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DZIENNIK WYDARZE WOJENNYCH W BIECZU
Po roku 1913 pami tny z powodu ci głych deszczów, który dla ludno ci w Galicji był
wprost kl sk , bo plony w polu pogniły – nastał rok 1914 pogodny i słoneczny. Owoce
rumieni si w sadzie, złote kłosy zbo a dojrzewaj , pracowite r ce ludu zbieraj go w snopy
i do stodół. Zadowolenie odbija si na twarzach. A mimo to co ci kiego przygniata nam
umysł i serce i niby chmura gradowa zbli a si i grzmi. Co takiego nam grozi? Co , co
streszcza w sobie niedol , co w jednym słowie mie ci w sobie groz i łzy: WOJNA !
3.VIII.1914. Czas przedwojenny w Bieczu. Przewidywania i obawy nie długo si sprawdzaj .
Mobilizacja. Wojna z Serbi . Nast puje wymarsz wojsk – po egnanie. Jeszcze to echo
nie przebrzmiało, gdy za tydzie wie pada jak grom: „Wojna z Rosj ”. Ka de serce
polskie drgn ło. Ta Rosja, to nasz wróg. Wróg obryzgany krwi i krzywd naszych
przodków. Ale i obecny rz d w Rosji z cynizmem i okrucie stwem dr czy nasz
religi i kultur , ka d woln my l i cnot , jak i obywatelsk działalno tych, co
troch wiatła i u wiadomienia narodowego nie li w chaty ludu...
Wojna z Rosj ! Tak liczebnie silna! Matki załamuj r ce, podnosz w niebo
zapłakane oczy. Nie sta je na słowa. Tylko j k wyrywa si z piersi: „O Bo e, zmiłuj
si nad nami”! One spełniaj najwi ksz ofiar : dadz synów... Poci g za poci giem
odchodzi. Wychylaj si z okien młode twarze...
(dalej brak str. 2,3,4,5,6 maszynopisu)
Kto idzie naprawia drogi. Razem z wojskiem Tyrolczycy stoj w Bieczu kwater ,
zajmuj si popraw go ci ca.
Urz dnicy nam wracaj . Na kolei ju nie przyjmujemy, nie mamy ju czym. Za to
mamy pełne domy go ci swoich, cho nieznanych. Jak mo emy, tak przyjmujemy:
wi cej ciepłem naszych domów i serc, ni hojno ci .
Gazety donosz o bohaterskich walkach naszych wojsk. Wobec takiej liczebnej
przewagi nieprzyjaciela maj nasi trudne zadanie, ale wsz dzie zwyci sko posuwaj
si na całej linii.
1.XI. Aeroplany1 nad nami. Bo e! Co to znaczy? Nic robi nie mo emy. Rozchwytujemy
gazety. Sytuacja raz si pogarsza, drugi raz poprawia. Zaniepokojeni wielk ilo ci
trenów, zapytujemy wo niców o przyczyn wzmo onego ruchu na go ci cu.
Odpowiadaj : „Jedziemy po towary do Nowego S cza”. Lada wie zła wprowadza
nas w trwog , tym wi ksz , e prawdy nikt nie mówi. Du o osób si pakuje. Go ci ce
znów pełne. Co jest? – pytamy. Gazety notuj same zwyci stwa.
Wojska pełno. Kwatery. Niestety nasza armia si cofa.
Um czeni jeste my staniem i goszczeniem naszych wojsk. A wi cej jeszcze my l o
tym, co nas czeka. Wi c drugi raz b dziemy opuszczeni i zdani na łask naszych
wrogów?
11.XI. roda przeszła gwarnie. Naokoło domów stoi wojsko i konie. U mnie kwatera.
Oficerowie, mili ludzie. Wszyscy strudzeni forsownym marszem i wojn . Opowiadaj
nam, gdzie walczyli, w ilu bitwach byli. Wymieniaj miejscowo ci: pod Kra nikiem,
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Komarowem, Jarosławiem, Samborem. Z całego grona oficerów zastali my my
czterej. Łzy im błyszcz w oczach na wspomnienie towarzyszów.
Odczuwamy serdecznie ich my li i poło enie. Staramy si umili im ka d chwil
wypoczynku w domach. Nie mo emy si do nasłucha opowiadanych szczegółów z
pola walki. Odje d aj . Do widzenia! Do widzenia!
W południe s inni, a na wieczór przyjechało tak du o wojska, e ju nawet miejsca
nie mamy. Wszyscy oficerowie przemili ludzie i wykształceni. Niektórzy z nich
zajmuj wybitne stanowiska, maj doktoraty, a od czasu obecnej wojny s w wojsku.
Ostatni, s na kwaterze, to piechota. Pułk lwowski. Maj rozkaz odjazdu o 5 godzinie
rano.
Po ich odje dzie widzimy, jak krzywd nam zrobili. Podczas gdy my z serdeczn
go cinno ci podejmowali oficerów, ołnierze odbili kłódk od mego kurnika. liczne
rasowe, wypierzone kokoszki wyhodowane takim staraniem i kosztem zabrali, zabili.
Z oskubanych piór białych i popielatych zrobili mi piramid . Nie byłam ju u siebie i
łzy jak groch spłyn ły mi z oczu.
Wyszłam do pokoju, zabrali mi podarowany chleb (przez oficerów, którzy odjechali
wieczór) a ze stołu zabrali i no e. Słu ba, co rzeczy oficerów i po ciel pakuje, du o
nam rzeczy kradnie, ale ci ostatni to li ludzie. Rusini.
Byłam cały dzie bez obiadu.
W rod wieczorem odjechała kolej, poczta, znajomi. Cisza, czy na długo?
Smutni jeste my. Sprz tamy w domu. Nie mamy ch ci ani mówi .
Sobota 14.XI. Patrole konne moskiewskie przyjechały. Defiluj go ci cem, gromadz si na
drodze. Z okna widz , e jad na Kukułówk „smotra ”2. Zaraz si tam rozgo cili.
Potem szukaj dalej kwater.
Niedziela 15.XI. Przyszła husaria gwardii. Id i id nieprzerwanie. Zalewaj nas jak lawa.
Kwatera. Pułkownik ze swoim oficerem. Wysoki do gładki w obej ciu. Rozmówi
si z nimi mo na. Rozumiej , co ja mówi . Rosjanie ci, co byli bli ej Polski lub w
Warszawie wyra aj si dobrze, s nawet grzeczniejsi. Pułkownik mi opowiadał, e
miał przyjaciela Polaka, tak e w randze pułkownika, ale zgin ł pod Lwowem.
Gotuj w mojej kuchni. Na kolacj przyszedł do kwateruj cego u mnie pułkownika,
pułkownik kozacki stoj cy kwater w s siedniej kamienicy. Ciemnowłosy, twarz
ci gła, wyraz chmurny. Po kolacji przegl daj mapy Galicji.
- Prosz pani – pytaj w pewnej chwili – daleko do Krakowa? Ile kilometrów?
- Doprawdy nie wiem, je d kolej , a ko mi i lini powietrzn , co innego,
przypuszczalnie – po namy le powiedziałam – 20 mil3. Panowie id na Kraków.
- Tak, idziemy do Krakowa.
- Panowie Krakowa nie dostan .
- Czemu?
- Bo b dzie silnie broniony.
- Pani wie, jak nasze kanony bij .
- By mo e, ale i nasi kanony maj .
- Przeszli my cał wschodni Galicj i jeste my w Bieczu. Za 5 dni b dziemy pod
Krakowem. Przyjechali my do Biecza na koniach i na koniach pojedziemy do
Krakowa.
- Zobaczymy – panowie Krakowa nie dostan .
2

