujących się jednostek tzw. służby
bezpieczeństwa, postarałem się dla siebie i Stefana
o podrobione pieczątki rejestracyjne na naszych ken
kartach, które na razie pozostawały powszechnie uży
wanymi dowodami osobistymi.
Było teraz już blisko końca sierpnia i żniwa, choć
bardzo opóźnione, zostały w Zalesiu ukończone. Tra
dycyjnie nadszedł czas zorganizowania dożynek. Wiel
ka weranda, zajazd przed domem i gazon, gdzie je
zwykle urządzałem, roiły się ciągle od sowieckich
żołnierzy. Zwoływano tam dwa czy trzy razy wiece, na
które była spędzana służba folwarczna i nieco innych
mieszkańców wsi, by wysłuchać opowieści o wspania
łych osiągnięciach ustroju komunistycznego i o raju,
jaki zapanował obecnie w Rosji. M oj a Matka i ja musie
liśmy uczęszczać na te wiece, ale trzeba przyznać, że so-
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wieccy propagandziści traktowali nas z wyraźnymi
względami, przynosząc i ustawiając dla nas krzesła na
honorowych miejscach w środku gazonu.
W tych warunkach o urządzeniu dożynek jak zwykle
przed domem mowy być nie mogło. Również na po
dwórzu przed stajniami i oborami stały jakieś wozy
i kręcili się żołnierze. Udało się jednak zwolnić na czas
wybranego popołudnia spory teren przed stajnią cugo
wą i tam zainstalować wiejską orkiestrę, stoły z prze
kąskami i beczki piwa, jak zwykle sprowadzone z bro
waru w Zaczerniu. Tak więc w końcu lata odbyły się raz
jeszcze dożynki w Zalesiu. Tańczono, zagryzano i pito,
ale nie było zwykłej wesołości. Przygnębienie, oczywi
ste u mnie i mojej rodziny, było również wyraźnie wi
doczne wśród większości zgromadzonych pracowni
ków folwarcznych. Były snopki i wieńce udekorowane
polnymi kwiatami, dziewczęta jak zwykle przychodziły
zapraszać mnie do tańca, chłopcy przytupywali przy
oberku, ale nie pamiętam tradycyjnych przyśpiewek,
ani werwy z jaką dawniej Jaś Gliwa popisywał się tań
czeniem walca „bez nogę”. Przypomina mi się, że
udział wzięło kilka żołnierek sowieckich, i ze jedna
przyszła prosić mnie do tańca. Oczywiście zaproszenie
przyjąłem, ale wynik też był smutny, bo tańczyć zu
pełnie nie umiała. Te ostatnie dożynki nie trwały długo
i pozostawiły u mnie wspomnienie bardzo smutnego
popołudnia.
Wkrótce po zakończeniu żniw i dożynkach zarządzi
łem młockę pewnej ilości zboża i wydałem wszystkim
pracownikom majątku pełną roczną ordynarię. Miałem
teraz poczucie, że ich byt został w znacznej mierze za
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bezpieczony do czasu następnych zbiorów. Przy tej
sposobności kilkadziesiąt cetnarów pszenicy i żyta wy
słałem na jakiś skład w Rzeszowie jako zabezpieczenie
dla siebie samego. Nie uczyniłem jednak następnego
logicznego kroku i nie wymłóciłem ani rzepaku, ani do
statecznej ilości zboża, by je sprzedać, co w danej chwili
było jeszcze możliwe i wzmocniłoby moje rezerwy pie
niężne.
Z młodzieńczym entuzjazmem, obok walki czynnej
z najeźdźcami, na pierwszym miejscu, a ponad wszyst
kimi względami osobistymi, stawiałem dobro kraju
i społeczeństwa, które w moim ówczesnym mniemaniu
wymagało zachowania gospodarstwa wiejskiego w jak
najlepszym stanie. Oznaczało to w danej chwili kon
centrowanie wszelkich posiadanych środków na orkę
i przygotowanie jesiennych zasiewów. Zdekompleto
wanie siły pociągowej i opóźnienie prac polnych
w okresie przesuwania się frontu były wielkimi utrud
nieniami. Byłem zmuszony zrezygnować z uprawy rze
paku, będącego klejnotem wśród zaleskich plonów, bo
to wymagałoby bardzo starannego, pracochłonnego
i wczesnego przygotowania pola. Jednak, aby zabezpie
czyć posiadanie ziarna rzepaczanego na zasiewy w póź
niejszych latach, udało mi się przygotować pod rzepak
drobny skrawek pola i zasiać go w pierwszych dniach
września. Inne wczesnojesienne prace polne posuwały
się naprzód możliwie sprawnie. Było to w dużej mierze
zasługą wszystkich pracowników majątku, którzy lojal
nie i z oddaniem wykonywali swoje zajęcia.
Niedługo po załamaniu się rozmów o możliwości
współpracy AK z armią sowiecką, Komendant Podokrę-
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gu, „Zworny”, zwrócił się do mnie z prośbą o zorgani
zowanie stale działającej siatki komunikacji konnej na
terenie czterech podległych mu Inspektoratów. Już od
paru łat ziemianie dostarczali koni i pojazdów dla prze
wożenia osób i sprzętu, ale było to robione sporadycz
nie, na indywidualne żądanie Inspektorów łub Komen
dantów Obwodów. Teraz „Zworny” i jego Szef Sztabu,
„Swida”, chcieli, aby powstała siatka konnych kontak
tów ze stale funkcjonującymi połączeniami, przezna
czona dla ich użytku. Włożyłem w to dużo wysiłku, bo
zadanie było trudne w warunkach kurczących się możli
wości dworów, a potem zupełnej ich ruiny. Próbując
wykonać dane mi polecenie, współpracowałem częścio
wo z funkcjonującymi jeszcze komórkami Tarczy/Zaopatrzenia, a częściowo z Komendantami Inspektora
tów, w szczególności „Radwanem” na wschodzie Podokręgu i „Obuchem" na jego północy. Trasy i połącze
nia, nad którymi pracowaliśmy przez kilka tygodni, nie
stały się nigdy całkowicie zadawalające. Jednak gdzieś
od połowy października do początku grudnia mogły
być częściowo użytkowane.
Tworzenie konnej siatki łączności spowodowało do
datkowe utrudnienie w prowadzeniu gospodarstwa rol
nego. Nie mogło się obyć bez włączenia moich włas
nych koni. Ponieważ częste ich używanie dla wyjazdów
nie związanych z pracami gospodarczymi mogło zwró
cić uwagę kogoś wśród licznych grup sowieckich krę
cących się nadal po ogrodzie i podwórzu oraz licznie
koczujących w naszym dworze, postanowiłem wyłączyć
jedną parę koni folwarcznych i umieścić ją poza ma
jątkiem, do stałej roli w siatce połączeń komunikacyj
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nych. Inspektor Rzeszowski wskazał mi prywatne gos
podarstwo, gdzieś na Pobitnym, którego właściciel był
członkiem AK, Konie zostały tam umieszczone i stam
tąd używane na potrzeby Podokręgu. Nie przewidywa
łem, że w przyszłości okaże się to dla mnie osobistą ko
rzyścią. Gdy jesienią zabrano mi wszystko co posiada
łem w Zalesiu, ta para koni ocalała i w zimie, gdy już
przestała być potrzebna dla Podokręgu, mogłem ją
sprzedać, co w ówczesnych warunkach było dla mnie
znaczną pomocą finansową.

LVII
Z początkiem, czy tez w połowie września ogłoszono
tzw. dekret o reformie rolnej. W kilka dni później
otrzymałem pismo od komunistycznych organów wo
jewódzkich, zawiadamiające, że majątek przechodzi
bez odszkodowania na własność państwa, w przygoto
waniu do proponowanej parcelacji. Do czasu jej prze
prowadzenia ma być zarządzany przez komitet robot
niczy, który ja mam ukonstytuować i któremu mam
przewodniczyć. Nominacji na przewodniczącego ko
mitetu, ani jego członka nie przyjąłem, sugerując na to
miejsce Jasia Ulma, co zostało zaakceptowane.
Pamiętam, że nieoficjalnie pomogłem Jasiowi Ulmówi wybrać członków komitetu, ale zaraz potem wyje
chałem z Zalesia, przenosząc się do Rzeszowa. Zaleski
stelmach, Czyż, właśnie zakończył prace nad doprowa
dzeniem do używalności wnętrza domu wynajętego
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przez moją Matkę. Powierzone sobie zadanie wykonał
bardzo dobrze i mogłem tam teraz zamieszkać zupełnie
wygodnie. Mieszkanie składało się z trzech sypialni,
pokoju jadalnego, służącego także za salonik, małego
holu oraz kuchni i zostało przez moją Matkę umeblo
wane jeszcze przed wprowadzeniem w życie dekretu
o tzw. reformie rolnej. Przeprowadzając się do niego,
zabrałem ze sobą Marysię, która w poprzednich latach
była służącą i kucharką u Neusserów na Riegerówce,
a później została zatrudniona we dworze. Objęła teraz
opiekę nad moim rzeszowskim mieszkaniem, bardzo
starannie i efektywnie dbając o jego czystość i przygo
towując dla mnie i dla siebie smaczne posiłki. Moja Ma
tka, brat Stefan z Zosią i synkiem oraz kilkoro rezyden
tów, a więc wuj Wacek Jabłoński, ciotka Jadzia, Matka
Wisi i p. Olszańska pozostali na razie we dworze, a pań
stwo Ulmowie na Riegerówce.
Po nieudanej mobilizacji do armii formowanej przez
Rolę—Żymierskiego, Sowieci i Bezpieka zaczęli prze
prowadzać masowe aresztowania. Ich wywiad był nie
wątpliwie lepszy od dawnego niemieckiego i na terenie
Podokręgu Rzeszowskiego w więzieniach znalazło się
więcej osób niż kiedykolwiek w czasie okupacji nie
mieckiej. W jednym, czy dwóch punktach, Armia Kra
jowa przeprowadziła udaną akcję odbicia uwięzionych.
Cele więzienne dawnego Zamku Lubomirskich w Rze
szowie były przepełnione. Znajdowało się tam dwustu
kilkudziesięciu Akowców i Inspektor „Pług” zaplano
wał próbę ich uwolnienia.
O zamierzonej akcji dowiedziałem się na dwa dni
przed wyznaczoną datą, gdy Sztab Inspektoratu zwró
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cił się do mnie z prośbą o dostarczenie dla udziału
w niej dwóch furmanek. W tak krótkim terminie mo
głem myśleć tylko o koniach i wozach z zaleskiego ma
jątku, Zarządzał nim już komitet robotniczy, ale szereg
pracowników było zaprzysiężonymi członkami AK
i w tym sensie podlegali moim rozkazom. Zdając sobie
sprawę z dużego ryzyka przy wyjeździe furmanek póź
nym wieczorem i ich powrocie w nocy, podczas gdy po
folwarku kręcili się sowieccy żołnierze, postawiłem wy
konanie zadania na platformie czysto ochotniczej.
0 kandydatów okazało się nietrudno. Ulica, przy której
mieszkałem nazywała się chyba Hetmańska i była poło
żona niedaleko Zamku Lubomirskich. Bardzo późnym
wieczorem usłyszałem z tamtego kierunku odgłosy
strzelaniny, które jednak nie trwały długo. Po jakimś
czasie odezwało się stukanie do drzwi wejściowych. Nie
bez emocji, jużwpidżamie i szlafroku, poszedłem je ot
worzyć, spotykając się przy tym z Marysią, która też
stukanie usłyszała. Przed drzwiami stał Komendant
Obwodu „Twardy” (Władysław Składzień). Wyjął z kie
szeni ciepły jeszcze od niedawnej strzelaniny rewolwer
z prośbą, abym go przez dzień czy dwa przechował. Po
wiedział, że akcja się nie powiodła i jej uczestnicy
otrzymali rozkaz rozproszenia się i rozejścia do do
mów. On sam musi przejść ulicami miasta, gdzie spo
dziewa się posterunków milicji, które mogą go rewido
wać, więc nie może mieć przy sobie broni. Zakładając,
że wszystko pójdzie dobrze, obiecywał zgłosić się po
rewolwer w ciągu następnych dwóch dni. Spieszył się
1 o szczegółach nieudanej akcji nie chciał mówić.
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Po jego odejściu Marysia wzięła rewolwer ode mnie
oświadczając, że ukryje go wśród jakichś rupieci w ma
łej piwniczce pod domem. Marysia nie była członkiem
AK, ale bez wahania ofiarowała swoją pomoc. W tych
warunkach zapytałem, czy byłaby gotowa przystąpić do
organizacji. Zgłosiła natychmiast swoją gotowość i tej
samej nocy została przeze mnie zaprzysiężona.
Obawialiśmy się, że następnego dnia mogą mieć
miejsce rewizje w domach położonych niedaleko wię
zienia, ale nic takiego się nie stało. „Twardy” dotrzymał
przyrzeczenia i już następnego dnia po południu zgło
sił się po rewolwer. Tak więc ten incydent zakończył się
dla mnie i Marysi bez żadnych złych konsekwencji.
Chwilowo nie wiedziałem jeszcze jakie były losy dwóch
furmanek z zaleskiego dworu, które miały być w akcji
zaangażowane. Powiadomiono mnie nieco później, że
dostały rozkaz ustawienia się na zapleczu, w pewnej od
ległości niedaleko prowizorycznego mostu na Wisłoku.
W trakcie zamachu na więzienie byli ranni po obu stro
nach. Paru rannych Akowców doprowadzono do czeka
jących furmanek, które bez przeszkód przejechały
przez most i odwiozły ich do wskazanych domów czy
melin w pobliskich wsiach, po czym same wróciły do
Zalesia.
Wiadomość o próbie odbicia więźniów rozeszła się
oczywiście po całej okolicy. To, że nocna wyprawa
dwóch furmanek z zaleskiego podwórza nie została za
uważona i doniesiona do Bezpieki przez licznie krę
cących się Sowieciarzy dowodziło, iż jakoś nie było
u nich w tym czasie kontaktów ze służbami bezpieczeń
stwa. Natomiast fakt, że żadne komentarze nie roze

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

256 Roman Gumiński

szły się poprzez pracowników folwarku i miejscową
ludność wiejską, świadczył o ogromnej jeszcze wtedy
dyskrecji i solidarności polskiego społeczeństwa.
Tak więc całe zaangażowanie w próbę odbicia więź
niów z rzeszowskiego więzienia przeminęło i dla mnie
i dla zaleskich członków AK, bez żadnych tragicznych
konsekwencji. Ostatnim drobnym epizodem było, iż
mojego brata Stefana, znanego ze zdolności pielęgniar
skich, poproszono, aby odwiedził rannych w pobliskiej
wsi. Poszedł do nich piechotą, poprawił i uzupełnił
opatrunki na czas aż do późniejszego przyjazdu lekarza
AK i wrócił spokojnie do domu, a jego spacer do Białej
czy też Drabinianki nie był przez nikogo zauważony,
a w każdym razie komentowany.
Od dnia przeniesienia się do Rzeszowa, Zalesie od
wiedziłem chyba tylko jeden raz. Nie miałem już wpły
wu na administrację majątku, ale z przyzwyczajenia wy
brałem się piechotą w pole, aby przyjrzeć się, jak prze
biegały prace rolne. Utkwił mi w pamięci drobny epi
zod. Gdy podszedłem do fornali orzących pole, na którym
miała być posiana pszenica, Franus Slęp poprosił mnie
0 parę słów rozmowy. W Zalesiu od lat ustaliła się tra
dycja, że po zakończeniu zasiewów żyta i przygotowa
niu pól pod zasiew pszenicy fornale, a przynajmniej star
si z nich, jak Franek Slęp, Jasiek Przybyła czy Kostek
Pałka, dostawali jakiś rodzaj drobnej premii. Już nie pa
miętam, czy była ona dawana w gotówce, czy w naturze.
Wiem, że nie była częścią formalnego uposażenia, ale ro
dzajem doraźnego podarunku. Franek Slęp skarżył się
teraz, że rada robotnicza powyższej tradycji nie uznała
1 zwyczajowa premia nie została nikomu przyznana.
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Powiedziałem Frankowi, że ja już tutaj nie mam nic
do powiedzenia, ale obiecałem sprawę poruszyć niefor
malnie w rozmowie z przewodniczącym rady, Jasiem Ulmem. Sprawiło mi dużą przyjemność, gdy dowiedzia
łem się później, że kiedy Jaś Ulm poinformował radę
robotniczą o rozmowie ze mną, zmieniła ona swoją de
cyzję i premia została niektórym fornalom przyznana.

LVIII
Któregoś popołudnia życzliwy urzędnik biura powia
towego czy wojewódzkiego przysłał mi poufną wiado
mość, że następnego dnia do Zalesia przyjedzie komu
nistyczny komisarz dla przeprowadzenia parcelacji. Ma
on natychmiast przejąć wszelką władzę w majątku
i w ciągu kilku dni usunąć ze dworu moją rodzinę i mo
ich rezydentów. Było zbyt późno, aby ta informacja by
ła praktycznie użyteczna, ale Marysia natychmiast pie
chotą wyruszyła z nią do mojej Matki.
Istotnie na drugi dzień rano w zaleskim dworze zja
wił się komunistyczny komisarz. Nigdy się z nim oso
biście nie spotkałem, więc nie umiem o nim wiele po
wiedzieć. Wydaje mi się, że nazywał się Koza czy Kocur
i wiem, że do mojej Matki odnosił się nieprzyjaźnie
i złośliwie. Zgodnie z ogólną instrukcją, dał mojej ro
dzinie i rezydentom domu trzy dni do spakowania się
i wyjazdu, pozwalając na zabranie rzeczy osobistych
i części mebli, rekwirując jednak niektóre przedmioty,
jak wielki zabytkowy bufet, kilka foteli i kanap oraz je
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den z dwóch zbiorów książek wraz z szafami biblio
tecznymi. Przepadły też wtedy dwa zestawy starych
sztychów angielskich, choć nie wiem, czy były specy
ficznie zasekwestrowane przez komisarza.
Służba folwarczna dawała mi znać o tym co działo
się w Załesiu, podczas gdy ja sam musiałem pasywnie
czekać na przyjazd mieszkańców dworu, zastanawiając
się, jak się wszyscy pomieszczą w niewielkim miejskim
mieszkaniu, jakie mieliśmy do swojej dyspozycji. Tym
czasem wcześnie rano, w przeddzień daty ustalonej na
ewakuację dworu, jeden z zaleskich fornali przybiegł do
mnie zawiadamiając, że o świcie przyjechała milicja are
sztując i wywożąc moją Matkę, brata Stefana i Jasia Ulma. Pozostawiono tylko moją bratową Zosię z małym
synkiem, natomiast dopytywano się natarczywie o mnie.
Posłaniec z Zalesia ostrzegał, abym nie pozostawał pod
swoim bieżącym adresem.
Zabrałem przeto nieco podręcznych rzeczy i po
szedłem do mojego dalekiego kuzyna, Kotka Kodręmbskiego, mieszkającego przy niezbyt daleko położonej
ulicy. Stamtąd powiadomiłem Sztab Podokręgu o za
istniałej sytuacji i otrzymałem wiadomość, że areszto
wanie nie było specyficznie wymierzone przeciwko mo
jej rodzinie, ale dotknęło wszystkich ziemian i wielu
spośród ich administratorów, tak w Rzeszowskiem, jak
i w innych powiatach na terenie Podokręgu. Sugerowa
no, abym na razie nie wychodził z domu, w którym się
schroniłem, a Sztab Podokręgu będzie śledził rozwój
wypadków i w razie potrzeby dostarczy mi odpowied
nich dowodów osobistych oraz wynajdzie stosowną
melinę.
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Po południu przyszedł niespodziewanie Kazio Łastowiecki. Tak się złożyło, że przyjechał do Rzeszowa,
aby załatwiać jakieś sprawy osobiste i milicja nie zastała
go w Sieteszy. Aresztowano jednak jego ojca i chyba
także siostrę. Poradziłem mu, aby następne kilka dni
przeczekał w Rzeszowie, nie pokazując się zbytnio na
ulicach, aż do chwili, gdy zorientujemy się w dalszym
rozwoju sytuacji.
Pamiętam, że po odejściu Kazia, późnym popołu
dniem i wieczorem graliśmy z Kotkiem i jego szwagrem
w jakiegoś groszowego bakarata. Po kolacji Kotkowie
umieścili mnie w małym sypialnym pokoju na piętrze,
z oknem wychodzącym na ulicę. O świcie obudziłem się
raczej intuicyjnie i usłyszałem stuk żołnierskich butów
na trotuarze w bliskości domu. Po chwili zaczęło się ło
motanie do drzwi wejściowych. Otworzył je Kotek
i usłyszałem rozmowę, która była głośna, bo mój kuzyn
był zupełnie głuchy na jedno ucho. Dwóch milicjantów
weszło teraz po schodach do mojego pokoju, zabrało
moją kenkartę, kazało mi się ubierać i iść z nimi, nie
mówiąc dokąd mnie prowadzą.
Sądziłem, że nie zastawszy mnie poprzedniego dnia
w Zalesiu, milicja robiła poszukiwania i wpadła na
myśl, iż mogę być w mieszkaniu swojego kuzyna. Tak
jednak wcale nie było. Zaprowadzono mnie do jakiegoś
dużego pomieszczenia, którego adresu nie pamiętam,
gdzie była już zgromadzona rzesza chłopców w wieku
poborowym. Po zbojkotowanej mobilizacji z ubiegłego
sierpnia władze komunistyczne postanowiły przepro
wadzić siłą brankę do swojego wojska. Właśnie tej nocy
urządzono łapankę tak w Rzeszowie, jak i w całej okoli-
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су. Wśród objętych nią i zgromadzonych w wielkiej sali,
spotkałem kilku moich pracowników folwarcznych.
Indywidualny przegląd aresztowanych rozpoczęto nie
co przed południem. W sąsiednim pomieszczeniu usta
wiono dwa, czy trzy stoliki, przy których siedzieli woj
skowi w mundurach polskich, ale nie zawsze mówiący
po polsku. Procedura przebiegała szybko. Chłopcy z rocz
ników 19 2 1 —1 9 2 4 wracali na salę, skąd mieli być na
stępnego dnia doprowadzeni do przeglądu lekarskiego,
a starsi i młodsi byli rejestrowani i odsyłani do domu.
Wydawało mi się, że jeżeli nie skojarzą mojego na
zwiska z aresztowaniami ziemian, które przeprowadzo
no dnia poprzedniego, to jako rocznik dwudziesty po
winienem zostać wypuszczony. Tymczasem, gdy nade
szła moja kolej i podszedłem do oficera przeprowadza
jącego selekcję, ten wskazał na leżącą przed nim kenkar
tę i zapytał skąd wzięła się na niej pieczątka rejestrująca
wcześniejsze zgłoszenie się do Komisji Poborowej.
Dość wcześnie po południu na salę wbiegła moja
sekretarka i szyfrantka konspiracyjna „Mewa”. Młodej
bardzo ładnej dziewczynie udało się uzyskać od straż
ników pozwolenie zobaczenia się ze mną. Teraz zacho
wała się bardzo rozsądnie, rzucając mi się spontanicz
nie na szyję. To nadało spotkaniu charakter wyraźnie
osobisty i być może spowodowało, że strażnicy nie
przysłuchiwali się naszej rozmowie. „Mewa” szepnęła
mi na ucho, że Sztab Podokręgu został o moim zatrzy
maniu poinformowany i opowiedziała, iż tego rana mo
ja bratowa Zosia z trojgiem rezydentów z Zalesia przy
była do rzeszowskiego mieszkania, i że udało się jej
przewieźć sporo rzeczy i mebli. Ja natomiast wyjaśni
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łem jej swoją sytuację i poprosiłem, aby spróbowała
zgłosić mnie do biura uzupełnień jako ochotnika do
służby wojskowej.
Wiedziałem, że w biurze uzupełnień pracowało kiłku
uczciwych oficerów. Gdyby oni zażądali mojego sta
wienia się przed ich komisję lekarską, to może udałoby
mi się uniknąć przesłuchania w urzędzie bezpieczeń
stwa. Otrzymawszy te instrukcje „Mewa” pospiesznie
wyszła, aby rozpocząć odpowiednie starania. Te przeję
ła od niej moja bratowa, również młoda i ładna. Jeszcze
przed wieczorem dotarła do przewodniczącego komen
dy uzupełnień i spotkała się z pozytywną reakcją. Zała
twiała na raz dwie sprawy, bo mojego brata, przebywa
jącego w więzieniu przy ul. Jagiellońskiej, też próbowa
ła uwolnić na drodze zgłoszenia się do wojska.
Na drugi dzień rano poborowych odprowadzono
pod eskortą do komisji lekarskiej i do koszar, a ja pozo
stałem na razie sam na opustoszałej sali. Dopiero póź
nym popołudniem oficer, który rozmawiał ze mną po
przedniego dnia, wezwał mnie na ponowne przesłucha
nie. W ciągu nocy przygotowałem sobie jakieś fikcyjne
wyjaśnienie pochodzenia fałszywej pieczątki na kenkar
cie. Nie było ono zbyt przekonywujące i nie sądzę, żeby
oficer w nie uwierzył. Oświadczył mi jednak, iż nade
szło wezwanie, abym jako ochotnik stawił się następne
go dnia przed komisją poborową w komendzie uzu
pełnień. Odprowadzą mnie tam pod strażą i jeżeli zo
stanę do służby przyjęty, to moja kenkarta z oskarże
niem o sfałszowanie pieczątki, będzie odesłana do pro
kuratury wojskowej w Lublinie, a nie do urzędu bezpie
czeństwa.
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Badanie lekarskie w komisji poborowej miało prze
bieg pomyślny. Chociaż kręcono głową, że fizycznie by
łem zbyt słaby by pełnić czynną służbę, to biorąc pod
uwagę bieżącą sytuację, zaakceptowano moje naty
chmiastowe wcielenie do wojska. Po wypełnieniu odpo
wiednich papierów, dano mi jednorazową przepustkę
z nakazem zgłoszenia się następnego dnia o wyznaczo
nej godzinie i na wyznaczonym miejscu, gdzie będzie
się formował jakiś oddział piechoty.
Tak więc z ogromną ulgą wróciłem do swego mie
szkania, aby się umyć, przebrać i przespać. O wskazanej
porze meldowałem się, gdzie mi kazano, u młodego po
rucznika w polskim mundurze, ale bardzo słabo włada
jącego naszym językiem. Była tam już niezbyt wielka
grupa innych rekrutów, którą oficer z dość dużym tru
dem spisywał i rejestrował. Po zakończeniu tej formal
ności zameldowałem się do niego wyjaśniając, że jestem
ochotnikiem, a nie poborowym, i że ze względu na słabe
zdrowie miałem trudności w uzyskaniu przyjęcia przez
lekarską komisję poborową. Częstując oficera papiero
sami i ofiarowując mu całą ich paczkę, poprosiłem, aby
przy zajęciach wojskowych brał pod uwagę moją kon
dycję fizyczną. Wysłuchał mnie całkiem uprzejmie i za
pytał czy umiem pisać i czytać. Gdy mu powiedziałem,
ze mam ukończoną szkołę średnią, okazał wyraźne za
dowolenie i oświadczył, iz będę pisarzem oddziału od
powiedzialnym za prowadzenie rejestru, codzienne
sprawdzanie stanu personalnego i przygotowanie spra
wozdań z zajęć i przeprowadzonych ćwiczeń.
Z placu, gdzie mały oddział był formowany, prze
szliśmy teraz do jakiegoś pomieszczenia koszarowego,

