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Stanisław Grodecki   

XVI KWESTA NA RATOWANIE  
ZABYTKOWYCH NAGROBKÓW  
SKAWIŃSKICH CMENTARZY

Tradycyjnie w dniu 1 listopada 2022 r. Towarzystwo Przyjaciół Skawiny 
zorganizowało kolejną XVI Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrob-
ków na skawińskich cmentarzach. Organizowane przez nas zbiórki są 
sposobem na pozyskanie środków finansowych na renowację zabytko-
wych nagrobków. Niezmiennie podkreślamy potrzebę troski o miejsca 
dokumentujące naszą skawińską historię. Pieniądze zebrane podczas 
dotychczasowych kwest przyczyniły się do podniesienia walorów 
estetycznych zabytków cmentarnych, które poddane są niszczącemu 
działaniu czasu, a także zmiennym warunkom pogodowym.

W czasie tegorocznej kwesty zebrano łącznie 11 025,95 zł, 4 USD 
i 5 EUR (w tym na cmentarzu parafialnym w Skawinie 8273,08 zł,  
4 USD i 3 EUR, a na cmentarzu komunalnym w  Korabnikach 
2752,87 zł i 2 EUR). 

Wszystkim, którzy złożyli nawet najmniejszy datek, serdecznie dzię-
kujemy. Każda złotówka wrzucona do kwestarskiej puszki przyczynia 
się do tego, aby zabytkowe nagrobki na skawińskich cmentarzach 
przetrwały wiele lat i przekazywały przyszłym pokoleniom wiedzę 
o historii naszego regionu.

Jak co roku wolontariuszami byli reprezentanci niemalże wszystkich 
skawińskich środowisk. Wśród kwestujących mogliśmy spotkać przed-
stawicieli władz powiatowych i lokalnych, członków zaprzyjaźnionych 
z TPS organizacji oraz oczywiście członków naszego Towarzystwa.

W tym roku w kweście wzięli udział: Czesława Kopeć, Antoni 
Sapała, Joanna Węgrzyn, Krystyna Pyzik, Marcin Kuflowski, Joan-
na Cholewa, Arkadiusz Wrzoszczyk, Mirosław Bednarczyk, Karol 
Kościelny, Magdalena Tarnopolska, Anna Wąsowicz, Katarzyna Kli-
mas, Witold Grabiec, Agnieszka Juszczak-Lisek, Marek Mrozowski, 
Ewa Masłowska, Tomasz Papież, Krystyna Droździewicz, Małgo-
rzata Kopeć, Antoni Holik, Żaneta Kotula, Stanisław Lupa, Marian 
Strzeboński, Adam Woźniczka, Grażyna Woźniczka, Krystyna Kol-
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strung-Grajny, Włodzimierz Pobożniak, Łukasz Krupa, Halina Lech, 
Norbert Rzepisko, Zuzanna Wędzicha, Tomasz Stawowy, Magdalena 
Turkawska, Ignacy Turkawski, Jan Liskiewicz i Adam Wójcik.

Liczną grupę stanowiła młodzież ze skawińskich szkół. Z Liceum 
Ogólnokształcącego w Skawinie kwestowali: Dawid Gruca, Igor Janus, 
Zofia Job, Anna Suder, Liwia Natkaniec, Kamila Cichoń, Oliwia No-
gawka, Oliwia Krawczyk, Joanna Opyrchał, Wiktoria Śliwa, Roksana 
Starowicz, Marcelina Grzesiek, Natalia Tuleja, Aleksandra Grabowska, 
Alicja Chames-Estanquiero, Emilia Folk, Vivien Verderamo, a z Ze-
społu Katolickich Szkół: Agnieszka Kania, Katarzyna Dźwigał, Anna 
Żmuda, Kornelia Kumala, Monika Klus, Marek Gwoździkowski, Julia 
Barcik, Wiktoria Koza, Maria Niechaj, Katarzyna Wolska, Kinga Pa-
ciorek, Natalia Janczak,  Jagoda Ciejka oraz Karol Barcik.

Tradycyjnie wolontariuszami byli też harcerze ze Związku Harcer-
stwa Rzeczpospolitej. W tym roku: Agata Trela, Krzysztof Niedojadło, 
Emilia Trela, Kacper Klimek, Nina Gostves, Daniel Gostves, Kuba 
Górski, Wojciech Burnat, Julia Brózda, Julia Figula, Martyna Bargiel, 
Jagoda Brózda, Alicja Czopek.

Na cmentarzu komunalnym w Korabnikach kwestowali także druh-
ny i druhowie z OSP Skawina II-Korabniki oraz członkowie drużyn 
młodzieżowych. Byli nimi: Natan Kopta, Jakub Kopta, Magdalena 
Czopek, Maksymilian Czopek, Kacper Kowalik, Filip Polak, Kacper 
Polak, Stanisław Wadowski, Karolina Wadowska, Kacper Kisielewski, 
Mateusz Kisielewski, Lena Spólnik, Albert Spólnik, Jakub Bronowic-
ki, Piotr Bronowicki, Kacper Urban, Piotr Suder, Jerzy Suder, Jakub 
Kowalik, Paweł Maliszewski, Jakub Suder, Kamil Ożóg, Janusz Urban, 
Barbara Maliszewska, Wojciech Wadowski, Andrzej Czopek, Mariusz 
Abramski, Marek Urban.

Wszystkim bezpośrednio zaangażowanym w tegoroczną kwestę go-
rąco dziękujemy, że poświęcili swój wolny czas. Zarząd TPS dziękuje 
wszystkim, którzy pomogli w organizacji XVI Kwesty, a w szczególności: 
druhowi Krzysztofowi Czopkowi i druhowi Łukaszowi Martynie z OSP 
Korabniki, druhnie Oliwii Dudziak z ZHR, a także koordynatorom 
ze skawińskich szkół: Małgorzacie Morawie oraz Bogumile Obrączce.

W 2022 r. renowacji poddano nagrobek rotmistrza Jana Zaremby 
(ur. 1844 r.), uczestnika powstania styczniowego, który zmarł 18 stycz-
nia 1900 r. w Rzozowie. 
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Odnowiony nagrobek Józefa Zaremby — patrioty ze Skawiny



Główną przyczyną niszczenia nagrobka jest upływający czas. Ten 
ponad 120-letni nagrobek wykonano z kamienia piaskowcowego, 
który jest materiałem o zróżnicowanym uziarnieniu i ilasto-węglano-
wym spoiwie. Jest stosunkowo kruchy, miękki i zarazem nasiąkliwy. 
Piaskowce z wiekiem starzeją się. Proces ten jest ciągły. Polega na 
wewnętrznej, naturalnej przemianie wraz z rozkładem pod wpływem 
czynników chemicznych, biologicznych oraz fizycznych.

Chłonna powierzchnia piaskowca przyspiesza degradację nagrobka. 
Naturalne procesy niszczenia obiektu są spotęgowane przez zanie-
czyszczone powietrze. Wraz z wodą opadową w głąb kamienia przedo- 
stają się różne związki chemiczne. Krystalizujące się na powierzchni 
kamienia sole rozsadzają i degradują go. Powyższe procesy zachodzą 
bardzo powoli, ale z upływem czasu stają się coraz bardziej widoczne.

Głównym celem prac konserwatorskich była poprawa stanu tech-
nicznego nagrobka oraz przywrócenie mu pierwotnych walorów arty-
stycznych. W trakcie prac nagrobek oczyszczono z mchów i porostów. 
Umyto go za pomocą myjki ciśnieniowej, a czarną patynę usunięto, 
stosując kompresy nasączone roztworem kwasu fluorowodorowego. 
Nagrobek wyspoinowano. Drobne ubytki kamienia uzupełniono kitem 
mineralnym. Zostały one zaimpregnowane specjalnym preparatem. In-
skrypcje na płycie górnej podmalowano brązem przy użyciu roztworu 
paraloidu. Całą powierzchnię kamienia poddano hydrofobizacji pre-
paratem silikonowym. Uporządkowano i zakonserwowano otoczenie 
wokół nagrobka. 

Koszt całej inwestycji to 5800 zł.

Autorem zdjęć w artykule jest Katarzyna Skrzybalska.
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Krystyna Kolstrung-Grajny 

TROPEM RODZINNEJ PORCELANY

Chyba w każdym domu jest przechowywana jakaś porcelana, do któ-
rej ma się szczególny sentyment, a to serwis kawowy lub herbaciany 
z prezentów ślubnych rodziców, a to zastawa stołowa do pierwszego 
własnego mieszkania. Czasem są to pojedyncze przedmioty porcela-
nowe odziedziczone po babciach, prababciach, ciociach. Do mnie trafił 
po matce chrzestnej ładny talerz z białej, przeświecającej porcelany, 
z  motywem drobnych kwiatków przy krawędzi, ze znakiem druko-
wanym, zielonym, w postaci skrzyżowanych róży, z koroną zamkniętą 
oraz napisem „Rosenthal/Bahnhof Selb/Germany/CHIPPENDALE”. 
Siostra pieczołowicie przechowuje ślubne, porcelanowe serwisy herba-
ciane mamy, jeden z kwiatkami, a drugi z listkami dębu i żołędziami. 

Największe zainteresowanie budził we mnie serwis kawowy, który 
w  latach szkolnych oglądałam w starej serwantce u cioci Felicyty 
i  Marii, sióstr mojego dziadka Hieronima Sikorskiego. Ciocia Fela 
powiedziała mi, że jest to stara porcelana ze znakami fabrycznymi 
Miśni — dwoma skrzyżowanymi niebieskimi mieczami pod szkliwem. 
Później, gdy interesowałam się starociami, ciocia Maria pokazała mi 
krótki artykuł w „Przekroju” zawierający rysunki miśnieńskich znaków 
z różnych okresów. Znaki te były podobne jak na ciocinej porcelanie. 
W tym serwisie intrygował mnie też bardzo motyw dekoracyjny w po-
staci ceglastorudych smoków, czyli „czerwonych smoków”.

Oprócz tej porcelany ciocie miały w mieszkaniu więcej staroci. 
W wielkim i mrocznym pokoju, u sufitu wisiał ozdobny, wieloramienny 
żyrandol. Były też stare szafy, komódka, ozdobna serwantka, na ścianie 
kilim, a na nim w złoconych ramach haftowana na kanwie romantyczna 
para. Ten haftowany obraz podobnie jak i kilka obrazków z motywami 
japońskimi były rękodziełami cioci Felicyty. Na meblach stały figurki 
z białej porcelany, m.in. głowa kobiety z różą we włosach i smukła 
postać Ewy otulonej długimi włosami. Wyposażenie mieszkania było 
staroświeckie, ale zasobniejsze niż u pozostałej części rodziny i czasem 
zastanawiałam się, czy te chyba cenne przedmioty były kupione czy 
odziedziczone. Z opowiadań mamy wiedziałam, że żoną pradziadka 
Wiktora Sikorskiego była Stanisława z domu Grabowska, z podupad- 
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łej rodziny ziemiańskiej. Może to ona wniosła do domu męża jakieś 
wiano, które odziedziczyła najstarsza córka Felicyta, po śmierci matki 
wychowująca najmłodszą, zaledwie trzyletnią siostrę Marię.

 Pradziadek Wiktor posiadał umiejętność pięknego kaligrafowania 
i pełnił funkcję pisarza sądowego. Doceniał wartość nauki i zapewnił 
najstarszej córce Felicycie, urodzonej w 1898 r., wykształcenie, po-
zwalające pracować na stanowisku księgowej w Skawińskiej Fabryce 
Wyrobów Ogniotrwałych, tzw. szamotce, i to w okresie jej prosperity. 
W 1923 r. uruchomiono tam nową linię produkcji kafli glazurowanych 
i dział kafli robionych na specjalne zamówienie według starych wzo-
rów, do odbudowy kominków i pieców w części komnat wawelskich. 
W tym czasie z fabryką współpracował rzeźbiarz i prof. Akademii 
Sztuk Pięknych — Konstanty Laszczka, który wypalał tam niektóre 
swoje rzeźby i figurki. Może pensja urzędniczki średniego szczebla 
zapewniała godne życie i pozwalała od czasu do czasu na zakup czegoś 
ładnego i modnego, jak np. ceramicznych, biało szkliwionych figurek 
czy nawet eleganckiego serwisu. Nie pytałam nigdy o pochodzenie czy 
wartość tych przedmiotów, ale „miśnieńskie czerwone smoki” ciekawiły 
mnie, tym bardziej, że w okresie studiów wyczytałam gdzieś, że wzór 
ten był zastrzeżony dla dworu królewskiego Augusta II z dynastii Wet-
tynów, króla Polski. Ciocia Fela, widząc moje zainteresowanie rodzinną 
porcelaną, powiedziała, że kiedyś może ją otrzymam. Wkrótce zmarła 
starsza Felicyta, a kilkanaście lat później młodsza Maria. Spadkiem po-
dzieliła się rodzina. Serwantka z miśnieńskim serwisem trafiła do Sta-
nisławy, córki dziadka Hieronima Sikorskiego, a siostry mojej mamy. 

Na koniec przedwojenna serwantka i niekompletny serwis kawowy 
z miśnieńskiej porcelany trafiły do mojego domu. Serwis z białej, 
prześwitującej porcelany składa się z sześciu filiżanek bez spodeczków, 
dwóch cukierniczek, czy też butonierek z nakrywkami, i dzbanka. 
Uszka filiżanek modelowane są na kształt łodyżki z listkami, a uchwyty 
nakrywek mają postać małego pączka róży. 

Wszystkie elementy serwisu opatrzone są znakami manufaktury, 
czyli niebieskimi skrzyżowanymi mieczami pod szkliwem. Wiedząc, 
że rysunek i elementy znaków wytwórni zmieniały się w ciągu wie-
ków, sięgnęłam do literatury przedmiotu, aby określić czas i miejsce 
wyprodukowania serwisu. Chciałam też dowiedzieć się, kiedy pojawił 
się motyw zwany czerwonym smokiem i jakie było jego znaczenie. 
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Inspiracją do zagłębienia się w temat porcelany była ponadto oglą-
dana ostatnio w warszawskich Łazienkach wystawa „Splendor i Wła-
dza” poświęcona panowaniu dynastii Wettynów w Polsce. Wśród wielu 
przedmiotów uświetniających królewski majestat i władzę Augusta II 
oraz Augusta III Sasów, wśród insygniów koronacyjnych, Orderów 
Orła Białego i Gwiazd Orła Białego zdobionych tysiącami rubinów, 
szmaragdów, pereł i diamentów, a także strojów, broni paradnej, medali 
i złotych talerzy ujrzałam okazały wazon z nakrywką, wazonik i naczy-
nie stołowe zwane teryną, z białej porcelany, ozdobione „czerwonymi 
smokami”, podobnymi do tych z mojego serwisu. Widać ranga tych 
porcelanowych naczyń musiała być kiedyś duża skoro włączono je do 
tak drogocennej wystawy.

Zaczęłam więc studia nad porcelaną od pracy Leona Chrościckiego 
Porcelana — znaki wytwórni europejskich (Warszawa 1974) zawiera-
jącej historie europejskich wytwórni porcelany, a także zestawienia 
znaków fabrycznych z różnych okresów działalności. Są w niej też 
opisane rodzaje ceramiki i porcelany. Sięgnęłam również do książki 
miłośnika porcelany Edwarda Rudzkiego pt. Europejska porcelana 
osiemnastowieczna (KAW, Warszawa 1981) ze sporą liczbą kolorowych 
fotografii i bardziej szczegółowym opisem dekoracji i form porcela-
ny, co pozwoliło mi ustalić, że mój serwis z „czerwonymi smokami” 
służył do kawy, a nie do herbaty, jak sądziłam. Zapoznałam się też 
z pracą Ryszarda Stanisława Ryszarda Porcelana. Od baroku do empiru 
(wyd. Arkady, Warszawa 1964). Na koniec wpadła mi w ręce książka 
Edmunda de Waala, historyka sztuki, pt. Biały szlak. Podróż przez 
świat porcelany (wyd. Czarne, Wołowiec 2017). Ta ostatnia niezwykła 
lektura wciągnęła mnie w temat porcelany bardziej niż posiadana 
rodzinna pamiątka. Prowadząc czytelnika śladami porcelany przez 
różne miejsca na świecie, autor, ale też artysta ceramik, pokazał, czym 
te piękne przedmioty cieszące oczy były dla tych, którzy mokrą, lepką 
glinę wyrabiali, potem w pyle i zaduchu formowali i w piekielnym 
ogniu wypalali, a czym dla tych, którzy je potem posiadali. Myślę, 
że słusznie nazwano porcelanę białym złotem, bo jej pozyskanie, 
podobnie jak pozyskanie złota, było okupione ciężkim znojem, cier-
pieniem i krzywdą. Jej posiadanie częstokroć budziło w ludziach wiele 
namiętności: pożądanie, zazdrość, pychę, głupotę, które prowadziły do 
zła, niesprawiedliwości i okrucieństwa. Dlatego przedstawiając dzieje 
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„Chyba w każdym domu jest przechowywana jakaś porcelana, do której ma się szcze-
gólny sentyment...” (fot. z archiwum Autorki)
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manufaktury królewskiej w Miśni, chcę też pokazać relacje między 
człowiekiem a porcelanowym dziełem sztuki. Opowiedzieć, do czego 
służyła porcelana, jakie potrzeby zaspokajała, jak można było się nią 
posługiwać, sprawując władzę, uprawiając politykę, prowadząc wojny. 