z rosyjskiego = patrze (przyp. red.)
Autorka w celu wprowadzenia rozmówców w bł d u ywa której z dawnych jednostek odległo ci, by mo e
mili staropolskiej, która wynosiła ok. 7 km. (przyp. red.)
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- Wszystko w r ku Boga.
- Tak i ja my l , ale panowie Krakowa nie zdob d .
Rano odjechali wraz z kanonami w stron Gorlic. Za wszystko, co wzi li, zapłacili.
Wprawdzie poni ej warto ci, ale zapłacili...
Wojsko rosyjskie idzie dwa dni bez przerwy. Szare mundury maj . Roi si na
go ci cu. Ju oko tym widokiem znu one. Rozbiegaj si po domach. Jak nie dostan ,
rabuj .
Konnica jedzie z pikami. Wojsko ma bagnety. W dalszym ci gu rozró niamy wysokie
i ogromne czapki czarne, popielate czarne z czerwonymi. Domy lam si , e s to
Kozacy. Jad na koniach z pikami. Lud we Frysztaku nazwał ich antychrystami. Z
chwil ich przybycia zaczyna si orgia niszczenia domów, rozbijania sklepów,
zabierania rzeczy. Płacz ludzi idzie w ich lady. Twarze dzikie, grabie i trunkami
podniesione. Hałas, wrzask, dobijanie si do piwnic, rozbijanie kłódek. Moskale z
Kozakami zgodnie chodz od domu do domu. Wywlekaj bydło, prosi ta i „kurku”.
Mi dzy sob rozbijaj si przy rozdzielaniu łupów.
Ludzie nie pi , zm czeni, ycia nie pewni.
U mnie kwatera zgłoszona, ma przyjecha generalny doktór. Byłam zaciekawiona.
Wchodzi człowiek redniego wzrostu, t gi, starszy, o zwykłej u nich twarzy. Ten ma
wyraz dobroduszny. Kłania si i wita. Zaczyna mówi . Zrobił na mnie wra enie, e
jest mało inteligentny. Towarzysz jego adiutant umie po polsku i wi cej ma
towarzyskich zalet. Smakowała im moja wódka. Doktór nawet nie proszony chodził
do kredensu i nalewał sobie. Rano o godzinie 5 odjechali. Rachunku za słom dla
koni, siano i przyj cie nie wyrównał, tylko podzi kował: „Horoszo4 mieszkanie. Oby
dał Bóg, eby tak zostało!”
Kwatera za kwater – na noc. Przez cały dzie dom zamkni ty. Co troch dobijaj si
ołnierze. Jak wejd wszystkiego si napieraj . Wyj nie chc . Gdy bardzo kolbami
we drzwi bij , musi si im otworzy . Najcz ciej rozmawiamy przez okno i przez
okno dajemy mleko, czaj5. Chc wszyscy chleba. Nie mamy. „Otwieraj my
posmotramy”.
Czasami nas oszukuj . Kwatera dla oficera – otwieraj! Pokazuje si , e to tylko fortel,
eby si dosta do mieszkania. Musimy si okupi .
21.XI. Moje imieniny. Sobota. Nie ma mowy, eby i to garstka znajomych przyszła do
mnie, co została, bo na drodze pełno wojska, które maszeruj i jad nieprzerwanie.
Ten mundur szary, ziemisty, działa na nas Polaków nieprzepart odraza.
Z 21 na 22 bm. Kwatera. Oficerów 9-ciu, w tym komendant. Ci byli w Polsce w Warszawie i
w Łodzi. S to ludzie inteligentni i znaj cy formy. Mo na z nimi rozmawia . Stoj
Kozacy.
22.XI. Dzi niedziela. Niepodobna wyj do ko cioła. Ludzie zmartwieni przybiegaj do
starszyzny z za aleniem. Na moje pro by komendant wysłał oficera. Zwrócono
znajomym zaj te ju rabunkiem bydło i woły. Mam cho to zadowolenie. Wszyscy
pytaj si o drog do Krakowa. Te pytania zaczynaj mnie niepokoi .
Po południu przyszedł rozkaz oficera o cofni ciu si do Brzostku. Czy to było dla nas
wskazówk , e nasze wojsko idzie naprzód? Ju si boj cieszy .
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1.XII. Wojska moskiewskiego mniej idzie, natomiast widzimy pierwsze ich treny6 z
towarami. Kształt wózków inny. Mo emy si spokojnie przespa , co w domu
załatwi .
Słyszymy w oddali armaty. Pierwszy raz od 2 tygodni. Wojska nie widzimy, tylko
patrole w lewo i w prawo go ci cem przeje d aj . Domy zamyka si w dalszym
ci gu.
Nasz sklep katolicki „Kółka Rolniczego” uległ zniszczeniu. Nie mamy ju gdzie
zaopatrywa si w konieczny towar. Nie ma ju i nafty ani soli.
Ludzie id do miasta. Moskale sprzedaj im zagarni ty towar i pytaj o ró ne rzeczy.
Ludzie im obja niaj i za darowany im towar wskazuj , kto gdzie mieszka, jak si
nazywa, co ma. Jakie to smutne my li nasuwa. Tyle szkół i pracy, a naród nasz nie
wie, e jest Polakiem. Dla małych korzy ci wydaje swoich. W ród tych wszystkich
okropno ci jeden cier wi cej.
W ostatnim tygodniu listopada mieli my nieg, potem mróz. Najni szy był 9 stopni
Reum7.
Zaje d a wózek na nim siedzi oficer, na drugim wózku rzeczy. Wchodzi młody
człowiek, prosi o mo liwo zagrzania si i o czaj. Ludzie gotuj sobie niadanie.
Witaj c si ze mn przedstawiaj si . Zdumiałem si . Pierwszy dopiero z oficerów
europejskiej kultury form zachował. Zwykle Rosjanie, gdy wchodz do naszych
domów witaj si podaj c r ce, inni si kłaniaj , ale nie przedstawiaj .
W rozmowie obja nia mnie, e jedzie do Kijowa po karabiny maszynowe. Odjechał
zaraz, a mnie tłocz si my li czarne. Jak nasi nie przyjd pr dko, to Rosjanie ju
sza ce po górach sypi i rowy kopi , l po karabiny – a potem, co za ci kie zadanie
b dzie dla naszych wojsk.
Moskali dlatego mniej, bo poszli do W gier pod Limanow inni na Zakliczyn, bli ej
Krakowa. Nowiny to spó nione, ale zawsze jaka wskazówka.
Z dwóch stron słyszymy huk armat. Znowu nie mamy adnych wie ci. Nie wiemy
nawet czyje armaty tak hucz .
Chwalili si Rosjanie, e zdob d Kraków. Opowiadali, e z północy idzie ich jedna
armia, od wschodu druga, a od południa, to jest z naszej strony, trzecia armia.
Rozkładaj mapy naszej Galicji. „Ot tak idziomy8 – wskazuj – armia północna tak
wschodnia tak a my tak”.
- „Wasi siedz na zachodzie. Kraków b dzie nasz”
- Kraków nie b dzie wasz!
- Najpierw nasz, potem polski.
Milkniemy, ale my li nasze ci gle przy Krakowie. Ta fala ołnierzy moskiewskich, co
tutaj była jest pod Krakowem. Wiemy, e w interesie Austrii jest nie da im Krakowa.
Przypuszczamy, e nawet germanie b d broni Krakowa, bo i ich interes gra tutaj
rol . Kraków oddany, to otwarte bramy do Prus, a mo e i do Wiednia. Z drugiej
strony, co za obawa, eby kule armatnie nie obróciły w gruzy drogiego miasta.
Kraków! Nasz ukochany polski Kraków! Tam zawsze pami tki. Tam nasze ko cioły.
Tam tyle cudownych obrazów. Tam odrestaurowany Wawel. Tam nasze muzeum.
Tam tyle drogich pami tek. Groby naszych królów. Tyle głów otoczonych aureol
sławy i wi to ci, jak Jacka, w. Stanisława, Jana Kantego, Jadwigi i błog. Piotra
Skargi Paw skiego. On na Wawelu, gdy Polska kwitła pot g od morza do morza,
przepowiedział z ambony jej upadek.
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Słowa kaznodziei spełniły si . Ale i stamt d, z tej samej ambony na Wawelu padły
słowa pełne dla nas tre ci, nadziei, interesu, ycia i pot gi:
A ty jak feniks z popiołów powstaniesz
Z całej Europy ozdob si staniesz.
Nad głow prorocz Skargi wznosi si skromny pomnik w ko ciele. Du o lat upłyn ło
w niedoli i niewoli. Teraz kolej spełniania si jego proroczych obietnic dla nas „Z
popiołów powstaniesz”.
Wojna! Tyle domów, wiosek i miast spalonych, tyle łez ju popłyn ło, tyle popłynie.
Mo e z nas zmyj win , bo ze łzami wznosi si i nasza modlitwa...
8.XII. Słyszymy ci głe granie armat. Mamy znów du o Moskali. Kwatery. Wracaj
forszpany moskiewskie. Wioz naładowane wozy polskiej ludno ci mieniem: sianem,
słom , owsem...
Oficerów i słu by moskiewskiej cały dom. Jak si nie pilnuje, to zabieraj co si tylko
da. Cho by mieli wyrzuci , a przykro zrobi . Zamówiono kwater dla kapitana.
Przyj si musi. Wchodzi słu ba, ołnierze. Ale dziwnie si zachowuj . Wreszcie
wchodzi człowiek w ółtym futerku. To nasz kapitan – obja nia słu ba. Posta
pospolita wyraz zarozumiało ci na twarzy. Czapki nie zdejmuje. Obejrzał mieszkanie.
„zajmuj cały dom” – mówi mi – i rozsiada si . Słu ba grzeje mu obiad. Siadaj
razem i jedz . Co mi to podejrzane. Wychodz , cho bym miała zaprosi do mego
domu na kwater oficerów, to zrobi to, a ludzi tak ordynarnych w domu mie nie
chc .
Stan ło u mnie 10 lekarzy z Odessy, od czerwonego krzy a. Mi dzy nimi ksi dz i
słu ba. I có si okazało – e to aden kapitan. Za ten czas, co si wdarli do mego
domu obrabowali mi szafy i przeszukali, naturalnie naruszyli zamek. Du o rzeczy
potrzebnych mi pobrali, bo i papiery. Szachy odebrałam dzi ki jednemu z oficerów.
Reszt rzeczy przepadło. Miałam tyko to zadowolenie, e samozwa czy kapitan
musiał momentalnie dom mój opu ci .
Lekarze s lud mi najinteligentniejszymi w wojsku rosyjskim – to rzecz pewna.
Wieczór przyszedł przyjemnie, o ile w obecnych warunkach mo e by o tym mowa.
Niedługo jednak u y mogli odpoczynku w moim domu. W nocy hałas i dobijanie si
„Otwieraj! kwatera dla generała!” Moim go ciom dano rozkaz odjazdu. Odjechali
raniute ko.
Stoi kwater generał od kanonów9 nr 48. Przed paru dniami był ju u mnie. Mówi c
szczerze, niewielka pociecha. Oficerowie do s grzeczni, ale słu ba prostacka.
Generał wysoki, małomówny, powa ny. Nie maj adnych rzeczy, ani naczynia.
Wszystkiego potrzebuj , za nic nie podzi kuj . Telefon ustawili w kuchni. Hałas z
telefonu, z ci głego ruchu słu by, odchodz cych i przychodz cych po rozkazy.
Sobota rano 12.XII. Słyszymy ci gle granie armat, raz z jednej, to znów z drugiej strony.
Mówi nam: nasi pobili w górach Moskali pod S czem, pod Limanow . Wieczór
słyszymy strzały bli ej.
Tren moskiewski jedzie w stron Jasła, a kanony z amunicj do nas. Zdaje si , e
b dziemy mie bitw . Starszyzna schodzi si na narad . Twarze maj powa ne i s
zdenerwowani. Siedz nad mapami. Rozkazy wydaj coraz szybciej: na pozycj .
Telefon pracuje dzie i noc. Całkiem spa w moim pokoju nie mo na. Ju mnie głowa
boli.
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Słu ba i ołnierze zmartwieni. „Strylaj ! Madiary si przedarł i id na nas.” –
powtarzaj mi dzy sob .
Mówi nam nasi ludzie: „Nasze wojsko w Gorlicach. Bitwa była w Mariampolu. Jutro
do Biecza si zbli aj .”
Niedziela 13.XII. ołnierzy rosyjskich bardzo du o. Trudno si przepcha . Cesia poszła do
ko cioła. Huk armat bliski. Walka w Libuszy, Strzeszynie. Nasi bij Moskali. Generał
wyjechał na pozycj . Posłany mu obiad zwrócił. Wracaj dopiero wieczór. Telefon
huczy i tr bi bez ustanku. W łó ku le c z telefonu zrozumiałam, e si wojsko
rosyjskie cofnie. Rozkaz wydany na pozycj : „odwrót”.
W poniedziałek rano dnia 14.XII. odjechał generał z oficerami. Został jeden, który ma i
na pozycj na Beln . Rano, koło godz. 7 idzie piechota: 13 regimentów. Noc
przyjechała konnica. Za chwil dym. To most na odchodnym Moskale podpalili.
Dzi ki 2 gospodarzom i dzieciom s siada, którzy fos podbiegli, most ocalał. Moskali
kilku zostało do pilnowania. Jak si ludzie zbiegli w celu obrony, padły strzały.
W porze popołudniowej artyleria rosyjska zacz ła rzuca szrapnelami i granatami. Od
strony Załawia koło sztreki pokazała si nasza patrol konna. Ułani. Ich ładne mundury
wida z daleka. Batalia na Belnej jak ich spostrzegła – strzela. Po kilkunastu minutach
wznosi si na naszym przedmie ciu słup dymu. To stodoła pani Kowalskiej pali si .
Od niej zajmuje si s siednia stodoła gospodyni Wró kowej, dalej stajnia. Stodoły
pal si z hukiem, bo kwateruj ce u nas wojska zostawiaj naboje. Te eksploduj .
Skutkiem tego obrona niebezpieczna. Ludzie bali si i wysun maszyny i narz dzia
rolnicze. A ogie wprost szaleje. Wiatr ze wschodu, to mo e domy ocalej .
W powietrzu ci głe błyski nad moim dworkiem. Jeden granat rozerwał mi cian u
stodoły i stajni i zarył si w ziemi . Na moje szcz cie nie eksplodował. Ludzie
zbieraj si ogl da . „Ma pani szcz cie”- mówi mi.
Co my limy i czujemy, czy trzeba pisa ? Jak zorza ró owi obłoki nim dzie za wita,
tak nam rado podnosi do góry, a usta mówi : „Nie ma Moskali!”.
Miesi c cały byli my pod Moskalami: od 14.XI. do 14.XII.
Wtorek. Jest nasze wojsko!. Jak miły dla oka ten niebieski mundur! Nie wiemy jak mamy
okaza im nasz rado . Zapraszamy ich do domów. Zasypujemy pytaniami.
Go cimy. O prostego nawet ołnierza dobijamy si , eby si dowiedzie jak najwi cej
szczegółów. Dajemy kwatery.
roda. Wojska idzie ju du o. Konnica i piechota. Na górze, na Kurpielu jest nasza bateria.
Na górach i pagórkach siedz ołnierze. Napatrze si nie mog – tak nas to cieszy i
tak to malowniczo wygl da. Strzelaj tak silnie, e dom si trz sie. Moskale s w
Siepietnicy.
Okno w werandzie skutkiem silnego wystrzału spadło mi z góry na głow . Gdyby nie
kapelusz, to mogło mnie ci ko zrani . Kwatera z kwatera. Jedna miła, druga jeszcze
milsza. Jedzie konnica. Ułani. Wszyscy si na nich z przyjemno ci patrzymy, tym
wi ksz , e maj ładne konie. Patrol uła ska pierwsza do nas przyszła i za to maj
nasz sympati . Za chwil zje d aj koło nas – na plac. Mi dzy ułanami jest zwykle
du o Polaków. Doprawdy, e pójd ich zaprosi na herbat .
Mam ułanów w domu. Eleganccy chłopcy! a tyle w nich ycia i dziecinno ci, e
zasługuj na bli sz uwag . Opowiadaj nam, gdzie byli, gdzie walczyli, co si dzieje
w Europie. Moskale dotarli do Bardiowa i do Zborowa. Nasi byli w Eperjo na
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W grzech. e ich wyp dzili i bij . Pod Limanow nasi rozbili im jedno skrzydło.
Najwi cej nas interesuje opis walki. Pod Starym S czem była bitwa.
Koni 30 odje d a z jednym oficerem a 4 wy szych rang oficerów zostaje u mnie, bo
maj w tej stronie pewn misj . Obja niaj nam, o co rzecz idzie. Wi c s jeszcze
ludzie bohaterskich czynów działaczami! Zdaje si nam, e to obrazek z trylogii
Sienkiewicza, a nie rzeczywisto . Patrzymy na nich z tym wi kszym podziwem, im
niebezpiecze stwo wi ksze w tej wyprawie im zagra a. Mo na prze y długie lata w
codziennych warunkach jedni obok drugich przechodzimy oboj tnie. Teraz moich
ułanów poznałem okazyjnie, a los ich tak mnie zainteresował, e gdy wieczór poszli
na wypraw , modliły my si z p. Helen i z Cesi . Nie mogły my spa , bo obawa o
nich, eby nie wpadli w zasadzk była tak silna. Nad ranem nasi mili chłopcy wrócili
nam. Tak si ucieszyły my jak najmilszymi krewnymi. Na drug noc powtórzyli
wypraw . Zabawili dłu ej i wieczorem wrócili zdrowo. Tym czasem w moim domu
była kwatera lekarzy i jednego kapitana. Wobec tego moim ułanom nie było
wygodnie, ale to tacy zacni ludzie, ze wszystkiego zadowoleni. Ale ich kwateruj cy
chwilowo kapitan jest grzeczny i towarzyski i tak e yczliwie moich ułanów przyj ł.
Wytworzyła si bardzo sympatyczna pogadanka ogólna i wieczór przeszedł bardzo
mile. O ile rano odjechali Szcz
Wam Bo e i Do widzenia! – Do widzenia!
Jedzie du o konnicy. Wspaniały „Fenster promenad”10. Wtem zje d aj na plac.
Pobiegłam do werandy. Ustawiaj si przed moim domem szereg za szeregiem.
Starszy oficer wyznacza miejsca, a siedzi na licznym koniu, otacza go du o oficerów.
Otwieram werand . Prosz , niech panowie u mnie spoczn .
Wchodzi ten starszy pan. Tytułuj go generałem. Przyjechali z Gorlic i Grybowa.
Robi im herbat . Go ci tak du o mi przybywa, e mam ju 30 panów. Generał pisze
na stole w jadalnym pokoju. Wszyscy stoj . Potem po nazwisku wymieniaj oficerów.
Jest to ceremonia rozdawania orderów. Jeden młody tak si cieszy, z tak miło ci
patrzy na swoje odznaczenie, e mu wszyscy gratulujemy.
Odjechali w stron Jasła. Oby szcz cie szło w ich lady!... Gdyby zawsze w moim
domu byli ludzie na kwaterach tacy sympatyczni to nie była by wojna, ale jedna jasna
chwila przyjemno ci. Musiałam wi c pozna i odwrotn stron medalu. Dano mi
konie od Infanterie Munitions Park 2. Ludzie, Niemcy z Grazu, troch Czechów. To
nie byli ludzie. Tacy li. Tylko stan li rozbili mi w drewutni cian . Płoty tn , dranki
pal , gospodaruj w mojej słomie. Zaj li co si tylko dało, nawet komórki. Zrabowali
materiał z deszczek, poprzestawiali mi dzy konie. Chciałam pomówi z ich komend .
Nie chcieli powiedzie gdzie stoi. Po 2 dniach przyszedł oficer. Niemiec. Nie rozumie
nic. Prosz jednej znajomej pani, ta mi tłumaczy o co rzecz chodzi. „Który ołnierz to
zrobił? Ukarz !”. Nie wiem. Mnie nie o kar chodzi, ale o wynagrodzenie szkody z
wzi tej słomy, i o zwrot deszczek. Panna M. tłumaczy, widz , e ten pan robi si
czerwony, gada i z pasj odwraca si i odchodzi.
- A temu co si stało?
- Mówi, e mo e za 24 godziny b dzie w ogniu, a pani go drobiazgami zajmuje.
Zdumiałem si , bo có to ma do rzeczy. eby nic nie zapłaci , w ten sposób si
wykr cił.
Jeden ze znajomych mi oficerów przed paru dniami obja nił mnie, e za pasz wzi t i
szkody jest nakaz płacenia. I ja tak wymy lałem, e cesarz nie chce wyzysku swoich
poddanych i tak ju bardzo zniszczonych przemarszem naszych wojsk, potem
miesi czn niewol i rabunkiem Moskali. Trzy dni jeszcze stali. Wszystkie deszczki
znikn ły. Zapewne sprzedali. Nie wiem. Zostawili wszystko zrujnowane. W tej chwili,
10
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gdy wspominamy oficer odwrócił si i odchodzi, a ja patrz jeszcze i uszom nie
wierz , przychodzi znowu oficer i da kwatery.
Byłam tak roz alona, zrobion mi przykro ci i szkod , e po raz pierwszy
odmówiłam go cinno ci oficerowi austriackiemu. I nie ałowałam tego. Ten pan
stan ł w s siednim domu. Gdy gospodyni zaprzeczyła zabraniu słomy ołnierzom,
kazał jej powiedzie : „Jak b dziecie si nam sprzeciwia ka was patroli
wystrzela !”
Wigilia rano. Odje d aj moi lekarze, wszyscy wykształceni i uprzejmi a kapitan dobry
człowiek, z narodowo ci Czech. Jad do Gorlic. Taki rozkaz dostali. My lałam, e
zostan u mnie na „szczodry wieczór”. Oni tak e byli tego zdania, b d ze mn stroi
drzewko. Pojechali do Gorlic. Czemu do Gorlic?
Sprz tamy. Sko czyli my. Jest oficer, chce si zagrza . Prosz go u przejmie do
pokoju. Napił si herbaty. Pytam: gdzie pan jedzie? – do Zagórzan. Na wieczór
zamawiaj kwater dla 6 oficerów. Jestem bardzo zmartwiona. My lałam, e troch
odetchn . Ale có mam robi ? Przyj łam. Powiedział mi ten wojskowy, e panowie
przewa nie s Czesi, ci co prosz o kwater . Miałam dot d tak dobrych ludzi z
czeskiej ziemi, e mnie to dobrze usposobiło. Zapisał ich: 6-ciu oficerów ze sztabu
2/6. Za chwil zgłaszaj si inni. Zaj te. Znowu inni – zaj te.
- Co to ma znaczy ? Jestem zaniepokojona.
- Tylko jak jest Rigzug11 mamy takie cz ste kwatery.
Wieczorem wchodz zamówieni oficerowie. Pierwsze wra enie odbieram
niekorzystne. Weszli, nie przedstawili si . Kapitan o ponurym wyrazie twarzy. S i
Niemcy i Kroat. Nie szczególnie ich rozumiem, bo mówi inaczej ni ci, którzy dot d
tu byli. Jest mi mi dzy nimi obco i niemiło. Słu ba nie do zniesienia. Wieczór id si
poinformowa , czy maj po ciel, bo niektórzy maj łó ka i koce z sob , innym musi
si sła . Ci maj , ale przy stole siedzi nie 6, ale 10 panów.
- Ilu ja panów wła ciwie mam.?
- Ci panowie nadeszli i szukali kwatery i nie znale li. Chc tutaj przenocowa .
Po ciel ze sob maj . Dobrze. Ci tak e si nie przedstawiaj , ale z pierwszego rzutu
oka wida , e ludzie inteligentni i obyci w towarzystwie. Pomówiłam troch . Dałam
im wódki, ciastek i jabłek – nic wi cej nie miałam, bo kuchnia moja zaj ta przez
wojskow kuchni ołnierzy. Kuchnia tych drugich panów ma przyjecha o 10
wieczór. miej si i mówi , e dostan pierogów z jabłkami. Ale ci drudzy ze sztabu,
maj , ale niego cinni. Dali im tylko ciastek i herbaty, troch fig, cho w dniu wigilii
mogli kaza kucharzowi zrobi im co ciepłego.
Kuchnia spó niała si . Kolacji nie jedli. Byli to oficerowie od ci kich haubic.
Wigilia, a ja siedz w moim pokoju, jak w wi zieniu. Słu ca idzie o północy „na
pasterk ”.
Bo e Narodzenie. wi to pokoju i wesela. Ale w moim domu wojna. Rano oficerowie ze
sztabu odjechali, a słu ca spakowana stoi. Jak tylko mo na zrobi przykro . Robi .
Psuj , zabieraj co tylko mo na, co si da. Wieczór słu ca odje d a. Oficer aden si
nie pokazał. Kapitan ten, co przypadkowo nocował u mnie przyszedł si po egna ,
podzi kował za go cinno .
- Niech pan zajmie dzi kwater . B dzie panu wygodnie. Tamci ze sztabu co tylko
odjechali.
- Dzi kuj pani, mam rozkaz jecha do Gorlic.
11
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-

