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Jak to wojna wygl�da? Jak si� to �ołnierze bij�? Jakie wra�enie robi huk armat! Czy to 
tak przyjemnie jak na wielkanoc gdy z mo�dzierzy strzelaj�? �eby to mo�na zobaczy�, 
usłysze�, takie pragnienia ciche tajemne nurtowały dziecinnie w mej duszy. Niespodziewałem 
si�, �e si� tak pr�dko urzeczywistni�. 

W 1914 roku w sierpniu wojna toczyła si� daleko bo gdzie� koło Kra�nika, Lublina w 
Królestwie polskiem. Nikt nie przypuszczał, �e a� do Biecza dojdzie. Po co by tu Moskale 
szli w góry w Karpaty? 

Z pocz�tkiem wrze�nia zacz�ły dochodzi� nas smutne wie�ci o cofaniu si� wojsk 
naszych. Poci�gi z rannymi i uciekinierami coraz cz��ciej przeje�d�ały. Plebania zacz�ła w 
ko�cu codziennie go�ci� uciekaj�cych wozami. Wie�ci straszne nam podawano o ksi��ach 
mordowanych w okrutny sposób, przybijanych do drzwi ko�cielnych, wieszanych. Podawano 
nazwiska owych ksi��y i miejscowo�� gdzie si� te wypadki dzia� miały. Trudno wi�c było 
nie wierzy�, zwłaszcza gdy si� z historyi wiedziało czem s� Kozacy rosyjscy. Trwoga si� 
zmogła gdy po samochodach wojskowych, których masa przez Biecz przejechało, nadeszły 
“forszpany”1 wojskowe. Dniem i noc� ci�gn�ły si� te wozy, ci�gnione przez wychudłe konie, 
które wcale g�sto padały ze zm�czenia. To były pierwsze trupy wojenne, które u�y�niły 
ziemi� bieck�. Po kilka lub kilkana�cie walało si� ich po ziemi z ka�dej strony Biecza. 

Do nastroju chwili zupełnie dostosowane były ramy przyrody. Deszcz niemal ci�giem 
pruszył. Błota na bitym go�ci�cu były takie jak na drodze wiejskiej od lat zaniedbanej. Mo�na 
sobie wyobrazi� jak wygl�dali �ołnierze w takich warunkach. Do tego i głód im dokuczał. Ze 
łzami prosili o kawałek chleba, a nie mo�na im było nastarczy�, co jeden wyszedł, to drugi 
przychodził, nawet i W�grzy chleba po polsku wołali. Jak to wszystko przygn�biało i 
wpływało na mieszka�ców. Inteligencya biecka coraz wi�cej radzi, głowy pospuszczali, 
zamy�leni, jeden drugiego coraz to wi�cej straszy, có� poczn�. Jak mo�na – to dlaczego nie 
ucieka�? Pocó� si� nara�a�, kiedy mo�na niebezpiecze�stwa unikn��. Dlatego te� wszyscy 
dali nog�. Zostało nas dwóch dyrektor szkoły miejskiej Pałys i wikary biecki. Uznano mnie za 
bohatera. Czy słusznie? W to zawsze w�tpiłem. Zostałem, bo l�kałem si� wi�cej tułaczki ni� 
�mierci na własnych �mieciach. Gospodyni równie� wyjechała. Została słu��ca Magdalena 
Szpytman ze swoj� siostr�, zakonnic�. (słu�ebniczka NMP �w. Stanisława, która umarła 
zara�ona piel�gnuj�c w Ottynii chorych na tyfus plamisty w 1916 r. 12 /I). One zajmowały si� 
kuchni�. 

Wojska nasze usadowiły si� w Strzeszynie, okopały, drzewa naci�to wiele, które 
uwa�ano, �eby im w walce przeszkadzały, nawet i domy niektóre były przeznaczone na 
spalenie lub rozebranie. To si� działo 27 i 28 wrze�nia. 29 wrze�nia w dzie� �w. Michała 
nadeszły pierwsze patrole moskiewskie. Nie widziałem ich. Była praca w ko�ciele. 
Nabo�e�stwo, spowied�. (Gdy si� pokazały w mie�cie patrole, wtenczas przyszła do 
konfesyonału do mnie jedna mieszkanka donosz�c mi o tem z przera�eniem i pytała si� gdzie 
si� schowam i czyby ko�cioła nie zamkn��.). Sum� w tym dniu musiałem przyspieszy�. 
Wyszedłem o 10 godz. Kazania niebyło. Mieszczanie prosili o rozpuszczenie ludzi, bo 
przypuszczali, �e wojska nasze ukryte w inspinie2 na Załawiu nad rzek�, b�d� niezadługo 
walczyły. Rzeczywi�cie południem dały si� słysze� pierwsze strzały karabinowe. Na 
szcz��cie na tem si� sko�czyło. Cofn�li si� wtenczas Moskale a� za Przemy�l. Byli wi�c tylko 
jeden dzie�.  
                                                
1 z niem. wozy taborowe (przyp. red) 
2 tak odcyfrowano w oryginale, słowo niezrozumiałe (przyp. red.) 