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

W nurcie wydarzeń 26 3

gdzie moi koledzy się zakwaterowywali, a tylko ja mia
łem pracę, bo trzeba było przygotować rejestry i zapo
znać się z formularzami, których wypełnianie miało być
moim obowiązkiem. Natomiast następnego dnia rano,
gdy oddział wymaszerował z oficerem na ćwiczenia po
za barakami, ten ostatni oświadczył, że ja w nich udzia
łu brać nie będę, bo mam zostawać w baraku i zajmować
się pracą kancelaryjną.
Zupełnie zatarło się w mojej pamięci, gdzie znajdo
wały się nasze baraki. Wiem tylko, że były niezbyt dale
ko od śródmieścia, przez które trzeba było przecho
dzić, idąc do nich z mojego mieszkania. Gdzieś koło
południa zjawiła się znowu moja sekretarka, „Mewa”,
którą poprosiłem o dostarczenie mi butelki wódki.
Otrzymawszy ją następnego dnia, wykorzystałem jakąś
sposobność, aby dyskretnie zaofiarować ją mojemu ofi
cerowi. Odnosił się do mnie przyjaźnie, a butelkę przy
jął bardzo chętnie. Powiedziałem mu teraz, że moje
mieszkanie znajduje się niezbyt daleko od pomieszczeń
koszarowych i zapytałem, czy nie mógłbym tam cho
dzić na noc. O dziwo, bez trudności wyraził swoja zgo
dę, zaznaczając tylko, że nie wolno mi wychodzić przed
zakończeniem wszystkich zajęć oddziału oraz przygo
towaniem moich formularzy, i że muszę być z powro
tem w baraku zanim będzie miała miejsce pobudka.
Dzięki temu następne parę tygodni mojej służby
w wojsku ludowym okazały się zupełnie znośne i jedy
nym utrudnieniem była potrzeba wstawania bardzo
wcześnie rano — czego nigdy nie lubiłem — aby
zdążyć na początek zajęć, który o ile pamiętam, wyzna
czony był na 6 rano.
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LIX
Nasze mieszkanie w Rzeszowie było teraz wypełnione.
Z moją bratowa Zosią przyjechali także wuj Wacek Ja
błoński, ciotka Jadzia, matka Wisi i stara emerytka
p. Olszańska. Oprócz rzeczy osobistych pozwolono
Zosi zabrać część mebli, ale gdy nadszedł czas jej odja
zdu z Zalesia, komunistyczny komisarz odmówił przy
dzielenia jakiegokolwiek transportu. O dziwo, z pomo
cą przyszedł sowiecki oficer, ofiarowując Zosi do przewózki dwie ciężarówki z szoferami. Niektóre meble
zmieściły się w naszym mieszkaniu, inne zostały uloko
wane u różnych znajomych w Rzeszowie. Zosia wyka
zała wtedy ogromną przedsiębiorczość i energię, zaj
mując się tymi sprawami bez niczyjej pomocy, a równo
cześnie robiąc starania o uwolnienie mnie i Stefana
z więzienia.
Stefan jakąś drogą dowiedział się o trudnościach, ja
kie wynikły dla mnie z fałszywej pieczątki na kenkarcie,
a ponieważ miał także taką pieczątkę, obawiał się podo
bnych komplikacji. W tej sytuacji on także zgłosił się na
ochotnika do wojska, i to istotnie spowodowało rychłe
wypuszczenie go z aresztu, bez szczegółowego prze
glądania dowodu osobistego i bez indywidualnego
przesłuchania. Będąc równie wątłym jak ja, został uzna
ny za nienadającego się do czynnej służby wojskowej,
a że nie ciążyły na nim żadne indywidualne oskarżenia,
nie było powodu ratowania go przez wcielenie do woj
ska, więc został zwolniony i odesłany do domu.
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Po odzyskaniu wolności zatrzymał się w naszym rze
szowskim mieszkaniu tylko jeden czy dwa dni, po czym
wyjechał do Lublina, aby tam szukać zaczepienia jako
asystent na tworzącym się uniwersytecie. Jakiś czas
później z więzienia zwolniono także naszą Matkę, Zde
cydowaliśmy, że ona także pojedzie za Stefanem do Lu
blina. Ze mną w Rzeszowie została natomiast na razie
moja bratowa, Zosia, z synkiem Jankiem. W więzieniu
najdłużej przetrzymano Jasia Ulma, ale po zwolnieniu
pozwolono mu powrócić na Riegerówkę, gdzie nadal
mieszkali jego rodzice.
Równocześnie w Zalesiu była przeprowadzana par
celacja. Kilku pracowników dworskich przyszło pytać,
jak powinni się w tych warunkach zachować. Przyjmo
wać nadawaną im ziemię, czy też proces parcelacji boj
kotować. Powiedziałem im, żeby przyjmowali swoje
przydziały, gdyż w przeciwnym razie ziemia zostanie
oddana innym, być może zupełnie obcym osadnikom.
Podkreśliłem, że rozumiem dobrze konieczność ich
udziału w parcelacji, i że nie będę miał za ten udział do
nikogo pretensji. Prosiłem także, aby to moje stanowi
sko rozgłosili wśród wszystkich zainteresowanych.
W tym okresie przebiegał proces odbierania składek
od członków Tarczy/Zaopatrzenia. Przestały już one
wpływać od zrujnowanych ziemian, ale stosunkowo
drobne kwoty przychodziły od leśników, kilku adwoka
tów, lekarzy i młynarzy. Mimo że nie było to wiele,
„Zworny" cierpiący na ogromny brak finansów, przy
wiązywał do tych wpływów sporą wagę. Uwikłany w służ
bę wojskową i mający swobodę tylko wieczorami, nie
mogłem efektywnie kontynuować swojej działalności
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konspiracyjnej. Wobec tego Szef Sztabu Podokręgu przy
dzielił mi do pomocy oficera niemającego chwilowo in
nych regularnych zająć. Razem z nim i przy współpracy
mojej sekretarki/szyfrantki „Mewy” zdołaliśmy akcję
zbierania i przekazywania składek przeprowadzić ku
zadowoleniu „Zwornego”. Pamiętam, że obok wpłat
pieniężnych, leśnicy udostępnili dla żołnierzy AK i ich
rodzin sporą ilość sągów drzewa i chrustu na opał
w czasie nadchodzącej zimy. Właśnie za to Tarcza/Zaopatrzenie otrzymała specjalne podziękowanie od dwóch
Komendantów Inspektoratów.
Nadszedł teraz czas, aby zastanowić się nad moim
dalszym losem. Służbę w oddziale wojska podlegające
go reżimowi, który uważałem za wroga polskiej niepod
ległości, traktowałem jako chwilowy wybieg. Rozważa
łem przeto, jak się z tej sytuacji wydostać. Swoboda po
ruszania się uzyskana dzięki dobrym stosunkom z so
wieckim oficerem noszącym polski mundur, dawała mi
możliwość przygotowania ucieczki. Jednak jawna dezer
cja spowodowałby na pewno rygorystyczne represje
w stosunku do mojej rodziny i poszukiwania, przed
którymi trudno by się było ukrywać na, jak na razie,
ograniczonym skrawku ziem polskich zajmowanych
przez sowieckiego okupanta. Sztab Podokręgu był wy
raźnie przeciwny takiemu posunięciu. W tej sytuacji je
den z kolegów żołnierzy z mojego oddziału zaskoczył
mnie poufną informacją, że ma kontakt z lekarzem woj
skowym, który za odpowiednią opłatą jest przygotowa
ny wystawiać świadectwa niezdolności do służby czyn
nej. Nigdy nie dowiedziałem się, dlaczego mój zupełnie
nieznany mi kolega zwrócił się właśnie do mnie z tą wia
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domością i podejrzewałem, że to mogła być prowoka
cja. Tym nie mniej po zastanowieniu się postanowiłem
zaryzykować. Wpłaciłem tajemniczemu koledze wymie
nioną sumę dla przekazania lekarzowi i zgłosiłem się
pod jakimś pozorem do kontroli zdrowotnej.
Lekarz przyjął mnie szybko i po zbadaniu orzekł, że
mam gruźlicę i moja obecność w oddziale grozi zaraże
niem innych żołnierzy. Oznaczało to zwolnienie z woj
ska, co jednak wymagało potwierdzenia drugiego leka
rza, którym był jakiś oficer sowiecki, występujący cał
kiem oficjalnie w mundurze sowieckim. Na wyznaczo
ny dzień kilku chorych żołnierzy i ja zgłosiliśmy się
w jego gabinecie, gdzie urzędował w asyście lekarza,
który poprzednio zakwalifikował mnie jako gruźlika.
Pamiętam, iż stojąc w poczekalni, paliłem jednego za
drugim papierosa z machorki owiniętej grubym ka
wałkiem gazety, co wywoływało kaszel i nawet nieco po
tów. W tym stanie wszedłem przed oblicze sowieckiego
lekarza i po rozebraniu się do pasa podszedłem, aby
mnie zbadał. Byłem zawsze bardzo wątły, a moja klatka
piersiowa tak wąska, ze jeszcze w 1939 r., gdy stawałem
do poboru po maturze, podoficer czyniący pomiary, na
zapytanie lekarza „klatka piersiowa?”, odpowiedział
jednym słowem „brak". To okazało się teraz dla mnie
bardzo pomocne, bo sowiecki doktór popatrzył tylko
na mnie i bez żadnego badania rzucił znowu tylko jed
no słowo „domoj".
Odesłany w ten sposób do domu, choć takiego już
naprawdę nie posiadałem, zdawałem sobie sprawę, że
ten pierwszy epizod osobistego zagrożenia przez
strukturę ruso—komunistycznego reżimu, zakończy się
dla mnie nadspodziewanie szczęśliwie.
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LX
Byłem teraz znowu na swobodzie, ale zdawałem sobie
sprawę, że dalsze przebywanie w Rzeszowie staje się
zbyt ryzykowne, a moja praca konspiracyjna może być
zagrożeniem nie tylko dla mnie, lecz pośrednio także
dla Sztabu Podokręgu, W dodatku po wyniszczeniu
ziemian, cały ciężar działalności Tarczy/Zaopatrzenia
przesunął się na inne warstwy społeczne i ja przestałem
być osobą najlepiej nadającą się na kierownicze stano
wisko w tej organizacji. Uznałem, że najlepiej byłoby,
gdyby je przejął ktoś spośród zaangażowanych już le
śników i typowałem na to mojego stosunkowo młodego
leśniczego z Hermanowej. Zwolniłem z obowiązków
pomagania mi oficera przydzielonego chwilowo przez
Szefa Sztabu, „Swidę”, i zacząłem zapoznawać typowa
nego przez siebie następcę z całokształtem mojej dzia
łalności.
Właśnie w tym czasie z niespodziewanej strony za
rysowało się zagrożenie dla „Zwornego" i jego Sztabu.
W związku z jakimś spotkaniem czy odprawą, wraz
z innymi pojechała na teren Inspektoratu Jarosławskie
go osobista sekretarka/szyfrantka Komendanta Podok
ręgu, „Roma”. Z nieustalonych powodów została za
trzymana przez milicję, nie pamiętam już, czy w Jaro
sławiu, czy w Przemyślu. Wprawdzie po stosunkowo
krótkim przesłuchaniu została zwolniona i mogła po
wrócić do swego mieszkania w Rzeszowie, to jednak
uznano ją za zagrożoną. Zdecydowano przeto, że po
otrzymaniu nowych dokumentów, wystawionych przez
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AK na zmienione nazwisko, ma się przenieść do Lubli
na i tam zamelinować.
Wszystkie przygotowania zostały przeprowadzone
w ciągu kilku dni i pozostał tylko problem zorganizo
wania dla niej przejazdu. Były oznaki, że jej mieszkanie
pozostawało pod obserwacją Bezpieki, natomiast wy
dawało się, iż gdy wychodzi do miasta na sprawunki czy
na spacer nie jest śledzona przez żadnego „opiekuna”.
„Swida” z polecenia „Zwornego” zwrócił się do mnie,
abym dyskretnie zorganizował jej przerzut do punktu
położonego, nie pamiętam już gdzie, poza terenem In
spektoratu Rzeszowskiego. Dalszy przejazd stamtąd
do Lublina był już przygotowany i nie nastręczał trud
ności, bo na tamtejszym terenie nie była znana, ani
przeto zagrożona.
Postanowiłem użyć moją pozostałą parę koni, która
była umieszczona u członka AK na Pobitnem. O ustalo
nej godzinie „Roma” wyszła na sprawunki do miasta,
gdzie ja czekałem w umówionym punkcie. Nie witając
się ze mną i pozornie nie zauważając mojej obecności,
zaczęła iść za mną w odległości kilku czy kilkunastu
kroków. Tak przeprowadziłem ją do domu i gospodar
stwa, gdzie były ulokowane moje konie. Dopiero we
wnątrz budynku mogliśmy zacząć ze sobą rozmawiać.
Miałem natychmiast przekazać ją umówionemu woźni
cy, ale z jakichś nieprzewidzianych powodów i on, i ko
nie, byli nieobecni. Trzeba więc było jakiś czas czekać
i chyba ze dwie godziny przesiedziałem w dość dużym
napięciu z „Romą" i żoną Akowca—woźnicy, zanim do
czekaliśmy się jego powrotu. Teraz już bez przeszkód
załadowaliśmy „Romę" na furmankę, a ja po jej odjeź-
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dzie odczekałem jeszcze nieco czasu, po czym wróciłem
spokojnie do domu. Reszta podroży „Romy” odbyła się
bez nieprzewidzianych przygód i szczęśliwie dotarta
do swego azylu w Lublinie.
Teraz z kolei, ja sam robiłem przygotowania do odja
zdu. Zameldowałem się u „Zwornego”, prosząc o zwol
nienie ze sprawowanych funkcji i proponując leśnicze
go z Hermanowej na swojego następcę. Komendant
Podokręgu zgodził się z moją oceną sytuacji, rozumie
jąc ryzyko, jakie byłoby związane z moim dalszym po
zostawaniem w Rzeszowie. Potwierdził nominację mo
jego następcy i uzgodnił ze mną datę i miejsce, kiedy
mu go przedstawię. Co do mnie samego, to sugerował,
abym w Lublinie zorganizował małą komórkę dla zbie
rania i przekazywania mu poufnych informacji o dzia
łalności ruso—komunistycznych organów, tzw. Komite
tu Lubelskiego. Przekazywał do mojej dyspozycji „Ro
mę", która była już zamelinowana w Lublinie i zalecał,
abym utrzymywał z nim kontakt właśnie za jej pośred
nictwem. On ze swej strony miał skontaktować mnie
z Komendą Okręgu Lubelskiego, choć przewidywał, iż
to nie nastąpi szybko, bo chwilowo łączność pomiędzy
dowódcami AK w Rzeszowskim i Lubelskim nie fun
kcjonowała dobrze.
To była moja ostatnia odprawa u „Zwornego". Pozo
stawało już tylko ukończyć przekazywanie funkcji mo
jemu następcy i przedstawić go Komendantowi Podok
ręgu. Tymczasem na płaszczyźnie osobistej miewałem
dość częste wizyty różnych pracowników zaleskiego
dworu, wśród których między innymi byli Jaś Gliwa, Ja
siek Pleśniak, Pinczak, Kazik Pałka i szereg dziewcząt
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jak (Hela?) Drabicka, Maria Pałka, Hela Osypa, Wikta
Kielar i córka nieżyjącego już polnego, Władysława
Krzysztonia. Obok informacji o tym, co działo się
w Zalesiu, moi goście przynosili nieraz drobne prezen
ty w formie masła, serów, kurcząt itp., które przyjmo
wała od nich zwykle moja służąca/kucharka Marysia.
Był to okres odstawy buraków cukrowych. Utkwiło mi
w pamięci, że któregoś dnia dwóch fornali, chyba Jasiek
Przybyła i Franek Slęp, przyniosło mi sporą ilość cukru
przydzielanego dostawcom jako premię.
Przychodził także stary nauczyciel Józio Ziemliński
i, raczej często, grecko—katolicki ksiądz Hłimka. Na
część greko—katolików z Zalesia, a szczególnie z Białej,
spadł teraz grom z jasnego nieba. Niektórzy z nich dali
się skusić manewrom niemieckim i dla jakichś doraź
nych korzyści zarejestrowali się jako Ukraińcy. Teraz
ruso—komunistyczne władze zawyrokowały, że ci, co to
uczynili, zostaną deportowani do Sowieckiej Ukrainy.
Dowiedziałem się jednak, iż w drodze wyjątku ks.
Hlimka, ze względu na bardzo lojalne zachowanie
względem Polaków pod okupacją niemiecką, otrzymał
pozwolenie pozostania w Polsce Ludowej. Wiedziałem,
jak bardzo brzydził się wszystkim co rosyjskie i jak bar
dzo obawiał się Sowietów, więc przy następnej wizycie
pogratulowałem mu uniknięcia wywózki. Niestety, od
rzekł ks. Hulimka, gdzie jadą moi parafianie tam i ja
mam obowiązek im towarzyszyć. Wzorowy kapłan do
browolnie załadował się i pojechał w paszczę znienawi
dzonego przez siebie wroga.
Wśród innych odwiedzał mnie także, mieszkający
teraz w Rzeszowie, dawny zaleski lokaj — Stanisław
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Ficek. Któregoś dnia przyszedł z nim jego syn, Kazik.
Kilka lat przed wojną ukończył seminarium pedago
giczne i był potem nauczycielem w jakiejś szkole. Oku
pacja niemiecka uniemożliwiła normalne funkcjonowa
nie polskiego szkolnictwa i nie wiem, co Kazik robił
w okresie wojny. Być może, że był jeńcem wojennym
w którymś z Oflagów. Teraz zapytałem go, czy wraca do
pracy nauczycielskiej. „Ach, nie”, padła odpowiedź.
„Nie mogę tego zrobić, bo stałbym się urzędnikiem re
żimu, który uważam za wroga Polski, polskiej kultury
i tradycji. Razem z ojcem będziemy zarabiać, używając
posiadanego przez nas konia do przewożenia ludziom
rzeczy i towarów”. Ten epizod wbił mi się głęboko w pa
mięć, bo postawa Kazika, choć może przesadna, była
dowodem, jak dalece zakorzenione były jeszcze wtedy
w umysłach wielu ludzi polski patriotyzm i polska tra
dycja.
Nadszedł wreszcie dzień, kiedy miałem przedstawić
„Zwornemu" mojego następcę. Udałem się z nim na
wyznaczony punkt, gdzie już przechadzał się „Zworny”. Przeszliśmy obok siebie, nie zatrzymując się i tyl
ko dyskretnie wskazałem mojemu towarzyszowi postać
Komendanta Podokręgu. Według konspiracyjnych za
sad, przy spotkaniu na ulicy do przywitania podchodził
zawsze najstarszy rangą wśród spotykających się.
„Zworny” jednak do nas nie podszedł. Pożegnałem się
z leśniczym i poleciłem mu aby wrócił ulicą w kierunku,
z któregośmy przyszli. Dopiero teraz, już z pewnej od
ległości, zauważyłem, że Komendant zbliżył się do nie
go. Polokiem widziałem, że dwaj panowie się przywitali
i niedaleko skręcili w boczną ulicę. Tak zakończył się
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epizod kiedy po raz ostatni, choć z odległości, widzia
łem mojego dowódcę, „Zwornego”.
Byłem teraz gotowy do odjazdu. Tak się złożyło, że
właśnie wtedy niespodziewanie przyjechał mój brat
Stefan. Uzyskał już posadę asystenta na Uniwersytecie
Lubelskim, jakoś się tam zakwaterował i mógł zabrać ze
sobą swoją żonę i synka. W dzień czy dwa później wyru
szyliśmy przeto razem do Lublina. Nie pamiętam, czy
chodziły już jakieś pociągi, czy też doczepiliśmy się do
jakiejś sowieckiej ciężarówki, co było często praktyko
wane, bo wojskowi szoferzy, za opłatą w postaci wódki
lub papierosów, chętnie zabierali przygodnych pasaże
rów. W ten czy inny sposób cel naszej podroży osiągnę
liśmy bez żadnych niemiłych przygód.