Panie kapitanie, co to znaczy?
Ano my odjedziemy, a b d kwatery rosyjskie.
Pociecha wielka. Rzeczywi cie. Pan kapitan artuje.
Nie. Idzie du o Moskali. My w mniejszo ci i cofamy si .
Wi c tylko 10 dni byli my odbici.
Niech pani si tak nie smuci. Wojna jest jak fala. Naprzód idzie i w tył si cofa.
Tak smutnego Bo ego Narodzenia nie miałam.
- Cesiu chod my spa – mówi do mojej słu cej. Czuj si tak bardzo znu ona i
zmartwiona, e dzi ju nic nie sprz tam, bo nie mam siły.
- Dobrze by to było prosz pani, bo i mnie głowa boli, ale jad ce treny stan ły na
odpoczynek. Zało yli ognie pod wierkami koło domu i r bi dranki wzdłu drogi.
- Daj im Cesiu patyków, a niech nie rozgradzaj , bo potem kto pójdzie zniszczy mój
ogród.
- Ju to zrobiłem, ale to niedobrzy ludzie, same nieprzyzwoito ci mówi . Poszłam
sama, prosiłam. Dały my im patyków. R bali dalej i szydzili: „Moskale was spal ”
Odjechali. Do godziny 2 w nocy gasili my spaleniska. Ino wit wstała dziewczyna,
robi porz dki. aden z ołnierzy nie odszedł ganku, tylko pod progiem załatwiali
swoje naturalne potrzeby. Sprz tam i ja w pokoju, co cenniejsze rzeczy przenosz do
mojego pokoju sypialnego. Wtem wbiega moja kuzynka, adwokatowa Maciejowska.
- Wystaw sobie – mówi do mnie – patrol nie chce mnie przepu ci przez most. Co
tu robi ?
- Oficer jest w domu Buczy skiego. Id popro .
Poszła. Oficer pozwolił, ale ołnierzom nic nie powiedział. ołnierze mierz do niej.
Musiałam raz jeszcze wraca si . Dopiero ołnierzom kazano przepu ci j tych par
kroków do domu za most.
Cesiu, le jest. Patrol idzie wstecz fos . Do ko cioła i nie mo na. Niedługo b d
Kozunie. O Bo e! Bo e jak smutno i strasznie!
wi ty Szczepan. Ostatnie nasze patrole odchodz koło 10 rano. Przedtem podpalaj
snopkami most. Ludzie ratuj . Za godzin widzimy Moskali na mo cie, na górach od
wi can, na górach od Binarowej. Id nie jak dot d, zrazu troch , pó niej du o, ale od
razu idzie ich bardzo wielu go ci cem, inni rozbiegaj si po domach, id sztrek i z
gór schodz . Od razu jeste my zalani szar fal .
Drzwi zamykamy. Za chwil dobijanie si . „Gdzie Austriacy. ołnierze? Otwieraj!”
Otwieramy okno.
- Chleba dajcie! Sadła dajcie!
- Nie mamy, mo emy wam da mleka, albo czaju.
- Dajcie pani.
Znowu bagnety uderzaj miarowo. „Otwieraj!” Znowu rozmowa i jaki okup.
Obawiamy si , e nam rozłupi drzwi, albo zepsuj zamek. Byłoby to straszne. Nie
mo na by domu zamkn na noc. Wobec tego cz ciej otwieramy mieszkanie. Ka dy,
kto wchodzi, pyta: „Gdzie Austriacy ukryci? Posmotramy!” A pó niej: „Dajcie chleba,
dajcie miodu” itd. „Raz ju wybiegłam na ulic , mo e jaki oficer pojedzie, to
poprosz , niech pijanego ołnierza z domu zabierze. Udało mi si , bo rzeczywi cie
jechał. Trafiłam na człowieka grzecznego. Kazał ołnierzom zabra go. Pijanica nie
poszedł. Dopiero jeden z oficerów zsiadł z konia i ołnierza zabrał.
Wieczór zapaliłam lamp . Dziewczyna okna zasłania, bo wiatło zwabia Moskali, jak
my, tak oni do wiatła lec . Mo e ju b dzie spokój. Naraz uderzenia kolbami tak
silne jak huk armatni. „Otwieraj! Gdzie Austriacy? Posmotramy!” Przestraszyłam si .
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Otwórz Cesiu! Wchodzi trzech ołnierzy wysokich, t gich. Bagnety błyszcz , na
gwerach nało one elazo, jakby szli do szturmu.
- Dajcie wina! Dajcie rumu! Dajcie chleba!
- Nie mamy.
- Otwórz, ja sobie posmotram. Co tutaj macie? A co tutaj macie?
Id do pokoju. Prosz : Nic nie ma do picia. Wreszcie bior lamp , pokazuj pokoje.
Próbuj zamków u kredensu. Co to b dzie dalej. Jak przeszli przez cztery pokoje,
bior wiatło i do kuchni wynosz . Wyszli. Odetchn łam. Nie boj si ni strzałów, ni
bagnetów, ale gdy nam zmusili otworzy spi arni i zabrali wszystkie zapasy z takim
trudem zdobyte, byłaby szkoda niepowetowana. Dusza moja jest tak bole nie
dotkni ta, e musiałam wprowadzi do pokoju, nast pnie zni y si do pro by eby
odeszli, e wszystkie nerwy mam poruszone. Szcz cie nasze, e nie byli pijani.
Niedziela w. Jana, rano. wi ta z Moskalami. Łzy same padaj z oczu jak groch. Tak jak
skrzywdzonym dzieciom, tocz si same.
Niedziela wieczorem. Kwatera. Zamówiono dla 6 oficerów. Na dworze rz sisty deszcz pada.
Wchodzi słu ba, ustawia kuferki. Kucharz nastawia kolacj . Dranki i moje deszczki
r bi . Wtem otwieraj si drzwi, wchodzi 6 oficerów. Nie dostali my miejsca –
mówi . Podobno pani ma cztery pokoje?
Jak si wszyscy zgromadzili jest ich 10-ciu. Niektórzy si przedstawili. Nazwiska
ładnie brzmi , bo polskie: Szczerbi scy bracia, Stanisławowski, Janik, Dajerski. Ale
nie Polacy. Dusz maj rosyjsk . S i nazwiska ruskie: Aleksandrowicz, Greczenko i
inni. S to oficerowie od kanonów nr 9.
Niedziela wieczór. Armaty nasze słyszymy.
Poniedziałek rano. Zaj li pokoje, słu ba kuchni . Konie w stodole i wozowni. Cały dół
zaj ty. Kapitan jest w sile wieku. Reszta oficerów to młodzie , wesoła, pełna ycia.
piewaj , ta cuj miej si hała liwie Jeden pokój dało si odosobni dla mnie.
Urz dziłam jak fortec i tutaj całe dni sp dzam.
Poniedziałek wieczór. Armaty nasze grały cały dzie , a noc ksi ycowa o wieca straszn
walk na karabiny.
Wtorek. Ludzie si znowu zbiegaj do komendy. Opowiadaj zrobione im krzywdy. Lud jest
łatwowierny i bezbronny. Moskale bardzo ich wyzyskuj , inni krzywdz . Na
przykład: Bior , zgodz , wydadz kwit. Pokazuje si , e jest bez podpisu i
wskazówki, z którego regimentu. i przepadło. Du o zabieraj w nocy. Naturalnie
kwity wystawiaj pisane po rosyjsku.
roda. Wczoraj i dzisiaj obudził nas huk z armat. Strzały nas ciesz i budz nadziej , e nie
b dziemy tak opuszczeni, jak to miało miejsce od 12.XI. do 14.XII.
roda wieczór. Przestano strzela . Czy nasi si zm czyli? Czy, bro Bo e, si cofaj ?
Cała nasza e ska szkoła zaj ta jest dla rosyjskiego czerwonego krzy a. Podobno
du o rannych maj . W czerwonym krzy u s i Rosjanki.
Czwartek rano. Szare mundury moskiewskie na drogach, szare ubrania w domu. Refleks
szary pada od nich na wszystko. Szare deszczowe chmury na niebie. Szare nasze
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go ci ce od błota. Ju i dola nasza zaczyna by szara. My l snuj szar prz dz
przygn bienia. Dusza szarzeje od zmartwienia. Co słycha z naszym wojskiem? Ani
wie ci, ani gazety, ani yczliwych osób tylko szara barwa przed nami i koło nas,
Moskale!
Czwartek wieczór 31.XII.1914. Zako czenie roku. Sylwestrowy wieczór. Jeszcze takiego
smutnego dnia my nie mieli. Widzimy nasze niebieskie mundury na go ci cach, ale
niestety, pod konwojem ołnierzy rosyjskich. Przeprowadzili ich rano, południem i
wieczór. Południem bardzo du o. Wzi li ich pod Mszank i w Sitnicy. Jednych
„wysmotrały” Kozaki we nie, innych wzi li sił .
Nowy Rok 1915 (pi tek). Dzi nas strzały z armat przywitały. Miłe nam takie „dzie dobry”.
Nasi armatami dali nam zna , e pami taj o nas, e zaj tych stanowisk nie
opuszczaj . Tym zło yli nam najlepsze noworoczne yczenia. Nawzajem yczymy im
z serca: „Niech szcz cie i sława b dzie z wami! Pobijcie Rosjan!”
Nowy Rok wieczór. Mieli my mróz 3 st. R., wi c byłam w ko ciele. Ko ciół jest zawsze
nasz pociech , a w dniach obecnego smutku odczuwamy to podwójnie.
Echo z gór przynosi nam i odbija w doliny walk na karabiny.
Sobota 2.I. rano. Armaty i walka na karabiny cały dzie . Mówi nam ludzie, e nasze patrole
były w Zagórzanach. Nie bardzo wierzymy. I dzi du o naszych prowadzono pod
stra .
Dzi Moskale swoich rannych wywo z Biecza. My lałam, e sytuacja dla nas lepsza.
Ale patrz c na dobry humor oficerów w moim domu, nic ju nie kombinuj , ale...
Oficerowie pochwalili si , e zabrali naszym 4 armaty, 2 zepsuli a 2 przywie li do
Biecza.
Sobota wieczór, 3 kwadranse na 10 w nocy. Walka nie tylko nie ustaje, ale staje si
gło niejsz .
Niedziela 3.I. Bitwa trwa ci gle. Nasi w górach i w okopach. Moskale ryj ziemie, robi
swoje „dekunki”12.
Zima tegoroczna bez mrozów. Cz sto deszcze padaj . Błoto wielkie. Je eli si
przeje d a tyle wozów, takie masy koni, tysi ce ołnierzy moskiewskich, to mo e
mie poj cie jak wygl daj nasze drogi.
A w domu 11 oficerów i tyle słu by. Ludzie od telefonu ci gle si zmieniaj z
rozkazami i po rozkazy. Istna stajnia. A jednak to jeszcze przykro mniejsza od tej,
gdy pro ci ołnierze id c bez komendy wpadaj „smotra ” do naszych domów. Ale i
zła rzecz ma czasem dobre strony. Dokucza nam błoto, ale Moskale, co zaczn kopa
rowy maj wod i nie mog robi tyle dekunków, co zamierzali.
Poniedziałek 4.I. Jak nasi nas nie odbij , to wszystkim nam grozi głód. yto jest w cenie 5
guldenów za 25 kilo, pszenica 6 guldenów. Owsa ju nie ma. J czmie tak e bior
dla koni.
Ci gły zabór wszystkiego. W wi ta jak wpadli Moskale, rabowali nawet chorych na
łó kach, czy co nie chowali. W ka dym domu obrazek smutku.
- Mamo, daj nam chleba, je nam si chce – wołaj dzieci.
12
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- Zaraz wam dam, tylko posprz tam izb po Moskalach, którzy u nas nocowali.
- Mamusiu, my nie jadły wieczerzy, tak my si bały Moskali.
- Ju id , dzieci.
Wtem przera ona matka załamuje r ce. Komora pusta. Chleb i wszystkie zapasy
zrabowane. Z drugiego domu słycha zawodzenie. Tam noc porwano wieprzaka. W
trzecim domu zabrano wszystk słom , owies. W czwartym krow , za któr rzucono
3 ruble. Inni szukaj zrabowanych koni. Innym wysmotrali ukryte zbo e na chleb.
Słowem – jedna nieustanna kradzie i krzywda ludu polskiego. Kto jeszcze
dzielniejszy, zgłosi si do komendy i do oficerów; czasem dostanie pieni dze. Kto nie
umie si zorientowa i nie wie, gdzie komenda stracił swój dobytek.
Wszystkim nam smutno i ci ko. Czuj si chora: od tej ci głej troski głowa mnie
boli. Le ałam trzy dni.
6.I.