Ks. Adam Czubek: Kronika ko�cioła parafialnego w Bieczu 1859 -1937 

2 

Patrole rosyjskie w Bieczu stanowili dragoni. Mówili dobrze po polsku i byli grzeczni, 
uprzejmi. Weszli i do ko�cioła. Ko�czyłem wła�nie sum�. Ludzie na ich widok chcieli 
ucieka� z ko�cioła. Ale widz�c, �e �ołnierze zachowuj� si� spokojnie i pokłony bij� uspokoili 
si�. Naturalnie i tak wiele ludzi z ko�cioła uciekło. 

W tym czasie pojawiła si� dezynterya i cholera. Na choler� umarło ze sze�cioro ludzi 
na Belny. Na szcz��cie nie rozszerzyła si� ta zaraza.  

Z obczyzny pocz�to wraca�. Mieszczanie nie chcieli przyj�� burmistrza i urz�dników 
magistrackich, dlatego �e uciekli przed Moskalmi. Ale �e ich postanowienia były bezprawne 
musieli ust�pi� i magistrat w tym składzie jaki był (przed ucieczk�) przedtem, pozostał. Nie 
na długo jednak był ten powrót. W listopadzie znowu powtórzyła si� historya z wrze�nia. 
Cofanie si� naszych wojsk, ucieczka mieszka�ców, nadej�cie Moskali tylko dłu�sze, bo kilka 
tygodni trwało. 

Najci��sze było pierwsze przyj�cie Moskali na plebanii. Przyszło z 15 Kozaków. 
��dali siana. Słu��ca nie chciała da�. Kozacy ju� szabli zdobywali wołaj�c: “dawaj sina”. 
Magdzia w płacz. Pies wielki “Dunaj” idzie w obron� z�by szczerzy, szczekaj�c co siły. 
“Bery sobaku”3 wołaj� Kozacy chwytaj� za szable. Szcz��cie był wtenczas na plebanii ks. 
Witeszczak Franciszek [drugi wikary, który przez wrzesie� szukał kosza swego ze swojem, 
całem maj�tkiem, na kolei mu przepadł na razie] temu udało si� uspokoi� Kozaków. Kazał im 
da� siana, które było schowane, zabite deskami na strychu nad wozowni�. Dostawszy siana 
dopiero si� uspokoili. Wtym czasie przyszedłem na plebani�. Zostałem w kuchni mi�dzy 
Kozakami przymilaj�c si� im jak tylko mogłem. Chwaliłem ich dobry wygl�d, dzielno��. Z 
ka�dym par� słów zamieniłem. Gospodyni, która t� raz� ju� nas nie opu�ciła, zgotowała im 
ziemniaków “Kartoszków” i kapusty. Nakoniec dała im czaju4, chleba i po kawałku 
salcesonu, który ciekawie, ogl�dywali jako rzecz jeszcze niewidzian�. 

L�kałem si� bardzo, bo poznałem, �e s� to Kozacy. Jeden z nich mnie uspokajał. A 
drugi słysz�c to rzekł: “Daj spokój, niech si� boi”. 

Kilka dziewcz�t ze s�siedztwa było na plebanii schowanych. Nocowały wraz z cał� 
nasz� słu�b� w sypialni proboszcza. Oczywi�cie mało co spały. Na dole wszystko 
opu�cili�my. 

Nale�y przyzna� �e kozacy zachowywali si� u nas grzecznie. Nie ruszyli nie rozbili 
mnie. Z podzi�kowaniem za go�cin� odjechali rano. 