LXI
M ojej Matce udało się zdobyć w Lublinie jakieś mie
szkanie w budynku należącym do kurii biskupiej. Za
mieszkałem tam z nią na razie i nie bardzo wiedziałem,
co mam planować na dalszą przyszłość. Wojna trwała
i pozostawała iskierka nadziei, że nasi zachodni alianci
wymogą na Sowietach przyznanie Polsce niezależności,
choćby na bardzo okrojonym terenie.
Niewiele pozostało w mojej pamięci z kilkutygo
dniowego pobytu w Lublinie. Wypełniając polecenie
„Zwornego” skomunikowałem się z „Romą”, informu
jąc ją, że będzie teraz współpracować ze mną, ale chwi
lowo nie dając jej żadnych poleceń. Następnie szybko
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i bez trudności utworzyłem maleńką, dwuosobową ko
mórkę organizacyjną, do której wciągnąłem dwóch wy
kładowców uniwersytetu. Jako zadanie dałem im zbie
ranie, analizowanie i przekazywanie mi informacji
0 działalności i planach tzw. Komitetu Lubelskiego.
Mieli to czynić bardzo ostrożnie, nie starając się o zdo
bywanie żadnych tajnych dokumentów, jedynie wyko
rzystując uniwersyteckie kontakty, pozwalające na róż
ne oficjalne spotkania, z których mogliby wysnuwać
wnioski odnośnie posunięć i planów ruso—komuni
stycznych organów władzy.
Bardzo smutną wilię spędziłem sam z moją Matką,
bo Stefanowie byli u rodziców Zosi, której ojciec, były
profesor Uniwersytetu Poznańskiego, otrzymał teraz
katedrę w Lublinie. Natomiast, o ile pamiętam, zapro
siliśmy „Romę”, nie mającą w nowym dla siebie środo
wisku żadnych bliższych przyjaciół, czy znajomych.
Wkrótce po Świętach Bożego Narodzenia dotarła
do nas, i tak już spóźniona, wiadomość o aresztowaniu
w Rzeszowie Komendanta Podokręgu, „Zwornego”,
wraz z jego zastępcą, a zarazem Inspektorem Jarosław
skim, „Radwanem", Szefem Sztabu, „Swidą” i kilkoma
innymi oficerami. Był to dla mnie ogromny wstrząs,
a „Roma" była zupełnie zdruzgotana. Po paru dniach
zastanowienia postanowiłem pojechać do Rzeszowa,
aby zorientować się w sytuacji, jaka się tam wytworzyła.
Załadowałem się na przygodną sowiecką ciężarówkę
1 po kilkugodzinnej podróży zjawiłem się ponownie
w swoim rzeszowskim mieszkaniu.
W wyniku przeprowadzonych aresztowań, wszystkie
znane mi punkty kontaktowe były albo zlikwidowane,
albo zagrożone. Dowiedziałem się jednak, że w urzędzie
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powiatowym pracuje nadal Marysia Kolska. Nigdy po
przednio nie miałem z nią powiązań organizacyjnych,
ale wiedziałem, że była głęboko zaangażowana w kon
spiracji. Wybrałem się do niej w odwiedziny i okazało
się, iż trafiłem dobrze, bo miała możność zawiadomić
0 moim przyjeździe nowego Komendanta Podokręgu.
Już w dwa czy trzy dni później zawiadomiła mnie, że
mam się z nim spotkać w jej mieszkaniu.
„Hubert”, którego poprzednio nie znałem, wysłu
chał mojego sprawozdania z okoliczności, w jakich zda
łem swoje funkcje w Sztabie Podokręgu i wyjechałem
z Rzeszowa oraz o krokach organizacyjnych, jakie
zdążyłem podjąć w Lublinie. Powiedział mi potem, że
„Zworny”, będący w więzieniu od połowy grudnia, wy
daje się prowadzić z wyższymi oficerami sowieckimi ja
kieś rokowania, do których nie ma żadnego upoważnie
nia. Stawszy się więźniem Bezpieki i Sowietów automa
tycznie utracił prawo wydawania decyzji, które byłyby
wiążące dla jego byłych podkomendnych. Komendant
Okręgu Krakowskiego mianował przeto na jego miejsce
nowego dowódcę. Jako nowy Komendant Podokręgu,
„Hubert" wydał wyraźne rozkazy, że wszelkie instruk
cje ogłaszane przez „Zwornego” z więzienia mają być
całkowicie ignorowane. Współpracował teraz z dwoma
Inspektorami, którzy pozostali na wolności, „Pługiem”
1 „Haszyszem”, i wspólnie starali się odbudowywać
mocno nadszarpniętą siatkę organizacyjną Podokręgu.
Były niestety poszlaki, że ktoś spośród aresztowa
nych wraz ze „Zwornym” oficerów, w trakcie prowa
dzonych rozmów przekazuje sowieckim rozmówcom
informacje o byłej działalności Sztabu Podokręgu, wraz
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z danymi osobistymi osób w nim pracujących. W tych
warunkach „Hubert" sądził, że ponieważ „Roma" współpra
cowała ściśle ze „Zwornym" i wyjeżdżając do Lublina
zachowała z nim kontakt, mogła być teraz zagrożona.
Polecił mi przeto, abym jej powiedział, że wszelka dzia
łalność AK w Rzeszowie została przerwana, abym zwol
nił ją z konspiracyjnych obowiązków, a potem przestał
utrzymywać z nią jakąkolwiek łączność. Ponieważ w cza
sie mojego krótkiego pobytu w Lublinie kontakt z „Ro
mą" miałem tylko ja sam, przeto na szczęście nie wie
działa ona nic o składzie konspiracyjnej komórki, jaką
zdążyłem zorganizować.
Co do mnie samego, to „Hubert” powiedział, że bę
dę mu potrzebny przy reorganizacji Podokręgu. Zdecy
dował, że powinienem pojechać na kilka dni do Lublina,
aby odłączyć „Romę” od wszelkiej działalności w AK
i sprecyzować zasady działalności i formę kontaktów
pomiędzy mną a dwoma zwerbowanymi przeze mnie
wykładowcami uniwersytetu. Zaakceptował i wyraźnie
zaakcentował daną im poprzednio instrukcję, że ich
działalność winna ograniczyć się wyłącznie do zbiera
nia, analizowania i przekazywania informacji o działal
ności Komitetu Lubelskiego, które mogli zebrać w ra
mach swoich całkiem oficjalnych kontaktów, a zdecy
dowanie unikać wszelkiej podziemnej działalności wy
wiadowczej. Ich kontakt ze mną powinien być jedno
stronny, tzn. że tylko ja, bezpośrednio lub pośrednio na
zasadzie hasła i odzewu, mógłbym zwracać się do nich
po odbiór informacji, natomiast oni do mnie zwracać
się nie powinni, ani znać drogi, na której by to było
możliwe. Po załatwieniu tych spraw w Lublinie miałem
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wracać do Rzeszowa i meldować się do dyspozycji no
wego Komendanta Podokręgu.
Na końcu odprawy „Hubert” wręczył mi jednokie
runkowy bilet samolotowy ważny na dzień następny.
Pamiętam dobrze ten przelot z lotniska w Jasionce woj
skowym samolotem transportowym, chwilowo używa
nym do służby pasażerskiej, jednak wyposażonym
w dwa karabiny maszynowe, na wypadek zaatakowania
przez Niemców. Podróż, choć w bardzo prymitywnych
warunkach, była wygodniejsza, no i dużo szybsza niż na
jakiejś wojskowej ciężarówce i odbyła się bez żadnych
przygód.

LXII
Załatwienie spraw w Lublinie zajęło mi tylko dwa czy
trzy dni i po pożegnaniu się z moją Matką i moim bra
tem byłem znowu w drodze do Rzeszowa, tym razem
niestety powolną improwizowaną drogą lądową. Odpo
cząwszy dzień czy dwa w swoim mieszkaniu, zgłosiłem
się ponownie do Marysi Kolskiej i wkrótce miałem na
stępną odprawę u „Huberta”. Tym razem zapoznał
mnie ze swoim Szefem Sztabu, którego pseudonimu
nie pamiętam, a nazwiska nigdy nie znałem, i oświad
czył, że będę pełnić obowiązki oficera do specjalnych
poruczeń, przy czym moim pierwszym zadaniem bę
dzie przekazanie wszelkich kontaktów, jakie miałem
poprzednio w Podokręgu.
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W wykonaniu tego współpracowałem głównie z Sze
fem Sztabu i przekazywanie moich kontaktów zakoń
czyłem w dość krótkim czasie. Innych poruczeń na ra
zie nie otrzymywałem, a „Hubert" powiadomił mnie, że
chwilowo nie zamierza wznawiać, ani odbudowywać
działalności Tarczy/Zaopatrzenia.
Tymczasem następowały różne wydarzenia o wiel
kim znaczeniu dla państwa i narodu polskiego. 12 sty
cznia ruszyła następna ofensywa sowiecka i w ciągu
krótkiego czasu wszystkie ziemie polskie znalazły się
pod rządami sowieckimi. W tej sytuacji dowódca Armii
Krajowej, „Niedźwiadek" (gen. Okulicki48) wydał roz
kaz zawieszający zbrojną działalność konspiracyjną.
Odtąd Komendant Podokręgu Rzeszowskiego „Hu
bert", jako swoje zadanie widział zakonserwowanie bro
ni i rozwiązanie oddziałów, z równoczesnym zachowa
niem moralnego oporu przeciw ruso—komunistycznej
dominacji struktur państwowych. Mniej więcej w tym
samym czasie „Zworny" sfinalizował swe pertraktacje
z dowództwem armii sowieckiej i ogłosił mobilizację
dywizji piechoty AK, podporządkowanej pseudo—marszałkowi Roli—Żymierskiemu. Oceniając ten krok jako
szkodliwy dla sprawy polskiej, Komendant Okręgu
Krakowskiego, „Kruk II” (płk Nakoniecznikoff—Klukowski), nakazał jego blokowanie, czym w Podokręgu
czynnie i w pełni skutecznie zajęli się „Hubert" i In
spektor Rzeszowski, „Pług”.
Aby móc lepiej ocenić motywy sowieckie w zawiera
niu porozumienia ze „Zwornym", „Hubert” polecił mi
uzyskanie przez moje kontakty w Lublinie opinii, co
myślą o tym tzw. ministrowie Komitetu Lubelskiego.
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Wysiany przeze mnie łącznik wrócił wkrótce z jedno
znaczną odpowiedzią. Chodziło o efekt polityczno—
—propagandowy w okresie, kiedy niedługo miała się od
być decydująca konferencja w Jałcie. Ta informacja
umocniła postawę Komendantów Okręgu i Podokręgu,
którzy kategorycznie zażądali wycofania się „Zwornego” z całej akcji, w razie oporu grożąc użyciem siły
przeciw niemu. Nie było to jednak potrzebne, gdyż cała
inicjatywa byłego Komendanta Podokręgu spaliła na
panewce. Na dzień zarządzonej przez niego mobilizacji
zgłosiło się zaledwie stukiłkudziesięciu żołnierzy, a i ci
wkrótce zaczęli rozbiegać się do domów.
Przez następne kilka tygodni przebywałem w Rze
szowie właściwie bezczynnie. „Hubert” utrzymywał ze
mną kontakt głównie za pośrednictwem swego Szefa
Sztabu, ale nie dawał mi żadnych zadań do wykonania.
Dość często odwiedzali mnie dawni pracownicy zale
skiego dworu. Pewnego dnia przyszedł mieszkaniec wsi,
który miał zawsze opinię bardzo lewicowego, i o któ
rym mówiono, że w 1920 r., gdy Bolszewicy podchodzili
pod Warszawę i Lwów, przygotowywał podział dwor
skiej ziemi pomiędzy miejscową ludność. „Panie dzie
dzicu", oświadczył po przywitaniu się ze mną, „Pan wie,
że zawsze życzyłem sobie rozparcelowania majątku.
Nigdy jednak nie myślałem o takiej grabieży, jaką prze
prowadzono obecnie. Dlatego porobiłem rozmaite no
tatki i gdyby Panu mogły się kiedyś przydać, to mu je
chętnie udostępnię". Odniosłem wrażenie, że mój gość
naprawdę myślał to, co mówił. Nie uważałem jednak za
stosowne wypytywać go w danej chwili o szczegóły, więc
mu tylko podziękowałem za dobre słowo i dobre chęci.
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Przechodząc ulicami Rzeszowa, kilkakrotnie spoty
kałem młodego Żyda z Matysówki, któremu przecho
wałem krowy w okresie okupacji niemieckiej. Ten za
wsze przybiegał, aby się przywitać i chcąc okazać mi
swoją wdzięczność nieodmiennie całował mnie w obie
ręce. Truchlałem wtedy, bo po ulicach kręcili się ubecy
i szpicle, a epizody całowania rąk mogły ściągnąć na
mnie niepożądaną uwagę. Na szczęście nie zostały ja
koś zauważone i nie miały dla mnie złych skutków.
Pod koniec lutego znane już były postanowienia
Konferencji Jałtańskiej. Wszelkie wcześniejsze nadzieje
na pomoc zachodnich aliantów dla prawowitego Rządu
Polskiego w jego wysiłkach, aby zachować niezawisłość
kraju, teraz się rozwiały. Zrozumiałem, że zostaliśmy
skazani na długie lata zniewolenia w strukturze Związ
ku Sowieckiego. W tych warunkach kontynuowanie
podziemnej organizacji wojskowej widziałem jako nie
realne i wręcz szkodliwe. Tym nie mniej czułem potrze
bę oporu przeciwko wschodniemu okupantowi i jego
polskim Quislingom. Zacząłem przeto przemyśłiwać,
jak możnaby ten opór skrystalizować i zorganizować.
W bardzo ogólnych i nieprecyzyjnych zarysach opraco
wałem plan tajnej organizacji, która nie miałaby żad
nych elementów militarnych, lecz stworzyła wielką pi
ramidalną siatkę kilkoosobowych komórek, której
członkowie byliby zaprzysiężeni, lecz nieobarczeni
żadnymi bezpośrednimi zadaniami, a więc pozostawie
ni na dłuższy czas jakby w uśpieniu. Mieliby nie tylko
swobodę brania udziału w strukturach reżimu, ale byli
by zachęcani do ich przenikania i gdzie możliwe zajmo
wania odpowiedzialnych stanowisk. Staliby się więc ko
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niem trojańskim w systemie, którego byliby w rzeczy
wistości zaprzysiężonymi wrogami. Dopiero w odpo
wiednim momencie, na który być może trzebaby było
czekać szere g lat, na polecenie głęboko utajonego kie
rownictwa organizacji, nastąpiłyby równoczesny i czy
sto cywilny zryw, zmieniający ustrój i przywracający
wartości polskiej tradycji i moralności, wraz z odzyska
niem lub przynajmniej zwiększeniem niezawisłości
państwa.
Ten na razie bardzo prymitywny i ogólny projekt
przedstawiłem Szefowi Sztabu przy sposobności na
stępnego spotkania. Okazał duże zainteresowanie i za
brał przygotowane przeze mnie notatki dla pokazania
„Hubertowi”. Już w dwa dni później był znowu u mnie
z kategorycznym rozkazem Komendanta Podokręgu,
abym zaprzestał układania tego rodzaju planów. We
dług niego bieżącym zadaniem było rozwiązanie AK
z równoczesnym zakonserwowaniem sprzętu i „Hu
bert” o żadnych innych projektach nie chciał słyszeć.
Oczywiście zastosowałem się do rozkazu swojego
przełożonego. Nie wiedziałem, że w tym czasie na tere
nie Inspektoratu Rzeszowskiego tworzona była przez
„Pługa" nowa organizacja „N IE”, na której czele w ca
łym kraju stał „Nil" (gen. Emil Fieldorf49). Co dzi
wniejsze, wydaje się, że o tej akcji nie był też dobrze po
informowany Komendant Podokręgu AK, „Hubert”.
„N IE” miała jednak w sobie silne elementy wojskowe,
więc różniła się bardzo od idei stanowiącej podstawę
mojego projektu.
Stawało się teraz jasne, że moje dalsze przebywanie
w Rzeszowie nie miało celu ani sensu. Poprosiłem prze
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to „Huberta” o zwolnienie ze stanowiska oficera do spe
cjalnych poruczeń i zgodę na wyjazd do Krakowa.
Wkrótce otrzymałem aprobatę z zaznaczeniem, iż moje
przeniesienie się do Krakowa będzie zgłoszone w Sztabie
Okręgu, i że w razie potrzeby mogę tam być powołany do
jakichś czynności. Pozostawało już teraz tylko załatwie
nie paru spraw osobistych i spakowanie się do odjazdu.