Dzi mi lepiej. wi to. Byłam w ko ciele. Dzi mówiono mi: nasi na górach koło
Glinika i Kobylanki. Bitwa była w Mariampolu. Bij si dzielnie dzie i noc. Je eli
we miemy w rachub , e naszego ołnierza jest mniej i nasz ołnierz ma mniej czasu
na wypoczynek, a prac wi ksz , to rzeczywi cie bij si znakomicie jak bohaterzy.
Jest przepowiednia, e wojna sko czy si tutaj i e Moskale zostan pod Kobylank
pobici….
Generał, który si cofn ł z Biecza 14.XII. został podobno zdegradowany. Mógł
za da posiłków a nie cofa si . Tak opowiadaj rosyjscy ołnierze, ci którzy teraz
stoj , mówi , e si nie cofn . Przyszły Moskalom posiłki. Konnice i Kozacy.
Dzi rosyjski wi ty wieczór13. Gdyby mi kto był powiedział: w twoim domu b dzie
rosyjska wigilia i obchodzi b d swoje wi ta Moskale, my lałabym, e dostał bzika.
A faktem jest: Rosjanie, oficerowie obchodzili wi ta. Patrzyłam jak ubierali drzewko.
Choink oblepili gdzie – niegdzie srebrnym papierem, na gał zkach zrobili sztuczny
nieg z waty, gwiazd srebrn na szczycie. Wiele do powieszenia nie mieli: troch
cukierków, czekolady; cygara oblepili w srebrny papier. wiatła du o. Cało była
gustowna, wygl d naturalny.
W naszych niektórych domach, gdzie ubieraj drzewko (wzoruj c si na germanach) i
daj tyle niesmacznych, pretensjonalnych dodatków jak włosy anielskie, ła cuchy,
torebeczki kolorowe na cukierki, p sowe ze łbem diabelskim szklane kule itd., mniej
ta choinka nie ma wyrazu….

7.I.

W tym roku i kolenda wypadła u nas smutno i blado, bo dusza a chora od
zmartwienia. Płyn znane radosne, wesołe melodie, a serce udziału nie bierze. Smutek
czoła pochyla.
Kozaków du o. Zaj li kwatery w s siedztwie. Znowu moje płoty r bi . Musiałam i
do komendo. Pierwszy raz widziałam złoszcz cego si Moskala: „Wojna z Polsz !
Wolno nam!”.
- Czy i z kobietami polskimi?
- I z kobietami.
Ka e r ba .
- Wolno nam i strzela .
- Nie, nie wolno wam. Prawo mi dzynarodowe nie pozwala na to.
Rzeczywi cie r bali. Poprosiłam moich oficerów, eby si w to wdali. Dopiero mam
spokój. Nie tyle mi si nawet o płot rozchodzi, co o nast pstwa, bo wszystkie
wprowadzone szczepki, krzewy zostan zniszczone.

13
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Ci, co wyjechali, nie b d mieli do czego wraca . Moskale dom opuszczony uwa aj
za swój, gospodaruj w nim z cał swobod , łami , tłuk , rabuj , pal meble, co si da
zabra , zabieraj .
8.I.

Konnice i posiłki wracaj ku Jasłu, ci co dwa dni temu przybyli.

9.I.

Nasi strzelaj z armat cały dzie . Wieczór walka na karabiny. Słyszeli my, e wojsko
rosyjskie zniech cone. Boj si , eby si nie poddali Austrii. Mówili ołnierze:
„Pojedziemy na Liwocz, tam si okopiemy. Chyba, e przy takim niewielkim błocie
nie dadz si armaty na gór przewie , to pojedziemy na Jasło”. Austriacy tak ich
dobrze bili, e przypuszczali, e ich st d od cigaj , a my my si tak cieszyli!
Siostry piel gniarki wypłaciły rachunki. Doktorów tak e cz
wyjechała.

10.I.

Dzi si nie bij .

11.I.

Armaty słyszymy od rana. Wieczór walka na karabiny. Moskale maj lepsze humory.
Telefonuj po posiłki.

12.I.

Spodziewane posiłki maj nadej od Krakowa. Armia id ca od wschodu odst piła.
Cho to pociecha, e Kraków nie b dzie zbombardowany. Z drugiej strony wprost
nieszcz cie nas czeka, jak jeszcze tyle wojska nadejdzie. Wrócili lekarze i konnice, a
spodziewana jest piechota. Tysi ce koni stoi tutaj, ju brak paszy, je d po par
kilometrów po wsiach za owsem, sianem i słom . Ci co stoj dłu ej i komando płaci
po swojemu, nie według naszych cen, ale płac . Nie wyklucza to jednak rabunku
pojedynczych ołnierzy.

13.I.

Słyszeli my dzi troch strzałów z rana. Mamy mały mróz.

14.I.

Strzały oddalone na zachodzie słycha . Po południu nasi w górach energicznie
strzelaj . Widziano aeroplan, ja tylko słyszałem. Moskale mówi , e to nasz leciał od
zachodu.
Byłam w mie cie. Mówiono mi, e Warszawa ju w r ku niemieckim i germa skim.
Mróz jest 14 st. R. B dzie zima. Dobrze by to było, bo wojsko rosyjskie przyniosło z
sob choler i były ju 3 wypadki, gro ne, gdy koło domów konie i brud. Ludzie
bardzo bieduj bez soli.
Moskale obiecuj sobie i na W gry jak tylko ziemia zamarznie.
- Pytanie, czy was Austriacy puszcz .
- Pojedziemy. Tam ładne zamki, to im popsujemy jak Madziary nam w Rosji.

15.I. Pi tek. Dzi mrozu nie ma. Polatuje nieg. Posiłki, piechota rosyjska, id od Krakowa
ju trzeci dzie .
16.I.

Bardzo silny ogie z dział od Gorlic, słabszy od strony Rzepiennika. Dzi mówiono
mi tak: Austriacy wybrali genialne miejsce i tam si okopali na górach. Sami Moskale
mówi , e nie mog do nich doj , a nasi do nich bij . Co Moskale przeciw nim
znacz , bior ich Austriacy w krzy owy ogie .
Dalej mówiono nam, e w zabitych i rannych i wzi tych „w plen” maj 8 tysi cy ludzi
Moskale. Rannych wywo z miasta do Jasła.
Wieczór deszcz.
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17.I.

Zastój we wszystkim. adnych wie ci. Gdzie nasi znajomi walcz ? Ani idei, eby im
przesła pozdrowienia.

18.I.

Rano silny huk armatni od Gorlic. Po południu oddalone echo dolatuje z południa od
strony Dukli. Chwalili si tutejsi oficerowie, e koło Krakowa zdobyli fort. Nie
wierz .

19.I.

Cały dzie spokój. Nie słyszymy strzałów. Rosjanie zadowoleni, bo to ich wi to
„Jordanu”. Za to w nocy nie spali ołnierze tylko patrolowali, bo podobno nasz patrol
widziano niedaleko.
Dzi mały mróz i wiatr.

20.I.

Słyszeli my dzi strzały armatnie. Mówiono mi, e nasze patrole były na Załawiu.
Moskalom przyszły posiłki.
Godziny i dnie tak si nam dłu bez adnej wie ci i pociechy, e zaczynamy szuka
sztucznych wra e . I tak pytamy si o ró ne rzeczy - kabałki. Kabałka bardzo
łaskawa. Przepowiedziała: miłe towarzystwo, listy, wiadomo ci z obcego miasta,
prezenta dla domu, przyjemno ci, go cie. Wi c mo e nasi przyjd ? A z nimi rado ,
nowiny, listy, poczta, kolej i ycie spokojne.
A jak przyjd tacy ludzie jak Inf. Munitions park 2, albo jak słu ba tych 6-ciu ze
sztabu, to b dziemy w gorszym poło eniu jak pod Moskalami… Przed swoimi si nie
zamykamy a oni nas rabuj , zabieraj , niszcz , a co najgorsze ob miewaj : „W Galicji
nie ma chleba, nie ma cukru - nic nie ma?” A przecie oni jako swoi nam da powinni,
bo my swoimi zapasami go cili my nasze wojsko. Moskale tak e zabieraj co chc ,
wi c tak nam przykro! Wreszcie odjechali nie podzi kowawszy! Ale e to było w
wigili , a dla nich tak e w. wieczór, a w taki dzie ka dy człowiek yje wi cej
sercem, wi c to tym dziwniejsze mi było i pami ta ich b d jak zmor .
Nasi, Polacy, s najgładszym i najuprzejmiejszym towarzystwem. Nam, Polakom,
dziko przedstawiaj si ludzie siedz cy przy stole w czapkach, kamizelkach,
rozkładaj cy si przy jedzeniu na fotelach. Nasi panowie, kiedy s zm czeni tak e
u ywaj swobody, ale i tak s elegantsi i milsi w sposobie swojego wywczasu.

21.I.

Dzi rano o 9 godzinie wymaszerowały posiłki rosyjskie, piechota w liczbie 4 tysi cy
nadesłane im wczoraj od Tarnowa. Poszli do dekunków.
Bitwa. Armaty nasze i rosyjskie graj . Idziemy spa wieczór o 11 godzinie a słyszymy
jeszcze strzały z karabinów. Co ci nasi biedni ołnierze u yj ! Moskale
przyzwyczajeni do zimna, nie tyle je odczuwaj , ale nasi s delikatniejsi. Jacy oni
musz by zzi bni ci. A jeszcze strzelaj .
Nie mamy gazet. Oficerowie, co u mnie stoj kwater , mówili mi, e Włochy,
Rumunia przestały by neutralne i wydały wojn Austrii. Ile w tym prawdy, nie mog
si zorientowa w sytuacji, Chciałbym eby to była tylko blaga.

22.I.

Dzi tak samo jak wczoraj armaty nasze i rosyjskie hucz . yjemy nerwami.