Wracając do mojej porcelany z „czerwonymi smokami”, muszę 
przyznać, że bardzo trudno mi określić, do których znaków manufak-
tury z Miśni są podobne niebieskie miecze z moich filiżanek. Wydaje 
mi się, że kobaltowe miecze są najbardziej zbliżone do miśnieńskich 
znaków z lat 1842–1924, ale są malowane cieńszą, prostą kreską. 
Z kolei w latach 1924–1934 między mieczami u góry pojawiła się 
niebieska kropka, której nie ma na tym serwisie. Jednak autor Leon 
Chrościcki zaznaczył, że znaki i wzory wiodących manufaktur nie-
rzadko były wykorzystywane przez obce wytwórnie do sygnowania 
swoich wyrobów. Szczególnie często naśladowane i podrabiane były 
porcelany miśnieńskie. Tak było w Niemczech (Berlin, Volkstedt), 
Anglii (Plymouth, Bristol, Worcester), Austrii (Wiedeń) czy Rosji. 
Również w Polsce manufaktura belwederska w Warszawie produ-
kowała miśnieńskie wzory sygnowane niebieskimi skrzyżowanymi 
mieczami. Więcej na ten temat mogłabym się dowiedzieć od znawcy 
porcelany i przez porównywanie do innych tego typu przedmiotów 
o ustalonej proweniencji. Nie miałam na razie okazji pokazać serwisu 
specjaliście. Od właściciela galerii w Krakowie dowiedziałam się tylko, 
że na początku XX w. miśnieńskie wyroby nie miały już tak wielkiej 
renomy i były dostępne dla ludzi średniozamożnych. Również motyw 
czerwonych smoków, a także zielonych i fioletowych nie był już czymś 
szczególnym. Tak więc serwis, o którym piszę, mógł być odziedziczony 
albo jest po prostu późnym naśladownictwem wyrobów miśnieńskich 
kupionym przez ciocię Felicytę w okresie międzywojennym w Krako-
wie, czy gdzieś indziej.

Ale i tak warto przy tej okazji poznać bardzo ciekawą historię porce-
lany miśnieńskiej, związaną przecież z dziejami kultury polskiej przez 
osoby króla Augusta II (1697–1733) i Augusta III Sasa (1733–1763) 
z dynastii Wettynów. 

 August II Sas królem był miernym, ale wielbicielem, znawcą i ko-
lekcjonerem porcelany był w ówczesnej Europie największym. On też 
patronował pracom nad odkryciem tajemnicy produkcji prawdziwej 
porcelany w Dreźnie, a potem w twierdzy Albrechtsburg w Miśni. 



— 16 —

Ojczyzną prawdziwej twardej porcelany są Chiny za czasów dyna-
stii Tang (VII–X w.), ale rozkwit ceramiki nastąpił po zakończonych 
najazdach mongolskich w okresie dynastii Ming (1368–1644). Za-
stosowano wówczas dekorację malarską kobaltową, podszkliwną, i tak 
powstała sławna biało-niebieska porcelana, o delikatnym rysunku 
i bogatej gamie odcieni koloru niebieskiego. Później, w XV w., zaczę-
to produkować porcelanę w Japonii, gdzie wykształciły się dwa style: 
Imari — styl bogaty w ornament kwiatowy (chryzantemy) z przewa-
gą koloru niebieskiego, czerwonego i złoceń, oraz styl Kakiemon ze 
skromniejszą ornamentyką kwiatową, ale z bogatszą paletą jasnych 
barw. W stylu Kakiemon czasem ornamentom towarzyszył motyw 
smoków i feniksów. Europejczycy mogli się zetknąć z porcelaną chiń-
ską już w XII i XIII w., w okresie wypraw krzyżowych, walk z Mau-
rami w Hiszpanii czy przy okazji handlu miast włoskich z Lewantem, 
lecz niski poziom cywilizacyjny na naszym kontynencie nie wyzwalał 
jeszcze zainteresowania takimi wyrobami. Pierwszy opis produkcji 
porcelany zamieścił Marco Polo w swoim Opisaniu świata z 1291 r., 
po powrocie z Kitaju, czyli Chin, skąd też przywiózł do Wenecji małą, 
szarozieloną wazę wytoczoną z twardej, białej gliny.

Za pierwszego posiadacza porcelany w Europie uważany jest król 
Ludwik Węgierski (1340–1382), ojciec królowej Jadwigi. W XV w. za 
pośrednictwem Arabów porcelana dotarła na dwór Karola VIII, króla 
Francji, i Filipa Pięknego, regenta Kastylii. Jednak dopiero po odkry-
ciu drogi morskiej do Indii w 1498 r. i dotarciu do Państwa Środka 
portugalskich kupców, którzy założyli w Chinach w 1557 r. pierwszą 
kolonię, porcelana stała się dostępna dla niektórych monarchów Eu-
ropy. W XVI w. niewielką kolekcję porcelany posiadał król Francji 
Franciszek I, pod koniec tego wieku książę Bawarii miał już 149 
przedmiotów porcelanowych, jeszcze więcej, bo aż 3 tysiące wyrobów 
porcelanowych posiadał Filip II, król Hiszpanii. Porcelana znalazła się 
nawet na dworze króla polskiego Zygmunta Augusta (1548–1572) oraz 
w zamku kanclerza Jana Zamoyskiego (zm. 1605).

Chińczycy uważali Europejczyków za barbarzyńców i początkowo 
zabraniali kupcom sprzedawać im cenniejsze przedmioty. Większe 
zainteresowanie porcelaną, już nie jako osobliwością, ale jako modnym 
przedmiotem dekoracyjnym, przyniósł wiek XVII, a handel z Dalekim 
Wschodem przejęli Holendrzy, Anglicy, Duńczycy i Francuzi. Ich 
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okręty przywoziły do Europy dziesiątki tysięcy wyrobów z porcelany 
i z laki, gdyż wśród panujących i arystokracji nastąpiła powszechna 
moda na chińszczyznę. 

Wśród wielbicieli porcelany niewątpliwie wyróżniał się elektor 
saski, a od 1697 r. król polski August II Sas, który mawiał o sobie, że 
cierpi na „chorobę porcelanową”, polegającą na tym „[...] że gdy kto 
zachoruje, nigdy mu tych rzeczy nie dość i chciałby mieć ich więcej, 
więcej i więcej”.

Kiedy August został elektorem saskim, w zbiorach królewskich znaj-
dowało się 16 przedmiotów porcelanowych z dynastii Ming podarowa-
nych jego bratu Krystianowi I Saskiemu, ale kiedy umierał w 1733 r. 
posiadał 35 798 sztuk porcelany, nie licząc tych, które hojną ręką rozdał 
monarchom, swoim protektorom, faworytom, przyjaciołom i poplecz-
nikom. Gdy August II czegoś bardzo pożądał, czasem dla samej 
przyjemności posiadania gotów był nawet przeprowadzić niemoralne 
transakcje. Tak było w 1717 r., kiedy od króla pruskiego Fryderyka Wil-
helma I wytargował 48 sztuk dużych, biało-niebieskich waz chińskich 
oraz kilkadziesiąt talerzy, kubków i dzbanków w zamian za pułk dra-
gonów, w którym służyło 600 żołnierzy polskich, czeskich i pruskich. 
Wymienił ludzi na naczynia. Pułk ten na sztandar wziął sobie potem 
dwa skrzyżowane miecze miśnieńskie, a nabyte do kolekcji Augusta II 
chińskie wazy nazwano dragonami. Trzeba jednak przyznać, że wśród 
monarchów europejskich miał najlepszy gust i  umiał porcelanę pre-
zentować, a największą radość miał wtedy, gdy inni mu jej zazdrościli.

Król August II początkowo kupował porcelanę chińską z wytwórni 
Jingdezhen, nazywaną Kanqxi (duże wazony, wazy, półmiski), a później 
japońską porcelanę Kakiemon o nasyconych kolorach czerwieni, szkar-
łatu, żółci i zieleni, z motywami drzew, ptaków, feniksów na białym 
tle. Pod koniec życia przerzucił się na białą porcelanę nazwaną białym 
złotem. Choroba porcelanowa króla drogo Saksonię kosztowała i ze 
skarbca do Chin i Japonii płynęły strugi złotych monet, a długi rosły.

W 1701 r. do Saksonii uciekł z Prus Johann Friedrich Bottger, 
pomocnik aptekarski zajmujący się nielegalnie alchemią i transmuta-
cją metalu w złoto. Król August I natychmiast nakazał aresztować 
młodego chłopaka, który podobno odkrył, jak zamienić ołów w złoto, 
i przywieźć go do Drezna wraz z alchemicznymi przyrządami i jego 
notatkami Calendarium magicum.
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W Dreźnie istniało już eksperymentalne laboratorium królewskie 
zwane Goldhaus, w którym pracował Ehrenfried Tschirnhaus, fizyk 
i matematyk. Prowadził on badania minerałów, rud, ziemi i gliny 
w królestwie Saksonii w celu wykorzystania ich do rozwoju gospodarki. 
Wymarzyło się więc królowi, że dzięki współpracy tego naukowca 
i  uwięzionego młodego alchemika Johanna Bottgera osiągnie dwa 
cele: zdobędzie złoto i posiądzie tajemnicę, jak z gliny i różnych mi-
nerałów stworzyć porcelanę równie doskonałą jak chińska. Aby lepiej 
zabezpieczyć te sekretne badania i zapewnić na przyszłość wyłączność 
na produkcję „saskiej porcelany”, król August przeniósł laboratorium 
do piwnic twierdzy Albrechtsburg w Miśni nad Łabą i nadal więził 
tam alchemika Bottgera, każąc mu szukać sposobu na pozyskanie 
złota i porcelany (podobno pod groźbą obcięcia rąk). Po kilku la-
tach chybionych eksperymentów złota wprawdzie nie stworzono, ale 
w maju 1706 r. Tschirnhaus i Bottger wyjęli z pieca czerwonobrązowe 
naczynie, bardzo twarde, gładkie i chłodne w dotyku, przy tym łatwe 
do szlifowania, polerowania i grawerowania. Było piękne jak wczesna 
chińska porcelana kupowana przez Augusta II za wielkie pieniądze. 
Nowo odkrytą porcelanę, a właściwie kamionkę nazwano porcelaną 
jaspisową. Czerwono-brązowo-czarne jaspisowe wyroby podobały się, 
ale nie zaspokoiły oczekiwań króla i August domagał się zintensyfi-
kowania badań, aż do uzyskania upragnionej mlecznobiałej porcelany, 
takiej samej jak chińska czy japońska. 

Nie tylko król August II Sas pragnął produkować własną porcela-
nę. We Włoszech, Florencji, a potem we Francji nawet wcześniej niż 
w Saksonii podejmowano próby wytwarzania chińskiej porcelany, za-
kończone częściowym sukcesem w postaci „miękkiej porcelany”. Uzy-
skano ją ze stopu szklanego, kredy i margli z dodatkiem mydła i glinki 
i nazywano „porcelaną francuską”. Była mlecznobiała i przeświecalna. 
Później w Europie odkryto wiele odmian „miękkiej porcelany”, ale ich 
wadą była kruchość. 

Dopiero odkrycie w Saksonii (w Colditz i Snorrische) złóż kaolinu 
pozwoliło wyprodukować masę porcelanową mającą wszystkie cechy 
porcelany chińskiej.

I wreszcie słowo stało się ciałem: 15 stycznia 1708 r. po raz pierwszy 
w Europie w laboratorium Augusta II Sasa w Miśni z nowej masy 
porcelanowej zostały wypalone próbki prawdziwej twardej porcelany, 
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tzw. białego złota. Król pełen dumy i chwały podpisał i opieczętował 
24 kwietnia 1708 r. dekret o założeniu pierwszej w Saksonii i pierwszej 
w Europie wytwórni twardej, prawdziwej, teraz już „saskiej porcelany”. 

 9 października 1708 r. z nowo odkrytej masy porcelanowej, złożonej 
z dziewięciu części białej glinki kaolinowej z Colditz, trzech części 
białej glinki ze Snorrische i trzech części alabastru, Tschirnhaus wymo-
delował i wypalił pierwszy kubek, biały w kremowym odcieniu, twardy 
i przeświecający. W archiwum miśnieńskim zachowała się notatka 
z  tego wydarzenia: „Co pół godziny całą trzódką zaglądali do pieca 
i blask sprawiał, że wszyscy odskakiwali, a żar był taki, że ze sklepień 
wypadały duże kamienie; opalał ludziom włosy na głowach, płytki 
podłogi zaś stały się tak gorące, że na stopach porobiły się im wielkie 
pęcherze”. Tschirnhaus napisał w swoich notatkach: „Miśnia to piekło”.

Dwa dni później, 11 października, Tschirnhaus zmarł w wieku 57 lat. 
Nie przyjął od króla ofiarowywanej mu godności członka Rady Królew-
skiej, był już członkiem Akademii Francuskiej, autorem Medicina mentis, 
przyjacielem Leibniza, korespondentem Newtona i Spinozy i nie potrze-
bował innych godności. Pracował dla idei, badał naturę materii i światła. 
Szukał takiej mieszanki minerałów, którą można przekształcić w zu-
pełnie nową materię o oczekiwanych właściwościach: białą, tak twardą, 
że stal jej nie zarysuje, przepuszczającą światło, ale nieprzepuszczalną. 

W 1710 r. w twierdzy Albrechtsburg w Miśni zburzono częściowo 
wnętrza i zbudowano manufakturę saskiej porcelany. Zastosowano 
wszelkie zabezpieczenia tajemnicy produkcji. Kierownikiem manu-
faktury został Johann Bottger, który wciąż był więziony, a pracownicy 
byli nadzorowani przez strażników.

Wyrabiano nadal naczynia z kamionki jaspisowej kopiowane ze 
wzorów japońskich, dekorowane kwiatami, wiciami i złocone puchary, 
wazy, dzbany, a także przedmioty naśladujące lakę, które przez krótki 
czas były modne i poszukiwane. Kleista, biała masa porcelanowa oka-
zała się jednak trudniejsza do modelowania i dekorowania i wymagała 
nowych umiejętności. Pierwsze naczynia były w większości niemalo-
wane, o dość grubych ściankach, z prostymi reliefowymi dekoracjami. 
Aby podnieść jakość wyrobów, król polecił oddawać porcelanowe 
naczynia do malowania artystom spoza wytwórni. Manufaktura mi-
śnieńska wiele zyskała na współpracy z rodziną malarza Johanna Au-
fenwertha oraz miedziorytnika Bartholomäusa Seuttera z Augsburga, 
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którzy ozdabiali porcelanę motywami chińskimi, scenami pasterskimi 
czy scenami z życia dworskiego i rodzinnego. Do wykonywania złoceń 
August II oddelegował do manufaktury nawet swojego nadwornego 
złotnika Konrada Hungera. Był to pierwszy okres działalności ma-
nufaktury w Miśni nazwany bottgerowskim i trwał aż do śmierci jej 
kierownika Bottgera w 1719 r. Był to czas poszukiwania specjalistów, 
doskonalenia masy porcelanowej, techniki malowania i szkliwienia 
oraz organizacji produkcji. Pierwszy okres działalności fabryki w Miśni 
zakończył się pechowo, ponieważ królewski złotnik Hunger wykradł 
część pilnie strzeżonej tajemnicy produkcji porcelany i uciekł do ma-
nufaktury w Wiedniu. 