LXIII
Po przejściu na służbę Sowietów i Bezpieki „Swida”
złożył im raport zawierający listę członków Sztabu
„Zwornego” wraz z ich indywidualną charakterystyką.
O mnie napisał, że byłem energicznym i entuzjastycz
nym oficerem, ale kiepskim konspiratorem. O tym ra
porcie dowiedziałem się i mogłem zobaczyć jego kopię
dopiero kilkadziesiąt lat później. Zastanawiając się dzi
siaj nad krytyką „Swidy” myślę, że nie byłaby słuszna
w odniesieniu do okresu okupacji niemieckiej, ale zu
pełnie uzasadniona w czasach, gdy znaleźliśmy się pod
terrorem sowieckim. Ta różnica miała dwie przyczyny.
Po pierwsze, rozumiałem dobrze mentalność pier
wszego okupanta, podczas gdy mentalność drugiego
pozostawała dla mnie przez długi czas zupełną enigmą.
Wśród Niemców zetknąłem się z wielu zbrodniarzami.
Jednak oni, gdy popełniali zbrodnie, to mimo że je
usprawiedliwiali zboczoną ideologu nazistowską, to
wiedzieli, że ją popełniają. Podobnie, gdy kłamali, to
wiedzieli, że kłamią. Zajęło mi bardzo dużo czasu nim
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zorientowałem się, że u przeciętnego Sowieta granica
pomiędzy dobrem i złem oraz prawdą i fałszem prawie
że nie istniała. Za prawdę i dobro przyjmowali to, co
odpowiadało potrzebie danej chwili i wydawało się, iż
naprawdę wierzyli w moralną słuszność takiej postawy.
Po drugie — i tu leżała główna przyczyna moich błę
dów — przez długi okres okupacji niemieckiej przywy
kłem do wspaniałej solidarnej postawy całego polskiego
narodu. Ta solidarność w oporze przeciw wrogom pol
skiej niezawisłości manifestowała się jeszcze wyraźnie
w pierwszych tygodniach po wkroczeniu na nasze zie
mie armii sowieckiej. Jednak wobec beznadziejnej sytu
acji kraju, jaką teraz powszechnie odczuwano, morale
społeczeństwa wyczerpanego latami walki i ofiar, za
częło się stopniowo załamywać. Niedocenianie tego
zjawiska miało mieć dla mnie bardzo przykre konse
kwencje.
Na kilka dni przed moim zamierzonym odjazdem
do Krakowa przyszło do mnie dwóch młodych chłop
ców ze wsi Biała. Jeden z nich, a może nawet obaj, byli
synami znanego mi dobrze gospodarza. Był on czyn
nym członkiem konspiracyjnej organizacji wojskowej
prawie od samego początku okupacji niemieckiej. To
właśnie on zapoznał mnie z jej powstaniem i wciągnął
w jej szeregi we wczesnym okresie działalności.
Zgłaszający się do mnie chłopcy powiedzieli, że
w związku z aresztowaniami przeprowadzonymi zimą
przez Bezpiekę, dowódca oddziału, do którego należeli,
stracił łączność ze swymi przełożonymi. Był w posiada
niu sporej ilości sprzętu wojskowego i chciałby otrzy
mać instrukcję, co ma z nim zrobić i jak się ma teraz za
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chowywać. Pytali, czy ja nie mógłbym pomóc w na
wiązaniu odpowiedniego kontaktu.
Do młodego chłopca i jego ojca miałem pełne i, je
stem przekonany, zupełnie słuszne zaufanie. N ato
miast o dowódcy oddziału, o którym mi mówili, nie
miałem żadnej informacji. Było przeto wielką lekko
myślnością, że zgodziłem się mu dopomóc. Jego chęć
zabezpieczenia posiadanej broni szła po linii dyrektyw
wydawanych przez Komendanta Podokręgu, więc po
stanowiłem przekazać otrzymaną wiadomość do jego
sztabu.
Będąc na wyjezdnym, miałem już zaledwie dosyć
czasu, aby to zrobić i nie mogłem myśleć o pośredni
czeniu w dalszych kontaktach. Oczywiście nie zamie
rzałem mówić nieznanemu mi bliżej dowódcy oddziału
o moich bieżących powiązaniach konspiracyjnych, ani
podawać żadnego aktywnego punktu kontaktowego.
Miałem jednak dostęp do rezerwowej konspiracyjnej
skrzynki pocztowej, którą zorganizowałem jeszcze
w okresie okupacji niemieckiej. Traktowana jako rezer
wa, nie była dotąd nigdy użyta. Osoba, która stanowiła
tę skrzynkę, poza znajomością ze mną, nie otrzymała
nigdy kontaktu z nikim innym. Było ustalone, że ktoś
przynoszący informację do skrzynki, zgłaszałby się
z hasłem i otrzymywał odzew. Podobnie odbiór infor
macji odbywałby się na podstawie hasła i odzewu.
Powiedziałem teraz zwracającemu się do mnie do
wódcy oddziału, że chwilowo żadnych możliwości
przekazania jego sprawy nie posiadam, ale że będę się
starał znaleźć jakąś drogę, i że jeżeli mi się to uda, to in
strukcja dla niego przyjdzie po pewnym czasie do
skrzynki pocztowej. Podałem mu hasło i odzew sugeru
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jąc, aby zgłosił się tam za dwa tygodnie, gdyż sądziłem,
że szybciej żadna instrukcja nie nadejdzie.
Miałem zamiar następnego dnia po południu prze
kazać meldunek do Sztabu Podokręgu sugerując, że je
żeli zechcą się sprawą zająć, to komórka, jakiej by ją
przekazali, miałaby przesłać odpowiednie instrukcje do
skrzynki. Nie zdążyłem jednak tego zrobić, bo już
w południe zjawiło się w moim mieszkaniu dwóch mi
licjantów z pisemnym nakazem aresztowania i przepro
wadzenia rewizji. Rewizja nie dała żadnych rezultatów,
ale ja zostałem pod eskortą odprowadzony do Urzędu
Bezpieczeństwa, mieszczącego się przy ulicy Jagielloń
skiej, w budynku używanym poprzednio przez Gesta
powców.
Zostałem wprowadzony do biura, gdzie znajdowało
się dwóch oficerów Bezpieki. Nie znałem na razie ich
nazwisk, ale okazało się później, że byli to por. Kolarz
i ppor. (chyba) Bojanowski. Po krótkim sprawdzeniu
tożsamości zaczęli mnie pytać o mój udział w AK. Nie
wiedząc jakie informacje o mnie były w ich posiadaniu,
ani co było bezpośrednim powodem mojego aresztowa
nia, postanowiłem grać na zwłokę, do niczego się nie
przyznając i mówiąc, że będę odpowiadał na pytania,
dopiero gdy wyjaśnią mi, o co jestem oskarżony. Zaję
cie przeze mnie takiego stanowiska wyraźnie nie spo
dobało się por. Kolarzowi, który stawał się coraz bar
dziej zirytowany i wreszcie zaczął mnie bić, krzycząc,
że potrafi szybko skłonić mnie do dawania odpowiedzi
na wszystkie stawiane mi pytania. Jakimś przebłyskiem
przyszło mi do głowy, aby powiedzieć, że jeżeli nie
przestaną mnie bić, to wkrótce stracę przytomność
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i wtedy nie będzie już w ogóle mowy o dalszej indagacji.
Ku mojemu zdumieniu, to poskutkowało. Przestano
mnie bić i po chwili zostałem odesłany do celi z admonicją, abym się dobrze zastanowił, czy warto przez swój
bezsensowny upór ryzykować zastosowanie wypróbo
wanych metod śledczych.
Dwóch strażników odprowadziło mnie do zupełnie
pustego pokoju na piętrze i tam mnie zamknięto.
Usiadłem na drewnianej podłodze i w myśl starej mak
symy „jak trwoga to do Boga”, zacząłem się gorąco
modlić. Przez cały okres następnych kilku tygodni
modliłem się często i żarliwie, co niewątpliwie chroniło
mnie od utraty nadziei, pozwalając zachować spokój
i opanowanie.
Wychodząc z domu po aresztowaniu, włożyłem na
siebie watowaną kurtkę sięgającą po kolana, którą zwyk
le nazywaliśmy burką, czapkę i chyba szalik. Burka oka
zała się teraz nieocenionym skarbem. Była dostatecznie
miękka, aby uchronić moje kości od zbytniego bólu,
gdy kładłem się na twardej podłodze, i na tyle ciepła, że
nie byłem zanadto zmarznięty po nocy spędzonej w nieopalanym pomieszczeniu. Wielką łaską Bożą było, że
w warunkach w jakich się znalazłem, byłem w stanie zasy
piać i spać po kilka godzin, gdy to tylko było możliwe.
O ile pamiętam, pierwszego wieczoru nie dano mi
nic do zjedzenia, ale następnego dnia rano przyniesio
no jakiś rodzaj śniadania. Na dalszy ciąg przesłuchania
poszedłem dopiero koło południa. Tym razem mnie nie
bito, natomiast zastosowano dwie metody dla przeła
mania mojego oporu. Indagacje trwały bez przerwy
gdzieś do piątej rano i przez cały ten czas nie dostałem
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nic do zjedzenia ani picia. Natomiast moim rozmów
com, którzy zmieniali się co kilka godzin, ostentacyjnie
przynoszono kawę, kanapki i kiełbasę. Wydaje mi się, że
najbardziej dokuczał mi nęcący zapach tej kiełbasy.
Mimo wszystko, o ile to dzisiaj pamiętam, ani bólu
przy pobiciu w czasie pierwszego przesłuchania, ani
głodu i pragnienia w czasie drugiego, nie odczuwałem
zbyt drastycznie. Kilkunastogodzinna sesja była oczy
wiście bardzo wyczerpująca, ale miała też swoje dobre
strony. Ponieważ inwestygatorzy zmieniali się co pe
wien czas, były okresy, gdy ich rolę pełnili jacyś podofi
cerowie milicji. Podczas gdy por. Kolarz i ppor. Bojanowski wrzaskiem i pogróżkami wywozu na Sybir lub
nawet rozstrzelania, starali się mnie zastraszyć, ale tyl
ko zadawali pytania nie pozwalające mi zorientować się
w tym, co już o mnie wiedzą, to mniej od nich inteligen
tni podoficerowie wpadali w pasję, gdy nie przyznawa
łem się do udziału w konspiracji, i aby mnie przekonać,
że oni już wszystko wiedzą, od czasu do czasu przyta
czali znane im już fakty. To pozwoliło mi stopniowo
wyrobić sobie opinię o tym, co już o mnie wiedziano.
Krystalizujący się obraz wskazywał, że ich kartoteka
zawierała dane dostarczone przez kogoś ze sztabu
„Zwornego”, ale urywała się od chwili, gdy wyjechałem
do Lublina, na kilka tygodni zanim „Zworny” został
aresztowany. Pozostawało pytanie, dlaczego posiadając
te wiadomości, nie aresztowali mnie wcześniej, ale wła
śnie teraz. W tym stanie częściowego zorientowania się
w sytuacji, odprowadzono mnie nad ranem do mojego
pomieszczenia, gdzie były tylko cztery ściany i twarda
podłoga, przy całkowitym braku jakiegokolwiek mebla.
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Mimo silnego wyczerpania i głodu, myślałem nadal
trzeźwo. Zdążyłem tylko zmówić krótki pacierz i pra
wie natychmiast zasnąłem. Tym razem odczuwałem
w większym stopniu chłód nieopalanego pokoju i obu
dziłem się dość szybko. Na szczęście wkrótce przynie
siono mi jakąś ciepłą miskę strawy na śniadanie.
Trzeci dzień przesłuchania rozpoczął się nieco
wcześniej. Prowadził je tym razem Bojanowski i zaraz
na wstępie oświadczył: „wy wszo, akowska nie chcecie
przyznać się do konspiracji, a ja wam pokażę, że my ma
my na wasz udział w niej bezpośrednie dowody”. O t
warły się teraz drzwi i wprowadzono osobę, u której by
ła skrzynka pocztowa, udostępniona przeze mnie
Akowcowi szukającemu instrukcji co do posiadanej
broni. Wprowadzony mężczyzna był wyraźnie sterrory
zowany i w mojej obecności potwierdził, że był odpo
wiedzialny za skrzynkę założoną przeze mnie. Powie
dział, że zgłoszono się do niego z hasłem, a gdy dał od
zew został natychmiast aresztowany. Miałem teraz już
dosyć pełny obraz tego, co o mnie wiedzieli i dlaczego
zostałem właśnie teraz uwięziony. Odczułem też ulgę,
bo wiedziałem, że osoba prowadząca skrzynkę, nie mia
ła poza mną żadnego innego kontaktu, więc nie mogła
nikogo innego wsypać.
Zdałem sobie sprawę, iż nadszedł czas, aby zacząć
rozgrywać sytuację i wyzyskać jej zrozumienie na włas
ną korzyść. Zacząłem udawać, że się załamuję, oświad
czając, iż wobec posiadanych przez UB dowodów, je
stem gotów powiedzieć im wszystko o swoim udziale
w AK. Zaznaczyłem przy tym, że byłem wyczerpany
i głodny, więc aby móc trzeźwo zeznawać proszę o dzi
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eń odpoczynku i odkarmienia. O dziwo, zostałem ode
słany do mojego pomieszczenia, otrzymałem więzien
ny posiłek na obiad i kolację i zostawiony w spokoju na
resztę dnia i nocy.

LXIV
Nazajutrz po śniadaniu rozpoczęły się dalsze przesłu
chiwania. Sądząc, że posiadane przez UB informacje
ograniczały się do tego, co zeznali członkowie Sztabu
„Zwornego”, mówiłem wyłącznie o kontaktach z tymi,
którzy byli już rozszyfrowani i w ramach umowy za
wartej przez „Zwornego” przeszli na współpracę z So
wietami. Miało to dwie dobre strony. Po pierwsze, nie
dawało Ubowcom żadnych nowych informacji, a po
drugie, zgadzało się z tym, co już wiedzieli, a więc stwa
rzało pozory, że zeznaje prawdziwie. Twierdziłem, że
w AK byłem zaangażowany do listopada 1 9 4 4 r., tj. do
mojego wyjazdu do Lublina, a potem nie miałem już
żadnych konspiracyjnych kontaktów.
Wszystko, co mówiłem, było skrupulatnie notowane
i technika inwestygacji polegała na tym, że przesłucha
nia w czasie następnych kilku dni trwały po kilkanaście
godzin bez przerwy, a zmieniający się co jakiś czas
Ubowcy, po wielekroć powtarzali te same pytania. Trze
ba więc było bardzo uważać, aby zawsze powtarzać to
samo. Podczas gdy moje zeznania z okresu pracy
w Sztabie „Zwornego”, mimo kilkakrotnie powtarza
nych pytań, wydawały się być akceptowane, to byłem
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poddawany ciągłemu naciskowi, aby przyznać się do
dalszej działalności i dalszych kontaktów z tymi, co nie
zostali aresztowani. Tutaj stosowano terror w formie
wrzasków i gróźb torturowania, wywózki lub rozstrze
lania, ale mnie już nie bito i pod względem fizycznym
najgorsze moje wspomnienie dotyczy nocy spędzonej
w celi piwnicznej, której podłoga pokryta była wodą sięgającą mi do kostek. Na szczęście znalazłem tam me
nażkę pozostawioną przez jakiegoś poprzedniego loka
tora. Postawiona dnem do góry wystawała nieco ponad
wodę, tak że mogłem na niej siedzieć i, o dziwo, zdoła
łem nawet zasnąć na parę godzin.
Głównym tematem dalszych inwestygacji stały się
moje kontakty z Inspektorem „Pługiem", który pozo
stawał na wolności. Pytano mnie także parę razy o Jasia
Jędrzejowicza i raz czy dwa razy, nie wiem dlaczego,
o mojego dawnego gajowego, Leona Huchlę, ale bez
sprzecznie główne zainteresowanie koncentrowało się
na „Pługu".
Nie mogłem zaprzeczyć, że znałem go dobrze,
szczególnie z okresu, kiedy pracowałem w Inspektora
cie, tj. przed przejściem do Podokręgu. Twierdziłem
uparcie, że ostatni raz widziałem go jeszcze przed akcją
Burza, i że później, chociaż w Sztabie Podokręgu spo
tykałem się z Inspektorami Jarosławskim i Tarnobrzes
kim, „Radwanem” i „Obuchem” (którzy obaj przeszli
na współpracę z Sowietami), to ani „Pługa”, ani Inspek
tora Krośnieńskiego „Haszysza” nie widywałem. Bar
dzo szczegółowo i wielokrotnie pytano mnie o miejsca,
gdzie w przeszłości spotykałem się z „Pługiem”. Znając
dobrze listę punktów kontaktowych, które były już
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przez Bezpiekę rozszyfrowane i gdzie były już przepro
wadzone rewizje, powtarzałem z uporem właśnie adresy
tych punktów, dodając własny dom w Zalesiu, gdzie
mieszkałem zanim mnie z niego nie wyrzucono.
Ku mojemu zdziwieniu, wśród zadawanych mi i upor
czywie powtarzanych pytań, nie było żadnych, które
bezpośrednio lub nawet pośrednio odnosiłyby się do
„Huberta” i działalności jego sztabu. Było to dla mnie
ogromną ulgą, bo świadczyło, iż nie są oni chwilowo za
grożeni, a równocześnie wskazywało, że istotnie UB nie
wiedziało nic o mojej działalności po rozstaniu się ze
„Zwornym”. Tym nie mniej przesłuchania nie były przy
jemne ani łatwe. Mimo że byłem bity tylko raz przez
Kolarza, to właściwie za najbardziej przykre i brutalne
uważałem te, które prowadził Bojanowski.
Po kilku dniach, gdy skończyło się któreś z tasiem
cowych przesłuchań, odprowadzono mnie nie do pu
stego pokoju na piętrze, ale do celi w suterenach, gdzie
znajdowało się już kilku więźniów. Cela była ciepłaiwyposażona w kilka prycz pokrytych grubą warstwą sło
my, z jakimś oparciem pod głowę na czas snu. Wydaje
mi się, że otrzymałem także jakiś koc jako nakrycie na
noc. O stronie ujemnej przekonałem się nieco później.
Słoma na pryczach dosłownie roiła się od wszy i zajęło
tylko kilka godzin zanim zostałem przez nie całkowicie
obleziony.
M oi współtowarzysze byli gromadą komunistów,
a przynajmniej za takich się podawali. Nie rozmawiało
się o tym, za co i dlaczego poszczególni więźniowie byli
aresztowani. Głośno rozprawianym tematem było
chwalenie osiągnięć nowego reżimu w Polsce, a ustało-
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nym rytuałem codzienne odśpiewanie Czerwonego
Sztandaru. Starałem się brać jak najmniejszy udział
w konwersacji i nie wydaje mi się, abym uczestniczy
w ich zbiorowym śpiewie. Tym nie mniej nie odnoszono
się do mnie wrogo i traktowano mnie po koleżeńsku.
W nowym pomieszczeniu pozostawiono mnie chwi
lowo w spokoju i chyba przez jakiś tydzień nie byłem
wzywany na przesłuchania. Najbardziej prawdopodob
ne wydawało mi się, że zostanę wywieziony w głąb Ro
sji. Dopiero po tygodniu zawezwano mnie znowu
przed oblicze naprzód Kolarza, a potem Bojanowskiego. Obie konfrontacje były szczególnie brutalne, z wy
krzykiwaniem, że nie dałem im żadnych użytecznych
informacji, i że wobec tego nadchodzi czas, żeby ze
mną skończyć, ale bez sprecyzowania, jak to zamierzają
zrobić. W tej atmosferze obaj Ubowcy wyszli z pokoju,
pozostawiając mnie chwilowo samego. Po paru minu
tach drzwi się znowu otwarły i wszedł oficer w mundu
rze rosyjskim. Był nim, jak się później okazało, kapitan
czy major Filatow. Podał mi rękę i częstując mnie papie
rosem oświadczył, ze zapoznał się z moimi zeznaniami
i chciałby ze mną porozmawiać. Filatow nie mówił po
polsku, ale wydawał się rozumieć mnie zupełnie dobrze.
Ja nie znałem rosyjskiego ani ukraińskiego lub białoru
skiego i do dziś nie wiem jaki język on używał, jednak
po pewnym czasie nauczyłem się rozpoznawać treść te
go co mówił, a on, gdy miałem trudności, wplatał parę
słów polskich.
Kontrast pomiędzy obecnym a poprzednimi prze
słuchaniami był ogromny. M ój rozmówca zachowywał
się uprzejmie, a nawet wprost przyjaźnie, zorientowa
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łem się jednak, że był znacznie inteligentniejszy niż je
go poprzednicy. Nie powtarzał pytań, jakie zadawano
mi wcześniej, ale interesował się dlaczego przestałem
pracować w Sztabie „Zwornego” w listopadzie 1 9 4 4 r.
Musiałem szybko decydować jaka odpowiedź trafi mu
do przekonania i powiedziałem, iż uznałem dalszą kon
spirację za beznadziejną i wręcz szkodliwą. A dlaczego
pojechałem do Lublina i co tam robiłem. Tutaj odpo
wiedź miałem gotową, bo zapisałem się tam na wydział
ekonomii nowo tworzącego się uniwersytetu. A to bar
dzo dobrze, pochwalił mój rozmówca, ale dlaczego
przyjechałem znowu do Rzeszowa. Bo został w tym
czasie oswobodzony Kraków i postanowiłem przenieść
się na Uniwersytet Jagielloński, który był uczelnią
o znacznie wyższym poziomie niż lubelski. Po drodze,
poniekąd w przejeździć, zatrzymałem się w moim rze
szowskim mieszkaniu, bo blisko niego był dom dziew
czyny, z którą się bardzo przyjaźniłem. To znowu brzmia
ło rozsądnie, gdyż istotnie flirtowałem wtedy ze swoją
sekretarką, która niewątpliwie ubiegała się o moje zwol
nienie, o czym Bezpieka i Filatow musieli wiedzieć.
Teraz padło pytanie, które zaczęło mnie intrygować.
A jakie miałem środki finansowe na życie i koszty stu
diowania w Krakowie. Tak, to był problem. Zamierza
łem szukać jakiejś posady i połączyć studia z pracą za
robkową. No, może nie musielibyście pracować, bo my
moglibyśmy zapewnić wam dobre stypendium, gdyby
ście nam teraz pomogli.
Wykazałem zupełnie szczere zainteresowanie i zapy
tałem, co on przez to rozumie. Filatow wyjaśnił sprawę
bardzo jasno. Jego głównym zainteresowaniem było
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wejście na tropy „jewo Zeta”. Wiedziałem, że „Pług"
podpisywał nieraz swoje rozkazy literą Z. W dalszych
rozmowach Filatow nazywał go zawsze Zetem. Powie
dział teraz, że to, co już zeznałem o swoich dawnych
kontaktach konspiracyjnych, było prawdą, bo zgadzało
się z tym co Bezpieka już wiedziała. Nie wniosło jednak
nic nowego do bieżących poszukiwań za Zetem. Zasu
gerował, abym się dobrze zastanowił, czy nie mógłbym
sobie przypomnieć czegoś, co byłoby pomocą w ich
obecnym śledztwie. Jeżeli potrafiłbym dać im jakąś
owocną wskazówkę, to on, Filatow, zapewnia mi nie tyl
ko zwolnienie, ale pomoc w mojej dalszej karierze ży
ciowej. Chwilowo proponował dać mi nieco czasu do
namysłu. Po tym oświadczeniu podał mi znowu rękę
i pożegnawszy się uprzejmie, kazał mnie odprowadzić
do mojej celi.

LXV
Okres pozostawiony mi do nam ysłu trwał dosyć długo,
chyba tydzień, a może nawet nieco dłużej. Już myśla
łem, że oficer NKWD zapomniał o swoich propozy
cjach, gdy zawezwano mnie znowu przed jego oblicze.
Z początku improwizowałem jakieś dodatkowe szczeze spotkań i rozmów z „Pługiem" w okresie okupa
cji niemieckiej, wiedząc, że nie mogły one mieć ż
praktycznej wartości, ale stwarzały pozory, iż starałem
się przypomnieć sobie i przedstawić Filatowowi wszyst
ko, co tylko przychodziło mi do głowy. Tym razem
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oświadczył dość chłodno, iż to co powiedziałem, było
dła niego bezwartościowe. Byłem na to przygotowany
i teraz bezczelnie oświadczyłem, że w obecnej sytuacji
nie mogę być bardziej użyteczny, ale że gdyby mnie wy
puszczono to mógłbym spróbować nawiązania nowych
kontaktów z konspiracją i byłbym gotów przekazywać
do Bezpieki uzyskane wiadomości.
Reakcja Filatowa była enigmatyczna. Zakończył
rozmowę, pożegnał się uprzejmie i bez komentarza ka
zał odprowadzić mnie do mojej celi. Trudno mi powie
dzieć, jak długo pozostawałem teraz w niepewności co
do mojego dalszego losu. Czas dłużył mi się oczywiście
potwornie i nerwy były bardzo naprężone, a wszy doku
czały coraz dotkliwiej. Aż któregoś dnia strażnik przy
szedł zaprowadzić mnie znowu do pokoju przesłuchań.
Był tam Filatow w towarzystwie Kolarza. Kazano mi
usiąść i zadano tylko jedno pytanie. Na jakiej drodze,
gdyby mnie wypuszczono, proponowałbym nawiązać
kontakt z konspiracją. Byłem na nie przygotowany
i oświadczyłem, że otwarcie nie mógłbym tych kontak
tów szukać, bo po wypuszczeniu z więzienia, byłoby to
podejrzane. Opowiadałbym natomiast różnym znajo
mym o przeżyciach po aresztowaniu i podkreślał, że
dowiedziałem się sporo o danych, jakie były w posiada
niu Ubowców, czym się szczególnie interesowali i jakie
mieli metody śledztwa. Spodziewałbym się, że te opo
wiadania tą czy inną drogą doszłyby do uszu konspira
torów i ci sami, chcąc uzyskać użyteczne wiadomości,
spróbowaliby skontaktować się ze mną. Począwszy od
takiego kontaktu, moje możliwości zdobywania infor
macji szybko by się zaczęły rozwijać. Był to ostatni raz,

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

296 Roman Gumiński

kiedy widziałem Filatowa. Nie pytano mnie o nic więcej
i znowu odesłano do mojej celi.
Tym razem, już po dwóch czy trzech dniach, straż
nik wywoła! moje nazwisko. W pokoju przesłuchań był
tyłko por. Kołarz. Pomyślałem, że to zły znak, tymcza
sem on wstał, poda! mi rękę i uprzejmie zaprosi!, abym
usiadł. Postanowiono mnie zwolnić, abym rozpoczął
szpicłowską akcję dla przyłapania Inspektora „Pługa”.
Więzienie mia!em opuścić wieczorem, ale na razie przy
niesiono mi do biura sporą porcję kiełbasy, chłeba z ma
słem oraz duży kubek gorącej kawy. Pamiętam, że Kolarz
wyszedł i ja zostałem w biurze sam, aby rozkoszować się
pierwszym od kilku tygodni solidnym posiłkiem.
Nadmiar kiełbasy schowałem do kieszeni i zanio
słem moim współtowarzyszom w celi, do której zosta
łem jeszcze na parę godzin odprowadzony. Gdy się już
ściemniło, wywołał mnie jeden z podoficerów milicji
i wręczył mi portfel z pieniędzmi, które mi odebrano
przy aresztowaniu. Natomiast nie otrzymałem z po
wrotem dużego złotego kieszonkowego zegarka, pro
dukcji Czapek i Patek. Tak nazywała się przez krótki
czas, na początku swego istnienia, sławna dzisiaj szwaj
carska firma Patek. Był to cenny zabytek, a więc dla
mnie duża strata. Jednak w myśl przysłowia „nie czas
żałować róż, gdy płoną lasy”, nie przywiązywałem wte
dy do tej straty zbytniej wagi.
Podpisałem jeszcze pokwitowanie odbioru portfelu
i pieniędzy, po czym podoficer wyprowadził mnie z bu
dynku więziennego, oświadczając, że ma rozkaz odpro
wadzić mnie do mojego mieszkania. Przeto, jak opuści
łem je pod eskortą, tak i pod eskortą do niego wracałem.
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Dopiero gdy na pukanie drzwi zostały otworzone, pod
oficer zasalutował i odszedł, a ja poczułem się na wol
ności, chociaż niepewny na jak długo.