23.I. Sobota. Ostatnim wra eniem dnia wczorajszego był słyszany odgłos walki na karabiny.
A dzi przy pierwszym otworzeniu oczu znowu słyszymy walk na karabiny. A wi c
zdajemy sobie spraw , e bitwa trwała cał noc.
Zima w tym roku jest łagodniejsza ni zazwyczaj, ale i tak noc na stanowiskach
biedni ci wojskowi marzn , zazi biaj si i cierpi . A je eli, którego zrani kula i pada
na nieg, a pomocy zaraz mie nie mo e i ginie z upływu krwi, to rzeczywi cie
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tragiczny, nieszcz liwy to los. A jak to chłopiec w rozkwicie wieku? A jak to jest
ukochany syn? A je li to szcz liwy ma i ojciec dzieciom? To takie bolesne, straszne,
okropne! Niejednego z rannych staranna r ka mogłaby wróci do ycia, na pociech
rodzin i społecze stwa, a tam doj nie mo na, by im da pomoc, nakarmi , odzia ,
zapewni wygod , okaza im serce, przynie ulg i pociech . A tu nic zrobi nie
mo emy i mamy takie uczucie, jak by nas w wi zieniu zamkni to.
Bitwa blisko, o par kilometrów, a jeste my tak oddaleni! Bo w naszych domach, w
naszym miasteczku, na naszych górach s , mieszkaj , kwateruj Moskale. Tutaj w ród
nich yjemy, ale my li nasze s tam, na górach, gdzie nasi krewni, znajomi,
przyjaciele.
24.I. Niedziela. Nie strzelaj . Gdzie tylko jaka góra, wsz dzie wida okopy moskiewskie.
25.I. Poniedziałek. Cały miesi c pod Moskalami! 31 dni długich, ci kich, smutnych,
pełnych niepokoju prze yli my pod rz dem wojsk rosyjskich. A co to b dzie dalej?
Czy nas nasi odbij ? Pierwszy raz dzi noc słyszeli my strzały naszych armat. We
dnie tak e walka trwa.
26.I. rano. Spokój. nieg pada. eby cho jedn gazet dosta mo na było, aby si
dowiedzie , co si dzieje, co słycha w Europie czy to prawda, e o pokoju my l . Z
wiadomo ci udzielonych nam z rosyjskiego ródła nie mo na wiele wiedzie , a tym
mniej dawa im wiar . Nie pytamy nawet. A je eli sami nam co nieco powiedz to
tak tendencyjnie, albo z tak gryz c przypraw ironii, e wszystkie nerwy graj
oburzeniem.
Dam mał próbk .
- Przemy l ju nasz.
- Jeszcze cie go nie zdobyli.
- W trzech dniach b dzie nasz.
- Pomówimy o tym za trzy dni.
- Naszego wojska tam mnogo stoi, a austriackie wojsko nie ma ju co kusza 14,
wszystko wojsko suche.
- Przemy l jest zaprowiantowany i ogłodzeniem go nie we miecie.
Drugiego dnia inny oficer mówi do mnie:
- Kraków ju nasz.
- Kraków nie wasz.
- Ten oficer jedzie z Krakowa. Kraków w naszych r kach.
Patrz , rzeczywi cie jest to obcy oficer z nr 36, a w moim domu kwateruj artylerzy ci
9 brygady. Odpowiadam jednak:
- Od Krakowa mo e, ale z Krakowa nie!
- Pani nie chce, eby Kraków był rosyjski?
- Nie chc i nie wierz w jego zdobycie.
- Dlaczego?
- Bo by cie go nam zniszczyli i wszystkie nasze pami tki.
- I tak b dzie nasz.
- Chyba drog układów.
- Nie my zniszczymy Kraków tylko germanie. Oni na Waszym Wawelu poustawiali
karabiny maszynowe i na wie ach ko ciołów. Germanie niszcz wasze ko cioły w
królestwie. Oni zniszczyli wasza Cz stochow . My nie wojujemy z kobietami
14
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polskimi ani z waszym ko ciołem – dodaje kapitan i komandir Paduczew i na tym
dyskusja si ko czy.
Za chwil zaczyna inny mówi : Zima si ciele. Pójdziemy na W gry.
- Kiedy?
- Za par dni b dziemy w Budapeszcie.
- Warto jecha . W gierki takie liczne!
- Jak wygl daj ?
- Smukłe, ciemnowłose, czarnookie, eleganckie a musicie si spieszy , bo za
granic W gier pojad .
- Pojedziemy do Wiednia.
- Nie z umysłu wam takie rzeczy Rusini mówi . Polak nawet ma mniej wzgl dów u
rz du i w parlamencie ni Rusini.
- To jest nieprawda!
- Rusini s fałszywi ludzie, po wojnie za zdrad , za swoj fałszywo odbior
dopiero nagrod .
- Za co wy tak ruskich nie lubicie?
- Bo li, fałszywi, w oczy z ust ich płyn miodowe słowa, ale ich czyny złe.
Zobaczycie panowie, e z Rusinami b dziecie mie tylko kłopota. A nam
Polakom, Rusini to wrogi – rzecz znana.
- Naszym dzieje si u Was le.
- Jakim „waszym”?
- Ruskim.
- To nie wasi, bo ci Rusini s poddani Austrii i greko-katolicy a wy prawosławni.
- Nasza, jedna wiru.
- Nie, katolicyzm wyznaje tyle narodów, a s Włochami, Francuzami, Polakami.
Prosz pani, popatrzcie! Pokazuj ilustracj . miej si . Pismo ilustrowane
humorystyczne. Pokazuje mi je doktór weterynarii. Przedstawiona tu Austria jako ptak
ładnie upierzony, za ptakiem stoi moskiewski ołnierz i wyrywa mu pióra z
wspaniałego ogona. A ka de pióro nosi nazw : Lwów, Stanisławów, Sambor, Sanok,
Jarosław, Jasło itd.
- Zabaweczka, ale je li my licie, e i was germa skie i niemieckie pisma rewan em
nie pocz stuj , to si mylicie.
Wyszłam.
26.I. wieczór. Dzi rano troch ołnierzy odeszło. Wieczór przyszły nowe posiłki z
młodziutkiego ołnierza, takiego, co jeszcze w ogniu nie był. Kiedy b dzie koniec. I
jaki koniec? Chwal si oficerowie, e od Dukli i z naszych stron w „plen”15 naszego
ołnierz zabrali mnogo, na tysi ce. Nie wierz , ale jest to smutn prawd , e Rusini im
si sami poddaj , nast pnie Moskale puszczaj ich wolno, bior potem ci dezerterzy
umundurowanie rosyjskie i id na Australi . Kwateruj tutaj z wojskiem rosyjskim a
nas, Polaków, okradaj . Rusini maj nawet takie przysłowie: „Jak nie b dziesz kradł,
to nie b dziesz miał”.
Za takie zdrady, za tak przewrotno musi by kiedy odwet.
27.I.

15

nieg padał w nocy i przez cały dzie . Strzałów nie słyszymy. Mo e zima b dzie
przyczyn , e sfery rz dz ce pomy l o zawarciu pokoju. Byłby ju czas.

ros. niewola (przyp. red.)

16

Maria Kromkayowa: Dziennik wydarze wojennych w Bieczu
Dzie dzisiejszy ma dla mnie du o wspomnie , bo był to dzie imienin mojego .p.
m a. I dzi s go cie, ale przymusowi. Słycha miech, zabaw , humor taki, jakiego
nasze towarzystwo nie ma, ale, tak obco to brzmi.
Kwater stoi 11 oficerów rosyjskich. Mieszkaj 4 tygodnie i par dni i ci sami.
Czasami tylko wyje d aj na pozycje, zreszt bawi si , graj w karty, dowcipkuj i
miej si hała liwie a ordynarnie, raczej rycz , wyj , goni po pokojach i go ci
przyjmuj . Od ywiaj si znakomicie. Maj zapasów do , a tak e wino i piwo. Du o
jest oficerów od artylerii. Odwiedzaj si wzajemnie, wypocz ci, młodzi, wi c weseli.
Wojn si nie przejmuj , bo s zdania, e ich mnoga liczb zwyci . Wszystkie domy
miały na kwaterach Polaków, których du o jest w artylerii w wojsku rosyjskim, tylko
u mnie zawsze sami Rosjanie. Z niektórymi ani si porozumie nie mo na. A mi to
przykro. Có robi ? A z drugiej strony, jak bym miał Polaków, ale takich, co ju
duszy polskiej nie maja, co ideałów naszych nie odczuwaj , dopiero by mi było
naprawd przykro.
Mówi pan Szczerbi ski, e ruskie wojsko od strony Dukli przedarło si na W gry.
”Ju my s w Bartfeldzie. I my pójdziemy na Grybów, na W gry”. Nie wiem prawda,
czy przechwałki! Najpr dzej nowa blaga.
Znowu Rosjanom przyszły posiłki. Maszerowała piechota wieczorem, a tak piewali,
e pobiegłam do okna i widz , e szara fala płynie.
28.I.

Cicho. Walki nie ma. nieg ci gle pada. Mrozu 5 st. R.

29.I.

Od południa słyszymy nasze wystrzały armatnie. Jaka otucha w nas wst puje. Te
ci głe rosyjskie przechwałki, tryumfuj ce miny oficerów, e sama liczba wojsk nas
pokonaj , ci a nam jak jakie okowy. Ju dlatego, e nasi 3 dni nie strzelali, tłumacz
na swoj korzy w ten sposób, e austriackie wojsko si cofn ło. Jak nas to cieszy, e
si nasi odezwali, e nie opuszczaj stanowisk, mimo tak ci kich warunków. Zimowa
por - nieg i mróz 5 stopni – w dekunkach noc le, zimno, ale e duch ich nie osłabł,
cze im cze !
A telefony rosyjskie przesyłaj drutami pro by do swoich generałów: przysyłajcie
wojska wi cej. Jak najwi cej!
Jacy tu ludzie biedni, jak s bezbronni wobec wyrz dzonych im krzywd, mo na by
pisa tomy. Je eli wojska przyjdzie wi cej, to ludzie nie zdołaj przetrzyma chłodu,
głodu poniewierki, zaboru i ran. My l tylko, e nas nasi odbijaj , e nasi zatryumfuj
nad Rosj dodaje nam sił. Cho zdajemy sobie spraw , e wobec takiej liczebnej
przewagi wroga i tych Kozaków – co dzie i noc poluj na nasze patrole, eby ich
wzi w „plen”, nasi maj trudne, bardzo trudne zadanie.
Noc, a echo odbija w doliny walk na karabiny-z gór. Noc ksi ycowa, mróz 11 st. R.
Strzały s oddalone, z południowego zachodu.

30.I. Sobota rano. Cisza w naturze, nieg polatuje. Czasem wystrzał da si słysze .
Zauwa yli my, e ka da sobota ka de wi to Matki Boskiej przynosi naszym
wojskom jak przyjemno , lub donio lejszy, szcz liwy rezultat walk. Zdaje si
nam, e w sobot musi nas i naszych spotka co dobrego.
31.I. wieczór. Mróz 10 st. Zima zabiera si naprawd . Byłam w ko ciele. Potrzebowałam
ruchu dla ciała, oderwania umysłu od tego wszystkiego na co patrz , a
błogosławie stwo Bo e dla domu, dla tych, co kocham, a nie mam od nich wie ci. I
dla tych naszych i miłych, co stoj na stanowiskach i w dekunkach. Zachowaj ich bo e
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w zdrowiu. ycie ich obecnie twarde – nara eni na rany i tyle niewygód – rozja
panie rado ci i zmie te ci kie chwile na szcz cie, sław , zwyci stwo.

im

1 lutego. Armaty graj nasze i rosyjskie. Ale, e to wilja Matki Boskiej, to dzie szcz liwy.
A tak wierz szczerze, e a mnie to usposabia na weselszy ton.
2 lutego. wi to. Odzywa si telefon. Budz si , ale nic nie rozumiem, co depesza ogłasza.
Ruch mi dzy ołnierzami. Pal w kuchni, robi pewno czaj. A mo e to rozkaz odjazdu
dla oficerów, który telefonem im nadesłali? Och, eby to by mogło! Jaka by to była
wspaniała dla mnie rzecz! Prawdziwe wi to.
W dzie uwa ałam wi kszy ruch na go ci cu trenów rosyjskich, a i ołnierze z sob z
o ywieniem o germanach i Austriakach mówili. Oficerowie odjechali o godz. 5 rano
na pozycje. Rozkaz przyszedł w nocy. Na Korczyn odległ o 3 – 5 km. A wi c faktnie był to sen.
Przez 5 tygodni i 3 dni jestem w swoim domu niewolnic , ale o mniejsza, tylko ta ich
buta, jak by ju byli panami wiata, dalej, to na miewanie si z wojsk austriackich. Na
ka dym kroku czuje si ich nie yczliwo . W rozmowie poruszaj wra liwe temata,
eby nas dotkn . A dopiero słu ba! To si nie da opowiedzie , jak ci
ci ołnierze.
Czuje si wrogów. Smotraj , zabieraj co tylko zasłu y na ich uwag , niszcz meble.
A jacy brudni! A w domu jak brudno! Odkładam pióro. B d sprz ta , porz dkowa ,
gospodarowa .
Biedne moje kureczki zamkni te całymi tygodniami, bo dla nich i nasz ołnierz i
rosyjski nieprzejednany wróg. A moje pokoje – faktycznie szare! Obrazy szare, kwiaty
szare. Ale, e szare dusze odjechały, wszystko przybierze szat rado ci.
3.II.