Nam nie uczynili krzywdy, ale rano gdym wyszedł z domu widziałem jak si� kilku 
dzieliło towarami zrabowanymi ze sklepów �ydowskich tej nocy. �ydzi od nich najwi�cej 
ucierpieli. Ka�dy sklep był rozbity. Je�eli wła�ciciel został to zawsze co� obronił, albo si� 
okupił. Je�eli za� wła�ciciela nie było to wszystko zrabowano. Zaczynali Moskale a ko�czyli 
chłopi i baby. Mo�na było widzie� �ołnierza stoj�cego w sklepie otoczonego naszym ludem i 
sprzedaj�cego towary jak na licytacyi. To samo si� działo po domach sk�d mieszka�cy 
pouciekali. Co si� dało to pokradli a reszt� popalili. Po domach opuszczonych stały konie, 
kiwaj�c powa�nie przez okna głowami. Jak wi�c te mieszkania zamienione w stajnie 
wygl�dały? Bez drzwi, bez okiem, bez podług. Ten pobyt Moskali nie długi był. Ust�pili 13 
grudnia. Była to niedziela. Straszny był to dzie�. Od huku armat ko�ciół dr�ał. Ludzi w 
ko�ciele było niewiele, ale byli i spowiadali si�. W tym czasie spaliło si� kilka domów w 
Strzeszynie i Kl�czanach i na przedmie�ciu zabudowania p. Kowalskiej. Przyszły nasze 
wojska witane z rado�ci� przez lud nasz, ale nie na długo był ich ten powrót. 27 grudnia 
znowu zawitali Moskale i pozostali a� do 3 maja 1915 r.  

Pierwsze zawitanie �ołnierzy rosyjskich było zawsze najprzykrzejsze. Dopóki w 
mie�cie nie usadowiła si� jaka� władza, �ołnierze chodzili sobie samopas i dopuszczali si� 

                                                
3 ros. bierz psa (przyp. red.) 
4 ros. herbata (przyp. red.) 
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bezprawia. “Smotrali”5 Austryjców, a szukali ich wsz�dzie, w ka�dym stoliku, szufladzie, 
kuferku. Oczywi�cie zabierali wszystko, co im si� tylko spodobało. W tym czasie zacz�ło si� 
to straszne dla ludno�ci rabowanie zbo�a, siana, słomy, bydła, koni. Z bydłem, z ko�mi 
chowali si� ludzie po lasach, jarach. Równie� i zbo�e mieli zachowane po dołach, zdarzały si� 
niestety wypadki, �e jedni drugich wydawali, wskazywali Kozakom, gdzie s� rzeczy 
pochowane. Po takim zrabowaniu było wiele biedniejszych rodzin, co nie miało z czego �y�. 
�ywili je sami �ołnierze. 

Nadto powstał w Bieczu komitet ratunkowy utworzony przez delegata komitetu 
centralnego polskiego we Lwowie, b�d�cego pod opiek� rosyjsk�. Kilka razy otrzymali�my 
wagonami m�k�, kasz� i inne artykuły spo�ywcze, które wysyłali�my tak�e do okolicznych 
wiosek, do Libuszy, Lipinek, Kobylanki, Rozenbarku, Rzepienników i do Gorlic wieczorami 
zabierano, dniem nie mo�na było spowodu strzałów. Powstały w tym czasie liczne sklepy 
rosyjskie w których mo�na było wszystko otrzyma�, lecz za drogie pieni�dze.  

�ycie mi�dzy Moskalami było ci��kie. Człowiek bał si� głow� wychyli� z domu, aby 
go nie ograbiono. Nigdy nie było si� pewnym swego. Raz w ciemny wieczór wyszło 
kilkunastu �ołnierzy, bez odznak pułków swoich, z kijami, powrozami i siekier�. Domy�liłem 
si� o co chodzi. Mówi�, �e id� szuka� Austryaków na plebani�. Postawiłem si� im i udałem, 
�e po oficera (którego nie było na plebanii) id�. Tymczasem gospodyni zamkn�ła im drzwi 
przed nosem, a oni naradziwszy si� spokojnie odeszli. Cał� noc nie spali�my, obawiaj�c si� 
nocnego napadu. 

Dobrze było w domu siedzie�, potrzeba jednak było nieraz wydali� si� w dalsz� drog�, 
głównie do chorych. Ludzie chorowali jak zwykle, nie dbali o to, �e nam ci��ko było do nich 
chodzi�. Nie przyje�d�ali po nas. Ka�dy bał si� o swe konie. Po�yczyli�my wtenczas małego 
konika i wózeczek i tak je�dzili�my do chorych. Konik słaby, ledwie lazł. Niebyło na tyle 
owsa, aby go dobrze od�ywia�. Ludzie poczciwi �ywili sami naszego konika. 

Od chorych wracali�my zwykle z wózkiem pełnym �ywno�ci dla nas i konia. Jeden 
gospodarz ciele nam dał “Wol� aby jegomo�cie go zjedli ni� Moskale”. Tote� �ywno�ci nam 
nie brakło nigdy. 