LXVI
Wszedłszy do domu, znalazłem się w objęciach mojej
Matki, ale tylko w przenośni, bo będąc oblepiony wsza
mi unikałem fizycznego dotknięcia kogokolwiek. Moja
Matka, na wiadomość, że byłem aresztowany, przyje
chała z Lublina, aby próbować mnie jakoś ratować.
W ramach tego zwróciła się do przewodniczącego ko
munistycznej Rady Wojewódzkiej, ks. Mariana Borow
ca. Przed wojną był on z jakichś nieznanych mi powo
dów suspendowany, ale później hierarchia kościelna
przywróciła mu prawo odprawiania mszy świętej, choć
nie otrzymał żadnej innej funkcji kapłańskiej. W czasie
okupacji niemieckiej mieszkał w swej rodzinnej wsi Budziwoju i był w biedzie. Zwrócił się kiedyś do mnie mó
wiąc, że nie ma pieniędzy na opał w czasie miesięcy zi
mowych. Skierowałem go do mojego leśniczego, p. Ja
nuszkiewicza, z poleceniem bezpłatnego wydania mu
pewnej ilości drewna i chrustu.
Nie wiedziałem wtedy, że był on skrajnie lewicowym
ludowcem, współpracującym z konspiracyjną komórką
komunistyczną. Doniesiono mi o tym później i tę wia
domość przekazałem Komendantowi Rzeszowskiego
Inspektoratu. AK miało jednak polecenie unikania za
targu z komunistycznymi organizacjami i ignorowania
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ich działalności. Ja też zignorowałem działalność ks.
Borowca i nadal, przez kilka lat, zaopatrywałem go
w środki opału. Pod okupacją sowiecką Borowiec wypły
nął jako tzw. „ksiądz patriota", zajmując szereg czoło
wych pozycji w lokalnych organach administracji. Moją
Matkę przyjął przyjaźnie i obiecał, że będzie w mojej
sprawie interweniować. Nie mam żadnych danych, aby
wiedzieć, czy tego przyrzeczenia dotrzymał, ani czy je
go interwencja miała jakieś znaczenie. W każdym razie
w stosunku do mojej Matki zachował się dobrze, co
w tych trudnych chwilach dodawało jej nieco otuchy.
Moim pierwszym bezpośrednim priorytetem było
uwolnić się od plagi zawszenia. W zajmowanym przez
nas domu nie było ani łazienki, ani wanny. Kochana Ma
rysia nagrzała sporo wody i wypełniła nią dużą balię.
Zrzuciłem ubranie i bieliznę, które miałem na sobie
przez kilka tygodni spędzonych w więzieniu i te zostały
natychmiast wyniesione do ogrodu, w jakieś miejsce
dość oddalone od domu. Nie pamiętam już co stało się
później; czy poszły do jakiejś odwszalni, czy też zostały
spalone lub zniszczone. Ja wlazłem do balii i przez
dłuższy czas myłem i szorowałem swoje bardzo nad
wątlone ciało. Pomimo, że byłem zawsze wątły i niezbyt
silny, to okresy głodzenia, marznięcia w nieopalanym
pokoju, zanim przeniesiono mnie do celi w suterenach,
ani wreszcie nocy spędzonej w ciemnicy z podłogą zala
ną wodą do wysokości kostek, nie spowodowały u mnie
zaziębienia ani nawet kataru. Zapewne napięcie nerwo
we, ale w moim głębokim przekonaniu przede wszyst
kim łaska Boża, o którą modliłem się bardzo żarliwie,
spowodowały wyjątkową odporność organizmu. Byłem
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jednak wyraźnie osłabiony i pamiętam, że gdy po wyj
ściu z balii trzeba było przejść do dokładnego wymycia
głowy, to prosiłem o pomoc jednej z pań zabranych
z Zalesia i będących nadal pod naszą opieką. Nie wiem
czy była to matka Wisi, ciotka Jadzia Podolska, czy też
stara emerytka p. Wanda Olszańska. W każdym razie
czynność została wykonana i o dziwo, po tych ablucjach
i ogoleniu się, wszystkie wszy zostały usunięte lub uto
pione i zostałem od nich radykalnie uwolniony.
Mogłem teraz naprawdę uściskać i ucałować moją
Matkę, a nieco później także moją sekretarkę „Mewę",
która przyszła, nie wiedząc jeszcze o moim zwolnieniu.
Nadszedł czas, aby wyjaśnić im obu sytuację w jakiej się
znalazłem. Oczywiście nie miałem nigdy zamiaru słu
żyć organom sowieckiego najeźdźcy, a całą z nimi umo
wę traktowałem jako wybieg, aby wydostać się z ich kle
szczy. Wiedziałem, że prędzej czy później się w tym zo
rientują i jeżeli nie zdążę przedtem zniknąć i dobrze się
zamelinować, to zostanę ponownie aresztowany z jesz
cze gorszymi niż przedtem konsekwencjami. Musiałem
więc obmyśleć i przygotować swoją ucieczkę, a w tym
obecność mojej Matki w Rzeszowie byłaby utrudnie
niem. Zrozumiała to dobrze i już w dwa dni później wy
jechała do Krakowa. Prosiłem ją przy tym, aby zabrała
ze sobą walizkę moich rzeczy, bo sądziłem, że przy
moim skrytym wyjeździe nie powinienem być krępowa
ny żadnym bagażem.
Sytuacja „Mewy" była też skomplikowana. Przez
usilne starania o moje zwolnienie tak w czasie pier
wszego, jak i w czasie drugiego aresztowania, została
niewątpliwie uznana przez Bezpiekę za ściśle związaną
ze mną i po odkryciu mojej ucieczki zagrażałoby jej are
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sztowanie. To byłoby związane z brutalnym naciskiem,
aby ujawniła dokąd wyjechałem, nawet gdyby tego na
prawdę nie wiedziała. Postanowiliśmy przeto, że gdy
nadejdzie odpowiedni moment to opuści Rzeszów ra
zem ze mną. Na razie zostanie i będzie pomagać
w moich przygotowaniach.
Po tych rozmowach i kolacji nadszedł czas na praw
dziwą rozkosz. Znalazłem się w moim własnym wygod
nym łóżku. Obudziłem się jednak dość wcześnie i zaraz
przystąpiłem do zorganizowania części naszych domo
wników, Matki, Marysi i cioci Jadzi, aby zaczęły kręcić
się po ogrodzie i w pobliżu domu, starając się zauwa
żyć, czy nie był on pod obserwacją. Wynik był negatyw
ny, więc zdawało się, że moje kroki nie były chwilowo
śledzone. Skorzystałem z tego wieczorem, udając się do
Marysi Kolskiej, gdzie z jej pomocą przygotowałem
szczegółowy raport o moich doświadczeniach w więzie
niu. Opisałem dane jakie Ubowcy mieli i te, których
wydawali się nie posiadać, podkreśliłem ich preokupację poszukiwaniami za „Pługiem” i zainteresowanie Ję
drzej owiczem, a także Huchlą, oraz pozorny brak wia
domości o działalności „Huberta" i jego sztabu, koń
cząc moimi wrażeniami odnośnie metod, jakimi zamie
rzali się posługiwać w swoich dochodzeniach. Ja mówi
łem, a Marysia Kolska spisywała, wydaje mi się, że przy
pomocy stenografii.
Po podyktowaniu raportu, poprosiłem o wyrobienie
mi dokumentu osobistego na imię Ryszarda Góry, tak
aby inicjały, które miałem wyhaftowane na większości
bielizny nadal pasowały do mojej nowej tożsamości.
W tym okresie były nadal używane kenkarty wystawione
jeszcze przez urzędy niemieckie, a pracownicy AK mieli
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dużą wprawę w ich podrabianiu. Potrzebna była jednak
fotografia, której chwilowo nie posiadałem i to opóźni
ło dostarczenie mi dokumentu, o który prosiłem.
Następne kilka dni upłynęło spokojnie. Obmyślałem
sposoby dyskretnego ulotnienia się z Rzeszowa, mię
dzy innymi biorąc pod uwagę zmobilizowanie mojego
wiernego furmana Jasia Gliwy, aby wywiózł mnie poza
najbliższą okolicę końmi, które przydzielono mu w ra
mach reformy rolnej oraz czekałem na moją kenkartę,
a także na jakieś instrukcje od „Huberta” i jego sztabu.
W międzyczasie miałem wyznaczone spotkanie z por.
Kolarzem. O umówionej godzinie zasiadłem za stoli
kiem w wyznaczonej kawiarni, gdzie wkrótce zjawili się
Kolarz i Bojanowski. Wypiliśmy razem kawę, a oni zda
wali się zawiedzeni, że nie miałem dla nich jeszcze żad
nych wiadomości. Tłumaczyłem, że przecież po okresie
więzienia musiałem nieco odpocząć, i że trudno się by
ło spodziewać, abym w ciągu czterech czy pięciu dni
miał już jakieś rezultaty, co na pozór przyjęli, ale wy
szedłem ze spotkania z wyraźnym poczuciem wiszące
go nade mną zagrożenia. Rozeszliśmy się, ustalając na
stępne spotkanie na połowę następnego tygodnia.
Chyba w dwa dni później, wczesnym popołudniem
załatwiałem w mieście jakieś drobne sprawunki, gdy na
deszła jedna z naszych lokatorek, bodajże pani Olszań
ska, zawiadamiając mnie, że wokół domu zauważono
kręcących się osobników, i że dom zdawał się być pod
obserwacją. Powiedziałem jej, że udaję się na taki a taki
adres i prosiłem, żeby tę wiadomość przekazała „Me
wie”, gdy ta wróci do swojego domu po zajęciach biuro
wych, z poleceniem, aby jak najszybciej przyszła się ze
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mną zobaczyć. Poszedłem teraz do moich ziemiańskich
sąsiadów, Stefanów Dąmbskich, którzy mieszkali chwi
lowo przy ulicy Krakowskiej. Wyjaśniłem im sytuację,
a oni, mimo że rozumieli ponoszone ryzyko, przyjęli
mnie jak najserdeczniej.
Wieczorem przyszyła „Mewa”. Potwierdziła, że mój
dom był pod obserwacją, ale jej na szczęście nie. Wie
dzieliśmy, że nie było chwili do stracenia. Ustaliliśmy
przeto, iż następnego dnia będziemy próbowali ucie
kać. Wróciła teraz do siebie, aby przygotować nieco
swoich rzeczy do zabrania i aby się przespać. Zabroni
łem jej zbliżania się do mojego mieszkania na Hetmań
skiej, ale i ja nie byłem całkowicie bez osobistych dro
biazgów, bo nauczony doświadczeniem, żyletkę, szczo
teczkę do zębów itp. nosiłem w teczce, którą miałem
stale przy sobie. Oprócz portfela miałem także, zaszytą
w spodniach czy w marynarce, sporą ilość pieniędzy.

LXVII
„Mewa" ze swoim pakunkiem stawiła się punktualnie
następnego dnia wcześnie rano. Po śniadaniu, jakim na
karmili nas kochani Stefanowie Dąmbscy, wyszliśmy na
ulicę, która była główną drogą prowadzącą do Krakowa
i „Mewa" zaczęła zatrzymywać przejeżdżające sowiec
kie ciężarówki. Nie trwało długo nim jedna z nich się
zatrzymała i szofer zgodził się za jakąś opłatą zabrać
nas ze sobą. Weszliśmy na tył pojazdu i pamiętam, że
usadowiliśmy się czy też ułożyli tak, aby z zewnątrz nie
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było łatwo nas zobaczyć. Jazda trwała kilka godzin, ale
dotarliśmy do Krakowa bez żadnych trudności.
Tutaj nasze drogi chwilowo się rozeszły. „Mewa”
udała się do jakichś swoich znajomych, a ja poszedłem
do państwa Spiessów. Dr Tadeusz Spiess był kiedyś sta
rostą rzeszowskim, radcą województwa we Lwowie
i przez szereg lat doradcą prawnym mojego Ojca. Za
przyjaźnił się szczerze z naszą rodziną, a po śmierci
mojego Ojca pomagał bardzo mojej Matce i najstarsze
mu bratu w regulowaniu spraw finansowych różnych
części odziedziczonego przez nas spadku.
W ostatnich miesiącach okupacji Niemcy zamordo
wali jego jedynego syna. Państwo Spiessowie oraz ich
synowa z małym dzieckiem, przyjęli mnie bardzo ser
decznie, zdając sobie dobrze sprawę z ponoszonego ry
zyka. Moim planem było przeniesienie się do Poznania,
gdzie nie byłem znany, podczas gdy Kraków roił się od
znajomych. Chwilowo nie mogłem jednak tego zrobić,
bo nie posiadałem żadnych osobistych dokumentów.
Musiałem przeto odczekać, nie wychodząc nigdzie
z domu, aż nadejdzie z Rzeszowa moja nowa kenkarta.
Dla ostrożności nie komunikowałem się bezpośrednio
z moją Matką ani najstarszym bratem Kaziem, będący
mi teraz w Krakowie i nie pozwalałem „Mewie”, aby się
z nimi spotykała. M ój kuferek z rzeczami przywiezio
nymi wcześniej przez moją Matką był już u Spiessów,
więc byłem zupełnie dobrze wyposażony. Chodziło te
raz o to, jak uzyskać z Rzeszowa dokument tożsamo
ści, który już teraz musiał być dla mnie przygotowany.
W tych dniach odwiedził mnie serdeczny nasz przy
jaciel, Himek Jarochowski z Babicy. Miał on troje dzieci
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Kikę, Maję i Kota. Młodsza córka Maja okazała się być
komunistką i głęboko wsiąkła w organizację nowego
reżimu. Jaj ojciec był tym zrozpaczony i dosłownie pła
kał, mówiąc o jej zachowaniu. Zapewniał mnie jednak, że
Kika i Kot pozostali porządnymi ludźmi. Znając ich do
brze, nie miałem co do tego najmniejszych wątpliwości.
Himek Jarochowski zapytał, czy nie mógłby mi być
w czymś pomocny. Przyszło mi na myśl, że może on lub
Kot mogliby zająć się przywiezieniem dla mnie doku
mentów z Rzeszowa. Zgodził się natychmiast i w rezul
tacie pojechał Kot, już w dwa dni później przywożąc mi
wszystko, co było potrzeba.
W czasie pobytu w Krakowie miałem interesującą
rozmowę z dr. Spiessem. Był on przed wojną ludowcem
i utrzymywał przyjazne stosunki z Wincentym W ito
sem, Te kontakty zachował do teraz i od czasu do czasu
miał sposobność widywania starego ludowego polityka.
Był to okres tworzenia tzw. Rządu Jedności Narodowej
i spodziewaliśmy się niedługo przyjazdu do Polski M i
kołajczyka jako wicepremiera tego rządu50. Wielu ludzi
łączyło z tym nadzieje na poprawę sytuacji politycznej.
Jednak w rozmowie z dr. Spiessem stary polityk, Witos,
oblał go zimną wodą. Znał on dobrze Mikołajczyka
sprzed wojny i porównywał go do ciężkiego belgijskie
go perszerona. Uważał, że nie dorósł on do rozgrywek
politycznych z komunistami, że jego misja skończy się
Fiaskiem, i że sam Mikołajczyk będzie miał szczęście,
jeżeli wyjdzie z życiem z proponowanego przedsię
wzięcia. Nie było to wesołe, a przyszłość wykazała jak
trafne były oceny wielkiego polskiego chłopskiego pa
trioty, Wincentego Witosa.
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Dr Spiess okazał się być w możności załatwienia dla
mnie innej ważnej sprawy. Po nagłym opuszczeniu
Rzeszowa urwał się praktycznie mój kontakt z konspi
racją. Dr Spiess zgłosił to gdzie było potrzeba i wyzna
czono mi spotkanie z przedstawicielem Okręgu Kra
kowskiego. Nie jestem pewny, czy był on członkiem or
ganizacji wojskowej, czy też cywilnej Delegatury Rządu.
Dowiedziałem się od niego, że organizacja NIE, którą
utworzono po formalnym rozwiązaniu AK, właściwie
się rozsypała na skutek fali aresztowań. Powołana po
tem Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, była także opar
ta na zasadach wojskowych i w opinii mojego rozmów
cy nie miała szans na przetrwanie.
Bieżąco był przygotowywany projekt organizacji
czysto cywilnej z długoterminowym planem działania.
Opisałem teraz schemat takiej właśnie cywilnej organi
zacji, który przedłożyłem „Hubertowi” jeszcze gdzieś
w lutym, a który on całkowicie odrzucił. M ój rozmówca
okazał duże zainteresowanie i porobił szereg notatek.
Szczególnie zaciekawił go aspekt mówiący o zachęca
niu członków organizacji do wchodzenia w struktury
komunistycznego reżimu w formie pewnego rodzaju
Konia Trojan skiego. Miał natomiast zastrzeżenia odnośnie zachowania organizacji przez dłuższy czas, mo
że nawet kilku lat, w stanie pozornego uśpienia, mó
wiąc, że konieczna by była aktywność w dwóch dziedzi
nach, mianowicie informacji i wywiadu. Powiedział, że
porobione notatki przedstawi gdzie należy, i że na pew
no będą one brane pod uwagę w przygotowywanych te
raz projektach.
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Na zakończenie rozmowy zasugerował, że po zain
stalowaniu się w Poznaniu, powinienem zająć się stwo
rzeniem pierwszej małej komórki organizacji cywilnej,
rekrutując na razie nie więcej niż pięć osób, zaprzysię
żonych, ale bez żadnych zadań do wykonywania. Na
stępnie miałem czekać na otrzymanie dalszych wskazó
wek. Wziął adres, pod jakim można by się było ze mną
skomunikować i przyrzekł, że kontakt zostanie na
wiązany w ciągu miesiąca do sześciu tygodni. Na tym
skończyło się nasze spotkanie, a ja wyszedłem zadowo
lony, iż znowu wracam w wir walki o niepodległość, i że
moje idee jak tę walkę prowadzić, zaczynają znajdywać
zrozumienie i poparcie.