Za to z Wiednia przeniósł się w 1719 r. do manufaktury miśnieńskiej 
zdolny malarz Johann Gregor Herold, który wykazał się niezwykłymi 
umiejętnościami i został mianowany przez króla kierownikiem malar-
ni, a potem całej wytwórni. I tak zaczął się drugi okres (1720–1733) 
działalności manufaktury miśnieńskiej. Określany był jako malarski, 
ponieważ porcelanowe wyroby przede wszystkim malowano i złocono. 
Herold doprowadził też do udoskonalenia masy porcelanowej, która po 
wypaleniu osiągała nieskazitelną biel. Wzbogacono kolorystykę o nowe 
barwy podszkliwne: ognistą czerwień, fiolet, żółć, zieleń szmaragdową, 
głęboki granat i złoto, które po wypaleniu zachowywały soczystość.  
Za czasów Johanna Herolda w manufakturze lansowano „styl chiński”. 
Herold najchętniej projektował motywy kwiatowe: astry, peonie, chry-
zantemy i gałązki lotosu z ptakami, drzewka ze smokami i lwami. Na 
naczyniach przedstawiano także sceny z życia Chińczyków, ale coraz 
bardziej zeuropeizowane. Kiedy drugi malarz D. Kohler opanował 
wreszcie metodę podszkliwnego malowania kobaltem, można było 
dekorować białe naczynia jednobarwnymi niebieskimi ornamentami 
chińskimi, najbardziej wówczas cenionymi. Za rozwiązanie tego trud-
nego problemu technicznego król August wyznaczył nawet specjalną 
nagrodę w wysokości 100 talarów.

 W celu ochrony produkcji miśnieńskiej porcelany przed podrabianiem 
król nakazał w 1724 r. oznaczać jej wytwory literami K.P.F. i K.P.M., 
a potem dwoma skrzyżowanymi mieczami kobaltem pod glazurą.  
Te miecze, element tarczy herbowej elektorów saskich, stały się najbar-
dziej rozpoznawalnym znakiem porcelany w Europie. Kilka lat póź- 
niej król zabronił również wywozić z Saksonii białą glinkę kaolinową.
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Manufaktura saska pod kierownictwem Herolda była w rozkwicie, 
nie miała w Europie konkurenta i mogła eksportować swoje wyro-
by. Początkowo największym odbiorcą wyrobów z Miśni był król, 
który zdobił porcelanowymi przedmiotami swoje pałace w Dreźnie 
i w Warszawie, a także pałacyki swoich kochanek. Jednakże udział 
Augusta  II, elektora saskiego i króla polskiego, w Wielkiej Wojnie 
Północnej w  latach 1700–1721, podczas której wojska szwedzkie 
spustoszyły jego kraje, wyczerpał zasoby skarbca. Trzeba było znaleźć 
nabywców na porcelanę miśnieńską. Zapotrzebowanie na porcelanę 
było duże, a sprowadzana wschodnioazjatycka była droższa niż saska. 
Wśród władców i wielmożów nastała moda na kolekcjonowanie oraz 
rywalizacja w ilości posiadanych porcelanowych przedmiotów. W pa-
łacowych pokojach wazy, wazony, serwisy, lichtarze i figurki zapełniały 
stoły, sekretarzyki, konsole i gzymsy kominków. Posiadanie i prezen-
tacja najpiękniejszych i wyjątkowych wyrobów porcelanowych miały 
świadczyć o kulturze i estetycznych upodobaniach właścicieli. Miały 
też umacniać znaczenie i prestiż ich właścicieli, przydawać blasku 
ich władzy i panowaniu. Wśród europejskich monarchów popularne 
stały się „Porzellankabinette”, czyli pokoje porcelanowe wypełnione 
porcelanowymi cudeńkami prawie pod sufit, często chaotycznie, bez 
ładu i składu. Ludwik XIV, Król Słońce, chociaż nie lubił porcelany, 
to jako jeden z pierwszych zbudował w ogrodach Wersalu specjalny 
pawilon do eksponowania chińskiej i japońskiej porcelany i zaczął 
też kupować wielkie ilości miśnieńskich wyrobów do swojego pałacu. 
Eksport saskiej porcelany do Francji podreperował finanse wiecznie 
zadłużonego króla i miał także wpływ na wprowadzenie do dekoracji 
saskiej porcelany nowego stylu — francuskiego rokoka.

 Ponieważ August II miał w zasadzie dwie stolice: Drezno i War-
szawę, kontakt między nimi był bardzo bliski i wyroby miśnieńskie 
były dostępne dla polskich rodów magnackich. Król był zaintere-
sowany zbytem porcelany na ziemiach polskich w związku z czym 
w  1731  r. założono w Warszawie skład porcelany działający aż do 
rozbiorów, z  czego korzystała drobniejsza brać szlachecka. Nie do-
puszczał on jednak do założenia żadnej manufaktury w Polsce, aby 
nie stwarzać konkurencji dla Miśni. Aż do ostatniej wojny w wielu 
ziemiańskich i inteligenckich domach zachowały się okazy porcelany 
z tego okresu. 
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Król August II, uważający się za największego znawcę porcelany, 
w 1730 r. zbudował w Dreźnie Japanisches Palais ( Japoński Pałac), 
który miał rywalizować z porcelanową pagodą cesarza Japonii sprzed 
300 lat. Japoński Pałac Augusta miał prezentować w kolejnych sa-
lach przegląd porcelanowych dzieł sztuki, zaczynając od najstarszych 
czerwono-brązowych wyrobów chińskich i biało-niebieskich naczyń 
japońskich, zaaranżowanych według kształtów, motywów i kolorów, 
a kończąc na miśnieńskiej porcelanie białej i złoconej, wyeksponowanej 
w nastrojowym pokoju muzycznym i w kaplicy. Król August II z tej 
okazji zamówił w Japonii dostawę porcelany. Zlecił też wykonanie 
wielkiego malowidła przedstawiającego boginię Minerwę obserwują-
cą rywalizację Saksonii z Japonią o doskonałość swoich manufaktur 
porcelany. Kiedy zaproszeni do Pałacu Japończycy zobaczyli boginię 
wręczającą laur zwycięstwa Saksonii, ich reakcja była natychmiasto-
wa  — załadowali swoje porcelanowe towary z powrotem na statki. 

W tym też okresie w Miśni, oprócz ulubionych przez króla wazo-
nów o wysokim poziomie artystycznym, rozpoczęto produkować całe 
serwisy i zastawy stołowe przeznaczone na podarunki dla gości, przy-
jaciół i osób zasłużonych oraz do prywatnego użytku króla Augusta II. 
W skład takich serwisów wchodziły oprócz talerzy i inne naczynia, 
w tym również dzbanki, filiżanki, cukiernice itp. Najbardziej znane 
zastawy stołowe to serwis z „żółtym lewkiem” i serwis z „czerwonymi 
smokami”, nazwane tak od zdobiących je motywów. Te serwisy wyko-
nane w 1728 r. bardzo się Augustowi II spodobały i wzory zastrzegł 
tylko dla dworu królewskiego. Z biegiem lat i te wzory były naślado-
wane i podrabiane, jak zresztą wiele innych. Stąd wziął się zapewne 
mój serwis kawowy. Później wykonano jeszcze kilka serwisów: serwis 
„motyli”, „myśliwski”, a nawet „latającego psa”. Ostatni zamówiony dla 
króla serwis reprezentacyjny zwany królewskim był ozdobiony herbami 
polsko-saskimi i został ukończony już po śmierci Augusta II w 1733 r. 

Po 1730 r. wprowadzono nowe wzory dekoracji i na naczyniach 
pojawiły się europejskie sceny pasterskie, z życia dworskiego, z damami 
i kawalerami, a także sceny polowania, pejzaże i konni żołnierze. 

Po śmierci Augusta II władzę objął jego syn August III Sas i roz-
począł się trzeci okres działalności manufaktury trwający od 1733 do 
1756 r. Opiekunem fabryki porcelany został minister Bruhl. Wtedy 
też wykonano najsławniejsze tzw. wielkie serwisy liczące kilkaset sztuk 
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naczyń. Był to serwis dla księcia Aleksandra Sułkowskiego z 1738 r.  
z tarczami herbowymi i „serwis łabędziowy” dla hrabiego Bruhla 
z  1740 r. uważany za najwspanialszy serwis świata. Minister hrabia 
Bruhl, rywalizując z Sułkowskim o względy króla Augusta III, chciał 
przyćmić wspaniałością serwis konkurenta i zamówił zastawę stoło-
wą na 100 osób liczącą 2200 sztuk. Na naczyniach w tych serwisach 
oprócz dekoracji malarskiej pojawiły się reliefowe i płaskorzeźbione 
motywy wykonane przez zdolnego modelarza i rzeźbiarza Johanna 
Joachima Kaendlera, zatrudnionego w manufakturze. Niektóre obiekty 
z serwisu Bruhla były tak bogato zdobione reliefem i rzeźbą, że utrud-
niały spożywanie posiłków. Ale czego się nie robi dla sławy. W skład 
tych wielkich zastaw wchodziły nie tylko naczynia, ale i ozdoby sto-
łowe: wazoniki, lichtarze, zegary, figurki porcelanowe. 

Kiedy Johann Kaendler w 1733 r. został kierownikiem modelar-
ni, rozpoczął się „rzeźbiarski” okres działalności wytwórni porcelany, 
który rozsławił Miśnię na całą Europę. Dekoracja rzeźbiarska zdo-
minowała wyroby, a wkrótce pojawiły się pełnowymiarowe rzeźby. 
Pierwsze rzeźby porcelanowe wykonał Kaendler wraz z innym artystą 
do Pałacu Japońskiego w Dreźnie. Razem rozpoczęli też pracę nad 
niedokończonym, konnym posągiem Augusta II. Potem za panowania 
Augusta  III Sasa Kaendlar współpracował wiele lat z rzeźbiarzem 
Johanem Eberleinem. W latach 1735–1743 wykonali wiele dużych 
postaci i  przedmiotów religijnych: Ukrzyżowanie, Madonny, postaci 
różnych świętych, lichtarze i krucyfiksy, które August III darował 
papieżowi oraz różnym kościołom, m.in. klasztorowi na Jasnej Górze, 
gdzie zachowała się grupa dziesięciu apostołów.

Najliczniejszymi pracami Kaendlera były nieduże porcelanowe  
figurki w różnych kształtach, których wykonał około 900. Artysta zu-
pełnie zrezygnował ze wschodnich tematów i sięgał do współczesnego 
mu otoczenia oraz do postaci ze wszystkich warstw społeczeństwa. 
Były to figurki przedstawiające arystokratów, dworzan, zakochane pary, 
tancerki, muzykantów, aktorów i tematy oraz postaci mitologiczne. 
Modelował także postaci wieśniaków, mieszczan i rzemieślników. 
Porcelanowe postacie były bardzo realistyczne, a przy tym udatnie 
uchwycono ich charakterystyczne cechy i gesty. Bardzo starannie 
oddane były szczegóły i kolorystyka ubiorów, co było zasługą malarni 
nadzorowanej nadal przez Herolda. Kaendler sięgnął też do tematów 
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polskich, przedstawiając szlachtę, która często przewijała się przez 
dwór drezdeński. Pieczołowicie oddał szczegóły stroju kontuszowego, 
wygląd podgolonych głów i sarmackich wąsów. Wiele tych figurek 
trafiało do zamków magnackich w Polsce i na Litwie, ale i pod da-
chy dworków szlacheckich z „drewna, lecz podmurowanych”, które 
były natchnieniem poety. W Księdze XII Pana Tadeusza Mickiewicz 
przywołał wspomnienie staropolskiej uczty z wielkim serwisem, który:

Dziś ze skarbca dobyty zajął środek stoła
Ogromnym kręgiem na kształt karetnego koła.

I dalej:

Na krawędziach naczynia stoją dla ozdoby
Niewielkie, z porcelany wydęte osoby
W polskich strojach; jakoby aktory na scenie,
Zdawał się przedstawiać jakoweś zdarzenie;

Gest ich sztucznie wydany, farby osobliwe,
Tylko głosu im braknie, zresztą gdyby żywe [...]

Ten najciekawszy i najpomyślniejszy okres działalności manufaktury 
miśnieńskiej zakończył się. Wybuchła wojna siedmioletnia (1756– 
–1763) o sukcesję austriacką i wojska pruskie zajęły Miśnię. Wyroby, 
wyposażenie manufaktury i zapasy glinki częściowo zniszczono lub 
wywieziono. W zrujnowanej fabryce został tylko Kaendler z garstką 
pracowników, który próbował wznowić produkcję na zlecenie Fryderyka 
Wielkiego, i ledwie doczekali końca wojny. Nawet zakończenie wojny 
nie uratowało manufaktury przed dalszym upadkiem. W 1763 r. zmarł 
August III i minister hrabia Bruhl, protektorzy wytwórni porcelany, 
a malarz Herold odszedł na emeryturę. Jedynie Kaendler pozostał jej 
wierny aż do śmierci w 1775 r. Wyrzeźbił jeszcze sporo ceramicznych 
figur o tematyce mitologicznej dla carycy Katarzyny. Nowy kierownik 
manufaktury profesor Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie Wilhelm 
Dietrich zatrudnił francuskiego rzeźbiarza Michaela V. Aciera i pod-
porządkował zupełnie działalność artystyczną wymogom Akademii 
oraz wpływom stylu Ludwika XVI. 

Kolejną próbę odrodzenia manufaktury podjął książę Saksonii Fry-
deryk August i w 1774 r. oddał Miśnię w ręce doświadczonego admini-
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stratora Camilla Marcoliniego. Marcolini poprawił sytuację finansową 
przez wprowadzenie ceł ochronnych i unowocześnił organizację pracy 
oraz polepszył jakość porcelany. Do Miśni ściągnął wychowanków 
Kaendlera, którzy jednak nie potrafili przywrócić dawnej oryginalności 
i stylu miśnieńskim wyrobom. Naśladowano wyroby francuskie z ma-
nufaktury w Serves oraz angielskie wzory Wedgwooda. Pewną nowo-
ścią stały się figurki zdobione tiulową koronką nasyconą rzadką masą 
porcelanową. W trakcie wypalania tiul się spalał i zostawała delikatna 
koronka z porcelany. Na koniec znalazł się jeszcze jeden akcent polski. 
Około 1780 r. wyprodukowano ciekawą serię półmisków ozdobionych 
panoramami miast, a wśród nich widoki Warszawy według obrazów 
Bernarda Bellotta (Canaletta). Wraz ze śmiercią Marcoliniego nastąpił 
koniec dawnej manufaktury porcelany saskiej. Wiek XIX to już tylko 
wegetacja. Powtarzano stare wzory z czasów jej świetności. W XX w. 
fabrykę zmodernizowano i produkowano wyroby według wzorów 
współczesnych plastyków. Po II wojnie światowej rząd Niemieckiej 
Republiki Demokratycznej zamknął produkcję, a fabrykę przekształcił 
na muzeum. Zwiedzającym pokazuje się cały cykl produkcji od gliny 
po gotowy przedmiot. W zachowanej wzorcowni przedstawiony jest 
chronologicznie cały dorobek wytwórni.

W XX w. — za rządów Hitlera — podjęto inicjatywę wznowienia 
produkcji porcelany niemieckiej, nawiązującą do marzeń Augusta II 
o „porcelanie saskiej”. Była to haniebna próba odrodzenia produkcji 
porcelany na użytek ideologii nazistowskiej. Ta nowa biała porcelana 
miała być symbolem nowej czystej duszy niemieckiej. Ten ostatni 
epizod związany z porcelaną znalazłam w książce Edmunda de Waala  
pt. Biały szlak. Podróż przez świat porcelany, który bardzo mnie poruszył.