�ołnierze te� nam nic z jedzenia nie wzi�li, oprócz ziemniaków, które�my im sami 
dawali i konfitur, które rozbiwszy szafk� wyjedli, ale za to w�gla zapasy drzewa zupełnie 
wypalili a w ko�cu palili�my ich drzewem, które oni kradli rozbieraj�c domy drewniane przez 
�ydów opuszczone, jak karczm� biał� przy go�ci�cu jak si� skr�ca do Strzeszyna, dom rabina 
w rynku itd. 

Na plebanii zawsze prawie były kwatery dla oficerów, pułkowników. �ołdactwa było 
wi�c wsz�dzie pełno. W kuchni zwłaszcza po kilkunastu dniem i noc�. Ci�gły �piew i 
wrzaski, kłótnie urozmaicały ich pobyt, a zaduch omdlewaj�cy był. Mi�dzy pułkownikami 
mieszkał u nas niejaki Zalin6. Przyszła do niego kobieta z Belny z kartk�, aby jej wypłacił za 
drzewo, zabrane na budow� mostu. Odprawił j� z niczem, a raczej pocieszył j� tem, �e za 
kilka dni b�dzie miał pieni�dze to jej da, a jakby wyjechał zostawi u nas. I kobieta przyszła po 
pieni�dze do nas rzeczywi�cie, ale nic nie dostała, bo i nam nie dano. Na ogół dobry stosunek 
był mi�dzy nami a nimi. Byli dla nas bardzo uprzejmi, grzeczni. Zapraszali do siebie na 
go�cin� i za zaszczyt sobie uwa�ali, gdy�my im nie odmówili. 

Wielkie masy wojsk rosyj. przechodziło przez Biecz, przynajmniej wedle naszego 
mniemania tak �e nie miałem wcale nadziei, aby nasi mieli wróci�. Tote� po wielkanocy 
radziłem ks. Witenczakowi aby wyjechał do domu na dwa tygodnie (była kolej rosyjska), 
obawiał si� o ojca swego, �e go pewnie ju� przy �yciu nie zastanie. Obawy jego si� spełniły. 
Wyjechał rzeczywi�cie i nie mógł wróci�, bo nast�piło przerwanie linii rosyjskiej pod 
Gorlicami 2 maja 1915 r. Była to wła�nie niedziela. Od rana słycha� było nieustann� 
                                                
5 ros. tu: -wypatrywali (przyp. red.) 
6 lub Lalin (przyp. red.) 



Ks. Adam Czubek: Kronika ko�cioła parafialnego w Bieczu 1859 -1937 

4 

kanonad�. Był to raczej jeden ci�gły huk o zmiennej sile. Ci��ko było wytrzyma�. 
Przeczuwali�my co� niezwykłego. Miałem w ten dzie� uroczyst� sum�, jako w �wi�to 
Królowej Korony Polskiej i to o usuni�cie Moskali. Gdyby byli wiedzieli w jakiej intencyi si� 
ta uroczysto�� odbywa, nie byliby brali w niej tak licznego udziału. Chodzili bowiem ch�tnie 
na nabo�e�stwo nasze. Ka�dy prawie starał si� da� co� na tac�. Oficerowie rzucali zwykle po 
rublu (liczono rubel po 3 korony 33 halerze). Zachowali si� zawsze przyzwoicie. Kaza� 
słuchali pilnie, a potem opowiadali w domu. Chwalili nas bardzo przed lud�mi “Charaszo 
�wiaszczenniki wasze”7 powiadali. Dziwiło ich to, �e �on naszych nie widz�. Zdarzało si� 
nieraz, �e siostr� Stanisław� ksi�dzow� nazywano. 

Po południu w ow� niedziel� masy rannych rosyjskich szło, jechało. Wszystkich miny 
były smutne domy�lali�my si� ich kl�ski. Na drugi dzie� rano upewnili�my si�. Szpitale 
raniutko wyjechały. Koło godziny 7 rozpocz�ły si� strzały armatnie ju� z Biecza. Wieczorem 
3 maja byli ju� nasi w mie�cie. Moskale poszli i na szcz��cie do tego czasu nie wrócili. I tak 
nie b�d�c �ołnierzem i siedz�c w domu widziałem wojn� i Moskali. Pragnienia moje si� 
spełniły i musz� przyzna� �e mimo strachu i niewygód ten czas miał dla mnie pewien urok. 
Lubiłem to �ycie.  

 
Biecz 3 maja 1916 
Ks. Czubek Adam 

 
 
 

Oryginał: Kronika parafialna Ko�cioła Bieckiego 1859 – 1937 
(w zbiorach kolegiaty pw. Bo�ego Ciała w Bieczu) 
(Zachowano pisowni� oryginału) 

 

                                                
7 ros. dobrzy s� wasi duchowni (przyp. red.) 