LXVIII
Mając już potrzebny dokument na przybrane imię i na
zwisko, mogłem wyruszyć do okolic, gdzie nie byłem
znany, więc miałem szanse, aby się stosunkowo bez
piecznie zamelinować. Z Krakowa wyjechaliśmy razem
z „Mewą", ale nasze drogi rozeszły się na dworcu w Ka
towicach. Ja kontynuowałem podróż do Poznania, a ona
miała inne plany i skierowała się w inną stronę. Nigdy
się już potem z nią nie spotkałem.
W Poznaniu skierowałem się na ulicę Słowackiego.
Znajdowała się tam kamienica, gdzie przed wojną mie
szkali państwo Kowalscy. Moja kuzynka Wisia ze swo
im mężem Zbyszkiem i jego rodzicami już tam wrócili,
więc miałem nadzieję, że będę mógł się u nich zatrzy
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mać. Zjawiłem się bez uprzedzenia i zaraz wyjaśniłem
swoją sytuację. Rodzina Kowalskich rozumiała dobrze
ryzyko związane z udzieleniem gościny ukrywającemu
się „wrogowi ludu”, tym nie mniej przyjęła mnie z ot
wartymi ramionami, ofiarowując pomieszczenie na
nieograniczony okres mojego pobytu w Poznaniu.
Trzeba teraz było stworzyć sobie pewną formę alibi,
przez znalezienie jakiegoś zatrudnienia. Tutaj szczę
ście mi dopisało. W rejonowej komendzie wojska stano
wisko adiutanta dowódcy zajmował mój sąsiad i przyja
ciel, Zygmunt Chłapowski. W Rzeszowskim było po
wszechnie wiadomo, iż jako oficer AK brał czynny
udział w Akcji Burza. Przez to był spalony i zagrożony
represjami Urzędu Bezpieczeństwa. Aby się przed tym
uchronić zgłosił się do armii tworzonej pod dowódz
twem RoliTZymierskiego. Pierwszy przydział otrzy
mał w Lublinie, gdzie widywałem go w czasie mojego
krótkiego tam pobytu. Po zajęciu przez armie sowiec
kie zachodnich części Polski, przeniesiono go do Po
znania, a dowódca rejonowego obszaru płk Nieniewski
mianował go swoim adiutantem. Okazało się, ze Zyg
munt mógł załatwić mi pracę i odpowiednie, związane
z nią dokumenty.
W województwie poznańskim parcelacja związana
z tzw. reformą rolną, została przeprowadzona tylko
częściowo, bo nie wszędzie można było znaleźć amato
rów na przyjmowanie rozdrobnionych działek ziemi.
Wskutek tego szereg majątków pozostawało nadal
w nieuszczuplonym obszarze, choć oczywiście odebra
no je prawowitym właścicielom. Niektóre z tych ma
jątków przeznaczono do użytkowania przez wojsko
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i przy wojskowej rejonowej komendzie zostało utwo
rzone biuro dla administrowania tymi majątkami. Kie
rownik tego biura zaprzyjaźnił się z Zygmuntem Chła
powskim i teraz zgodził się oddać mi nadzór dwóch
folwarków, mianowicie Wielichowa, zrabowanego Lu
bomirskim, i drugiego, którego nazwy nie pamiętam,
położonego w bliskości Grodziska.
W obu majątkach mieszkali miejscowi administra
torzy. Obaj okazali się dobrymi i doświadczonymi fa
chowcami, tak że w praktyce nie miałem potrzeby inge
rowania w rutynę zajęć gospodarczych. Szybko doszed
łem do wniosku, że im mniej będę wtrącać się w co
dzienne problemy, tym lepiej będą obaj administrato
rzy wypełniali swoje obowiązki. Tym nie mniej musia
łem wykazywać, że spełniam jakąś rolę i dlatego dojeż
dżałem do każdego z dwóch majątków przynajmniej raz
w tygodniu, chodziłem oglądać roboty polne i przepro
wadzałem bardzo ogólne rozmowy z moimi dwoma
pseudo podwładnymi.
Na szczęście tak do Wielichowa, jak i do drugiego
folwarku, można było dojechać względnie wygodnie
pociągami odchodzącymi z dworca głównego w Pozna
niu. Dokument wystawiony w rejonowej komendzie
wojska upoważniał mnie do bezpłatnych przejazdów na
określonych odcinkach połączeń kolejowych. O ile pa
miętam, podróż trwała nieco ponad godzinę, tak że wyjeżdżając niezbyt wcześnie rano, mogłem spędzić kilka
sodzm na wsi i byc z powrotem w swoim mieszkaniu je
szcze dość wcześnie tego samego wieczoru. Ponieważ
było ciepłe i pogodne łato, moje rutynowe wyjazdy nie
były meczące, a możność częstego przebywania na wsi
sprawiała mi nawet sporo przyjemności.
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Po zakwaterowaniu się u Zbyszków Kowalskich
i wejściu w obowiązki zarządu dwóch majątków rol
nych, nadszedł czas, aby pomyśleć o powrocie do dzia
łalności konspiracyjnej. Pierwszą rozmowę na ten te
mat przeprowadziłem z Zygmuntem Chłapowskim.
On sam duże nadzieje wiązał z misją Mikołajczyka jako
wicepremiera tzw. Rządu Jedności Narodowej. Był
przeto w ścisłym, choć nieformalnym kontakcie z tą
częścią Stronnictwa Ludowego, na której Mikołajczyk
się opierał. Koncentrując swoje wysiłki w tym kierunku,
uważał, że do konspiracji włączać się nie powinien. Jed
nak zdawał sobie sprawę, że wysiłki Mikołajczyka mogą
skończyć się niepowodzeniem i zgadzał się ze mną, iż
na wypadek takiego obrotu sprawy, powinna być przy
gotowana siatka organizacji podziemnych.
Dlatego, choć osobiście zdecydował się pozostać na
uboczu, zasugerował mi, abym porozmawiał z pewnym
majorem służby stałej, którego znał bardzo dobrze jako
porządnego człowieka i gorącego polskiego patriotę.
Major, którego nazwiska nie pamiętam, ustosunkował
się do moich planów pozytywnie i został przeze mnie
wciągnięty do komórki, jaką starałem się zorganizować.
Wkrótce potem do naszej maleńkiej grupy dołączyłem
dwóch młodych ludzi pracujących w cywilnych urzę
dach reżimowych. Jednego znałem dobrze z okresu
okupacji niemieckiej i byłem pewny jego szczerej chęci
służenia sprawie niepodległości Polski i jego wrogiego
stosunku do narzuconych narodowi władz komuni
stycznych. Drugi był jego przyjacielem i miał identycz
ne poglądy.
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Zgodnie z moim podejściem do zagadnienia nie przy
dzieliłem im żadnych aktywnych funkcji zapowiadając,
iz być może pozostaną w stanie uśpionej konspiracji
przez bardzo długi czas. Stworzywszy ten zalążek kon
spiracyjnej komórki, postanowiłem nie rozwijać jej bar
dziej, aż do czasu, kiedy zgodnie z przyrzeczeniem przed
stawiciela Okręgu Krakowskiego, tworząca się cywilna
tajna organizacja nawiążę ze mną ponowny kontakt.
Tak więc mój pierwszy miesiąc pobytu w Poznaniu
był ruchliwy i wypełniony różnymi zajęciami. Następne
tygodnie nie przynosiły żadnych nowości, a moje doja
zdy do dwóch majątków, które nominalnie nadzorowa
łem, stały się rutyną. W tych warunkach miałem sporo
czasu aby zastanowić się nad kierunkiem mojego dal
szego życia. Patrzyłem na swoją przyszłość jeszcze
ciągle w perspektywie dalszej służby w walce o niepod
ległość Kraju i Narodu. Do możliwości poprawy sto
sunków w wyniku działalności Mikołajczyka nie miałem
nigdy ufności, a teraz stawało się coraz jaśniejsze, że
zakończy się ona całkowitym niepowodzeniem. Utrwa
lałem się przeto w przekonaniu, iż potrzebny będzie,
być może wieloletni, opór konspiracyjny.
Zgodnie z moją wcześniejszą analizą, ten ruch wi
nien był być oparty na organizacji cywilnej bardzo głę
boko utajonej. Właśnie ze względu na ten drugi waru
nek, zacząłem dochodzić do wniosku, że ja sam do dłu
goterminowego w niej udziału się nie nadawałem. Jako
spalony w południowej części Polski i będący niewątpli
wie na liście poszukiwanych przez Bezpiekę, prędzej
czy później, musiałbym być zagrożony, a to z kolei mo
głoby prowadzić na ślady innych.
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Doszedłszy do tego wniosku, nie miałem jednak za
miaru rezygnować z oporu przeciw ruso—komunistycz
nemu reżimowi, którym wysługiwał się sowiecki impe
rializm. Na terenie zniewolonego Kraju nie widziałem
dla siebie na dłuższy czas żadnej skutecznej roli do ode
grania. Na Zachodzie stacjonowane były jednak nadał
prawdziwie polskie formacje wojskowe, a w Londynie
przebywał polski legalny Rząd, choć już bez formalnego
uznania ze strony państw demokracji zachodnich. Uzna
łem, że jeżeli mogę jeszcze być w jakiejś formie użytecz
ny dla Kraju to chyba tylko na tamtejszym terenie.
Minęło sześć tygodni, w czasie których spodziewa
łem się kontaktu zainicjowanego przez podziemie
Okręgu Krakowskiego, a potem dwa i trzy miesiące bez
takiego kontaktu. Nie zdawałem sobie sprawy, że Dele
gatura Sił Zbrojnych na Kraj została z początkiem sier
pnia rozwiązana przez ówczesnego Naczelnego Wodza
gen. Tadeusza BoraUsłomorowskiego51, a konspiracyj
na organizacja polityczna Wolność i Niezawisłość (WiN)
powstała formalnie dopiero we wrześniu. Fakt, że wraz
z maleńką, utworzoną przez siebie w Poznaniu, komór
ką konspiracyjną pozostawaliśmy w odcięciu od ru
chów niepodległościowych, działał na mnie przygnę
biająco.

LXX
Nie pamiętam już dokładnie daty kiedy reżim zarządził
rejestrację wszystkich byłych członków AK, z równo
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czesną amnestią dla tych którzy się zarejestrują. Nie
spodziewałem się, żeby ruso—komunistyczne organy
władzy na dłuższą metę dochowały przyrzeczeń dawa
nych w formie amnestii. Sądziłem jednak, że ze wzglę
dów taktycznych, Akowcy którzy się zarejestrują będą
pozostawieni w spokoju przez okres jakichś kilku mie
sięcy. Postanowiłem przeto wykorzystać tę sposobność,
aby zapewnić sobie na pewien czas możność swobodne
go poruszania się po Krakowie, stanowiącym najlepszy
punkt dla zorganizowania wyjazdu przez Czechosło
wację do krajów zachodnich.
Wypowiedziałem pracę w wojskowym zarządzie ma
jątków rolnych, podziękowałem Zbyszkom Kowalskim
za udzieloną mi, raczej przewlekłą gościnę i wsiadłem
w pociąg, wiozący mnie do Krakowa. Tym razem zamie
szkałem u mojego brata Kazia i zaraz na drugi dzień
zgłosiłem się do biura, gdzie odbywała się rejestracja.
Prowadzili ją sami byli Akowcy, zapisując jedynie dane
osobiste, bardzo ogólnie funkcje służbowe i weryfiku
jąc stopień wojskowy, ale nie zadając żadnych niedysk
retnych pytań. Wchodząc do biura, natknąłem się na
„Huberta" (mjr. Stanisława Pieńkowskiego). To uła
twiło mi zweryfikowanie stopnia oficerskiego, przy
czym jako funkcję podałem służbę zaopatrzenia.
Jeżeli w okresie spędzonym w Polsce po opanowaniu
jej przez władze ruso—komunistyczne, mogę w ogóle
mówić o względnie miłych wspomnieniach, to dotyczą
one kilku tygodni spędzonych teraz w Krakowie. Czu
łem się chwilowo niezagrożony, a zetknąwszy się zno
wu z licznym gronem krewnych, przyjaciół i znajo
mych, mogłem się nieco odprężyć, a nawet czasem za
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bawić. Mieszkałem otwarcie u moich braterstwa i ot
warcie widywałem się z moją Matką, choć ona wkrótce
przeniosła się do Poznania, gdzie chwilowo zamieszka
ła ze Stefanami w willi prof. Niklewskich. Grywałem
w bridża z moimi dawnymi partnerami, jak Andrzejem
Morawskim i Ewą Uznańską i chodziłem na dancingi
z Tereską Jędrzejowicz. Spotykałem lub odwiedzałem
innych, jak Edziów Romanowskich, Irkę Dunikowską
i Tadeuszów Spiessów.
To są jednak tylko bardzo ogólne wspomnienia,
a szczegóły różnych wydarzeń z tego okresu zatarły się
zupełnie w mojej pamięci. Wiem, że doszła do mnie
wiadomość o ukonstytuowaniu się WiN~u, ze poinfor
mowałem tę Organizację o moich czynnościach w Po
znaniu i zamiarze wyjazdu na Zachód. Pamiętam, że
ten zamiar został zaaprobowany, i że podano mi kon
takt mający ułatwić przejazd z Pilzna do części N ie
miec zajmowanej przez wojska amerykańskie. W tych
wspomnieniach pozostaje jednak trudna do wytłuma
czenia luka, bo zupełnie sobie nie przypominam, jaką
drogą porozumiałem się z WiN^em i z kim w ramach
tego kontaktu rozmawiałem. Oczywiście łączność była
krótka i powierzchowna, bo obustronnie zgadzaliśmy
się, że moja dalsza, długoterminowa działalność kon
spiracyjna w Kraju byłaby zbyt ryzykowna.
Rozglądałem się teraz za możliwościami przedosta
nia się za granicę. Ważną rolę odegrali tutaj moi sąsiedzi i przyjaciele, Byliccy z Zyznowa. Zamieszkali oni
w Kraltowie i często się z nimi widywałem, w szczegól
ności z Węwą, Magdzią i Kasią, a także z ich ojcem oraz
z mężem Kasi, dr. Szyszko. Pan Jan Bylicki od pewnego
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czasu przyjaźnił się z konsulem czeskim i przy jego po
mocy kilkakrotnie ułatwił osobom zagrożonym w Kraju
przedostanie się do Czechosłowacji. Węwa ze swej stro
ny miał zaufanych przyjaciół mieszkających na samej
granicy polsko-czeskiej.
W tym okresie młodzi Byliccy również zastanawiali
się nad wyjazdem na Zachód. Pierwszą datę wyprawy
ustaliliśmy chyba na połowę listopada. Naszym planem
było przekroczyć granicę czeską w Cieszynie i jechać do
Pilzna, które podówczas leżało w strefie zajmowanej
przez armię amerykańską. Pan Jan Bylicki postarał się
o oryginalne wizy czeskie, które były jednak wystawio
ne nieformalnie, jako luźny papierek, gdyż nie posiada
liśmy polskich paszportów, ani nie mieli szansy, aby się
0 nie starać. O ile pamiętam, uzyskaliśmy także jakąś
drogą podrobione przepustki graniczne.
W pierwszej turze w drogę wyruszyli Kasia i jej mąż,
dr Szyszko. Dalsza trójka, tj. Węwa, Magdzia i ja, wyje
chała do Cieszyna wynajętą taksówką, w dwa czy trzy
dni później. Pan Jan Bylicki postanowił towarzyszyć
nam do granicy, a potem wrócić do Krakowa. W Cieszy
nie zamierzaliśmy się zatrzymać jedną noc w hotelu
1 tutaj czekała na nas niespodzianka. W recepcji spotka
liśmy Kasię i jej męża, będących w drodze powrotnej
z Czechosłowacji. Do Pragi dojechali szczęśliwie, ale
tam otrzymali wiadomość, że Amerykanie właśnie prze
kazali strefę, w której leżało Pilzno, pod kontrolę so
wiecką, że kontakty jakieśmy tam mieli przestały być
użyteczne, i że chwilowo przejazd przewidywaną przez
nas trasą do Niemiec był niemożliwy. W tych warun
kach postanowiliśmy na razie zrezygnować z naszych
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planów i jak niepyszni, wróciliśmy następnego dnia do
Krakowa.

LXXI
Zajęło kilka tygodni zanim byłem gotowy do następnej
próby. W tym okresie mieszkałem u rodziców mojego
kolegi gimnazjalnego i serdecznego przyjaciela, Lolka
Teutscha, w późniejszych latach znanego w Polsce
skrzypka i dyrygenta. Poruszałem się nadal po Krako
wie dosyć swobodnie i utrzymywałem kontakty z wielu
znajomymi. Zapoznano mnie wtedy z oficerem pol
skich wojsk stacjonowanych na Zachodzie, który co pe
wien czas przyjeżdżał do Polski, formalnie organizując
przejazdy Francuzów, przebywających z tej czy innej
przyczyny na terenach polskich. Przy tej sposobności
zabierał także, jako podrobionych Francuzów, żony
i dzieci polskich wojskowych znajdujących się na za
chodzie. Zwykle pobierał za to jakieś opłaty, ale
w moim wypadku zgodził się załatwić wszystko bezpła
tnie, ponieważ wiedział że musiałem Kraj opuścić jako
zagrożony członek tajnej organizacji.
W międzyczasie Kasia Bylicka—Szyszko z mężem
i Magdzia zrezygnowali zupełnie z planów wyjazdu, na
tomiast Węwa chciał pojechać na jakieś rozmowy
w Pierwszej Dywizji, choć miał zamiar później powró
cić do Kraju. Data następnego odjazdu pseudofrancuskiego transportu została ustalona w bliskości Świąt
Bożego Narodzenia. Zgodnie z planem wsiedliśmy do
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pociągu na dworcu krakowskim, z poleceniem, aby cała
ładująca się grupa w czasie podróży rozmawiała tylko
po francusku. Z jakichś technicznych powodów plan
podróży przewidywał zatrzymanie się całej „francu
skiej” grupy na noc w Katowicach, gdzie było zarezer
wowane wspólne, raczej prymitywne pomieszczenie.
Ponieważ w Katowicach miałem znajomych i wie
działem, że obaj z Węwą możemy się u nich przespać
wygodnie, odłączyliśmy się chwilowo od całej grupy,
umawiając się z jej kierownikiem, iż dołączymy do niej
znowu na stacji, przed odjazdem pociągu. Nie bardzo
wiem jak to się stało, ale następnego dnia pomyliliśmy
miejsce wyznaczonego spotkania i pseudofrancuska
grupa odjechała bez nas. Tak więc nasze plany wyjazdu
z Polski zostały znowu pokrzyżowane. Tym razem jed
nak była to nasza własna wina i prawdziwa kompromi
tacja. Wstyd nam było wracać z podwiniętym ogonem
do Krakowa i zaczęliśmy zastanawiać się nad kontynuo
waniem podróży na własna rękę.
Wyjeżdżając z Krakowa, zabraliśmy ze sobą na
wszelki wypadek nieformalnie wystawione wizy czeskie
i podrobione przepustki graniczne. Węwa zasugerował,
aby pojechać do granicznej miejscowości Olzy, gdzie
mieszkał jego zaufany znajomy i z jego pomocą spróbo
wać tam przekroczyć granicę, a potem już własnym
sprytem kontynuować podróż do Pilzna, by tam szukać
sposobu przedostania się do amerykańskiej strefy oku
pacyjnej w Niemczech. Należy zaznaczyć, że w tym
przełomowym momencie Węwa okazał się znacznie
bardziej przedsiębiorczy i zdecydowany ode mnie. Za
akceptowałem jednak jego inicjatywę i łapiąc pierwsze
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połączenie kolejowe, wyruszyliśmy do granicznej małej
miejscowości, Olzy.
Znajomy Węwy ustosunkował się do nas bardzo po
zytywnie, lecz musiał przekazać nam dość niepokojącą
informację. Do niedawna miejscowa straż graniczna
bez większych dociekań respektowała wszystkie prze
pustki, ale przed kilkoma dniami przysłano dwóch no
wych oficerów, którzy wprowadzili dodatkowe rygory,
żądając, aby wszystkie przepustki były albo wystawio
ne, albo potwierdzone w miejscowym urzędzie powia
towym, a potem jeszcze parafowane przez nich samych.
Był to przeddzień wigilii Bożego Narodzenia i o zała
twieniu czegokolwiek w dość odległym mieście powia
towym nie było mowy. Pozostawały przeto dwie możli
wości, albo namówić miejscowych oficerów, aby zaparafowali sami któryś z naszych dokumentów, albo próbo
wać przekroczyć granicę na zielono.
Nasz przyjaciel zapoznał się już na szczęście z nie
dawno przybyłymi oficerami. Zasugerował teraz, aby
śmy wieczorem poszli razem z nim złożyć im świątecz
ne życzenia. Zaopatrzywszy się w kilka butelek wódki
i sporą porcję kiełbasy, wybraliśmy się na tę wizytę.
Przedstawieni jako goście naszego towarzysza, zostali
śmy uprzejmie przyjęci. Świąteczne toasty zagryzane
przyniesioną kiełbasą stopniowo coraz bardziej popra
wiały humory. Moja, a zapewne także Węwy, umiejęt
ność wypicia dużej ilości alkoholu bez utraty panowa
nia nad sobą, nabyta jeszcze w czasie okupacji niemiec
kiej, okazała się teraz ogromnie przydatna. Już było
późno wieczorem, gdy w rozmowie z teraz dobrze pija
nymi oficerami, poruszyliśmy nasz projekt spędzenia
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Świąt z ukochanym wujem, mieszkającym nieco po
drugiej stronie granicy. Oficerowie byli na tyle przy
tomni, że rozumieli, iż na zaparafowanie przepustek
w urzędzie powiatowym było zbyt późno, a dostatecz
nie podpici dostarczonym przez nas alkoholem, aby nie
odmówić przyjacielskiej przysługi podpisania posiada
nych przez nas dokumentów. Wydaje mi się, ze podsu
nęliśmy im tak graniczne przepustki, jak i czeskie wizy
wystawione na luźnych kartkach papieru, na których
umieścili swoje inicjały i swoją pieczątkę. Na kwaterę
u naszego znajomego wróciliśmy chyba koło północy.
Ulokował nas w wygodnym pomieszczeniu i zasnęli
śmy szybko, ale zerwaliśmy się z łóżek wcześnie rano,
aby przejść przez punkt graniczny zanim jeszcze nasi
wczorajsi współbiesiadnicy otrzeźwieją i zaczną się za
stanawiać kto to mogli być, ci ich wczorajsi niespodzie
wani goście. Żołnierze polskiego posterunku zoba
czywszy podpis i pieczątki swoich oficerów na czeskiej
wizie, nie robili żadnych trudności, ani nie stawiali żad
nych pytań. Czechom pokazaliśmy tylko graniczne
przepustki i tutaj spotkała nas mała trudność. Zosta
łem zapytany o nazwisko i adres wuja, do którego jecha
liśmy na Święta. Nazwisko było łatwo skomponować,
ale podanie adresu było kłopotliwe. Powiedziałem, że
on pracuje na głównej poczcie w Boguminie, i że wła
śnie tam mamy się spotkać о 12^tej w południe. Było to
dość naiwne, ale zostało przyjęte za dobrą monetę
i szczęśliwie znaleźliśmy się po stronie czeskiej.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