Oddycham. Jestem sob . Umysł nic nie ucierpiał. Moje skrzydła całe i białe. Swoboda
– nie ma Moskali! Cesia wesoła – piewa cały dzie . Udu poszczekuje po dawnemu.
Kwiaty pomyte. A liczne kokoszki jak e si cieszyły spacerem! Panna Helcia
przyszła z wizyt . Mam ochot ta cowa , ale nie wypada. Za to pogaw dka była
wesoła i zajmuj ca. Przerwał j ołnierz rosyjski. Pyta o oficera. Odpowiadam, e
odjechali. Twarz, akcent nie Moskal
- Pan Polak?
- Tak jest, z Warszawy.
Widzimy, e jest inteligentny. Prosz go do pokoju. Podaj herbat . Go mój jest
sobie tylko kapralem i pisze przy kancelarii. Jest to tylko podczas wojny dana łaska, w
Rosji przy urz dzie mo e by tylko Moskal. Pan ów jest naprawd Polakiem i z
przyjemno ci z nim rozmawiały my. Temat sam si ci nie do ust.
- Czy wierzycie, e spełni si obietnice cara dane Polakom i zapowiedziane
manifestem? Car ju raz słowo cofn ł dane Polakom przed wojn japo skorosyjsk i my wszyscy nie wierzymy danym obietnicom teraz.
- Bóg jeden wie. Ale chcemy wierzy .
- Miło nam wiedzie , e Pan mimo słu by w wojsku rosyjskim nie zmienił ani
religii, ani naszych przekona .
- Rzeczywi cie jestem Polakiem, ale niech nas surowo nie s dz .
- Nie s dzimy was, ale jest to fakt, e słu enie w wojsku moskiewskim wpływa
ujemnie na Polaków i wprost ich demoralizuje.
- Poło enie nasze jest smutne. Ale jest nas du o i dobrze my l cych i boli nas, e
nasze kule i w nas, Polaków w austriackim wojsku, trafiaj .
- Sytuacja wszystkich Polaków spod trzech mocarstw jest tragiczna w tej wojnie.
Cała nadzieja, e nasze losy po wojnie b d lepsze, bo si karta Europy zmieni.
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Du o my li jeszcze zostało wymienionych.
Po odej ciu go cia zrobiły my uwag , e nawet w tym szarym uniformie Polaka
pozna po łagodniejszych rysach, my li wyrytej na twarzy, eleganckim zachowaniu.
Taki kapral, a lepiej umiał si znale , ni nie jeden z oficerów rosyjskich, którzy
fachowo s uzdolnieni, ale towarzysko bardzo mało. A ten Polak, ołnierz, przywykł
do pewnej kultury w domach polskich. Jak im musi by przykro, e musz z prostymi
sołdatami obcowa , a my na nich patrzymy jak na Moskali, którzy nas krzywdz i
dokuczaj . Trafem tylko mo na odnale nasz bratni dusz i u cisn r k rodaka.
Kapral, o którym była mowa, był wyj tkowo wart tego.
6.II. Sobota rano. niegu du o, mróz od 10 do 12 st. co dzie . Dzi nast piła bardzo
energiczna wymiana strzałów armat naszych i rosyjskich. W sobot szcz cie naszym
sprzyja. Nie tracimy dobrej my li.
Wczoraj wieczór nadeszło du o piechoty. „Otwieraj” histeryczne. Mamy na noc
podoficerów. pi w kuchni napojeni gor c herbat . Jeszcze Cesia nie posprz tała po
noclegu sołdatów, gdy zapowiedziano kwater dla oficerów i słu by.
Sobota wieczór. Przemaszerowało du o piechoty. Nasza okolica jest obstawiona wojskiem
tak, jak pod Przemy lem. Opasuj potrójnym ła cuchem naszych.
Na kwaterze jest 10 oficerów od artylerii górskiej nr 2. Słu ba przewa nie jest polska.
Zdaje mi si , e dostałem do domu dobrych ludzi i ugrzecznionych oficerów.
13.II. Sobota. Upłyn ł tydzie . Aura jest zmieniona. Taje. Błoto wielkie. Przez cały tydzie
trwały straszne walki. Armaty graj całymi dniami. Oprócz tego słycha walk na
karabiny, najcz ciej w nocy. Wczoraj i we czwartek zbudziły nas armatnie wystrzały
tak silne, e a domy zadr ały. Umiemy ju rozró ni granie naszych kanonów od
rosyjskich.
Patrz c na te miertelne zapasy yjemy nerwami i niepokojem o swoich, o krewnych
w wojsku i o rezultaty walk, bo patrzymy ci gle na przybywaj ce Rosjanom posiłki.
Zdawało nam si , e w ostatnie dni karnawału spotka nas rado , e powitamy nasze
wojska w Bieczu, bo nam mówiono, e w Austrii przyszły posiłki, e nadeszli
germanie. Tymczasem płynie dzie za dniem. Ludzie opowiadaj o swoich kłopotach i
obawie głodu.
- Jak si macie Franciszku? – pytam jednego z gospodarzy.
- Prosz pani, wzi li mi krow .
- Jak to wzi li? Przecie mieli cie kartk .
- Na kartk nie patrzyli. Za krow zapłacili mi 15 rubli.
- Prosz pani, jak b dzie y . Koni nie dostanie, krowami w polu orałem. Jałówk
zabrali w nocy. Za winie dali 11 rubli. Łzy tocz mu si po twarzy. Tak mi go al,
bo człowiek zacny, pracowity, sumienny i mimo, e gospodarz 5-cio morgowy, robi
u mnie w ogrodzie, wi c go dobrze znam i lubi .
Nachodziłam si po ró nych komendach, nim dotarłem do wła ciwej, ale z dobrym
skutkiem. Zwrócono mi krow , a ja im 15 rubli. Czułam si tak uradowana i
zadowolona, e wprost szcz liwa. A Franciszek! Chyba nie trzeba mówi !
Wojska stoi w Bieczu du o i to całymi tygodniami, a to konnica rosyjska od kanonów
i od amunicji górskiej. Brak paszy. Niektórym gospodarzom tak jak i mnie wszystko
zabrano. Obecnie, uproszone komenda nie pozwalaj bra ostatnich krów i zostawiaj
tylko tyle zbo a i paszy, aby ludzie i bydło z głodu nie pogin li. Dla zapobie enia
nadu yciom, wydaj kartki. Czasami i to nie pomaga, czego dowodem wypadek
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Franciszka, cho wła ciwie komendo dywizji 9 te kartki wystawiło, a ołnierze z tej e
samej dywizji dopu cili si nadu ycia.
Wzi łam i ja kartk dla siebie.
Mleko obecnie jest w cenie 25 centów 50 halerzy za litr do 60 halerzy. Masła całkiem
w handlu nie ma. Za jaja i mleko ludzie dostaj sól od Moskali. Jedna z moich
kuzynek przywiozła z Jasła soli, eby tej nagl cej i koniecznej potrzebie zaradzi .
15.II. Dzi ludzie s bardzo zmartwieni. Po zabraniu bydła, koni, paszy, kur, przyszła kolej
na kartofle. Moskale dobieraj si do kopców, płac za wier zaledwie 100 halerzy
50 centów. Je eli we miemy pod uwag , e po chlebie jest to najwa niejszy artykuł
spo ywczy, to łatwo zrozumie mo na to zmartwienie gospodarzy. Gdy kto wyda nie
chce, wezm a nic nie zapłac .
Dzisiaj jednej gospodyni ogarni to dwie g si; dano jej 3 korony. Gdy poszła z
uzale nieniem do komando, nie tylko nie uwzgl dniono jej pretensji, ale jeszcze bab
ołnierz popchn ł. Du o zale y od oficerów. Niektórzy płac sumiennie. Inni
pozwalaj na wyzysk.
16.II. Troch piechoty, konnica kozacka i komando z grodu wyjechało w stron Jasła. Noc
był znaczny ruch. Chorych ze szkoły e skiej przewo . Dwie baterie od ci kich
haubic tak e wyjechały. Wyjechali i ci oficerowie, z którymi rozmawiałam o krow
Franciszka.
17.II. Czas liczny, słoneczny. Zima jest bardzo łagodna, ale za wcze nie jeszcze na
prawdziw wiosn .
Armaty co dzie graj . I mo e si to dziwnym zdawa , o powiem huk armat rozwesela
nas. Ale prosz wej w nasze poło enie i pomy le , co przeszli my, kiedy si nasze
wojsko cofn ło a nadeszli Moskale, tacy rozsierdzeni. A wtedy łatwo b dzie nas
zrozumie . Ka dy strzał cieszy nas, bo przekonuje, e nasi s niedaleko. Ka dy strzał
jest dla nas dowodem wytrwało ci i dzielno ci naszych wojsk. I na tym tle snuje si
złota ni nadziei, e nasi przyjd , e nasze wojska w Bieczu nie długo ju powitamy.
Pewne dane nas o tym upewniaj ; cz ciowe odej cie wojska rosyjskiego wraz z
kanonami, odjazd wozów do pieczenia chleba z Trzcinicy. Od niechcenia rzucone
czasem jakie słowo, e jak nie przełami tutaj linii, e by si dosta na W gry, pójd
na Lwów – o ywi nasz nadziej .
Przez dwa dni obserwowali my aeroplany. Na skrzydłach bocznych, jak i na tylnych
były czerwone, do szerokie pasy. Jeden leciał bardzo wysoko, drugi dzi ni ej. Czy
to s aeroplany rosyjskie czy austriackie – zdania były podzielone. ołnierze rosyjscy
strzelali do tego, co leciał nisko. Je eli to nasze, to my limy, e mo e za nimi przyjd
jakie dobre nowiny w postaci posuni cia si naszych wojsk. A je eli rosyjskie, to nam
tak oboj tne, e ani nie my limy wyci ga jakichkolwiek wniosków.
18.II. Dzi obudziły mnie silne nasze wystrzały armatnie. Austriacy maj jak now armat
czy mo dzierz, który bije mocniej i kule dalej lec . Niech e si im szcz ci, aby jak
najpr dzej mieli drog woln do nas.
19.II. Jestem niezdrowa, bo zazi biłam si , ale i mojej głowie zaczynaj by niezdrowe
my li tak, e wprost panuje w niej chaos. Dostałam do przeczytania „Kurier
Warszawski” z 25.I. br. Dodatek nadzwyczajny. Artykuł zatytułowany „Legion”.
Przeczytałam raz, drugi, trzeci. Powstaj legiony polskie w Królestwie! U nas
„legiony” i tam „legiony”. Oby tylko oba nie znalazły si naprzeciw siebie. W tym
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wła nie le y obawa i cały tragizm dla nas Polaków. Na szcz cie nasz monarchi
wi e obecnie interes z germanami. Dla Austrii bramy Warszawy pr dzej mogłyby
by otwarte. Dla germana nie b d nigdy z dobr wol narodu. Na zastosowanie
wyj tkowych praw wywłaszczeniowych, za dzieci Wrze ni, kto yje pójdzie na
ochotnika przeciw Germanom. Odruch ten narodu jest zrozumiały i racjonalny.
Warszawa b dzie bardzo broniona.
A Rosja, czy chciała kiedy co dobrego dla Polaków? Tłumiła wła nie ka d woln
my l, niszczyła bez podstawy szcz cie rodzin na podstawie błahego nieraz oskar enia
swoich szpiegów. Czy teraz szcz cie „legionom” za wieci? Daj nam Bo e! My
Polacy w Austrii, wzgl dnie wolni, bo dzieci konstytucji, cieszy si b dziemy
ka dym sukcesem Królewiaków.
20.II. Sobota. Na drogach błoto, na go ci cu formalne góry i doliny pełne wody. Roztajało.
Co dzie od 7 do 10 st. R. mamy ciepła, du y silny wiatr.
Dzi przeprowadzono je ców austriackich w liczbie 30. Widziałem z ogrodu. Kozacy
na koniach, ołnierze nasi id po błocie. Kilku z nich bardzo młodych. Ciekawa rzecz,
e jak dobra droga, nie zabieraj , do plenu, jak takie straszne drogi, widzimy naszych
ogarni tych. A robi mi to tak bole , e pó niej nie mog doj do siebie.
21.II. Niedziela. Straszny bój. Armaty, gwery16 maszynowe i karabiny piechoty słyszymy na
przemian, albo wszystko razem przez cały dzie . eby tylko moich krewnych lub
przyjaciół nie spotkało co złego, bo dziwny smutek dusz mi tłoczy.
22.II. Poniedziałek. Drogi naschły troch . Dzi był spokój. Wieczorem nadeszła piechota –
posiłki. Wła nie wracam od pp. Maciejowskich. Twarze młode, łagodne, ani szary
mundur, ani gwery srogo ci im nie nadaj . Sk d panowie id ? – pytam. „Z Rosji – A z
Rzeszowa piechot ”. Odpowied dana najlepsz polszczyzn .
- Panowie Polacy?
- Tak.
Wymieniaj znane prowincje polskie. Polacy! Na terenie wojennym austriackim tak e
Polacy, młodzi, wie o wzi ci. I ci, wie o nadeszli, tak e młodzi chłopcy Polscy!
Bo e, zmiłuj si nad nami!
Zamiast powita rodaka.
Brat brata wita elazem.
Ci ka, smutna dola taka.
Kiedy wreszcie b dziem razem!
24.II. Maciej zim traci, albo bogaci – przysłowie. Dzi

nieg. Nie ma bitwy.