Pomysł zrodził się w 1935 r. w Allach na przedmieściu Monachium 
w głowach malarza Franza Nagya, rzeźbiarza Teodora Karnera i  ar-
tysty Karla Diebitscha. Byli nie tylko artystami, ale przede wszystkim 
gorliwymi i zdeklarowanymi członkami SS i chcieli stworzyć porcelanę 
godną partii narodowo-socjalistycznej. Zbudowali nawet fabryczkę przy 
podmiejskiej willi. Himmler zapalił się do tego planu i przeznaczył na 
ten cel 45 tys. reischmarek, a projekt otrzymał nazwę Porzellan-Manu-
faktur-Allach. Hasłem fabryki miało być: „sztuka w każdym niemieckim 
domu”, a szczególnie w domu SS-manów. Dochód miał być przeznaczo-
ny na cele charytatywne NSDAP założonej przez Hitlera. Ale dlaczego 
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ma to być akurat ceramika i do tego biała porcelana? Bo na wystawie 
w Berlinie w 1934 r., propagandowej ekspozycji prezentującej wizję 
nowych Niemiec, pokazano instalację z tysięcy białych porcelanowych 
naczyń zatytułowaną „Lichte Erde, gebrannte Erde”, co znaczy „Jasna 
ziemia, wypalona ziemia” — niemiecka ziemia przemieniona przez ogień 
idei narodowosocjalistycznej do czystości, podobnie jak biała, czysta, 
przejrzysta porcelana wypalana w piecu ognistym.

Powstała więc fabryka w Allach, w której zatrudniono najlepszych 
niemieckich ceramików, artystów, projektantów z całego kraju, co 
miało zapewnić porcelanę najwyższej jakości. W fabryce w Allach 
produkowano przedmioty, które można było ofiarować jako podarunek 
na wszelkie okazje. W roku anszlusu Austrii sprzedawano porcelanowe 
żołnierzyki jako fanty w akcji pomocy dla lojalnych obywateli Rzeszy.  
Z okazji świąt, Nowego Roku, urodzin, ślubów, w rodzinach członków 
SS miano rozdawać porcelanowe prezenty z Allach. Sportowcom 
miano wręczać porcelanowe medale, członkom partii porcelanowe 
puchary, a dla Hitlera na 50. urodziny przygotowano wielkie białe wazy 
do ozdoby kancelarii III Rzeszy. Na kolejne urodziny otrzymał on od 
Himmlera porcelanowe żołnierzyki armii pruskiej Fryderyka Wilhelma. 

Zapotrzebowanie na porcelanę było wielkie, a robotników z Allach 
wysłano na front. Trzeba było przenieść produkcję do obozu koncen-
tracyjnego w Dachau, bo tam była bezpłatna siła robocza w postaci 
więźniów. Kierownikiem został Himmler, a pracę więźniów nadzoro-
wał Dyrektor Państwowej Galerii Porcelany w Dreźnie mający pieczę 
nad resztą zachowanej kolekcji króla Augusta. Aby zaimponować 
Hitlerowi, w obozowej manufakturze Himmler kazał zrobić figurkę 
konia z jeźdźcem na grzbiecie wspartego na dwóch nogach, bo tego 
nawet w Miśni nie potrafiono. Hitler był zadowolony i zamówił sto 
takich figurek do rozdawania zasłużonym sprawie czystości Rzeszy. 
Fabryka w obozie w Dachau posiadała bogaty asortyment wzorów. Był 
cały zwierzyniec zwierząt łownych, a żywe zwierzęta służące za modele 
komendant mógł sobie po obiedzie odstrzelić przez okno z  domku 
myśliwskiego. Była też cała kolekcja posążków młodych dziewcząt 
niemieckich i chłopców z Hitlerjugend, byli oficerowie z  szablami 
i ryngrafami SS na mundurach. Najcenniejszą była figurka półnagiego 
muskularnego młodzieńca opartego na szpadzie nazwana Szermierz. 
Rozdawano ją tylko elicie partii. Pierwszą otrzymał Reinhard Hey-
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drich, „człowiek o żelaznym sercu”, odpowiedzialny za Einsatzgrup-
pem, szwadrony śmierci, które zabiły milion Żydów.

Na życzenie Himmlera większość tych figurek była biała, bo „biała 
porcelana jest ucieleśnieniem niemieckiej duszy”. Wszystkie te por-
celanowe figurki miał na spodzie napis Allach i symbol podwójnej 
błyskawicy — transpozycję miśnieńskiego znaku dwóch mieczy. 

I tak, kończąc podróż śladami rodzinnej porcelany, przypominam 
fragment wiersza Czesława Miłosza pt. Piosenka o porcelanie:

 
 Ziemia, gdzie spojrzysz, zasłana
 Bryzgami kruchej piany.
 Niczego mi proszę pana
 Tak nie żal jak porcelany. 

Portret króla Augusta II Mocnego pędzla Louisa de Silvestre’a. Władca był wielbicie-
lem, znawcą oraz kolekcjonerem porcelany (reprodukcja obrazu z zasobów Wikipedii)
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Włodzimierz Galaciński 

MIESZKAŃCY NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY

Teofil Galaciński urodził się 21 stycznia 1900 r. w starej skawińskiej 
rodzinie robotniczej. Syn Jana (ur. 1866 r.) i Tekli z domu Witkowskiej 
(ur. 1864 r.). Patriota, który większość swojego życia poświęcił niesieniu 
pomocy innym.

Szkołę podstawową ukończył w roku 1914 i podjął pracę w Skawiń-
skich Zakładach Szamotowych, gdzie pracował przez kolejne trzy lata. 
W międzyczasie ukończył szkołę zawodową. W roku 1921, po odbyciu 
służby wojskowej, ukończył w Poznaniu kurs maszynisty kolejowego 
i rozpoczął pracę w Polskich Kolejach Państwowych. W roku 1926 
ponownie podjął pracę w skawińskiej szamotowni, a rok później został 
sekretarzem oddziału związków zawodowych. 

Był organizatorem akcji przeciwko bojówkom Doboszyńskiego. 
Wspólnie z przyjaciółmi organizował zbiórki pieniężne na strajkujących 
robotników we Francji i strajkujących górników w Anglii, a także na 
pomoc robotnikom walczącym w czasie wojny domowej w Hiszpanii. 

Teofil Galaciński Michalina Galacińska
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W roku 1929 pojął za żonę Michalinę z domu Pęcak, która była 
młodsza od niego o dziewięć lat. Urodziło im się i wspólnie wychowali 
pięcioro dzieci, z których troje, tj. Wilhelmina, Izabela i Włodzimierz, 
urodziło się jeszcze przed wybuchem II wojny światowej.

Jako członek Związku i członek Polskiej Partii Socjalistycznej Teofil 
był organizatorem wielu strajków, które miały na celu poprawę wa-
runków pracy i warunków socjalnych pracowników ówczesnej „Kawy” 
i „Szamotowni”, za co był prześladowany przez granatową policję 
łącznie z przeszukiwaniami mieszkania i zatrzymaniami. Sukcesem 
jednego ze strajków było spełnienie postulatów strajkujących przez 
właścicieli skawińskich zakładów i przyznanie pracownikom odzieży 
roboczej, deputatu węglowego i przydziału mąki, która w  obliczu 
ogólnego niedostatku odegrała znaczącą rolę i stanowiła bardzo istotną 
pomoc dla wielu rodzin.

Teofil Galaciński brał aktywny udział w solidarnościowych strajkach 
i manifestacjach z załogami Solvayu i Semperitu w Krakowie w roku 
1934 i 1936. Z tego okresu pozostały mu kontakty z czołowymi 
działaczami PPS: Bolesławem Drobnerem, Bolesławem Fetnerem czy 
Józefem Cyrankiewiczam.

Wraz z innymi działaczami związkowymi był inicjatorem budowy 
Domu Robotniczego w Skawinie przy ówczesnej ul. Robotniczej 503, 
obecnie ul. Niepodległości. Dom ten był budowany przez PPS ze 
środków pozyskanych w ramach składek płaconych przez robotników 
skawińskich zakładów pracy oraz z kwot uzyskanych z rozprowadzo-
nych cegiełek. Oficjalnie został otwarty w roku 1933. Teofil zamieszkał 
w nim wraz z rodziną, organizując życie kulturalne dla pracowników 
instytucji skawińskich i ich rodzin. 

Na początku lat 30. XX w. był jednym z założycieli i członkiem 
Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej w Skawinie, a w latach 
1945–1946 przewodniczącym Komitetu Odbudowy tej placówki po 
opuszczeniu jej przez Niemców, którzy w szkole utworzyli szpital 
i doprowadzili do jej dewastacji. 

Kiedy 1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, a na Ska-
winę spadły pierwsze bomby, panika oraz strach przed wojskami 
hitlerowskimi były tak wielkie, że całe rodziny postanowiły uciekać 
na wschód. Michalina wraz z trójką dzieci oraz innymi rodzinami 
wsiadła do pociągu składającego się z wagonów towarowych i udała 
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się w kierunku wschodniej granicy. Teofil pozostał w Skawinie, aby 
pozałatwiać najpotrzebniejsze sprawy — zabezpieczyć mieszkanie 
i pomóc w zabezpieczeniu zakładu pracy, potem miał wyruszyć śladem 
swojej rodziny. 

Podczas tej rozpaczliwej ucieczki następowały naloty niemieckich 
samolotów, które bombardowały linię kolejową i ostrzeliwały pociągi. 
Wówczas zatrzymywano skład i na polecenie komendanta pociągu 
wszyscy pasażerowie uciekali w pola. Mama Michasia jak kwoka 
osłaniała swoim ciałem dzieci leżące na ziemi, a w górę wznosiła ob-
raz, który miał nas chronić od najgorszego. Był to dużych rozmiarów 
obraz Matki Boskiej, w którym Michalina pokładała całą nadzieję. 
Nie wszyscy uczestnicy tych nalotów mieli tyle szczęścia, aby przeżyć. 
Po kilkudziesięciu godzinach jazdy trafiliśmy do Bubrc, gdzie bardzo 
serdecznie przyjęła nas jedna z tamtejszych rodzin. Niestety ta idylla 
nie trwała długo, bo w krótkim czasie dotarły tu wojska niemieckie. 
Z wielkim zdziwieniem przyjęli oni fakt, iż Polacy uciekają na wschód, 
skąd wojska radzieckie 17 września rozpoczęły agresję na Polskę. Po 
kilku tygodniach wróciliśmy pociągiem do Krakowa, a z Krakowa, od 
znajomych odebrał nas ojciec i furmanką zaprzężoną w konie pana 
Spólnika wróciliśmy do Skawiny.

W czasie okupacji Teofil Galaciński był członkiem Rady Głów-
nej Opiekuńczej, organizacji powstałej w roku 1940 za zgodą władz 
niemieckich w Warszawie, wraz z oddziałem w Generalnej Guberni. 
W skład Rady wchodzili m.in.: ks. Stanisław Czekaj (pełniący funk-
cję przewodniczącego), Maria Janowska, Maria Kubas, inż. Rudolf 
Dobrucki oraz siostry służebniczki. Zadaniem RGO było nie tylko 
zorganizowanie i prowadzenie kuchni dla ubogich, ale także pozy-
skiwanie środków potrzebnych do jej funkcjonowania. Nie bez zna-
czenia była pomoc w znalezieniu zatrudnienia i zakwaterowania dla 
osób wysiedlonych z województwa poznańskiego i lubelskiego, jak 
również przyjęcie dużej liczby mieszkańców Warszawy wysiedlonych 
po upadku powstania warszawskiego. Należy pamiętać, iż wśród wy-
siedleńców z Warszawy, którzy dotarli do Skawiny, byli m.in. aktorzy: 
Mieczysława Ćwiklińska, Janina Romanówna, Antoni Fertner, Andrzej 
Hiolski, Artur Maria Świnarski, Tadeusz Wroński. Spotykali się oni 
u doktora Jerzego Polańskiego, organizatora tradycyjnych spotkań „ku 
pokrzepieniu serc”.
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Teofil wspólnie z m.in. ks. Stanisławem Czekajem i Janem Wroną 
przyjął transport dzieci z Zamojszczyzny, których rodziców zamordo-
wano lub wywieziono do niemieckich obozów koncentracyjnych. Dzięki 
wspólnemu wysiłkowi udało się znaleźć w okolicznych wioskach rodzi-
ny zastępcze, a niektóre rodziny adoptowały nawet po kilkoro dzieci.

Dzieci te były odbierane z sierocińca utworzonego przez siostry za-
konne przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Krakowie. Jedną z rodzin, 
które adoptowały dzieci, była rodzina państwa Skołyszewskich. Przyjęli 
oni trójkę dzieci. Inne dzieci adoptowane były przez rodziny m.in.: 
Sikorskich, Gawlów, Majkiewiczów. Dwójkę przyjęła rodzina Teofila, 
ale na szczęście rodzice tych dzieci, dzięki poszukiwaniom Polskiego 
Czerwonego Krzyża, w krótkim czasie odnaleźli swoje pociechy.

RGO zaangażowało się również w udzielanie pomocy ludności 
pochodzenia żydowskiego, która w tym okresie była szczególnie repre-
sjonowana, prześladowana i wywożona do obozów koncentracyjnych 
lub getta krakowskiego.

Państwo Galacińscy, nie zważając na niebezpieczeństwo, jakie niosła 
ta decyzja dla całej rodziny, zdecydowali się ukrywać w swoim miesz-
kaniu dwie kobiety pochodzenia żydowskiego: Helenę Błaszczyk i jej 
córkę Anitę. Anita była rówieśniczką Wilhelminy, ich najstarszej córki. 
Pani Helena, urodzona w 1908 r., pomagała w miarę swoich możli-
wości w opiece nad czwórką dzieci. Ukrywanie tych pań było o tyle 
niebezpieczne, że w razie ujawnienia tego faktu przez okupanta całej 
rodzinie groziła śmierć lub wywózka do obozu koncentracyjnego, co 
było równoznaczne ze śmiercią. Jedna z okoliczności, która wzbudziła 
wątpliwości Michaliny, czy decyzja o ukrywaniu tych pań była słuszna, 
przedstawiała się następująco: Teofil dowiedział się nieoficjalnie, iż 
Niemcy mają przeprowadzić inspekcję w kwaterze, którą zajmowali 
na parterze domu żołnierze armii gen. Własowa, wziętej do niewoli 
niemieckiej. Wówczas małżonkowie podjęli decyzję o ukryciu obu 
kobiet w piwniczce pod schodami. Kiedy sprowadzono obie panie do 
piwnicy, pani Helena wpadła w histerię i zaczęła krzyczeć. Gospodarze 
w panice musieli je wyprowadzić z piwnicy i przeprowadzić na strych, 
gdzie było okno i więcej powietrza. Na szczęście skończyło się to po-
myślnie dla obu stron, ale strach i niepewność pozostały.

Nasze mieszkanie znajdowało się na pierwszym piętrze Domu 
Robotniczego, a na parterze mieszkali, jak już zaznaczyłem, żołnierze 
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armii gen. Własowa, którzy tworzyli zaplecze armii niemieckiej. Do-
wódcą tej grupy był lekarz medycyny o nazwisku Ahmetow, a jednym 
z żołnierzy sympatyczny, stosunkowo młody Gruzin o imieniu Jurko. 
Często przychodził do nas na górę, bo tęsknił za swoją rodziną. Zdarza-
ło się czasem, że przynosił czekoladę czy kawałek kiełbasy i prosił, by 
zrobić mu ziemniaki prażone, a gdy mama piekła ciasto, to w drzwiach 
krzyczał: „Chadziajka, wanilia waniejet”, a Michasia częstowała go 
tymi smakołykami. Z chwilą zbliżania się armii radzieckiej do Skawiny 
wszyscy ci żołnierze, korzystając z cywilnych ubrań udostępnionych 
im przez sąsiadów państwa Galacińskich, próbowali uciec, ale macki 
NKWD nie pozwoliły im na to i wszyscy zginęli niedaleko Skawiny. 

Sąsiadami zza ściany byli państwo Maria i Ignacy Majkiewiczowie, 
wychowujący przybraną córkę Marię i syna Józefa Zawadów. Józef 
po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski w 1939 r. uciekł z domu 
i ślad po nim zaginął. Przypuszczalnie wstąpił jako ochotnik do woj-
ska i zginął na froncie jak wielu innych młodych mężczyzn. Państwo 
Majkiewiczowie długo oczekiwali na jakąś informację od niego, ale 
bez efektu.