W nurcie wydarzeń 319

LXXI
Nie pamiętam jak doszliśmy do pobliskiej stacji kolejo
wej. Właściwie dopiero teraz zaczęliśmy ustalać naszą
dalszą marszrutę. Czechosłowacja nie była wtedy je
szcze całkowicie skomunizowana i chociaż stacjonowały
tam liczne woj ska sowieckie, to na czele rządu stał prezy
dent Benesz, a premierem czy też ministrem spraw za
granicznych, był Masaryk. Nie było przeto jak dotąd
państwowego rabunku własności prywatnej i wiedzia
łem, że w majątku ziemskim Odry czy Odrau mieszkali
Stanisławowie Siemieńscy z Chorostkowa. Majątek na
leżał do Adama Potockiego z Krzeszowic, służącego
wówczas w polskiej I —szej Dywizji Pancernej w Niem
czech. Zaprosił on swoją siostrę i szwagra, aby chwilo
wo tam zamieszkali. Władze czeskie zatrzymały admi
nistrację majątku w swoim ręku, ale Siemieńskim odda
ły do dyspozycji cały dwór oraz zapewniły im środki
utrzymania.
Miałem przy sobie ich numer telefonu i zaraz po
dojściu do stacji kolejowej zatelefonowałem mówiąc, że
Węwa Bylicki i ja jesteśmy przejazdem w Boguminie.
Otrzymaliśmy serdeczne zaproszenie, aby Święta spę
dzić w Odrach. Bardzo nam to odpowiadało, bo dawało
możliwości przemyślenia dalszych kroków i przedy
skutowania ich z osobami mieszkającymi już jakiś czas
w Czechosłowacji. Otrzymaliśmy wskazówki, jak mo
żemy z Bogumina dojechać do Oder i wkrótce wsiedli
śmy do odpowiedniego pociągu. Tutaj mam jednak zu
pełną lukę w mojej pamięci i nie umiem powiedzieć, ja
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ką trasą jechaliśmy tego dnia, ani określić w jakim pun
kcie Odry były położone. Wydaje mi się, że było to
gdzieś na Słowacji.
Podczas, gdy powyższe szczegóły zatarły się w mojej
pamięci, to mam bardzo wyraźne wspomnienia z dwu
dniowego pobytu w Odrach. Stanisławowie Siemieńscy
i mieszkająca wtedy z nimi żona syna Wilka, Róża z Pla
terów, przyjęli nas nadzwyczaj serdecznie. Ambarasującym momentem było, że nie wioząc ze sobą niczego
do przebrania się, do wilii musiałem zasiąść w tym, co
miałem na sobie, a więc w wysokich butach do konnej
jazdy.
Wieczór wigilijny minął nadzwyczaj miło, w ser
decznej atmosferze polskiego wiejskiego domu. My
opowiadaliśmy o tym, co ostatnio działo się w Polsce,
podczas gdy nasi gospodarze komentowali bieżącą sy
tuację w Czechosłowacji. Uważali, że okres świąteczny
był idealnie stosowny dla naszej podróży, bo można się
było spodziewać odprężonej atmosfery i braku kontroli
w pociągach jadących do Pragi, a potem do Pilzna. Nie
mieli natomiast żadnych sugestii odnośnie możliwości
przekroczenia granicy pomiędzy Pilznem a amerykań
ską strefą okupacji w Niemczech. Na drugi dzień przed
południem poszliśmy wszyscy na mszę świętą do pobli
skiego kościoła parafialnego. Pamiętam także bardzo
przyjemny spacer z całą trójką Siemieńskich, a później
wizytę miejscowego proboszcza, który przyszedł zło
żyć życzenia świąteczne.
Tak minęły ostatnie w moim życiu dwa dni Bożego
Narodzenia spędzone w polskiej wiejskiej ziemiańskiej
atmosferze. Po roku przeżytym w ohydnym klimacie
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wytworzonym w Polsce przez terror ruso—komuni
styczny, dały mi możność chwilowego, jakże miłego,
powrotu do normalności. Jestem za nie do dzisiaj śp.
Stanisławom Siemieńskim i bardzo kochanej Róży głę
boko wdzięczny.
W drugi dzień Bożego Narodzenia, już wcześnie ra
no trzeba było ładować się do pociągu, aby dość wcze
śnie dojechać do Pragi. Tam miałem znowu zaplanowa
ny kontakt i zaczepienie. U pani Gabrieli Jędrzejowiczowej, babki moich rówieśników, panną służącą była
Czeszka, panna Bożka. Przepracowała na tym stanowi
sku 40 lat, a po śmierci pani Gabrieli przeniosła się do
jej synowej, Marynusi Jędrzejowiczowej, z którą pozo
stała tak przez cały okres okupacji niemieckiej, jak i po
wypędzeniu Jędrzejowiczów ze Staromieścia. Jędrzejowiczowie uważali ją w pewnym sensie za członka swojej
rodziny.
Panna Bożka miała siostrę mieszkającą w Pradze.
Przed moim wyjazdem Tereska Jędrzejowicz postarała
się dla mnie od niej o adres siostry i o list polecający. Po
dojechaniu do Pragi Węwa i ja bez trudu odnaleźliśmy
siostrę panny Bożki, a ta przeczytawszy list polecający,
przyjęła nas bardzo przyjaźnie. Zaprosiła nas, aby za
trzymać się u niej do następnego dnia, co nam bardzo
odpowiadało, bo do Pilzna chcieliśmy wyruszyć dość
wcześnie rano, aby tam przybyć koło południa i w ciągu
dnia móc rozglądnąć się w sytuacji. Było jeszcze dosyć
wcześnie i pamiętam, że po krótkim odpoczynku i wy
mianie różnych wiadomości z naszą gospodynią, wy
braliśmy się na spacer, aby oglądnąć piękne śródmieście
Pragi i zjeść kolację w jakiejś małej restauracji.
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Następnego dnia podziękowawszy serdecznie sio
strze panny Bożki za nocleg i obfite śniadanie, jakie
nam przygotowała, udaliśmy się znowu na stację kole
jową. Być może ze względu na panującą jeszcze atmo
sferę świąteczną nasze podróżowanie odbywało się bez
żadnych przeszkód i nikt nas nie pytał o żadne doku
menty. Co prawda staraliśmy się jak najmniej ze sobą
rozmawiać, aby nie zwrócono uwagi, że mówimy języ
kiem innym niż czeski. Tak więc szczęśliwie dojechali
śmy około południa do Pilzna i pozostał nam do zro
bienia już tylko jeden krok, aby wydostać się z terenów
dominowanych przez Sowietów.
Wydawało się wprawdzie, że ten krok będzie naj
trudniejszy, ale nie byliśmy całkowicie pozbawieni
możliwości. Jeszcze gdy rozmawiałem w Krakowie
z przedstawicielem WiN^u, ten podał mi jakiś punkt
na dworcu w Pilznie, gdzie można było spotkać kogoś
mającego kontakt z oddziałami polskimi, stacjonowa
nymi w Niemczech. O ile pamiętam, Węwa miał rów
nież informacje o możliwości nawiązania odpowiednie
go kontaktu. Trzeba więc było teraz sprawdzić, o ile te
informacje były nadal aktualne i jak je można było wy
korzystać. Węwa, który w czasie tej podróży wykazywał
więcej przedsiębiorczości ode mnie, wyruszył zaraz na
zwiady, podczas gdy ja usiadłem na jakiejś ławce i pozo
stałem, aby opiekować się małymi wiezionymi przez nas
walizkami, w których mieliśmy zaszytą pewną ilość nie
mieckich marek i dolarów.
Tym razem szczęście nam dopisało. Węwa wrócił
dość szybko z wiadomością, że odnalazł ciężarówkę
prowadzoną przez polskich szoferów, która kursowała
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pomiędzy amerykańską bazą w Norymberdze a Pil
znem, przewożąc rożne towary. Szoferzy zgodzili się
nas zabrać, prosząc abyśmy się szybko zgłosili, bo pla
nowali odjechać za godzinę, a chcieli nas odpowiednio
ulokować. Ruszyliśmy natychmiast i znowu w przejściu
z walizkami do ciężarówki zaparkowanej nieco z boku, po
za stacją, nikt nas nie zatrzymywał, ani o nic nie pytał.
Transport wieziony przez naszych kierowców skła
dał się ze skór i futer. Polecili nam wejść na tył cięża
rówki, krytej brezentem i umieścić się pod stosem fu
ter, którymi nas starannie otulili. Sądziliśmy, że było to
zabezpieczenie przed graniczną kontrolą Sowietów.
Tymczasem szoferzy wyjaśnili, iż z tymi nie mają żad
nych trudności, ponieważ składają im regularnie jakiś
haracz. Istotny problem stanowili Amerykanie. Ci
przeprowadzali sporadyczne kontrole i jeżeli znaleźli
ko goś jadącego bez formalnych wiz i dokumentów, to
łapali za kark i natychmiast oddawali swoim, podów
czas serdecznym przyjaciołom Sowietom.
Nie wiem, czy na granicy była tym razem jakaś kont
rola. W każdym razie nas, otulonych skórami i futrami,
nikt nie niepokoił. Podroż trwała dosyć długo i pod
wieczór odczuliśmy nieco głodu, ale było nam ciepło
i wydaje mi się, żeśmy się całkiem dobrze przespali.
Gdy wreszcie tył ciężarówki został otwarty i usunięto
nieco okrywające nas futra, znajdowaliśmy się w N o
rymberdze na terenie polskiego obozu przejściowego.
Moje wojenne przeżycia w granicach zniewolonej Pol
ski dobiegły końca.
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Przypisy:
1 Ojciec Romana Gumińskiego Jan ( 1 8 8 3—193 8 ), właściciel dóbr
Zalesie, matka Konstancja Makomaska, zob. biogram w Z iem ian ie
polscy X X w ieku, pod red. J. Leskiewiczowej i in., Warszawa 1 9 9 2 ,
s. 59-60.
2 Kamień, majątek Antoniego Götza o pow. 1 1 0 0 ha w 1 9 3 0 r.,
zob. T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziem ian Rzeczypospolitej Polskiej
w roku 1 9 3 0 . W ojewództwo lubelskie, w ojew ództw o lw ow skie, Warszawa
1 9 9 0 , s. 3 3 .

3 Zalesie, pow. Rzeszów, pow. 748 ha (1930 r., zob. T. Epsztein,
S. Górzyński, Spis ziem ian R zeczypospolitej Polskiej w roku tg jo. Woje
w ództw o lubelskie, w ojew ództw o lw o w sk ie,W z r s z s w s . I 9 9 O, s. 34-), dal
sze inofrmacje o Zalesiu w okresie wojny i powojennym zob.
M. Marcinowski, Towszystko działo się w Z alesiu, cz. I, Rzeszów 200 3.
Kazimierz Gumiński ( I 9 0 8 —1983 ) brat autora, mąż Jadwigi
fWigi) Boguszówny, właściciel dóbr Posadów otrzymanych od
matki, profesor chemii teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zob. biogram w Z iem ian ie..., s. 5 8—59.

4

3Właścicielem Staromieścia (pow. 120 h) był Jan Feliks Jędrzejowicz, zmarły w 1 942 r., jego dzieci to: Maria (ur. 1 9 1 3 w Rzeszo
wie ) żona Adama Łosia, powtórnie za Zdzisławem Nowakowskim,
Adam (ur. 1914 r. w Wiedniu), Stanisław (ur. 1916), Natalia (ur.
1 9 1 8 r. Kraków), żona Romana Gumińskiego, Teresa (ur. 1924 r.
w Krakowie, zm. w 1949 r. w Szczecinie). O rodzinie Jędrzejowiczów zob. biogramy w: Z iem ien ie polscy X X w ieku , c z , 2, Warszawa
1 9 9 4 , s. 7 9 - 8 2 i cz. 3 , Warszawa 1 9 9 6 , 8 l - 8 l.
6 Stefan Gumiński (ur. 1913), brat autora, właściciel dóbr Czaple,
żonaty z Zofią Niklewską, podczas wojny mieszkali i administro
wali majątkiem matki — Dzierążnia w pow. tomaszowskim. Profe
sor fizjologii roślin Uniwersytetu Wrocławskiego. Zob. biogram
w Z iem ian ie..., s. 59.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 715/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę.

W nurcie wydarzeń 325

Sietesz, majątek Bronisława Łastowieckiego (zm. 1 9 4 8 ), pow.
ha (zob. T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziem ian R zec z p osp o litej
P olskiej w roku 1 9 3 0 . W ojewództwo lubelskie, w ojew ództw o lw ow skie, War
szawa I 9 9 O, s. 4 1 ), jego syn Kazimierz (ur. 1909).
7

466

Helenków, pow. brzeżaóski, 345 ha, właściciel Józef Miliński,
zob. T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziem ian R zec z p osp o litej P olskiej
w roku 1 93 o. W ojewództwo stanisław ow skie, w ojew ództw o tarnopolsko, War
szawa I 9 9 I, s. ЗО.
8

9 Dzierążnia, pow. 312 ha, właściciel Edmund Makomaski w 1 9 3 0 r.,
T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziem ian R z ec z p o sp o litej P olskiej w roku
1 9 3 0 . W ojewództwo lubelskie, w ojew ództw o lw ow skie, Warszawa 1990,
s. 1 3. Dwór Gumińskich zbudowany został ok. I 8 8 0 r.na miejscu
dworu z XVIII wieku. W 1 9 3 8 r. majątek odziedziczyła Konsta
ncja Gumińska.
10 Oleszyce majątek Sapiehów, pałac spłonął w 1941 t, majątek na
leżał do Aleksandra Józefata ks. Sapiehy, obejmował Oleszyce
(2I39ha) i Oleszyce Stare (' 1 2 1 0 ha), T. Epsztein, S. Górzyński,
Spis ziem ian R z ec z p o sp o litej P olskiej w roku /9 3 0 . W ojewództwo lubelskie,
w ojew ództw o lw ow skie, Warszawa 1 9 9 0 , s. 4711 Adam Makomaski, wuj autora, brat Konstancji Gumińskiej, wła
ściciel majątków Zwiartów, Sielec i Majdanek.
12 Elżbieta (Iza) Jabłonowska (1888-1970), siostra matki auto
ra, zona Kazimierzahr. Jabłonowskiego ( 1 8 9 3 —1 9 4 0 ), właściciela
Dobrzan (koło Gródka Jagiellońskiego), jeńca Starobielska, który
zginął zapewne w Charkowie.
13 Majątek ziemski w Źwiartowie gm. Krynice, w dniu przejęcia tej
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (9 XI 1944 r.) posiadał
1 1 0 ha areału, w tym 9 ha łąk, 39 ha lasów i ponad 4 ha parku
z ogrodem. Ostatnim właścicielem majątku był Adam Makomaski
( 1 8 7 З—195 3 ) (http://tomaszow.lub.pl/index.php?s = rewizje&dzial = pokaz&tm=2003_09_08_I9_I0).
14 Posadów, majątek Władysława Makomaskiego, wuja matki auto
ra, w latach 2 0 . przekazany bratu autora Kazimierzowi Gumińskiemu. Majątek Posadów gm. Telatyn w 1939 r. liczył 479 ha
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gruntu, w tym 8 7 ha łąk i 1 58 ha lasów. Administratorem majątku
był Kazimierz Śmiałowski. Majątek ziemski w całości przejęty zo
stał w całości na rzecz skarbu Państwa w listopadzie 1944 r.
(http://tomaszow.lub.pl/index.php3s = rewizje&dzial = po~
kaz&tm= 200 3_05_I7_II_3 7).
15 Hadle Szklarskie majątek Antoniego Łastowieckiego, w 1 9 3 0 r.
pow. 797 ha, T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziem ian Rzeczypospolitej
P olskiej w roku 1 93 o W ojewództwo lubelskie, w ojew ództw o lw ow skie, War
szawa I 9 9 O, s. 4 1 .
16 Marian Januszajtis ps. Żegota ('1889—1973), generał dywizji,
inżynier rolnik, węziony w ZSRR w latach 1939—1941, następnie
w Wielkiej Brytanii.
17 Władysław Makomaski, syn Adama, ożeniony z Bożenną (Bożką) Matausch, bratanicą Hermana (Maniego) Matauscha. Zmarł
w 1 9 4 0 r.
18 Adam Gołęmbski ożeniony z Hertą Matausch, siostrą Bożenny
Makomaskiej pomagał przez jakiś czas Hermanowi (Maniemu)
Matauschowi w administracji Posadowa. Jego syn zginął w niewy
jaśnionych okolicznościach w 1944 r., wkrótce po wkroczeniu
wojsk sowieckich.

19 Herman (Mani) Matausch, Austriak mieszkający przed wojną
u rodziny w Polsce, stał się po anschlusie automatycznie obywate
lem Rzeszy Niemieckiej (mówił o sobie, ze jest „automatischdeutsch” ). W latach 1940—1944 administrował majątkiem brata
autora — Posadowem. Należał do AK.
20 Order Franciszka Józefa ustanowiony przez cesarza Franciszka
Józefa I 2 XII 1849 r. dewizą orderu było „Viribus Unitis".
-I Załęże, majątek Wandy Tarnowskiej, żony Hieronima hr. Tar
nowskiego z Rudnik z domu Zamoyskiej.
22 Czaple i las Humieniec, majątki Stefana Gumińskiego.
25 Rada Główna Opiekuńcza organizacja opieki społeczne utwo
rzona II 1 9 4 О r. w Generalnej Guberni kierowali nią prezesi: J. Ra
dziwiłł (do VI I 9 4 0 ), A. Ronikier (do X 1943) i K. Tchórznicki
(od XI 1 9 4 З ), zakończyła działanie w I 1945 r.
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24 Słocina (pow. 3 1 5 ba, T. Epsztein, S, Górzyński, tamże, s. 29 ),
obecnie w granicach Rzeszowa, majątek Anny Chłapowskiej
( I 8 8 6 —1 9 5 8 ), córki Adolfa i Marii z Wallisów. Właścicielka zo
stała wywieziona do Związku Radzieckiego wraz z rodzicami —
Brunickimi z Lubienia (k. Lwowa). Podczas wojny w Słocinie mie
szkała córka Anny Zofia ('1914—1987) ze swoim mężem Zyg
muntem Chłapowskim z Cieśli w Poznańskiem (D. Chłapowski,
Chłapowscy. K ro n ik a rodzinn a. Warszawa 1998, s. 1 6 1 , 182—183).
„Uprawa", „Tarcza", tajna organizacja zorganizowana w ramach
struktur polskiego państwa podziemnego, działająca wśród zie
mian, zajmująca się m.in. pomocą ekonomiczną i charytatywną.
25

26 Czudec, majątek Uznańskich 606 ha. W 1930 r. właścicielką
dóbr Czudec była Aleksandra Uznańska, po której majątek odzie
dziczył syn Adam Uznański (T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ф m ian R zeczypospolitej P olskiej w roku t g j o . W ojewództwo lubelskie, w oje

Warszawa 1 9 9 0 , s. 5 3 ). Babica Hieronima (Himka) Jarochowskiego, ożenionego z Marią (Muchą) Wiktor. Rodzi
ce Ireny (Kiki), Marii (Maji) i Konstantego (Kota) Jarochowskich.

w ództw o lw ow skie,

27

Pantalowice majątek Karoliny Przedrzymirskiej,

80

ha.

Dąmbski Stanisław (1865—1941) wł. maj. Rudna w pow. rze
szowskim (pow. 6 2 1 ha, tamże s. 3 0 ), poseł do galicyjskiego sej
mu kratowego, do austriackie) Rady Państwa, senator RP kadencji
1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

28

Pawłosiówmaj. o pow. 277 ha, w woj. lwowskim, należał do Jana
Stanisława hr. Siemieńskiego—Lewickiego, T. Epsztein, S. Gó
rzyński, Spis ziem ian R zeczypospolitej P olskiej w roku 1 9j o . W ojewództwo
lubelskie, w ojew ództw o lw ow skie, Warszawa 1 9 9 0 , s. 49.
29

1,0 Wyganowski był bardzo znanym i cenionym gospodarzem, któ
ry wykształcił liczną rzeszę fachowych rolników, Stefan Gumiński
był chyba 9 9—tym praktykantem u p. Wyganowskich w Złotnikach
(przyp. aut.).
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''1 Maria (Minia) Makomaska, babka autora, córka Antoniego Makomaskiego z Turkowic, ożenionego z Antoniną Gorayską, właścicie
la trzech folwarków: Turkowickiego, Sieleckiego i Posadowskiego.

Andrzej (Węwa) Bylicki syn Jana właściciela Żyznowa, maj.
w woj. lwoskim o pow. 28 3 ha (T. Epsztein, S. Górzyński, Spis zie
mian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1 9 3 0 . Województwo lu
belskie, województwo lwowskie, Warszawa 1 9 9 0 , s. 29).
33 Lubią należała do Jana Kantego Dzianottego, pow. 2 5 0 ha,
T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziem ian R zeczypospolitej P olskiej w roku
1 93 o W ojewództwo lubelskie, w ojew ództw o lw ow skie, Warszawa 1 9 9 0 ,
s. 3 1 .
34 Skrzyńskie z Nożdca (maj. Nozdrzec o pow. 478 ha, T. Ep
sztein, S. Górzyński, Spis ziem ian R z e cz p osp o litej P olskiej w roku tg y o.
W ojewództwo lubelskie, w ojew ództw o lw ow skie, Warszawa 1 9 9 0 , s. 49).
33 Wiktorowie z Nowej Wsi, w 1 9 3 0 r. właścicielem dóbr Nowa
Wieś Czudecka był Józef Wiktor, T. Epsztein, S. Górzyński, Spis
Ziemian Rzeczypospolitej P olskiej w roku t g y o . W ojewództwo lubelskie, w oje
w ództw o lw ow skie,

Warszawa

1990 ,

s. 54.

36 Klementyna (Tina) hr. Tyszkiewicz, córka Jerzego hr. Tyszkie
wicza właściciela Weryni, aresztowanego we IX 1 944 r. przez
NKWD wraz z innymi osobami z pow. Kolbuszowa, wywieziony do
obozu w Borowiczach (k. jez. Ladoga), gdzie zmarł 3I VIII 1945.
37 Sieklówka maj. o pow. 2 5 2 ha Władysława Horodyńskiego
w woj. krakowskim, T. Epsztein, S. Górzyński, Spis ziem ian Rzeczy
pospolitej Polskiej w roku 19_30 . W ojewództwo kieleckie, w ojew ództw o krakow 
skie, [Warszawa 1 9 9 0 ], s. 32.
38 Lubasz koło Szczucina Stefy Boguszowej, maj. o pow. 5 0 0 ha
w 1 9 3 0 r. należał do Edwarda Bugusza, posła na sejm IV kadencji,
podczas wojny w Wielkiej Brytanii, T. Epsztein, S. Górzyński, Spis
ziem ian R zeczypospolitej Polskiej w roku t gjo. W ojewództwo kieleckie, w oje
w ództwo krakow skie, [Warszawa 1 9 9 0 ], s. 27- Kto był kim w drugiej
Rzeczypospolitej, red. J. M. Majchrowski, t. II, nr 1 0 3 .

Wojska niemieckie i włoskie skapitulowały wAfryce I 2 maja 1943 r.
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W nurcie wydarzeń 329

40 Obóz koncentracyjny w Bełżcu (pow. tomaszowski) został za
łożony najpierw jako obóz pracy w 1940, a w XI 1941 prze
kształcony na obóz zagłady, w którym wymordowano około
6 0 0 . 0 0 0 osób, 21 VII 1944 r. Został oswobodzony przez oddział
AK.

41 Henryk Dembiński, ps. Juliusz, właściciel maj. Witkowice, prof.
Uniwersyetetu Lubelskiego.
42 Stanisław Potocki był właścicielem majątku ziemskiego Ryma
nów, natomiast Rymanów—Zdrój należał do Jana Potockiego.
43 Zdzisław Wolski z Siennowa, aresztowany przez NKWD i wy
wieziony w głąb Rosji.
44 Hyżne, wieś parafialna nad Tatyną, w pow. rzeszowskim.
45 Dylągówka (par. Hyżne), majątek Mariana Jędrzejowicza, wieś
położona 20 km od Rzeszowa, odziedziczony chyba przez córkę
Marię (niezamężną) i dwóch wnuków, synów zmarłej Ady Dąmbskiej, zony Kazimierza Dąmbskiego z Nosówki. W czasie wojny
w Dylągówce mieszkała Maria (Mania) Jędrzejowicz z dwoma
młodymi siostrzeńcami Dąmbskimi.
46 Tyczyn, majątek położony w odległości 9 km od Rzeszowa.
47 Michał Rola-Żymierski (1890—1989), właściwie Michał Łyżwiński, legionista, zdegradowany i wydalony z wojska w 1927 r., od
1 9 4 З r. Doradca ds. wojskowych Sztabu Głównego Gwardii Ludo
wej, od 1945 r. marszałek Polski.
48 Leopold Okulicki, pseud. Kobra, Niedźwiadek i in. ( 1 8 9 8—
—1 9 4 6 ) , generał, cichociemny, zginął w więzieniu sowieckim w grud
niu I 9 4 6 r„ ostatni dowódca AK i pierwszy komendant „Nie".

49 Emil Fieldorf (1895—1953), generał; 1945 zast. komendanta
gł. „Nie”; 1945—1947 więziony w ZSRR (nie rozpoznany); 1 9 5 0
aresztowany w kraju, 1952 skazany na karę śmierci, stracony.
50 Stanisław Mikołajczyk, ( I 9 O I -I 9 6 6 ) , premier, polityk, dzia
łacz ruchu lud., rolnik.