25.II. Powiedziano nam, e nasi cofn li si o dwie mile. Jedni desperuj , ja my l , e jest w
tym jaki plan. Dwa miesi ce upłyn ło od chwili zaj cia naszego miasteczka przez
rosyjskie wojska. Dwa miesi ce. Doprawdy, e nale ałaby si nam jaka dobra
nowina. Słyszymy strzały bardzo oddalone. Taje. Błoto wielkie. nieg pada.
Rosjanom przyszły posiłki. Idzie piechota i konnica. Idzie „mnogo” jak sami o sobie
mówi . Co b dzie! Co b dzie? Walki straszne wobec takiej ilo ci wojska.
27.II. Mówili mi Rosjanie, e austriackie wojska tak bez ustanku strzela, e oni zbli y si
nie mog , eby zabra swoich zabitych, z których jest ju formalny wał. Widok ten le
16

z niem. karabin (przyp. red.)
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działa na nadeszłe wie o posiłki: młodego sołdata i zaraz od pierwszego wejrzenia
odbiera im odwag . yczeniom ich stało si zado . Walka toczy si na dalszych
pozycjach. Koło Gorlic par dni był spokój.
28.II. Niedziela rano. Dzi odezwały si armaty. Spi owe d wi ki dzwonów zamilkły. Nie
zwołuj ludzi… Zamiast d wi cznych tych sygnałów graj nam armaty i
maszyngwery17. Armaty słycha bli ej. Bitwa i w nocy nie ustała. Noce s
ksi ycowe.
1.III. Poniedziałek. Od rana armaty i karabiny piewaj , oby zwyci sko i tryumfalnie dla
nas. Noc jedenasta godzina. Zaczyna si straszna walka na karabiny. Za par minut
słyszymy strzały armat naszych, po chwili rosyjskie odpowiedziały. Działa zamilkły,
znów bitwa na karabiny. Pó na godzina i my li ci kie pochyliły nam głowy. Sen
skleił powieki, a we nie nawet dola i losy naszego ołnierza wypełniaj nam dusz .
2.III. Wtorek. Obudziłam si wskutek bardzo silnych i dono nych wystrzałów armatnich.
Wstrz ni te okna zad wi czały.
3.III. Ka da godzina przebyta obecnie niepodobna jest do poprzedniej od ró norodnych
wra e . Tak wa ne chwile i fakta si tutaj rozgrywaj
Dzi nie ma bitwy. nieg…
Koniec zapustu ydowniego bardzo niewesołe miał nast pstwa. U Kazika na
Targowicy zeszli si ydzi, bo zapust. Mi dzy zgromadzonymi go mi był i ołnierz
rosyjski wyznania moj eszowego. Raptem huk, okna z brz kiem si rozsypały. Krzyk.
ydzi uciekaj . Wybuchła bomba. Sk d si wzi ła? Podło yła j dło zbrodnicza?
Czy wybuch pocisku nast pił na skutek nieostro no ci? Chodz tak ró ne wie ci, e te
zaciemniaj tylko spraw . Sołdaty, zobaczywszy zranionego ołnierza i uciekaj cych
ydków, poturbowali ich kijami porz dnie, a swoj drog bomba Izraelitów poraniła.
W drugiej wsi od nas Kozacy bawili si : grali, ta cowali. „Jewrej niech ta cuje z
nami”. Od projektu rzuconego przez jednego z ołnierzy wszyscy za miali si wesoło.
Czym pr dzej zapraszaj yda do ta ca. „Baw si z nami”! yd si wyprasza. Nie
pomogło. Tak ochoczo z nim ta czyli, e omdlał. Zapytany na drugi dzie , jak si
bawił, odpowiedział. „Niech ich choroba we mie! Ka dego musiałem wyta czy !”.
5.III. Zabrano du o Izraelitów z Gorlic i z Biecza. Pod zarzutem przeci cia rosyjskich
drutów telefonicznych. Inni twierdz , e mieli telefon ukryty w piwnicy do rozmowy z
naszym wojskiem. Inni jeszcze utrzymuj , e jest to szyld, a wła ciwie rozchodzi si o
dostanie okupu i podskubanie ich kieszeni. Istotnego stanu rzeczy nikt nie zna.
Przeprowadzono ich pod stra , uwi ziono, wdro ono ledztwo.
Dzi na froncie spokój. Wiatr, nieg, mróz kilkustopniowy. Jedzie dzi bardzo du o
forszpanów18 rosyjskich. Jad co dzie z dostaw dla wojska – siana, owsa, chleba
itd., ale nie w takiej ilo ci jak dzisiaj. To nas zastanawia.
6.III. Sobota. nieg i mróz 3 st. Wiatr. Dzi przy sobocie armaty zagrały nam hejnał na dzie
dobry. Ta huczna niby grzmot melodia ucieszyła mnie. Wiwat nasi chłopcy! Nie
ust puj . Niech e te armaty graj na chwał Matce Boskiej, ona szcz ci naszym w
sobot , mo e usłyszymy o zwyci stwie.
Dzi przez Biecz w stron Jasła przejechały armaty w liczbie14.
17
18

z niem.: karabiny maszynowe (przyp. red.)
wozy taborowe (przyp. red)
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Wieczór rozpocz ła si walka na karabiny. Tak zimno! Niebo zachmurzone. O Bo e!
Bo e! o takich walkach na cały wiat historia nie pisała. Tak długiej wojny zim
politycy nie przewidywali ani obrachowali. Wojna poci gnie prawdopodobnie i te
narody, które dot d były neutralne. eby Pan Bóg dał, aby zawarcie pokoju stało si
celem rozmów wszystkich gabinetów kieruj cych naw pa stwa ka dego, a
szczególniej w Austrii. Inaczej doczekamy si jeszcze wi kszych przewrotów.
Nasza polska młodzie , sam kwiat, maturzy ci, akademicy, zaasenterowani19 w
sierpniu, teraz ju s na terenie wojennym. Mego [...] 2 synów, ciotecznego brata 2
synów, kuzynów 3, a znajomych cała paczka. Jak słysz walk na karabiny dr twiej
cała. A rodzaj bitwy na szturm jest to co okropnego! Niech e ta nieszcz sna wojna
si sko czy! Inaczej – jak taki stan rzeczy potrwa jeszcze dłu ej, w ka dej rodzinie
b dzie smutek, łzy i ałoba. Szkoda młodzie y, szkoda tych talentów, którymi
zaja nieliby w kraju, a przy takiej broni strasznej mog pa jak kłosy podci te.
7.II. Niedziela. Mrozu 7 st. Noc odeszło z Biecza du o wojska. Cały tydzie patrzyli my na
musztr ołnierzy po polach. Domy w miasteczku były przepełnione. Nawet nasz
szpital miał sołdatów po brzegi.
W tygodniu robili próby, eby kolej dostawy szybciej załatwia . Dzi ju poci gi
kursuj , a sołdaty odjechały. Stacja doprowadzona troch do porz dku. Ale gwizd
poci gów, ruch ten nie rozwesela nas. Obcym interesom słu y. Wi cej na l i szybciej
dostawi amunicji na pozycj , która na naszych wyloty maszyngwerów i armat
kieruje. Na stacji jest i bufet.
Wojna. Dostawa utrudniona i rozbicie naszych sklepów – zrobiło to wszystko razem
wielk dro yzn . Był czas, e cukru za adn cen dosta nie mo na było. Teraz
stosunki cokolwiek si poprawiły. Bardzo drogo, ale ju towaru koniecznego dostanie.
Sól jest. W tym tygodniu ju i m k sprowadzili. Kolej - je eli dostawa b dzie
niedroga – spodziewamy si , e wi cej dowioz i towary u nas staniej .
Zało ono nowy sklep chrze cija ski. Wła ciciele dawnych handli i kramów wyjechali,
a Kółko Rolnicze, nasza pociecha – jak wspomniałam – zostało obrabowane, lokal
obrócili Rosjanie na stajni dla koni.
8.III. Wczoraj i dzi widzimy aeroplany nad nami. Nasze, czy rosyjskie? Zwiastuny złych,
czy dobrych dla nas wie ci? Noc był mróz 13 st. R. i wschodni wiatr. Bardzo zimno.
Nie my lałam, eby przez my l wyt on w jednym kierunku z przywi zaniem do
swoich znaków, do swoich krewnych i do tych miłych i znajomych, co siedz w
okopach, a s nara eni na trudy bitwy i wielkie niebezpiecze stwo, mo na by tak
przyj t współczuciem i tak mocno odczuwa sytuacj . Nie mog je , nie mog gra ,
ani ubra si w co kolorowego, bo zaraz my l snuje prz dz a jak kto z moich w tej
chwili jest ranny, a jak oni głodni. Ubieram si czarno, ale nie dla szyku, po prostu nie
mog inaczej. I tak ycie nas, kobiet jest obecnie szcz liwsze w porównaniu z
sytuacj m czyzn. Jeste my paniami swojej woli i nie jedna, tak jak i ja, mamy swój
k t ciepły i wygodny.
Armaty graj od rana w okopach w stronie Gorlic i na południowym zachodzie. Na
zachodzie ju kiedy słyszeli my strzały. Mówi nam ludzie z Binarowej, e nasi s w
Rzepienniku Marciszewskim, patrole podeszły i zabrały Rosjanom troch wózków
naładowanych i pieni dzy. By mo e, byłaby to dobra rzecz, ale ju kilkakrotnie
mówiono nam takie pocieszaj ce wie ci, bezpodstawnie. Dlatego dzi wszystkie
informacje przyjmujemy z zastrze eniem.
19