Kiedy w roku 1942 Niemcy likwidowali w Skawinie wszystkie osoby 
pochodzenia żydowskiego, trzy bardzo młode żydówki dobrze znane 
rodzicom przybiegły do naszego mieszkania z rozpaczliwym krzykiem 
i prośbą, aby je Teofil ratował przed hitlerowcami. W krótkim czasie 
w ślad za nimi przybiegli uzbrojeni po zęby żołnierze Wehrmachtu 
i  zabrali zrozpaczone kobiety, a na koniec z prawdziwą złośliwością  
w drzwiach zastrzelili naszego ulubionego psa, który ich obszczeki-
wał. Ta akcja prowadzona przez Niemców skończyła się wywózką 
części tych ludzi do Oświęcimia, część została umieszczona w getcie 
w Krakowie, a część poprowadzono zakurzoną bitą drogą w kierunku 
Oświęcimia i rozstrzelano w lesie na Bagienkach w Skawinie, gdzie 
w latach 50. XX w. wybudowana została Huta Aluminium. Wiosną 
1944 r. pełnomocnik władz niemieckich przyniósł nam nakaz bezwa-
runkowego opuszczenia w ciągu sześciu godzin zajmowanego przez 
nas mieszkania, które Niemcy chcieli przeznaczyć na potrzeby Rzeszy. 
Część wyposażenia mieszkania zdołaliśmy wywieźć na dwukołowym 
wózku do lokalu na Jagielni. Rzeczy, których nie udało się wynieść 
z domu w tak krótkim czasie, Niemcy wyrzucili przez okna na ulicę, 
niszcząc większość mebli.
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Panią Helenę wraz z córką Anitą przeprowadzono dyskretnie 
w nocy do państwa Heleny i Jana Czapkiewiczów. Odbyło się to za 
ich zgodą, a państwo Czapkiewiczowie nie wahali się narażać swoją 
liczną rodzinę na wielkie niebezpieczeństwo i restrykcje ze strony 
władz okupacyjnych. Obie panie ukrywały się tam do końca okupacji, 
a państwo Czapkiewiczowie dzieli się z nimi tym, czym dysponowali. 
Po zakończeniu okupacji obie kobiety przyjęły nazwisko Mirskie i za-
mieszkały w Krakowie przy ul. Syrokomli, gdzie mieszkały przed woj-
ną. W późniejszych latach nadal utrzymywały ścisły kontakt z rodziną 
Teofila, a Anita była matką chrzestną syna Wiesławy i Włodzimie-
rza — Ryszarda. Anita ukończyła studia medyczne i została lekarzem 
medycyny. W roku 1971 po wielkiej nagonce na osoby pochodzenia 
żydowskiego panie Mirskie wyjechały do Danii. Po śmierci Anity pani 
Helena odwiedziła moją rodzinę w Skawinie. W tym czasie czyniła 
wielkie starania u władz PRL-u o zgodę na powrót do jej ukochanej 
Polski, ale wszystkie prośby kończyły się niepowodzeniem. Powodem 
odmowy był — zdaniem ówczesnych władz — fakt, iż panie zamiast 
do Izraela wyjechały do Danii. Obie panie zmarły w latach 80. XX w. 
w Danii. 

 Wróćmy do roku 1944. Przeprowadziliśmy się do mieszkania na 
Jagielni, które udostępnił nam dobry znajomy ojca — pan Józef Kłyś. 
W  bardzo krótkim czasie przenieśliśmy się na Ogrody do naszej 
babci, która mieszkała we własnym domu wraz z pięcioma synami, 
a do dyspozycji miała kuchnię i jeden pokój zwany izbą. Dziadek 
Pęcak już nie żył, zmarł w 1942 r., a synowie z obawy przed wywóz-
ką do Niemiec sypiali poza domem. Babcia z najmłodszym synem 
spała w kuchni, rodzice w pokoju na łóżku, a dzieci na podłodze. 
W niedługim czasie przeprowadziliśmy się znowu, tym razem do 
wynajętego od państwa Szewczyków mieszkania przy ul. Radziszow-
skiej. Mieszkanie to było dwupokojowe, ale jeden z pokoi zajmowali 
dwaj żołnierze kompanii wartowniczej armii niemieckiej. Te czę-
ste zmiany adresu utrudniły gestapo zlokalizowanie miejsca nasze-
go zamieszkania i tym samym uniemożliwiły aresztowanie Teofila. 

Po dopuszczeniu się sabotażu w maszynowni Teofil był poszukiwany 
przez gestapo, ale ostrzeżony przez swojego szwagra Zygmunta i nie-
mieckiego wartownika na portierni szamotowni zdołał uciec z zakładu 
i uniknął aresztowania. Po opuszczeniu mieszkania przez żandarmerię 
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córka Wila narzuciła na nocną koszulę płaszcz i pobiegła przez park do 
szamotowni, aby ostrzec ojca, ale po drodze spotkała wujka Zygmunta, 
który oznajmił jej, że ojciec jest już bezpieczny. W czasie, kiedy wojska 
radzieckie zbliżały się do Skawiny, Teofil ukrywał się w Samborku, 
a później w Krakowie u swoich sprawdzonych przyjaciół.

Podczas całej okupacji Teofil przywoził z Krakowa druki kenkart, 
które były wydawane poszukiwanym przez okupanta i osobom, którym 
udało się zbiec z obozów koncentracyjnych. W tej konspiracji poma-
gała aktywnie Michalina, wykorzystując do tego celu becik, w którym 
nosiła najmłodszego syna Wiesława. W roku 1945, kiedy wojska 
niemieckie opuszczały Skawinę, pierwsza zatknęła biało-czerwony 
sztandar na budynku magistratu.

W roku 1945 po zakończeniu działań wojennych Teofil Galaciński 
zorganizował w szamotowni tymczasowy punkt wypoczynkowy dla po-
wracających z Niemiec i z obozów koncentracyjnych. Punkt ten był wy-
posażony w kuchnię, stołówkę i 50 miejsc noclegowych. Było to miejsce, 
gdzie można było chwilę odpocząć przed dalszą wędrówką do domu.

Na polecenie Okręgowej Komisji Związków Zawodowych w roku 
1945 Teofil zajął się odbudową i uruchomieniem zniszczonych w 40%, 
Skawińskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. W roku 1948 
mimo sugestii kolegi partyjnego sprzed wojny, Józefa Cyrankiewicza, 
odmówił wstąpienia do tworzącej się Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej, ale nie zaprzestał działalności społecznej. 

Był kilkukrotnie radnym Skawiny, a w latach 60. XX w. dostał pro-
pozycję objęcia funkcji burmistrza miasta, ale odmówił. Był twórcą 
i czynnym członkiem Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i współ-
założycielem działającego do chwili obecnej Miejskiego Zarządu 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skawinie. 
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Wraz z żoną Michaliną wychowali piątkę dzieci, z których byli zawsze 
dumni. Michalina zmarła nagle w 1972 r., a Teofil w 1984 r. Odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Grunwaldu, Krzyżem Zwycięstwa i wieloma innymi wyróżnieniami 
honorowymi i resortowymi.

Teofil Galaciński we wspomnieniach Stanisława Cinala

Pracownik „szamotowni”, kierownik ekspedycji i członek Polskiej Partii 
Socjalistycznej, współorganizator wygranych strajków o podwyżkę płac 
robotników „Kawy” i „Szamotowni” w 1926 r. i 1927 r. oraz w 1941 r. 
żądających kart żywnościowych i odzieży ochronnej. Uczestnik soli-
darnościowych strajków i manifestacji z załogami Solvayu i Semperitu 
w 1934 i 1936 r. W tym okresie narodziły się kontakty z czołowymi 
działaczami PPS: Ignacym Daszyńskim, Bolesławem Drobnerem 
i  Józefem Cyrankiewiczem. Inicjator budowy Domu Robotniczego 
w Skawinie przy [obecnej] ul. Niepodległości. Po ukończeniu budowy 
zamieszkał [w nim] z rodziną, organizując życie kulturalne pracow-
nikom instytucji skawińskich. Już w pierwszych dniach niemieckiej 
okupacji Teofil Galaciński wstąpił do komórki konspiracyjnej Wol-
ność-Równość-Niepodległość. W listopadzie 1939 r. znalazł się wśród 
dwudziestu zakładników nałożonej przez Meiera, niemieckiego komen-
danta Skawiny, kontrybucji w wysokości 20 000 złotych za rozbrojenie 
niemieckiego żołnierza przez Lutosława Rylla. Termin płatności został 
wyznaczony do 4 grudnia 1939 r. do godziny 10:00. Rozpisanie kon-
trybucji przez Zarząd Miasta na mieszkańców Skawiny po 30 zł było 
zbyt wysokim obciążeniem dla ubogich rodzin. Kwota ta stanowiła 
wówczas średni tygodniowy zarobek robotnika. Zebranie jej w tak 
krótkim czasie stało się niemożliwe. W tej sprawie z ramienia radnych 
oponował Teofil Galaciński, ale Meier, zwany nadburmistrzem, prośby 
tej nie uwzględnił. Ostatnią szansą było wysłanie do niemieckiego 
starosty w Krakowie delegacji z prośbą o przełożenie terminu spłaty 
kontrybucji. Radni Skawiny w pośpiechu wybrali spośród mieszkańców 
grupę trzech osób. Przy wyborze zwracano uwagę na silną osobowość  
i doskonałą znajomość języka niemieckiego. Takimi cechami odznaczali 
się: wiceburmistrz Rudolf Blachut, dr Jerzy Polański oraz Edmund 
Kubica — masarz. Kreishauptmann wyraził zgodę na przesunięcie 
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terminu spłaty kontrybucji o siedem dni, ale delegację wtrącił do 
więzienia, co było powodem przyspieszenia wpłaty wszystkich składek 
trzydziestozłotowych, nawet tych ubogich rodzin przez zamożniejszych 
skawinian. Pisałem o tym w artykule Rozbrojenie niemieckiego żołnie-
rza w Skawinie („Informator TPS” 2006, nr 67), ale zabrakło w nim 
[opisu] najważniejszego wydarzenia, jakie miało miejsce wieczorem 
20 listopada 1939 r. przed restauracją Dziewońskiego w  Skawinie. 
Bronisław Ryll, szwagier Lutosława, opisał je w okupacyjnej notatce, 
którą przypadkowo odnalazł jeden z  jego synów: Kseniu lub Zyga, 
i dokładnie mi ją przeczytał, ale już po wydaniu „Informatora”. Z prze-
kazanej treści wynikało, że spór o piwo między oficerem niemieckim 
a Lutosławem Ryllem powstał już przy jego zamówieniu w restauracji. 
Niemiec zamówił kufel piwa bawarskiego, jednak Dziewoński, nie 
znając języka niemieckiego, nalał mu kufel piwa żywieckiego, a od 
Lutosława Rylla usłyszał po niemiecku, że my mamy własne bardzo 
smaczne piwo. Słysząc to, Niemiec przeniósł się do stolika Lutosława 
i po każdym łyku krzywił usta i twarz, mówiąc: „Nie mogę doszukać 
się dobrego smaku naszego bawarskiego piwa”. Wówczas Lutosław, 
odchodząc od stolika, powiedział: „To dlaczego nie zostałeś w Bawarii, 
a wkroczyłeś do naszego miasta, by szukać bawarskiego?” Po tych 
słowach oficer niemiecki wybiegł za Lutosławem, krzycząc: „Powtórz, 
co mówiłeś!” Kiedy na schodach restauracji [Niemiec] starał się wy-
ciągnąć z kabury broń, od Lutosława otrzymał w rękę błyskawiczny 
cios, tak mocny, że jego rewolwer wyleciał na kilka metrów w dal. 
Bezbronny oficer w ciemności nocy (obowiązkowe zaciemnienie ulic) 
rozpoczął poszukiwanie rewolweru, a Lutosław pod osłoną nocy 
opuścił to miejsce. Tak przebiegło rozbrojenie niemieckiego oficera, 
który nazajutrz zgłosił to wydarzenie nadburmistrzowi Meierowi, a ten 
z kolei rozpoczął aresztowanie pełnych godności i szacunku skawinian. 

Teofil Galaciński przez całą okupację osobom poszukiwanym przez 
gestapo zmieniał życiorysy, dostarczając im fałszywe kenkarty (tj. oku-
pacyjne dowody osobiste).

W 1943 r. Teofil Galaciński wspólnie z ks. Stanisławem Czekajem 
w ramach [działalności] Rady Głównej Opiekuńczej przeprowadzili 
adopcje 52 dzieci, których rodzice zostali zamordowani na Zamoj- 
szczyźnie. Jednak najważniejszą jego działalnością na krawędzi życia 
i śmierci była pomoc udzielana Żydom, którą przejrzyście opisał jego 



syn Włodzimierz. W styczniu 1945 r. po zakończonych działaniach 
wojennych dla powracających z Niemiec i obozów koncentracyjnych 
został zorganizowany przez Teofila tymczasowy punkt wypoczynko-
wy w szamotowni. Wyposażony w 50 łóżek, z kuchnią i jadalnią był 
miejscem, w którym można było chwil odpocząć. 

Teofil Galaciński był społecznikiem z powołania. Określenie go 
jako „działacza politycznego” dziś może wydawać się bardzo mylne, bo 
Teofil przez całe życie angażował się w działalność obywatelską. W coś, 
co jest przeciwieństwem kariery politycznej i płynącej z niej profitów.

Życiorys Teofila Galacińskiego kończę zasługującym na uwagę epi-
zodem. 28 maja 1964 r. na jubileusz 600-lecia Królewskiego Miasta 
Skawiny przyjechał do nas premier Józef Cyrankiewicz. Takie wyda-
rzenie należało utrwalić na taśmie filmowej. Razem z Jankiem Kościel-
niakiem, operatorem kina Hutnik w Skawinie, postanowiliśmy nakręcić 
film, który później jako skawińska kronika z komentarzem Bolesława 
Ciesielskiego był wyświetlony w kinie. Od dyrekcji Huty Aluminium 
otrzymaliśmy identyfikatory z nazwą sekcji filmowej zakładu, które po-
zwoliły nam przebywać w otoczeniu premiera. Film kręciliśmy na taśmie 
filmowej o szerokości 16 mm, którą posługiwali się również dziennikarze 
telewizji. Obecna taśma video była wówczas nieznaną. Toteż wszędzie, 
gdzie się pojawił Cyrankiewicz, byłem pierwszy, bo dla „chłopców” pre-
miera byłem telewizyjnym dziennikarzem. Na skawińską „Gubałówkę”, 
do domu kultury Huty Aluminium w Skawinie, przywieźli go notable 
partyjni, z których każdy pragnął chociaż jednym słowem opowiedzieć 
o swojej działalności. Kiedy premier zatrzymał się przed wypełnionymi 
wodą basenami i przedłużał spojrzenia jakby czegoś szukał, wtedy prze-
wodniczący Prezydium MRN w Skawinie J. Wojtczak poczuł tę jedyną 
być może niepowtarzalną w życiu chwilę na przemówienie do premiera. 
Rozpoczął je tymi słowami: „Towarzyszu premierze, te baseny budo-
waliśmy z własnych środków oszczędnościowych. Przez całe lato w dni 
słoneczne oblegane są ze wszystkich stron, nie tylko przez skawiniaków. 
Woda jest w nich na bieżąco wymieniana, ponieważ tą wodą z basenów 
podlewamy nasze ogródki działkowe”. Tak zakończył swoją wypowiedź 
Wojtczak, spodziewając się odpowiedzi premiera, którego zobaczył 
szepcącego coś na ucho Galacińskiemu. Z kolei Galaciński zwrócił się 
do osób im towarzyszących o chwilowe pozostanie na miejscu, a oni 
obaj poszli szukać ubikacji.
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Stanisław Grodecki

WŁODZIMIERZ GALACIŃSKI —  
HONOROWY OBYWATEL SKAWINY

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy informację, iż wieloletni członek 
naszego Towarzystwa — pan Włodzimierz Galaciński otrzymał tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Skawina. W imieniu całej 
organizacji składamy serdeczne gratulacje. 23 lutego br. w Pałacyku 
„Sokół” odbyła się uroczystość nadania tytułu. Poniżej przybliżamy 
treść wystąpienia pana Włodzimierza1:

Pragnę z głębi serca podziękować za wyróżnienie mnie tym zaszczytnym 
tytułem. Nigdy nie przypuszczałem, że mogę znaleźć się w  gronie tak 
znakomitych osób jak np. doktor Jerzy Polański, p.  Stanisław Chmielek, 
p.  Mieczysław Majdzik czy kardynał Kazimierz Nycz i wielu innych 
szacownych obywateli naszego miasta. Tytuł, jakim zostałem wyróżniony, 
nie jest tylko moją zasługą, ale głównie zasługą tych kilkuset albo kilku 
tysięcy wspaniałych ludzi, których udało mi się pozyskać do Klubu i prze-
konać ich o celowości oddania krwi, a oni z poczucia spełnienia humani-
tarnego obowiązku ofiarują cząstkę siebie, by ratować zdrowie lub życie 
będącym w potrzebie. Kiedy w roku 1968 oddałem po raz pierwszy krew,  
to przychyliłem się do apelu służby zdrowia o oddawanie krwi potrzebnej 
do przeprowadzania koniecznych i niezbędnych zabiegów chirurgicznych, 
ale również potraktowałem to jako swojego rodzaju przygodę. Oddałem 
krew kilkakrotnie. W latach 70. XX w., kiedy zobaczyłem, że wokół mnie, 
w pracy, są koledzy, którzy chętnie oddadzą krew lub już ją oddają, postano-
wiłem za zgodą dyrekcji Huty Aluminium, w porozumieniu z Wojewódzką 
Stacją Krwiodawstwa w Krakowie oraz z Zarządem Wojewódzkim 
PCK założyć własny Klub — Klub HDK PCK przy Hucie Aluminium. 
Na terenie Skawiny prowadził już swoją działalność Międzyzakładowy 
Klub HDK PCK przy Elektrowni Skawina, zrzeszający pracowników 
szamotowni oraz Koncentratów Spożywczych. Od tej chwili krwiodaw-

1 Wystąpienie zostało wygłoszone w dniu 22 lutego 2022 r. w czasie uroczystości 
nadania tytułu Honorowego Obywatela Skawiny. Treść wystąpienia została nieznacznie 
zmieniona do druku.
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Włodzimierz Galaciński — Honorowy Obywatel Skawiny (fot. K. Skrzybalski)
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stwo nie było tylko przygodą, ale stało się dla mnie pasją — pasją, którą 
realizowałem przez ponad 45 lat. Nasza działalność nie polegała jedynie 
na organizowaniu akcji oddawania krwi, ale głównie na promocji tej 
szlachetnej idei. Na zaproszenie opiekunów klas organizowaliśmy poga-
danki na tematy krwiodawstwa i celowości oddawania krwi z młodzieżą 
szkół średnich na terenie naszej gminy, co skutkowało tym, że w każdej 
organizowanej przez nas akcji udział brało kilkunastu uczniów tych szkół. 
Przez 35 lat organizowaliśmy konkursy wiedzy o historii i działalności 
Międzynarodowego i Polskiego Czerwonego Krzyża dla młodzieży szkół 
podstawowych i  gimnazjalnych na terenie Miasta i Gminy Skawina. 
Wiemy, że kilkunastu uczestników tych konkursów po osiągnięciu wieku 
dojrzałości zostało krwiodawcami lub wolontariuszami PCK. Inną formą 
popularyzacji krwiodawstwa było organizowanie rajdów „Czerwona 
Róża”. Były to kilkudniowe spotkania integracyjne krwiodawców z całego 
kraju wraz z rodzinami, a  uczestniczyły w nich zespoły z Warszawy, 
Poznania, Wrocławia, Szczecina, Kołobrzegu, Katowic, Częstochowy, 
Koszalina i wielu innych miast Polski. Na tych spotkaniach chcieliśmy nie 
tylko promować honorowe krwiodawstwo, ale również pokazać uczestnikom 
piękno naszego kraju: od Zielonej Góry poprzez Sudety, Dolinę Kłodzką, 
Beskid Żywiecki, Beskid Sądecki z Pieninami i przełomem Dunajca, okolice 
Krynicy aż po Bieszczady. Największą dla mnie satysfakcją było to, że na 
mój apel w roku 1985 o pomoc w ufundowaniu książeczki mieszkaniowej 
dla wychowanka domu dziecka pozytywnie odpowiedzieli moi wierni 

Włodzimierz Galaciński podczas okolicznościowego wystąpienia (fot. K. Skrzybalski)
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krwiodawcy. Na ich pomoc zawsze mogłem liczyć i nigdy się nie zawiodłem. 
W wyniku tej akcji wychowanek Domu Dziecka nr 6 w Krakowie z chwilą 
ukończenia 18 roku życia otrzymał klucze do własnego M. Działalność 
nasza nie przyniosłaby takich efektów, gdyby nie współpraca i pomoc ze 
strony burmistrzów Skawiny: p.  Jacka Krupy, Stanisława Paca, Adama 
Najdera, Pawła Kolasy i Norberta Rzepisko, ale również prezesa Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej p. Bogdana Wichra oraz byłych dyrektorów Cen-
trum Kultury i Sportu w Skawinie, a także obecnego dyrektora p. Tomasza 
Stawowego. Muszę przyznać, że wielokrotnie czułem się zażenowany, 
kiedy musiałem udać się po pomoc finansową i nie tylko finansową do tych, 
na których mogłem liczyć. Pomoc ta była nam niezbędna, aby skutecznie 
promować ideę krwiodawstwa, np. przez organizowanie konkursów wie-
dzy dla młodzieży szkolnej i  wręczanie uczestnikom konkursów nagród, 
wydawanie kalendarzyków i informatorów albo organizowanie spotkań  
z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Spotkania te organizowane były 
po to, aby tym oddanym krwiodawcom podziękować za ich humanitarną 
postawę i chęć oddania cząstki siebie, wręczyć im odznaczenia i wyróżnienia, 
poczęstować ich kawą czy ciastkiem, a także przekazać im skromne nagrody 
zakupione z pozyskanych z Urzędu Miasta funduszy. Muszę nadmienić, 
że za swoją działalność oprócz satysfakcji nie mamy żadnych profitów, ale 
krwiodawcy będą zawsze do dyspozycji osób potrzebujących pomocy. Pragnę 
serdecznie podziękować wszystkim oddającym krew za ich bezinteresowne 
poświęcenie. Wiem, że przynoszą oni chlubę naszemu Królewskiemu Miastu.

Pamiątkowa statuetka (fot. K. Skrzybalski)
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Jan Łata

MOJA ŻYCIOWA DROGA 

Jurczyce – Jurczyce

Ziemio rodzinna, kraju kochany
gdzie wśród drzew stoi dom pobielony
gdzie wiosną łąka kwieciem się złoci
to moje strony mojej młodości.

A jakie piękne majowe dni
gdy w rannym słońcu rosa lśni
i mgła się snuje hen po dolinie,
gdzie słowik śpiewa w gęstej leszczynie.

Gdzie łan pszeniczny latem się złoci
nad nim skowronek wysoko wzleci
wisząc wysoko swą pieśń śpiewa
to moja rodzinna ziemia.

W dali góra pod nią rzeczka szumiąca
nad nią topola wierzba płacząca
rola zaorana w równe zagony
o jak są piękne rodzinne strony.

Kto to opisze ko namaluje
jakie do tego farby użyje
żeby to piękne tak wszystko było
ci opowiedzą co im się tam żyło.

Gdy wracam pamięcią do tamtych stron
które po nocach nieraz się śnią
to serce moje wtedy się smuci
że może człowiek tam nie powróci.

Za nic bym w świecie tych stron nie zmienił
choćby mnie nie wiem jaki los gonił
zawsze wracam z tymi myślami
by kości złożyć w rodzinnej ziemi.

I tu właśnie, do tych rodzinnych stron droga wiedzie od cmentarza 
w Radziszowie, by piąć się ku zachodowi, przecina tory kolejowe 
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łączące Skawinę z Zakopanem, by zakolami piąć się ku górze, mija 
mały strumyk zwany Granicą, bo tu właśnie kończy się Radziszów 
a zaczynają Jurczyce.

Po przekroczeniu granicy, kilkadziesiąt metrów dalej, po lewej stro-
nie drogi, wśród czterech rozłożystych lip stoi osiemnastowieczna 
figurka wykonana z piaskowca, ufundowana przez Szymona Jutrznię 
z Radziszowa, który miał tu posiadłość ziemską, i na własnym polu 
na chwałę Bogu postawił figurę. Dalej droga wiedzie w górę, mija 
zabudowania należące kiedyś do Płonków, a teraz do Matyasików, aż 
dochodzi do małego wzniesienia, gdzie w początkach XIX w. Maciej 
Pająk z Radziszowa wykupił od posiadacza ziemskiego, właściciela 
m.in. dworu w Jurczycach, kilka mórg pola.

Maciej na zakupionym polu postawił dom i stodołę, które obsadził 
lipami, i wraz z żoną Ludwiką oraz córkami: Anielą, Antoniną, Hono-
ratą i Julią założył gospodarstwo. Maciej był człowiekiem pobożnym 
i pracowitym, oprócz prowadzenia gospodarstwa trudził się stolarką 
i ciesielką. To on wykonał małą kapliczkę z drewna z obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej w środku, którą zawiesił na ścianie domu, 
tak aby obraz był widoczny z drogi biegnącej obok domu. Głęboko 
wierzący Maciej był przez lata przewodnikiem pielgrzymek, które 
prowadził na odpusty do Kalwarii. Gdy córki dorosły, dwie z nich 
wyszły za mąż — Antonina za Franciszka Bałę i zamieszkała w Ra-
dziszowie, a Aniela za Zygmunta Kutka i po kilku latach mieszkania 
w Jurczycach wyprowadziła się do Skawiny, a dwie — Honorata 
i  Aniela zostały w domu przy rodzicach. W 1929 r. Julia wyszła za 
mąż za Józefa Łatę z Radziszowa, który przeprowadził się do Jurczyc 
i zamieszkał z teściami.

Józef kupuje parę koni i pracuje na roli u sąsiadów. Pod koniec 
1930 r. umiera Maciej. Józef przejmuje gospodarstwo, które prowadzi 
wraz z żoną, babcią i Honoratą. Kobiety zajmują się domem, a Józef 
dorabia w innych gospodarstwach. 16 grudnia 1931 r. z pragnienia 
rodziców i woli Bożej rodzi się pierworodny syn. 26 grudnia zostaje 
ochrzczony w kościele parafialnym w Radziszowie i otrzymuje imię Jan.

I tak zostałem nowym członkiem rodziny. Mijały lata, rok po roku 
rosłem pod czujnym okiem mamy, babci i ciotki, a Bóg darzył mnie 
zdrowiem. W 1936 r. zostałem zapisany do szkoły w Jurczycach. Była 
to szkoła trzyklasowa, która nie mieściła się w jednej sali parterowego 
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budynku. Obok szkoły, tuż przy rozwidleniu dróg, stoi murowana ka-
pliczka, którą w początkach XVIII w. wybudowali właściciele ziemscy 
Hallerowie. Mieli oni duży dwór oraz posiadłość ziemską w Jurczycach.

Atmosfera w moim domu rodzinnym była bardzo wesoła, co wieczór 
schodzili się sąsiedzi na pogwarki. W 1938 r. brat ojca Antoni, który 
pracował w młynie u Jaskuły w Woli Radziszowskiej, zmontował nam 
małe radio na słuchawki Detektor i teraz wieczorami, gdy schodzili się 
sąsiedzi, ojciec rozpinał słuchawki i dawał po jednej każdemu. I tak 
słuchali i dyskutowali, a ja, siedząc w kącie, dowiedziałem się, że ma 
być wojna, że Niemcy mają napaść na nasz kraj. Nadszedł rok 1939. Po 
jednej dyskusji zapytałem ojca, co to ma być za wojna. On pogłaskał 
mnie po głowie i powiedział: „Synu, obyśmy nie doczekali tego, bo to 
jest coś strasznego”. I tak mijały dni i miesiące 1939 r., ale w czasie 
wieczornych spotkań coraz częściej słyszałem, po wiadomościach 
z  radia, rozmowy o tym, że Niemcy szykują się do ataku na Polskę.

Przyszło lato, żniwa, ojciec szybko zbierał zboże z pola i wykony-
wał inne roboty koło domu. Nadszedł sierpień, a o wojnie mówiło się 
coraz więcej. Spotkania sąsiedzkie przedłużały się często do północy, 
a ja rozmyślałem, co to ma znaczyć. Nawet pani w szkole tłumaczyła, 
co to jest wojna i kto to są Niemcy. W ostatnich dniach sierpnia czuć 
było coraz większe napięcie, bo wiadomo było, że wojna jest tuż, tuż.

1 września rano przyszli sąsiedzi, a w radiu podano komunikat, że 
Niemcy napadły na Polskę i będzie mobilizacja mężczyzn do wojska. 
Ojciec powiedział, że trzeba jechać do Skawiny na zakupy, zaprzęgnął 
konia do wozu i z mamą oraz sąsiadami pojechali. Ja poszedłem do 
szkoły. Pani od razu powiedziała nam, że jest wojna, i po krótkiej 
lekcji poszliśmy do domu. Na drogę pani nas pocieszała, że wojsko 
nas obroni. Po powrocie do domu zobaczyłem, że babcia z ciocią są 
zapłakane i mnie też popłynęły łzy, ale babcia mnie przytuliła i po-
wiedziała, żebym nie płakał.

Gdzieś przed południem przyjechał na koniu żołnierz, spytał o ojca 
i zostawił mu kartę mobilizacyjną do wojska. Babcia po przeczytaniu 
wiadomości znowu mnie przytuliła i zaczęliśmy ponownie płakać. Po 
chwili wrócił ojciec z sąsiadami. Gdy babcia dała mu kartę, zbladł. 
My dalej płakaliśmy, ale on zaczął nas pocieszać, że to niedługo 
i wojsko nas obroni. Po rozpakowaniu zakupów ojciec wszedł między 
konie, które stały jeszcze przy wozie, chwycił je za szyję i coś do nich 
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mówił, a ja, stojąc z boku, widziałem jak po policzkach spływały mu 
łzy. Po wprowadzeniu koni do stajni poszliśmy na obiad ugotowany 
przez babcię. Jedliśmy w skupieniu. Ojciec pocieszał nas, ale sam 
ukradkiem ocierał łzy. Po obiedzie poszedł na strych i przyniósł małą 
walizkę, a mama przygotowała mu na drogę jedzenie i bieliznę oraz 
inne potrzebne rzeczy. Potem ojciec raz jeszcze poszedł do stajni, aby 
ostatni raz pożegnać się z końmi, które bardzo kochał. Gdy wychodził 
ze stajni, zawołał mnie i powiedział: „Teraz ty pamiętaj o koniach, 
dawaj im pić i jeść, aby nigdy nie pragnęły”. I tak przytuleni do siebie 
weszliśmy do domu. 

Ojciec przebrał się i zaczął się pakować, a później żegnać z nami. 
Gdy żegnał się z babcią, ta zdjęła z szyi medalik z wizerunkiem Matki 
Boskiej Częstochowskiej, który stale nosiła, i założyła ojcu na szyję. 
Powiedziała: „Pilnuj go, on cię ochroni” i nad głową ojca zrobiła znak 
krzyża. Tak wyszliśmy do drogi. Ojciec obrócił się w stronę ściany 
domu, na której wisiała kapliczka z obrazem Matki Boskiej Często-
chowskiej, przeżegnał się i wypowiedział słowa, które do końca życia 
będę pamiętał: „Matko Boska, któraś nas zawsze chroniła, proszę Cię 
chroń ten dom i rodzinę, która zostaje w nim, od nieszczęść, a mnie 
uproś szczęśliwy powrót do domu i rodziny”. Potem odwrócił się do 
drogi i ruszył do Radziszowa, skąd miał pociąg do Nowego Targu, do 
jednostki wojskowej.

Po rozstaniu z ojcem z płaczem wróciliśmy do domu. Wieczorem 
przyszedł sąsiad i słuchaliśmy ostatni raz radia, które podawało, że 
Niemcy szybko zajmują Polskę. Za kilka dni usłyszeliśmy huk armat, 
a samoloty niemieckie coraz częściej przelatywały nad nami. Wojsko 
polskie cofało się na wschód.