51 Tadeusz Bór—Komorowski (1895—1966), Naczelny Wódz
Wojska Polskiego, generał, polityk.
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POSŁOW IE
Losy wojenne autora, który urodzony w 1920 r. odzie
dziczył rodzinny majątek Zalesie, już znamy. Po ukoń
czeniu Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego oraz nauki
w Liceum im. Henryka Sienkiewicza, zakończonej po
myślnie zdanym egzaminem maturalnym, planował
studia; śmierć ojca i wybuch wojny zmieniły plany.
O jego aktywności społecznej i pracy konspiracyjnej —
w której znany był pod pseudonimem „Dowbór", „Ma
ciej" i „Pirat" — przeczytaliśmy w pamiętniku, a zmia
na sytuacji społeczno—politycznej po zakończeniu woj
ny i utrata majątku zmusiły Autora do wyjazdu z Polski.
Po krótkim okresie służby w II Korpusie Wojska Pol
skiego pod dowództwem gen. Władysława Andersa zo
stał zdemobilizowany i rozpoczął studia uniwersytec
kie w Irlandii. Kierunek studiów wybrany został już od
miennie od planów przedwojennych, uzyskał stopień
magistra chemii i fizyki doświadczalnej. Podjął pracę
w Ośrodku Doświadczalnym firmy Alcan, o międzyna
rodowym zasięgu. Był współdyrektorem europejskiego
ośrodka doświadczalnego tej firmy, położonego w cen
trum Anglii, a następnie doradcą ds. technicznych przy
Zarządzie Głównym w Montrealu. W ramach swoich
obowiązków służbowych odbywał liczne podróże do
rozsianych na terenie całego świata fabryk firmy Alcan.
Zapytany o te podróże, żartuje, że łatwiej byłoby wyli
czyć kraje, w których nie był, niż te, do których jeździł
służbowo. Niestety, dodaje, nie oznacza to prawdziwej
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3 32 Posłowie

znajomości tych miejsc, bo często pobyt ograniczał się
do dyskusji technicznych z dyrektorami i inżynierami
w fabrykach, nie pozostawiając czasu na zwiedzenie
miast i okolic.
W 1 98 3 r. Autor przeszedł na emeryturę, osiedlając
się wraz z żoną — Natalią z Jędrzejowiczów ze Staromieścia — w Londynie.
Nowy etap życia stał się dla Romana Gumińskiego
okazją do zaangażowania się w sprawy polskich organi
zacji społecznych, takich jak Zjednoczenie Polskie
w Wielkiej Brytanii (m.in. prowadził bezinteresownie
rachunkowość) i Komitet Wydawniczy Orła Białego.
Współpracował z Polskim Związkiem Kawalerów Mal
tańskich, a w latach 1990—2 0 0 3 był prezesem Polskie
go Związku Ziemian w Wielkiej Brytanii, Kanadzie
i Stanach Zjednoczonych. Za swój wkład w działania
„Uprawy” w czasie okupacji został odznaczony Krzy
żem Armii Krajowej, a za prace na rzecz emigracji i Po
laków Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,
a także Oficerskim Krzyżem Zakonu Maltańskiego.
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INDEKS OSÓB
A
Anders Władysław, gen. 3 31
В
Bazylak 3 3

Bąk 246
Benesz Edward (Edvard Be
nes) 3 1 9
Biszke 91-9 3 , I I I
Bogusz Edward 328
Boguszowa Stefania 1 8 7 , 328
Bojanowski, ppor. (?) 2 8 5 ,
2 8 7 - 2 8 8 , 2 9 I - 2 9 2 , 301
Borowiec Marian, ks. 297—298
Borth Grażyna 8 3 , 146, I 8 7
Borth Orcio 1 8 7
Borth Wiktoria 8 3, 146, 1 8 7
Borth Władysław 8 3, 125,146,
1 4 9 , I86- I 87
Borthowie I 4 9 , 186—187,223
Bożka, czeska służąca 321—322
Bór—Komorowski zob. Komo
rowski Tadeusz „Bór”
Bruniccy 327
BrunickiWero 35-36, ЮЗ-104,
147, 149
Byliccy I I 6, I 5 6 , 3 1 3
Bylicka Magdalena 3 1 3-3 1 5

Bylicka—Szyszko Katarzyna 313 —
-315
Bylicki Andrzej (Węwa) I 4 9 ,
3 1 3-3 1 7 , 319, 321-322,
328

Bylicki Jan

31 3 -3 1 4 , 328

C
Chłapowscy 8 l, ЮЗ, 11 3, I 2 3 ,
128, 156, 158, 163, 225 '
Chłapowska Anna 103, 327
Chłapowska Maria z Wallisów
327
Chłapowska Zofia 35, 1 0 3 —Ю 4
II7 , 1 4 7 , 149, 327
Chłapowski Adolf 3 2 7
Chłapowski Dezydery 3 2 7
Chłapowski Zygmunt 3 5 , 1 0 3 - 1 0 4 , 107, 149, 158, 2 2 5 ,
232, ЗО7 -ЗО 9 , 327
Czarnecka Maria 36
Czeczowa z Sobańskich 1 5 9
Czyz 227, 252

D
Dąmbscy I 4 8 , I 5 6 , 302
Dąmbska Ada 329
Dąmhska Maria I 4 8
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Dąmbski Kazimierz 329
Dąmbski Stanisław II4 , 327
Dąmbski Stefan 1 4 8 ,224—226,
302

Dembińscy I 6 4
Dembiński Henryk („Juliusz”)
I 6 4 , 200-202, 2 I4 -2 I6 ,
229, 2 3 9 - 2 4 О, З2 9
Długosz Adam („Dębina”), kpt.
238
Drabicka (Hela?) 271
Drżał Józef 94—95
Dunikowscy I 3 2
Dunikowska Anda 27
Dunikowska Irena 313
Dworska Ewa 179
Dworska Stenia 179
Dzianottowie I 5 6
Dzianott Jan Kanty („Jodełka”)
2 0 2 , 2 1 6 , 229, 2 4 0 , 3 2 8
E
Ehaus Heinz 89—91,124, 155,
I6 7 -I6 8 , 1 7 0 , 221, 228,
233-234
Eisenlohr, dr 7 1 —72
Epsztein Tadeusz 324—328
F
Fabrycy Kazimierz, gen.
Ficek Kazimierz 271
Ficek Stanisław 94, 125,
2 71-2 72

15

147,

Fieldorf Emil „N il” 2 8 1 , 329
Filatow, mjr 292, 294—296
Franciszek Józef I, cesarz 7 1 ,
326
Frank Hans 73—74
Fudakowscy I 6 l
Garbacik, ks. 104
Gliwajan 95, 114, 1 2 4 , 1 3 0 ,
135, 150, I9 3 -I9 4 , 196,
2 4 0 , 244, 249, 2 7 0 , 3 0 1
Gołęmbscy 6 7 , 8 2
Gołęmbska 6 7
Gołęmbska Herta z Matauscbów 3 2 6
Gołęmbski Adam 1 7 8 —1 7 9 ,
198, 227, 326
G ótz Antoni 1 1 ,3 2 4
Góra Ryszard (autor, Roman
Gumiński) 22, 300
Górzyński Sławomir 5, 324—
-328
Grzywacz—Switalski L. („M i
kołaj”) 202
Gummska Jadwiga z Boguszów
43,67, 7 4 ,18 7 ,2 2 3 ,2 3 0 -23 1, 324
Gumińska Konstancja z Ma~
komaskich, Matka autora
II, 1 3—16, 19, 23, 26, 30,
3 8 ,4 0 -4 2 ,5 0 -5 1,5 5 ,5 7 —5 8 , 6 0 , 6 2 , 6 4 —6 5 , 68—
-70, 7 7 - 8 0 , 8 2 , 8 4 , 8 9 ,9 5 -98, I0I, 104, 106, 1 1 5,
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Indeks osób 3 3 5

1 1 8 -1 1 9 , 121, 125, 1 2 8 , Gummski Samuel 43, 187,223,
2 3 0 -2 3 1
135, 141, 145—147, 1 5 1 ,
173, 1 8 7 , 2 0 4 , 223, 2 2 7 - Gummski Stefan 15—16, 18,
2 4 ,2 8 ,3 7 -3 8 ,4 1 ,4 7 ,5 0 -2 2 8 ,2 3 4 -2 3 5 ,2 3 7 ,2 4 3 ,
2 4 8 , 253, 257-258, 2 6 5 ,
-5 1 ,5 5 ,5 7 -5 9 ,6 4 ,7 8 ,8 2 ,
2 7 З - 2 7 4 , 277, 297-300,
98-100, 129—1 3 3, 135,
303,3 13, 324-325
14 0 - I 4 2 , 1 4 5 - 1 4 6 , 1 7 6 Gummska Natalia z Jędrzejo- 1 7 7 , 182, I 8 4 , 19 7 -19 9 ,
wiczów, żona autora 24, 3 5 2 0 7 , 2 2 8 , 2 4 7 - 2 4 8 , 253,
-3 7 , 149, 175, 192, 223,
256, 258, 2 6 1 , 264-265,
324, 332
273-274, 277, З 1 З, 324,
Gummska Zofia z Niklews326-327
kich I 5 - 1 7 , 38, 55, 57, 5 9 , Gwóźdź Maria 9 4 —95
6 4 , 7 8 , 8 2 , 9 8 - 9 9 , 1 3 i t Gwóźdź M ichał 9 4
133, 1 4 0 - 1 4 1 , 1 7 7 , 1 8 2 ,
184, 197- 198, 20 7, 228, H
234, 247, 25 3, 258, 2 6 0 - Hahne I 36—1 38
-2 6 1,2 6 4 -2 6 5 ,2 7 4 , 3 2 4
H art Liddell 2 2 8
Gummski Jan, O jciec autora

2 3 ,6 0 ,6 9 ,7 0 -7 1 ,8 3 ,9 4 -9 5 , I 0 5 , I 2 3 - 1 2 4 , 126,
1 3 5 , I50, 18 0 , 303, 324
Gummski Jan, syn Stefana

1 Z ofii I77, 182,228,234
247, 265, 274

„Haszysz” Inspektor Krośnień
ski Tarczy/Uprawy 202, 275,
290
Hlimka (Holimka) 173 —174,

I90, 271

Hlond August, kardynał 16
Horodyński Władysław 186—
Gumiński Kazimierz 14, 2 4
- I 8 7 , 328
29, 43, 6 6 , 74, 7 7 -7 8 , 9 7’ „Hubert”, Komendant Podo1 0 0 , 1 0 4 , 125, 13 3 , 1 3 6 kręgu 275-279, 281-282,
—1 37 , 1 4 6 , 1 6 6 , 1 6 8 , 1 7 8 2 9 I, 300-301, 3 0 5
- 1 7 9 , I 8 6 - 1 8 7 , 1 9 8 , 2 0 6 , HuchlaLeon 14, 93, 111, 300
2 1 2 - 2 1 3 , 2 2 3 , 2 3 О- 2 3 1
Hulewicz Roman, płk 1 0 3 —
303, 312, 324-325
- 1 0 4 , 1 15, 125, 149, 1 5 8 ,
166, I 8 l, 1 8 6 - I 8 7 , 2 2 3
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J

Jędrzejowicz Gabriela 321
Jędrzej owicz Irena 3 5-3 6,
II7 , 149, 175
Jędrzejowicz Jan Feliks 36,
8 0 , 175, 324
Jędrzejowicz Jan, syn 8 0 , 1 2 1 ,
149, I 7 5 , 2 2 6 , 2 3 2 , 2 3 8 ,
2 4 0 , 2 4 2 , 300
Jędrzejowicz Maria (Mania)
176, 324, 329
11
Jędrzejowicz Marian 329
Janicki Józef 63
Jędrzejowicz Marynusia 321
Januszajtis Marian, gen. 62, Jędrzejowicz Natalia zob. Na
326
talia Gumiriska
Januszkiewicz I I I , 142—144, Jędrzejowicz Stanisław 3 5 —3 6 ,
I82, 1 91, 2 0 5- 20 6, 2 1 0 ,
8 0 , I 0 8 , 149, 1 6 1 , I 7 5 ,
216, 232, 239, 244, 297
2 1 8 , 2 4 I, З2 4
Januszkiewiczowa, żona leśni Jędrzejowicz Teresa 3 5—36,
czego 245
I 4 9 , I 7 5 , 192, 223, 3 13,
Jarochowscy 7 9 - 8 0 , 1 1 3, 1 1 6,
321, З2 4
156, 159, I 9 2 , 230
Jędrzejowiczowie 1 5 , 1 1 3 ,
Jarochowska Irena (Kika)
II7 , 123, 156, I 6 I, 163,
I 4 9 , З0 4 , 327
204, 225, 321
Jarochowska Maria (Maja)
149, З0 4 , 3 2 7
К
Jarochowska Maria (Mucha) Kamiński Jan, ks. 7 9 —8 0 ,
z Wiktorów 3 2 7
I 7 2 - I 7 4 , 197
Jarochowski Hieronim (Hi- Kielar Wikta 205, 271
mek) 8 0 , ЗОЗ-ЗО4 , 3 2 7
Kirszke, ks. 22
Jarochowski Konstanty (Kot) Kłosowski Kazimierz 19, 95,
I4 9 , I90 , 3 0 4, 327
II0, 122
Jezierscy 8l
Kobak Jan, ks. 1 7 , 139—140,
Jędrzejowicz Adam 3 2 4
222-223
Jabłonowska Elżbieta (Iza)
z Makomaskich,, hr. 40. 32 5
Jabłonowski Kazimierz, hr. 325
Jabłoński Mieczysław 69
Jabłoński Szczepan 105
Jabłoński Wacław 84. 149.
223, 253, 2 6 4
Jackiw 124, 167-168, 188,246
Jan, służący domu Gumińskicb
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Indeks osób 337

Kochane, dr 1 1 8
Kodręmbski Kotek 258—259
Kolarz, por. 285, 2 8 7 , 292,
295-296, 301
Kolska Maria 22 3, 275, 277,

Löwe Leiser 1 18
Lubomirski Leon, książę 8l

Ł

Łastowieccy 1 9 , 40, 42, 4 6
4 8 - 5 1,7 8 , 104, 128, 156*
165
Komorowski Tadeusz „Bór”,
Łastowiecki Antoni 3 2 6
gen. 3 11, З2 9
Konarska z Sobańskich 159
Łastowiecki Bronisław I 0 4
Konopka Ignacy 1 16, 200, 216,
165, 325
229-230, 232, 2 4 0 - 2 4 I
Łastowiecki Kazimierz 4 1 —4 2
Konopka Jan 36, 2 39
4 9 - 5 0 , 8 1 , I0 4 , 1 4 9 , I 7 4 Kowalscy 3 0 6 —3 0 7 , З0 9
- 1 7 5 , 240, 259, 325
Kowalska Wiktoria 3 0 6
Łastowiecki Ninon 47—50
Kowalski Ignacy 8 3 , 222
Łastowiecki Toni 4 8 , 8 0
Kowalski Zbigniew 83, 209, Los Adam 3 2 4
222, ЗО6, 309, 312
Koza (lub Kocur), komisarz 257 M
Kozik Michał 3 3
Machowski 2 4 6
Krztoń Ignacy 88
Majchrowski J. M. 3 2 8
Krztoó Marcin 19, 3 3, 40, Makomascy 4 1 , 6 7
78 -79, 8 5 , 95, 127, 190 ’ Makomaska Antonina z GorayKrzysztoń Władysław 32, 6 3 ,
skich 3 2 8
I90,27I
Makomaska Bożenna (Bożka)
Kuflik 118
z Matauschów 326
Makomaska Maria (Minia) 4 1 ,
L
145, 3 2 8
Larski 1 2 4 , I 6 7 —168, 2 4 6
Makomaska Niusia 4 1 , 1 7 6 —
Laska, ks. 1 4 0
- I 77
Lasota Jan 1 9 , 9 5 , 1 2 5 , I 4 7
Makomaski Adam 4 0 —4 1 , 9 9 ,
Leskiewiczowa Janina 3 2 4
132, 1 6 2 , 179, 325-326
Lipczyński Grzegorz 9 9
Makomaski Antoni 41-42, 3 2 8
Lipscy 15, 1 3 2
Makomaski Edmund 3 2 5
300
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3 38 Indeks osób

Makomaski Władysław 4 1 , 6 7 — Mycielscy I 6 5 , 2 4 I
-6 8 ,7 0 ,7 5 , 8 2 , 243, 325- Mycielski Jan 165, 240
-326

Malinowska Józefa (Starzeńska) 13, 1 6 , 3 8 , 91-92,

N

Nakoniecznikoff—Klukowski
Przemysław („Kruk II”) , płk
Malinowski (Starzeński) 1 3
278
Marcinkowski Marian 5, 324 Neusser Elżbieta 186 — 1 8 7
Marysia, służąca 1 kucharka Neusser Kazimierz 12, I5 t
38, 7 8 , 186
253-255, 257, 271, 298,
300
Neusser Hanna 16, 6 3 , 66,
Masaryk Jan 319
78 , 84, 18 6, 212
Matausch Herman (Mani) 6 7 , Nieć Mieczysław, dr 1 17
70 -72,74, 77-78, 8 2 ,129, Nieć Teofil, dr 1 4 , 16
1 3 3, 134, 13 5, 1 7 6 , 178, Nieniewski, płk 307
1 9 8 - 1 9 9 , 207, 2 1 2 , 226, Niklewscy 16,82, 99,274, 313
230, 231
Niklewska Krzysztofa 17, 50—
Materna, pracownik dworski
- 5 1 , 55, 5 7 - 6 0 , 6 5 , 7 3 32-3 3
-7 4 , 8 2 , 99
„Mewa”, szyfrantka 260—261, Niklewska Zofia zob. Zofia
263, 266, 299, ЗО1 -ЗО 3 ,
Gummska
306
Niklewski Bronisław 152—153
Michałek Teodozy 95, 171
Noel Bronisław, płk 15
Mikołajczyk Stanisław 304, Nowakowski Zdzisław 324
ЗО9 - З 1 0 , 329
Milińscy 4 6 , 49—50, 7 8
O
Milińska Anda 50, 149
Okulicki Leopold („Kobra”,
Miliński Józef 3 2 5
„Niedźwiadek”) 278, 329
Miliński Ninon 104, 1 7 4
Olszańska Wanda 140, 223,
Morawski Andrzej 3 1 3
236, 253, 264, 299, 301
Mössner Kurt 8 9 —9 0 , 1 5 5 , Olszewski Władysław 82
Osypa Helena 271
2 2 0 , 23 3-234
Mussolini Benito I 9 9
I 39-140
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Indeks osób 3 39

P
Pałka Kazimierz 19. 68—69,
231, 270
Pałka Kostek 2 5 6
Pałka Maria 271
Paulus Friedrich von 1 8 1 , 1 8 6
Pavlu Albert 234
Perłowski Hiacenty 94—95
Pieńkowski Stanisław („H u
bert”), mjr 312
Pieńkowski, kpt. 238
Pięta Ignacy 15, 3 1 - 3 2 , 7 1 ,
86, 93-96
Pilmann 8 9 - 9 0 , 1 5 3 , 2 0 8 - 209, 220 -221
Pinczak 2 7 0
Piotr, służący we dworze w Dzierążni 3 9
Pleśniak Jan 32, 3 3 , 2 7 0
„Pług”, Inspektor Rzeszowski
Tarczy/Uprawy 1 0 7 , 2 5 3 ,
275, 281, 290, 294, 296,
300
Podolska Jadwiga 84, 223, 23 6,
253, 264, 2 9 9 - 3 0 0
Podolska Wiktoria 26, 5 I, 78,
84, 104, 222, 299
Popiel Wacław 1 6 0
Popielowie I60
Potoccy 94
Potocki Adam 319
Potocki Alfred 229
Potocki Jan 329

Potocki Stanisław 162, 2 0 0 ,
202, 329
Potworowscy 8 I
Prek Ksawery 149
Przedrzymirscy 327
Przedrzymirska Zofia 114,
327
Przybyła Jan 2 5 6 , 271
Putek („Zworny”), płk 2 0 0 —
-2 0 1,2 15 ,2 3 8 -2 4 2 ,2 5 0 - 2 5 1 , 26 6 , 268- 270 , 2 7 2 - 2 7 6 , 2 7 8 , 2 8 2 , 287, 289,
291, 293

R
Raciborska I 8 6 — 1 8 7
„Radwan” Inspektor Przemysko/Jarosławski Tarczy/Upra
wy 202, 2 4 0 , 2 5 I, 2 7 4 ,
29 О
Radziwiłł Janusz 326
Rieger Zygmunt 66
Robke I 8 4
Rola—Żymierski Michał (właśc.
Michał Łyzwiński) 2 4 7 ,
253, 2 7 8 , 3 0 7 , 329
„Roma”, sekretarka/szyfrantka
2 6 8 - 2 7 0 , 2 7 З -2 7 4 , 2 7 6
Romanowscy 313
Romanowski Edward 13 3—
- 1 3 5 , I 7 6 , 17 8 ,2 17 -2 18 ,
З1 З
Romer Rodryg 200, 202
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Rommel Erwin I 5 6
Ronikier Adam 8 2 , 326
Rosemberg 89, 106, I I 8,
I2 I-I2 2 , 2 0 8
S
Sanatelli I I I
Sapieha Aleksander Józefat,
książę 325
Sapieha Leon, książę 8l
Sapiehowie 325
Schönbach Ignacy 60—63
Sęp 205
Siemieńscy, hr. 129, 3 19—321,
319—321
Siemieńska Roza z Platerów,
hr. 320-321
Siemieńska Zofia, hr. 179
Siemieński Stanisław, hr. 3 1 9 —
-3 2 1
Siemieński Wilk, hr. 320
Siemieński—Lewicki Jan Sta
nisław, hr. 8 l, 129, 327
Sierakowscy 81
Sikora Ignacy 190
Składzień Władysław („'Twar
dy”) 254
Skrzyńska Hanna 149, 156, 328
Skrzyńska Krzysztofa 149, 156,
328
Sobota Zenon („Swida”) 200,
215, 245, 251, 268-269,
274, 282

Spiess Tadeusz, dr 3 0 3 —3 0 5 ,
313
Spiessowie 303
Stadnickie z Nawojowej 2 0
Starowieyscy 1 6 0
Starzeńska Józefa zob. Mali
nowska Józefa
Starzeński zob. Malinowski
Staufer 2 1 1 , 232
Szyszko, dr 313 —315

Ś
Slęp Franciszek 2 56—25 7 , 2 7 1
Ślipyj I 8 8
Smiałowscy, wujostwo 226
Smiałowska Krzysztofa 1 3 4 ,
I 7 6 - I 78
Smiałowska Stefania I 3 3—134
Smiałowski Bolesław 226—227
Smiałowski Kazimierz 43, 74,
13 3 -13 4 ,3 2 6
Śmieja Florian 2 2

T
Tarnowska Wanda, hr. 79, 326
Tarnowski Hieronim, hr. 326
Tarnowski Zdzisław, hr. 179
Tchórznicki J. 3 2 6
Teutsch Karol 37—38, 3 15
Tokarski Michał, ks. 140, 175
Turkoff 8 9
Turnau 10, 75
Tyszkiewicz Jerzy, hr. I 6 4 , 328
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Indeks osób 341

Tyszkiewicz Klementyna (Ti
na), hr. I 5 6 , 3 2 8
Tyszkiewicz Tadeusz, hr. 1 7 9
Tyszkiewiczo Zofia, hr. I 7 9
Tyszkiewiczowie.hr. I I 7, I 6 4 ,

Wiktoria, kuzynka autora 12,
16, 50, 149, 209
Wiktorowie I 5 6, 230
Wilk Józef 1 4 , 1 9 0 - 1 9 2 , 320
Witkowski Janusz I 4 9
I79-I8 O
Witos Wincenty 7 1 , 95—96,
З04
U
Wnuk Jan 93-95, I 4 7
U lm jan 26,83,124,127,138 , Wnukowie 205
1 4 8 - 1 4 9 , 1 9 0 , 203, 2 1 1 , Wolski Franciszek, ks. 1 39—
223, 2 5 2 , 2 5 7 - 2 5 8 , 2 6 5
- I 40
Ulmowie 23 5, 253
Wolski Zdzisław 200, 216,
LJznańscy 80, I I 3 , 1 1 6, I 5 6 ,
229, 239-240, 3 2 9
192, 230, 327
Wyganowski 132, 327
LJznańska Aleksandra 327
Wyżykowski 125, I 6 9
LJznańska Ewa 313
LJznański Adam 327
Z

W
Wagner 1 1 8
Warzocha 88
Werner 7 8 , 104
Wiktor Józef 156, 328

Zieliński Tadeusz („Obuch”)
202, 2 4 I, 245, 251, 290
Ziemliński Józef 1 6 —1 7 , 3 7 ,
126, 1 7 1 , 2 7 1
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