2 września przyszedł do nas sąsiad Matyasik i powiedział, że musi-
my uciekać. Wyprowadziliśmy konie, zaprzęgliśmy do wozu, a mama 
z  babcią i ciocią zapakowały żywność i odzież, resztę rzeczy wrzu-
ciliśmy do piwnicy. Nasze krowy zaprowadziliśmy do ogrodu, dom 
zamknęliśmy i podjechaliśmy pod dom Matyasika, skąd sąsiad wypro-
wadził żonę, która była w ciąży, oraz rodzinę. Wyruszyliśmy w drogę 
w dziewięć osób. Za nami na wozie jechał drugi sąsiad Nowak z ro-
dziną. Jechaliśmy w nieznane. Kiedy dojechaliśmy do mostu na Ska-
wince w Radziszowie, zobaczyliśmy dużo wojska, które coś robiło koło 
młyna. Podszedł do nas oficer i zapytał: „Dokąd wy ludzie jedziecie?” 
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Ale nas nie zawrócił, a my ruszyliśmy w stronę Skawiny. Po dotarciu 
do miasta, gdy przejeżdżaliśmy przez rynek, zobaczyliśmy, że wojsko 
pomaga ludziom wynosić różne towary ze sklepu, a okna są zabijane 
deskami. Po opuszczeniu Skawiny udaliśmy się drogą w kierunku 
Krakowa, lecz po dojechaniu do przejazdu kolejowego zobaczyliśmy 
zamknięte szlabany i dużo wojska. Gdy tylko się zatrzymaliśmy, pod-
szedł do nas dowodzący i zaczął krzyczeć: „Dokąd wy ludzie jedzie-
cie? Po śmierć? Macie zaraz zawrócić do domu!” Zawróciliśmy więc,  
a kiedy przejeżdżaliśmy przez skawiński rynek żołnierze wrzucili nam 
na wóz duże ilości papierosów. Gdy dojechaliśmy do mostu w Radzi-
szowie, oficer, który stał z rodzicami, oświadczył nam, że nie możemy 
przejechać, bo most jest zaminowany. Kobiety zaczęły go prosić i dały 
żołnierzom papierosy. I wtedy ten oficer zawołał dwóch podwładnych, 
którzy chwycili konie za uzdy i powoli krok po kroku przeprowadzili 
nas na drugą stronę. Kazali nam jechać szybko do domu, gdyż front 
był już bardzo blisko. Po wjechaniu na podwórko ja z kolegami za-
częliśmy wyprzęgać konie, a kobiety znosiły rzeczy z wozu do domu. 
Matyasikowa z  rodziną zamieszkała u nas. Po chwili rozległ się od 
strony Radziszowa potężny huk — to wojskowi wysadzili zaminowany 
most. Kilka minut później usłyszeliśmy kolejne wybuchy — to wojsko 
wysadziło kilka dużych kasztanowców koło kościoła, aby zatarasować 
drogę wojskom niemieckim. W powietrzu coraz częściej słychać było 
świst pocisków, a od zachodu huk dział. Nad nami przelatywały hi-
tlerowskie samoloty, a drogą na wschód cofały się polskie oddziały. 
Niedaleko nas zaczęły się rozrywać pociski armatnie. Zbliżał się wie-
czór. Zeszliśmy do domowej piwnicy, na górze została leżąca w łóżku 
Matyasikowa z moją mamą, babcią, ciotką oraz babcią Płonkową. 
Około godziny 22:00 przy akompaniamencie strasznej strzelaniny Ma-
tyasikowa urodziła syna. Gdzieś około północy strzelanina przycich- 
ła, przez szparę w zaciemnionym oknie zobaczyliśmy jadące czołgi 
i usłyszeliśmy szwargot niemieckich żołnierzy maszerujących drogą. 
Oprócz płaczu niemowlęcia w domu panowała cisza, zrozumieliśmy, 
że stało się najgorsze i przyszli okupanci. Kobiety ściszonym głosem 
odmawiały różaniec w intencji ojca uciekającego gdzieś na wschód 
i  w intencji wolnej ojczyzny. Przez całą noc nikt nie spał. Nastał 
świt. Przez odsłonięte okno zobaczyliśmy maszerujących żołnierzy 
niemieckich. Około południa do domu weszło trzech żołnierzy oraz 
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oficer i łamaną polszczyzną zapytali się o ojca, a gdy zobaczyli kobietę 
z malutkim dzieckiem, coś warknęli pod nosem po niemiecku i wyszli. 
Cały dzień siedzieliśmy ze strachu w domu, bo Niemcy maszerowali 
drogą i jeszcze od czasu do czasu słychać było wybuchy. I tak zaczął 
się pierwszy dzień okupacji. Wieczorem, gdy wyszliśmy przed dom, 
na wschodzie było widać łuny pożarów. Po kilku dniach Matyasikowa 
wyprowadziła się do swojego domu, a my zostaliśmy sami. Cały czas 
martwiliśmy się o ojca: gdzie jest, czy żyje, czy nie jest ranny. Niemcy 
przestali jechać i maszerować, zapanował chwilowy spokój, i tak mijały 
dzień po dniu w strachu i smutku. 

W ostatnich dniach września przyjechał do nas na rowerze Baltazar 
z Jurczyc, który był kolejarzem i pracował na stacji w Skawinie, i powie-
dział, że ojciec jest w pociągu, który stoi na stacji, i że wołał do niego 
przez zadrutowane okienko, ale nie mógł do niego podejść, bo pociągu 
z  jeńcami pilnowali uzbrojeni Niemcy. Mama szybko wzięła chleb, 
kawał słoniny oraz masło i prawie biegiem lecieliśmy do Skawiny. Gdy 
biegliśmy mostem, w stronę Oświęcimia powoli jechał pociąg, w którym 
był ojciec, i — jak nam później opowiadał — widział nas na moście. Po 
przyjściu na stację zobaczyliśmy drugi pociąg, ale kolejarz powiedział, 
że pociąg z ojcem odjechał. Mama podeszła do Niemca i poprosiła 
go, by mogła podać chleb, ale on coś warknął, odwrócił się i przeszedł 
kilka metrów dalej. Mama podeszła więc do wagonu i podrzuciła chleb 
do rąk, które wystawili przez okno żołnierze, lecz więcej nie mogła 
podać, bo Niemiec odwrócił się i nas odpędził. Wracaliśmy do domu 
ze smutkiem, ale i z nadzieją, bo ojciec żył i może kiedyś wróci do nas.

Mijały dni i tygodnie, ojciec nie dawał znaku życia, a my co dzień 
pracowaliśmy w polu, a wieczorem po kolacji zawsze zasiadaliśmy 
z babcią i w skupieniu odmawialiśmy różaniec, prosząc Boga o zdrowie 
dla ojca i szybki powrót do domu. Pod koniec października przyszedł 
sołtys z Niemcem i zabrali jednego konia. Od teraz w polu robiliśmy 
jednym. Minęła jesień, nastała zima. W połowie grudnia listonosz 
przyniósł nam pierwszy list od ojca, w którym pisał on, że jest zdrowy 
i jest mu dobrze, że pracuje u gospodarza w Niemczech, ale nie może 
do nas przyjechać, bo jest w niewoli. Prosił, żebyśmy napisali list, 
tylko nie zaklejali, w razie kontroli. Zapanowała radość, że ojciec żyje 
i może kiedyś do nas wróci. Nastały święta Bożego Narodzenia, jakże 
było smutno, gdy łamaliśmy się opłatkiem, a łzy leciały po policzkach. 
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Po kolacji jak zwykle odmawialiśmy różaniec i śpiewaliśmy kolędy. 
Na pasterkę nie wolno było iść, bo była godzina policyjna. Po Nowym 
Roku przyszedł nakaz, że musimy oddać zboże na kontyngent. Mama 
oddała prawie całe zboże, tak że mało zostało dla nas, a z mlekiem 
musieliśmy chodzić codziennie do zlewni, bo za nieoddanie go była 
straszna kara. Przyszedł też nakaz, że każdy, kto ma radio i młynek 
do mielenia zboża, musi je oddać. Oddaliśmy stary kamień, a nowy 
schowaliśmy, i teraz, gdy mełliśmy zboże, to jeden pilnował, czy nie idą 
Niemcy lub policja, bo była kara za tą czynność, a młyn był zamknięty.

Wiosną 1940 r. zaczęliśmy chodzić do szkoły. Uczyliśmy się tylko 
polskiego i matematyki, i to ze specjalnych ćwiczeń. I tak mijał czas: 
na chodzeniu do szkoły, pasaniu krów i pomaganiu w pracy doro-
słym. Raz na kwartał przychodził list od ojca, na który czekaliśmy 
z utęsknieniem, ale też ze smutkiem i niepewnością, czy go gdzieś nie 
wywieźli. Od września zacząłem chodzić do szkoły w Radziszowie, bo 
w  Jurczycach była tylko szkoła trzyklasowa. Minęła jesień, nadeszła 
zima. Na święta wysłaliśmy ojcu opłatek w liście, a my spędziliśmy 
drugie święta w smutnej atmosferze. Po zmroku okna musiały być 
szczelnie zasłonięte i nie wolno było chodzić po wsi po godzinie 
22:00, bo była za to kara. Zima była bardzo sroga, mróz dochodził do 
minus 40 stopni, przemarzły nam ziemniaki w piwnicy, nie było czym 
palić, więc paliliśmy, czym się dało. Niemcy zabrali nam jedną krowę, 
a mleko od drugiej musieliśmy znosić do zlewni. Dla nas zostawało 
bardzo mało. Zboże mama oddała na kontyngent dla okupanta, nie 
było z czego upiec chleba, przemarznięte ziemniaki piekliśmy na blasze 
i tak się odżywialiśmy. Nie było co jeść. 

Nastała wiosna 1941 r., mróz przestał dokuczać. Przez zimę szkoła 
była zamknięta, bo nie było czym palić. Gdy na wiosnę zaczęli-
śmy chodzić do szkoły w Radziszowie, pani nauczycielka ze szkoły  
w Jurczycach skontaktowała się z nami i powiedziała, że po lekcjach  
w Radziszowie będziemy raz w tygodniu chodzić do dworu, gdzie pani 
Hallerowa zaprowadzała nas do szklarni. Tam wyciągała ze schowka 
książki i uczyła nas historii, a jedno z nas pilnowało, czy ktoś się nie 
zbliża. I znów dni mijały na chodzeniu do szkoły i pomocy w gospo-
darstwie.

Latem dowiedzieliśmy się, że Niemcy mordują Żydów. W sierpniu 
przyszła do nas z Gołuchowic rodzina Abramów. Była to żydowska 
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rodzina, z którą ojciec się przyjaźnił. Abram wszedł na podwórko  
i zawołał mamę: „Józefowa, chodźcie się pożegnać, bo idziemy na 
śmierć, Niemcy nas zamordują, ale na pamiątkę od nas macie zegar, 
tylko schowajcie, żeby Niemcy nie widzieli go”. I zostawił piękny 
mosiężny zegar, który grał warszawiankę. Po pożegnaniu z płaczem 
ruszyli do Radziszowa, skąd zostali wywiezieni, a potem rozstrzelani 
w skawińskim lesie. Na drugi dzień słychać było salwy z karabinów 
oprawców. Na polach pełno było Niemców, którzy pilnowali, aby nikt 
nie uciekł. Strach był okropny, bo nie wiadomo było, czy jak skończą 
z Żydami, nie będą mordować nas.

Nastała jesień, zbieraliśmy plony z pola. Musieliśmy zrobić zapasy 
na zimę, aby nie cierpieć głodu. Przyszła znów zima, ale już łagodniej-
sza, nie było takich mrozów jak ostatnio. Listy od ojca przychodziły 
częściej. Nadeszły trzecie smutne święta bez ojca, które minęły jak 
i poprzednie. Strach nie opuszczał nas, bo Niemcy często przeprowa-
dzali pacyfikację w poszukiwaniu partyzantów i zaglądali do domów.

Zima minęła szczęśliwie, nastała wiosna 1942 r. i znów praca w polu: 
sadzenie ziemniaków i jarzyn, aby było co jeść w zimie. W czerwcu 
zapukali do nas w nocy dwaj kuzyni mamy z Radziszowa, którzy 
prosili mamę, czy nie mogliby się u nas schronić. Byli to partyzanci: 
Władysław Marszałek i Franciszek Radziszowski. Mama bała się, ale 
się zgodziła. Zrobili oni na strychu w sianie kryjówkę i ją zamaskowali, 
a wejście było z szopy. I tak siedzieli w dzień, a w nocy wychodzili na 
akcję. Czasem przychodzili inni, aby także się ukryć. Zaraz po Wszyst-
kich Świętych Franciszek wyszedł i nie było go kilka dni. Pewnego 
wieczoru Władysław zszedł do nas do domu i powiedział, że dzisiaj 
nie wychodzi. Mama dała mu coś do jedzenia, a on z powrotem udał 
się na strych. Po pewnym czasie usłyszeliśmy warkot samochodu. Przez 
szpary w zaciemnionym oknie zobaczyliśmy, że samochód zatrzymał 
się, wyszli z niego Niemcy i skierowali się do naszego domu. Zaczęli 
się dobijać do drzwi. Babcia otworzyła, a w domu zapanował strach. 
Do środka weszli trzej żołnierze i oficer, który zapytał, gdzie jest oj-
ciec. Mama odpowiedziała, że jest w Niemczech na robotach. Oficer 
wypytywał, czy jest mu tam dobrze, pytał też o różne rzeczy i czy nie 
zaglądają do nas partyzanci. Mama spytała, kto to jest, a oficer odpo-
wiedział, że to złodzieje, którzy kradną i mordują. Mama powiedziała, 
że jesteśmy biedni i u nas nie ma co kraść. Oficer zapytał się jeszcze 
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o drogę do Polanki, do dworu, a żołnierze zabrali kilka jabłek i odje-
chali. Po chwili wyszedłem na pole i spuściłem psa z uwięzi, kazałem 
mu szukać. Pies pogonił wokół domu i po ogrodzie i wrócił spokojny. 
Byłem pewny, że nikogo nie ma koło domu. Psa zostawiłem luzem, 
nieuwiązanego, i wszedłem do domu, gdzie zastałem babcię i mamę 
bardzo wystraszone. Umówionym znakiem zapukałem w sufit i powoli 
zacząłem wchodzić po schodach na strych. Zobaczyłem Władysława, 
który leżał za kominem, w rękach miał automat, a obok była skrzyn-
ka z granatami. Był strasznie poddenerwowany i wystraszony. Spytał 
się, czy Niemcy odjechali i czy wszystko w porządku. Broń i granaty 
schował do schowka i razem zeszliśmy na dół. Zaczął bardzo prze-
praszać za zaistniałą sytuację, a mama aż się popłakała. Na drugą noc 
przyszedł Franciszek, a po kilku dniach po zmroku przyszło jeszcze 
kilku partyzantów i wynieśli wszystko z kryjówki, którą zlikwidowali, 
i ślad po nich zaginął. Nie wiedzieliśmy, gdzie się przenieśli, w jakie 
nowe miejsce.

Nastała zima 1943 r. Niemcy kilka razy robili obławy w poszuki-
waniu partyzantów, ale też zaglądali do domów, z których zabierali 
mężczyzn na roboty do Niemiec. I tak mijał nam czas w strachu  
i niepewności, czy okupanci nie zabiorą nam ostatniej krowy, jedynej 
naszej żywicielki. Minęła zima. Ludzie zaczęli mówić, że Niemcy prze-
grywają i zaczynają się cofać, że Rosjanie dochodzą do granic Polski, że 
niedługo będziemy wolni. W sierpniu 1944 r. rozeszła się wiadomość, 
że w Warszawie wybuchło powstanie, a pani Hallerowa z dworu pod-
czas lekcji mówiła, że Armia Czerwona doszła do Wisły i już niedługo 
przepędzi Niemców z Polski. Wujek Antek, który pracował w młynie 
w Woli Radziszowskiej, gdzie mełli zboże dla Niemców, czasem przy-
nosił nam przez pole trochę mąki i wtedy mama piekła jakiś placek.

W marcu 1944 r. po ciężkiej chorobie zmarła babcia Ludwika  
i teraz zostaliśmy we trójkę. Bardzo nam jej brakowało, była zawsze 
wesoła i pocieszała nas. Jak co roku na wiosnę zaczęły się prace w polu 
i pojawiła się nadzieja, że Rosjanie przepędzą Niemców z Polski, że 
ojciec szczęśliwie wróci do nas. W lecie pani Hallerowa znowu mówiła 
nam na lekcji, że Rosjanie gnają Niemców na zachód i już są w Pol-
sce. Coraz częściej widać było u hitlerowców zdenerwowanie. Często 
przyjeżdżali samochodami, aby kogoś zabrać. Nastał czas żniw, szybko 
zebraliśmy zboże z pól, żeby zrobić zapasy na zimowy czas, bo było 
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pewne, że wtedy nadejdzie front i nie wiadomo, co Niemcy zrobią  
z nami, gdy będą uciekać na zachód. Na jesieni wykopaliśmy ziemniaki, 
warzywa i zmłóciliśmy zboże. Ludzie coraz głośniej mówili, że Rosja-
nie pędzą Niemców, a w nocy było widać na horyzoncie łuny pożarów 
i słychać było huk dział. W zimie nauki w szkole nie było, bo znowu 
nie było czym palić. Wieczory bardzo się dłużyły. Po skromnej kolacji 
siadaliśmy we trójkę i odmawialiśmy różaniec w intencji szybkiego 
zakończenia wojny i powrotu ojca. Święta były jeszcze smutniejsze, 
bo bez babci, ale z nadzieją, że może ostatnie pod okupacją. Po prze-
łamaniu się opłatkiem mama zapłakała, a my razem z nią. Wieczora- 
mi wychodziliśmy na pole, aby zobaczyć łuny pożarów na wschodzie. 

Na początku stycznia 1945 r. przyszedł sąsiad i powiedział, żebyśmy 
zgromadzili trochę żywności w piwnicy i przygotowali sobie tam jakieś 
spanie, bo front niedługo nadejdzie. Z dnia na dzień słychać było coraz 
głośniejsze odgłosy wystrzałów zbliżającego się frontu. Do piwnicy 
znieśliśmy pościel i trochę słomy, aby było na czym spać, do balii na 
strychu nalaliśmy wody, aby było czym gasić w razie pożaru. Mama 
ugotowała jakąś zupę, żeby było co jeść. 17 stycznia 1945 r. w niedzielę 
ludzie, którzy szli do kościoła, zostali zawróceni przez Niemców. Od-
głosy wojny było słychać coraz bardziej. Po południu kilka pocisków 
spadło na pobliskie pole. Wieczorem weszliśmy do piwnicy, a dom 
został zamknięty. Przez okno widać było wybuchy pocisków, słyszeli-
śmy także strzały z karabinów. Nad ranem ktoś zaczął się dobijać do 
drzwi. Mama otworzyła i do środka weszło kilku niemieckich oficerów 
i żołnierzy. Kazali przynieść siana, a z szafy powyciągali pościel i rozło-
żyli się na sianie. W kuchni ulokował się telefonista. Rano przywieźli 
dwa moździerze i ustawili je w ogrodzie. Zaczęli strzelać w kierunku 
Radziszowa. Około godziny 10:00 powstał wielki harmider w domu, 
żołnierze krzyczeli, zaczęła się straszna strzelanina. Słyszeliśmy, jak 
z okien wylatują szyby, a z dachu lecą dachówki, przez uchylone do 
piwnicy drzwi zobaczyliśmy uciekających Niemców. Do domu wbiegli 
Rosjanie i zaczęli wołać po rosyjsku. Mama otwarła drzwi od piwnicy 
i  zobaczyliśmy żołnierzy w  białych kombinezonach, którzy pytali 
się, czy są tu „giermańcy”. Wokół domu była straszna strzelanina. Po 
chwili odgłosy walki przycichły, żołnierze wybiegli z domu, a zaczęli 
wchodzić znowu inni. Myśmy siedzieli w piwnicy, a oni zaczęli sobie 
przygotowywać kwaterę. Jeden z nich otworzył drzwi i po polsku 
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powiedział, żebyśmy się nie bali, bo wróg uciekł. Jak zobaczyli krowę 
w stajni, to poprosili mamę, aby udoiła im mleka, dali nam za to dużą 
konserwę do zjedzenia. Wieczorem zobaczyliśmy straszny pożar we 
wsi, paliły się domy i stodoły, które Niemcy, uciekając, podpalili, aby 
oświetlić teren. Jeszcze gdzieniegdzie spadały pociski, bo słychać było 
wybuchy. Nagle usłyszeliśmy straszny huk, pocisk uderzył w dach 
stodoły i się rozerwał. Żołnierze pobiegli tam, ale powiedzieli, że się 
nie pali. Dużo z nich mówiło po polsku, tak żeśmy ich rozumieli. Je-
den z nich zapalił w piecu i zaczął coś gotować, bo stale przychodzili 
inni, posilali się i szli dalej. Myśmy od czasu do czasu wychodzili  
z piwnicy, aby zobaczyć, co się dzieje. Koło domu było dużo wojska  
i wozów. Strzelanina przeniosła się dalej, na zachód, a wojsko wyniosło 
ze stodoły całe siano, a ze strychu zboże. Zostało nam tylko to, co 
mieliśmy schowane w piwnicy. Przez dom przewinęło się dużo żoł-
nierzy, którzy odpoczywali i jedli, a potem szli dalej na zachód. Nastał 
wieczór, nad wsią było widać jeszcze łunę pożarów z dopalających się 
domów. Siedzieliśmy w piwnicy, tylko czasem wychodziliśmy do kuch-
ni po wodę na kawę lub herbatę. Rano strzelanina ucichła i nie było 
już słychać wybuchów pocisków i świstu kul. Jeszcze przez cały dzień 
żołnierze gospodarzyli w domu. Jeden zszedł do piwnicy i spytał się  
o ojca, pocieszał, że już niedługo wróci. Dał nam pół bochenka chle-
ba i konserwę. Nastała noc, już spokojniejsza, ale my dalej spaliśmy  
w piwnicy. Rano wojsko zaczęło opuszczać nasz dom. Gdy wyszliśmy  
z piwnicy, zastaliśmy straszny bałagan, szyby w oknach były powybi-
jane, było strasznie zimno. Okna zabiliśmy tekturami i zasłoniliśmy 
kocami, żeby było cieplej. Mama zapaliła w piecu i z kilku ziem-
niaków ugotowała jakąś skromną zupę, bo przecież od kilku dni nie 
jedliśmy nic ciepłego. Wyszliśmy z domu, aby sprawdzić, co się dzieje.  
W dachu stodoły była duża dziura od pocisku, płot był powyrywany, 
bo balaskami Rosjanie palili w piecu. Gdy wyszliśmy za stodołę, zoba-
czyliśmy dwóch Niemców leżących na śniegu. Byli martwi. Przyszedł 
sąsiad i pomógł nam posprzątać koło obejścia. Mama sprzątała i myła, 
wszystko było potwornie zabrudzone. Po zrobieniu porządków zaczęli-
śmy wynosić rzeczy, które mieliśmy schowane w piwnicy, i tak na nowo 
zaczęliśmy życie. Byliśmy pełni obaw, czy ojciec przeżył i czy wróci 
do nas cały i zdrowy. Jeszcze dużo wojska jechało drogą na zachód, 
w kierunku frontu, i czasami zaglądali do domu, ale my żyliśmy już 
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spokojniej, bo spaliśmy w domu, a nie na dole w piwnicy. Mleka już 
nie oddawaliśmy do zlewni, wszystko mieliśmy dla siebie. Zapanował 
spokój, wojsko przestało jechać na wschód, tylko w powietrzu unosił 
się zapach spalonych domów. Z mamą udaliśmy się oglądnąć pogorze-
liska, widok był okropny, spalone domy, stodoły, a między nimi pełno 
zabitych żołnierzy, zarówno sowieckich, jak i niemieckich. Nastała 
noc, ale jakże niepewna, bo okna były zabite, a koszmar, który żeśmy 
przeżyli, śnił nam się po nocach.

Pewnego dnia przyszedł do nas wujek Antek, przyniósł kilka szyb 
i zaszklił nam okna. Od teraz było cieplej i przytulniej. Dał nam też 
w  małym worku trochę mąki i mama upiekła placek, bo chleb już 
dawno nam się skończył. I tak minęła zima na przełomie 1944/1945 r. 
Od ojca nie mieliśmy listu od bardzo dawna, byliśmy pełni obaw, co do 
jego losu. Z początkiem kwietnia ogromna radość, przyszedł upragnio-
ny list, w którym ojciec pisał, że jest zdrowy i że miejscowość, w której 
mieszka, wyzwolili Amerykanie, i że się cieszy z wolności, i już niedłu-
go, jak będzie wolno, do nas wróci. Czas zaczął płynąć spokojniej, nie 
było Niemców, ojciec miał wrócić. Wypasałem krowę, pomagałem na 
gospodarce oraz w polu, w domu chcieliśmy mieć wszystko zrobione  
i przygotowane na wytęskniony powrót ojca, który miał niedługo wró-
cić. Wiosna przeminęła, nadeszło pierwsze wolne od 5 lat lato i żniwa. 
Chcieliśmy mieć wszystkiego wystarczająco dużo, nie wiedzieliśmy 
przecież, w jakim stanie wróci ojciec, czy aby zdrowy po tylu latach 
niewoli. We wrześniu zaczęliśmy znowu chodzić do szkoły, byliśmy 
szczęśliwi, bo nie trzeba było się już bać Niemców. Pod koniec wrześ- 
nia przyszedł list od ojca, w którym pisał on, że za parę dni wyjedzie, 
ale nie wie, ile będzie trwała podróż powrotna, bo pociągi różnie mogą 
kursować. Dni strasznie się dłużyły w oczekiwaniu na jego powrót, 
tyle lat go nie widziałem. Nastał październik, nie było żadnych wieści 
od niego, aż w połowie miesiąca przyszła upragniona wiadomość, że 
jest już w Skawinie, a po kilku godzinach wypatrywania zobaczyliśmy 
go idącego drogą z małą walizką. Wszyscy wybiegliśmy na powitanie. 
Płakaliśmy z radości, był cały i zdrowy. Po przywitaniu weszliśmy na 
podwórko i wtedy rozegrała się scena, którą będę pamiętał do końca 
życia. Ojciec stanął przed kapliczką, która wisiała na ścianie domu 
a przed którą żegnał się z nami, idąc na wojnę, przeżegnał się i wy-
powiedział te słowa: „Matko Boska Częstochowska dziękuję Ci, żeś 
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ocaliła ten dom podczas wojny, a mnie pozwoliła całemu i zdrowemu 
wrócić z tułaczki do domu i rodziny”. Po chwili spytał się, gdzie jest 
babcia. Mama odpowiedziała, że rok temu zmarła, a on zdjął z szyi 
medalik i powiedział: „Ten medalik chciałem jej oddać, bo ona mi go 
dała, on mnie chronił, to teraz zachowam go dla siebie”.

Gdy weszliśmy do domu, przyszedł jego brat Antoni i przy po-
witaniu obaj się popłakali. Następnie zasiedliśmy do obiadu, ale 
niestety już bez babci, którą ojciec tak bardzo chciał zobaczyć.  
W trakcie rozmowy ojciec opowiadał, jak Niemcy wywieźli ich do 
Niemiec i osadzili w obozie pod gołym niebem, gdzie nie było żad-
nego budynku, tylko duży plac ogrodzony drutem kolczastym. Do 
jedzenia dostali kromkę chleba i czarną kawę. Musiało im to wystar-
czyć na cały dzień. Przez dwa tygodnie spali na ziemi, dopiero póź-
niej zostali rozwiezieni do gospodarzy, gdzie zaczęli pracować na roli. 
Ojciec rozpytywał się o drugiego brata Ludwika, który był w niewoli, 
ale rosyjskiej, i później podobno z armią Andersa dostał się do Wiel-
kiej Brytanii, gdzie służył w Dywizjonie 303, ale ta informacja nie 
była pewna, nie wiadomo było, czy żyje. Nie było z nim żadnego kon-
taktu. Podobno szwagier ojca, Jan Łachman, który uciekł z niewoli, 
otrzymał wiadomość od jednego świadka, który z nim pracował, że 
niby widział on wujka Ludwika, jak go ruscy prowadzili na wschód 
w kolumnie, powiązanego drutem, był pokrwawiony i boso. I tyle 
ciotka miała wiadomości o nim po poszukiwaniach przez Czerwony 
Krzyż. Podczas wspólnych wspomnień brat Antoni żalił się ojcu, 
że w  czasie okupacji został obrabowany przez znajomych złodziei 
udających partyzantów. Zabrali mu oni wszystkie pieniądze, które 
miał odłożone na wesele. Obrabowali też właściciela młyna, który 
ich znał i powiedział, że byli z jego rodziny. I tylko przez wzgląd na 
żonę właściciel nie zgłosił tego na policję. Prosiła ona o dyskrecję, bo 
bała się, że Niemcy rozstrzelają całą rodzinę. Ojciec stale wypytywał 
ludzi wracających z wojny o brata Ludwika, ale nikt go nie widział. 
Po tygodniu od powrotu ojca przyszło do nas do domu trzech Panów, 
wyprosili nas z pokoju, a z ojcem długo rozmawiali. Po ich wyjściu 
ojciec był bardzo zdenerwowany i powiedział, że nowa władza 
posądza go o szpiegostwo, bo był wyzwolony przez Amerykanów. 
Był bardzo wzburzony i o mało co się nie popłakał, że on tyle prze- 
szedł i wrócił do domu rodzinnego, a oni go o coś takiego posądzają. 
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Zaczęła się zima, ale jakże radosna, w końcu z ojcem, który opo-
wiadał, jak to było w niewoli, gdy łamali się na święta skórką chleba. 
Ojciec cały czas martwił się o brata, który wciąż nie wracał, a z wra-
cających nikt nic nie wiedział o jego losie. I znów przyszli Ubowcy 
i  przesłuchiwali ojca, ciekawiło ich, czemu tak interesuje się losem 
brata. Jeszcze kilka razy był przesłuchiwany, aż dali mu spokój. 

Nadeszła wiosna 1946 r., ale już lżejsza, bo ojciec pracował z nami 
w  polu, a i mamie było lżej. Wiosna minęła szybko, nastało lato 
i żniwa. Pod koniec sierpnia nadeszła wiadomość, że brat ojca wraca. 
I rzeczywiście po kilku dniach był w domu, ale ojciec nie zdążył się 
z nim przywitać, bo zaraz przyjechało UB i przeprowadziło rewizję  
u niego. Nawet walizkę, którą przywiózł, porżnęli, a jego zabrali i do-
piero po dwóch tygodniach go wypuścili. Gdy wreszcie przyszedł do 
nas przywitać się, to się rozpłakał i powiedział: „Polska ojczyzno, to ja 
z tak daleka do ciebie wróciłem, a tyś mnie tak przywitała”.

I tak znów, po wielu latach poniewierki po świecie i rozłąki, bracia 
się spotkali. Wieczorami znowu przychodzili sąsiedzi i obydwaj bracia 
ojca i wspominali trudne czasy okupacji, ale zawsze mieli obawy, czy 
teraz nastaną lepsze, czy Rosja nie zniewoli Polski, bo ci starsi, co wi-
dzieli tragedię wojska polskiego na Wschodzie w 1939 r., nie wierzyli 
ruskim wyzwolicielom i nieraz były sprzeczki z młodszymi o te sprawy. 
Ale kiedy Urząd Bezpieczeństwa zaczął aresztować partyzantów, którzy 
walczyli z Niemcami i przelewali krew, przypuszczenia starszych się 
potwierdziły, że ruscy „wyzwolili” nas spod niemieckiej okupacji i wzięli 
pod swoją. I tak tych, co walczyli z okupantem, zamykano, wywożono 
i skazywano na śmierć, a tych, co kradli, osadzano na stanowiskach. 
I tak jak przed 1939 r., tak teraz po wielu latach niewoli i poniewierki 
spotykali się bracia, i zawsze wspominali szwagra, którego ruscy zamor-
dowali na Wschodzie. I poruszano trudne tematy na tych wieczornych 
pogaduchach sąsiedzkich, powracały wspomnienia i trwały niekończące 
się dyskusje o dalszych losach ojczyzny. Obawiano się, czy nie wrócą 
czasy okupacji  — nowej okupacji. Przepowiednie starszych stały się 
rzeczywistością, nowe władze mordercom stawiały pomniki, a tych, co 
walczyli o wolną Polskę, zamykały w więzieniach. Bandytów i złodziei 
gloryfikowano i w komitetach partii obwieszano ich później krzyżami 
partyzanckimi oraz innymi odznaczeniami komunistycznymi.

I wtedy skończyła się młodzieńcza droga mojego życia.
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