z niem. zaci gni ci do wojska z poboru (przyp. red.)
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W nocy był bój na południu.
9.III. Ruch na drodze ogromny- dzie i noc jad wozy. Jedne napełnione dostaw dla ludzi i
koni, inne z amunicj zaprz one w 4 i 5 koni. Potem wracaj . Du o kursuje tak e
automobilów.
Dzi wóz mniejszy (7 stopni), ale za to przykry wiatr. Czasem słycha armaty z
południa…
W pobliskich wsiach koło Gorlic du o domów od szrapneli spłon ło a w ostatnich
dniach i w Kobylance. Wojsko rosyjskie podeszło, nasi w tym kierunku strzelali –
było to noc , du o ludzi zostało w swoich domach zabitych we nie.
Stoj ca tu 9 brygada odjechała cała na pozycj do Libuszy. Wieczorem przyszło do
Biecza kilka kompanii rosyjskiego wojska napowrót. Pobiegłam do pp.
Maciejowskich, czy nie maj jakich wiadomo ci, bo podobno ma by tutaj rozwini ta
akcja zapomogowa i sprzeda towarów po cenach zni onych. Na razie obietnica jest,
ale pan mecenas nic nie wie bli szego. Wracaj c widziałam niebo na południu
o wiecone po arem. Od czasu do czasu wiatło jak błyskawica rozcina ciemno . To
reflektory. Trwa walka.
Na froncie południowym s i W grzy. Kozacy na koniach prowadzili dzi 2 razy po
kilku ołnierzy wzi tych na plen. Na zapytanie, gdzie was wzi to – jedna grupa
odpowiedziała: „Nem trudu”.
10.III. Mróz 7 st. Pochmurno, nieg polatuje, wiatr wschodni, od rana widzimy karetki
Czerwonego Krzy a. Wioz rannych. Podobno i noc du o przewieziono. Ranni,
chorzy, nieszcz liwi nie s ju wrogami. Patrzymy na nich ze współczuciem. A my l
nasza pyta z serdecznym niepokojem: a naszym rosyjskie kule czy tak e zadaj takie
rany i tak du o? A w wojsku tyle osób miłych, na zdrowiu których tak bardzo nam
zale y.
11.III. Spadł du y nieg i mróz trzyma,
Niebo smutnie zachmurzone,
Dzisiaj całkiem walki nie ma,
Odpocznie wojsko zm czone.
Odpoczynek był niedługi,
wieczór armaty zagrały,
Szrapneli ogniste smugi,
Du o ran ludziom zadały.
12.III. Niezwykle wiele przeje d a karetek z rannymi. Jad powoli, firanki z płótna
zapuszczone. Starszyzn przewo autami. Nie wiele, ale s i nasi ranni.
13.III. nieg taje. Rannych wioz nie tylko we dnie, ale i w nocy. Obie szkoły zaj te, a
mówiono mi wczoraj, e i Kromerówka. Czasami słyszymy armatnie wystrzały z
oddalenia…
14.III. Niedziela, godzina ranna. Wyszłam z domu. Droga zła. lisko. Jak okiem obj , jad
wozy i wózki z pontonami, pasz , paczkami. Do przewiezienia pontonów (łódek
stalowych) u ywaj 3 par koni. Przeszłam z trudem na drug stron go ci ca. Jedzie
trzech Kozaków, a przed nimi id nasi ołnierze. Wszyscy bardzo młodzi, w liczbie
14. Tak to przykro swoich widzie w niedoli. Mówiono mi, e sztrek
przeprowadzono naszych w plen 109-ciu.
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15.III. Armaty graj bli ej, prawdopodobnie koło Gorlic. Rano przejechała rota konnicy z
pikami. Wieczorem przyszło du o piechoty do Biecza (nowe posiłki). Godzina 10
wieczór. Armaty hucz w górach. Obserwujemy odblaski wiateł.
16.III. Armaty pracuj od witu. Kule dolatuj a do Strzeszyna. Boimy si o nasz ko ciół.
Ko cioły w Gorlicach i Siarach s zniszczone. Dzi rano rosyjska piechota poszła na
stanowisko do Bugaja. Południem przeprowadzono znowu w plen naszego ołnierza.
Szło ich du o:111.
Za okazane współczucie Kozacy pokazuj nachajki. Ale tym razem cał uwag
zwróciły mi zniszczone i powalane płaszcze z błotem na plecach. Widocznie ogarni to
ich w dekunkach. Kilku z nich było rannych i zawi zanych. Jedni mieli głowy
obanda owane, inni r ce. Ludzie na ich widok z alu płakali.
Droga pełna wyboi tak, e potworzyły si góry i doliny napełnione wod . Ci biedni
id . Kozacy znowu wysmotrali i odprowadzaj . Od paru dni Kozacy ci gle si
przeje d aj .
Wczoraj i dzi znowu ludzie płacz . Zabieraj im resztki słomy i siana. W 9
brygadzie, pierwszej baterii, jest kapral nazwiskiem Szptucha. Jemu poleca komando
dowiadywania si o sprzeda bydła. Sprytny jest i stworzony do smotrania. Zaczyna
od słodkich słów, a ko czy na tym, e ostatni krow ludziom wyci gnie. W jednej
chwili z uprzejmego przemienia si w gbura i grabie c . Miałam i ja z nim do
czynienia. Mimo wydanej kartki chciał krow kupi . Nie mam do sprzedania –
odpowiadam. „Dobrze zapłacimy, a jak pani po dobrej woli nie da, to wyprowadz .”
Nie mam do sprzedania. Ładnie szanujecie kartki waszych komandirów. Naturalnie
była to z jego strony pogró ka, ale to jest dla mnie miar , co taki człowiek wyprawia,
gdy si do domu gospodarza dostanie. Wczoraj je dził ze słom . Pojechał na Kurpiel
do J drzeja i Franciszka Opielów, zabra pół fury u J drzeja, siana troch i słomy u
Franciszka, razem była pełna fura. Zapłacili im trzy ruble za wszystko. Jedn kobiet
potłukli, gdy broniła. Przyszli z lamentem do mnie. Sztab 9 brygady jest na pozycji w
Libuszy. Szeptucha wzi ł z sob 4 ołnierzy, wi c si nie boj . Musz si dowiedzie ,
gdzie ich komando, mo e by Opielom co dopłacili. Panna Helcia Franczykowska,
dobra dziewczyna współczuje ze mn nad wyrz dzon ludziom krzywd . Mo e co
wspólnymi siłami obmy limy…
17.III. Cał noc była walka, cał noc było słycha armaty. Z nastaniem dnia huk armat był
cz stszy, wymiana armatnich kul energiczniejsza, e a szyby d wi czały.
Powietrze wilgotne, wiatr, chwilami nieg dmie. Sło ca od szeregu dni nie widzimy.
W pi tek 12 bm. z kolei cz
towarów usuni to i przewieziono do Czermnej.
ołnierze mieli popakowane rzeczy i sami mówili, e jak by Austriacy przyszli, musz
by gotowi. W Czermnej i wi canach robi dekunki i to nie chwilowe pomieszczenie
wojska, ale na moc, z u yciem cementu. Drog naprawiaj przez wi cany. Je eli nasi
przyjd do nas, b d bi z armat w t stron . Boimy si , eby Biecz nie był tak rozbity
jak s zrujnowane Gorlice.
W nocy wiatła elektryczne przelatuj niby błyskawice. Pod Gorlicami trwa walka na
karabiny. Za chwil odezwały si armaty. Huk niczym grzmot najsilniejszy. To
austriacki mo dzierz si odezwał. Do wtóru armaty rosyjskie z trzech stron strzelaj .
Nie pimy. Zdaje si nam, e lada chwila ogie b dzie i u nas. Doczekali my witu.
18.III. Straszna walka trwa dalej przez cały dzie bez przerwy. W nocy obserwujemy łuny na
południu i na południowym zachodzie. Tak zaci tej i strasznej walki jeszcze u nas nie
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było, cho niejednokrotnie notowali my dni krwawych utarczek i bardzo wielkich
bojów. Cał groz powi kszaj jeszcze ciemno ci i wielkie błoto. W ród takiego
niekorzystnego tła dolatuje nas grzechot wielki r cznych karabinów. Nast puj jedni
na drugich. Armaty chwilami mniej bij , potem ze zdwojon sił . Kule przelatuj i
p kaj jak błyskawice i o wietlaj czasem ciemny, zachmurzony horyzont. Zm czenie
przemogło. Zasn łam.
19.III. w. Józefa. W dzie nie strzelaj . Jad wózki Czerwonego Krzy a. Rosjanie z placu
boju wioz i naszych rannych. O Bo e, jaki b dzie rezultat tych miertelnych
zapasów!?
Prowadz naszych do niewoli. Idzie ich 103, potem du o, bardzo du o, bo 530.
Wychodzimy z domów, aby ich czym obdarzy . Rozmawia nie wolno. Kozacy
eskortuj cy wygra aj nam nahajkami i złoszcz si . Tak nam smutno, tak bardzo
ci ko. Narodowo ci pomieszane: Polacy, Morawianie, Czesi, itd. Prowadz ich z
Moszczenicy, Mszanki, Rzepiennika.
W południe zaczynaj gra armaty i maszyngwery. Wieczór bój si wzmaga. Strzały
s jednak od nas oddalone, pochodz z dalszych pozycji: Przegonina – Baniowa, tam,
gdzie stoi artyleria górska. Błyski reflektorów sprawiaj , e widno na górach.
Słyszymy odgłos walki na karabiny.
Noc, 12 godzina. Armaty graj przeci głym bezustannym echem.
20.III. Sobota – rano. Spokój, ciepło, Wiatr. Mo e ju b dzie własna. Kwatera i nowo ,
która przyszła z wojn . Z chwil zaj cia Biecza mamy kwatery rosyjskie. Mój dom
miał du o go ci, gdy powiem, e 250 oficerów rosyjskich tutaj bawiło, nocowało, lub
mieszkało to mo e jeszcze nie policzyłam wszystkich. O kilku kwaterach ju
wspomniałam. Teraz chc mówi o obecnej. Dnia 6 lutego znajomy mi kapitan
Szczerbi ski przyprowadził z nadeszłej do Biecza artylerii górskiej pułkownika i 10
oficerów. Od pierwszego spojrzenia poznałam, e to ludzie grzeczni i znaj cy formy.
Przyjemnie zostałam zdziwiona wyszkolon słu b . Druga rzecz tak e była mi
niespodziank : mam w domu Polaków z Warszawy. Pan pułkownik Lewikow
sympatycznie wygl da wysoki blondyn z w sami, o bardzo łagodnym wyrazie twarzy.
Nie tylko nie ma buty … prawie powszechnej u oficerów rosyjskich, ale przeciwnie,
sposób jego bycia jest taki skromny, e w pierwszej chwili my lałam, e jeden z
kapitanów niejaki Kowalski, jest komendirem.
Jest u nas przysłowie: „Jaki pan, taki kram”. Grzeczno słu by dała mi dobre poj cie
o ich panu. Słu ba od 9 brygady tak bardzo nam dokuczała, e wszyscy ludzie w
porównaniu wychodz jak anioły. Oficerowie, kiedy id spa o pó nej godzinie,
sprawuj si cicho, eby mnie nie obudzi . Słu bie zakazano hałasowa , a nakazano
grzeczno błoto jest, wi c ich pouczono, aby wycierali obuwie, eby mieszkanie nie
zawala itd.
Po paru dniach dostali oficerowie du o gazet i dzienników. Przy sposobno ci
zapytałam p. pułkownika o wiadomo ci ze wiata. My tutaj teraz tak jak pierwotni
ludzie, nic nie czytamy, nie wiemy, co si dzieje w Europie. Pan płk. Lewikow
odpowiedział mi:
- Jest du o wiadomo ci dla nas dobrych, ale pani by te nowiny nie ucieszyły i wol
nic nie mówi .
- Słusznie panie pułkowniku, wła nie umiem ocenia t delikatno pana i dzi kuj .
Takt p. Lewikowa dał mi do my lenia. Nic bardziej pochlebnego dla siebie powiedzie
by nie mógł, a nawet sprostował moj opini o oficerach armii rosyjskiej. Jestem
zdania, e człowiek zacny i prawy b dzie w ka dych warunkach ycia dobrym. Ci gle
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nam si teraz o uszy odbijaj wiadomo ci o jakiej grabie y, protestujemy. A oni si
tłumacz : - Teraz wojna pani.
Wojna daje sposobno do czynienia złego, wierz – i du o ludzi demoralizuje, ale
człowiek rozumny i zacny pozostanie takim zawsze. Komandir jest opiekunem swoich
ołnierzy, du o im czasu po wi ca, naucza. Słyszałam raz. Nie podzielałam jego
przekona , brzmiało mi to obco i z prawd niezgodnie, ale ze stanowiska jego
zapatrywa , jako Rosjanina, za złe mu tego bra nie mogłam.
Rano komandir wstaje, o 12 obiad, kolacja wczesna i spa . Taki porz dek dnia i
rozkład godzin bardzo mi dogadza. Dwóch młodych oficerów jest eleganckich. Pan
Cybulski, którego matka jest Polk , zna wi c nasze zwyczaje i formy i jest bardzo
grzeczny. Drugi Rosjanin pochodzenia niemieckiego, urz dnik bankowy, Włodzimierz
Norman. Grzeczny, sympatyczny, wesoły, a na miejscu. Czasu wojny jest oficerem.
Doktór medycyny, tak e rozumny i wielu innych.
Trzy tygodnie upłyn ło, dostali rozkaz i na pozycj . Do pana komandira napisała
ona, e przyjedzie. Wyjechał naprzeciw. Przyjechali. Pani pułkownikowa wysoka,
zgrabna, grzeczna. Gdy chce umie by zajmuj c . Lubi rozmawia . Wesoła. Jak była
młoda musiała by ładna. Jest siostr miłosiern z Czerwonego Krzy a. Podczas
wojny z Japoni była w Mand urii i w Władywostoku. Kula i jej nie omin ła.
Pokazywała mi ran na nodze. Po dwóch dniach ucieszenia si sob pułkownik z
swoj bateri pojechał na pozycj a pani Lewikowa została u mnie. Mam i kancelari
w domu. Pułkownik co tydzie do nas przyje d a w miasteczku załatwiaj si
sprawunki. Sołdaty je d z listami i przesyłkami z pozycji tutaj i naodwrót.
Oficerowie z pozycji tak e przyje d aj na dwa lub trzydniowy odpoczynek i wracaj .
Jeden tylko stale siedzi w okopach: kapitan Kirkiewicz.
Pani pułkownikowa rozumie i rozmawia po polsku. Spokrewniona z rodzinami
polskimi. Maj tek maj na Litwie. To wszystko dało jej sposobno , e wyszła za
Polaka, a pó niej drugi raz za Rosjanina. Z domu Baranowska.
Przyjechał z pozycji ołnierz nazwiskiem Stanisław Ł tka, Polak. Wyszła do niego
pani Lewikowa, pytanie mu zadaje, on odpowiada, a e po polsku mówiła, wi c ja i
Cesia słyszały my. Był wielki bój, bo Austriacy dostali rozkaz przełamania naszych
linii. Wysłali człowieka, eby zbadał nasz pozycj to jest szpiega. Wysłany człowiek
przyszedł do nas. Wzi li my go. Powiedział nam tak: „o godzinie 6 austriackie wojsko
b dzie na nas nast powało, przygotujcie si dobrze”. U nas wojska mnogo.
Przyrychtowali si , postawili karabiny maszynowe. Jak powiedział, tak przyszli na nas
o godzinie 6. Zabrali my ich do plenu i ołnierzy i starszych. Ot, jakich Austriacy
maj ludzi. Swoich wydaj – mieje si ołnierz.
- Dobrze zrobił – przerywa pani pułkownikowa.
- Dobrze? Zadziwiłam si . Chyba zdrady i czynu złego, nie mo na kła w rz dzie
dobrych rzeczy. Korzy ze zdrady przypadła dla Rosji, prawda.
- Jakiej narodowo ci był człowiek, który przyszedł do nas, zapytałam?
- Czech, prosz pani.
- Teraz wiemy, dlaczego tylu naszych przeszło przez Biecz wzi tych do plenu.
Ofiary, zdrady.
Wieczorem: Przyszły posiłki: piechota go ci cem po błocie i sztrek .
21.III. Niedziela. Znowu idzie piechota sztrek . Jedni od Dukli, drudzy od Tuchowa.
Widzieli my i obserwowali my aeroplan. Od dwóch dni znowu zwi kszony ruch na
go ci cu. Strzały oddalone, tak jakby od Tuchowa. Jest u nas mały Rusinek.
Przyprowadził go sołdat z pozycji. Komendant kazał uszy mały mundur. Chłopiec
liczy 13 lat, ma twarz nie brzydk i roztropn . Przyszedł sam do Moskali. B dzie mały
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sołdat. Opowiada, e mu ojca wzi to, chat spalono, matka umarła. Rodziny nie masz?
Mam brata w Ameryce. Obdarowano chłopca. Krawiec wzi ł miar . Co taki chłopiec
b dzie robił? Chyba wam zawadzał? – Nie, pani. U was du o takich nawet zasługi
poło yli. Gdzie ołnierza nie mo na posła , taki przepełznie. Moja dziewczyna pyta
go:
- Za có ci ojca zabrali?
- Ja nie wiem.
- Austriacy bez adnej przyczyny ojca by ci nie wzi li. Pewnie cie prawosławie
przyj li i Ruskim słu yli.
- A przyj li.
- I do Moskali poszedłe ?
- A gdzie miałem i ?
21.III. Poniedziałek. Od rana słyszymy armaty, ale oddalenia. Od zachodu i z południowego
– zachodu. Pani pułkownikowa zapukała do mego pokoju. Prosz .
- Dzie dobry,
- Dzie dobry pani.
- Pani, Przemy l wzi ty. Dzi o 7 godzinie rano. Samych naszych plennych
wypu cili 49 ty . Wiadomo przywiózł rozwoszczyk20. Zabrali par korpusów
austriackich i generalicj .
Robi dobr min w złej godzinie. Zostałam sama. Bo e, czy to mo e by prawda. I
łzy zasłoniły mi oczy. Wieczorem nadjechał kapitan Kowalski z pozycji. Potwierdził
wiadomo o wzi ciu Przemy la. Opowiadał o wielkiej walce na ich pozycjach.
Siedemset W grów wzi li w plen, dalej, e po zaci tej bitwie wojsko austriackie
cofn ło si . Poło yli si spa . Warty nie postawili. Rosjanie podeszli, rzucali bomby.
Wszystkich zabili. Troch mi to niejasne. Zabici ołnierze mieli by narodowo ci
polskiej i czeskiej. Trudno przypu ci , eby oficerowie nie postawili warty. Chyba, e,
młody ołnierz z ostatniego poboru, zm czony nad wyraz, rzucił si do snu i padł
ofiar takiej wojennej, okrutnej niegodziwo ci. Rozumiem, w ostatniej walce, pier
jednych naprzeciw naprzeciw drugich, ale we nie na bezbronnych napad, rzecz to nie
honorowa, nieludzka! Chyba dziko i barbarzy stwo wydaje takie nieboskie prawa,
bo Pan Bóg mordu zakazuje. Jak e to pogodzi z kultur , z wykształceniem ludzi XX
wieku?
Trzecia historia zakrawa na humoresk . Zabrano Austriakom pozycj . Nadjechały
wozy z kuchniami. Skrzykli na ołnierzy: „Obiad“. Sołdaci podchodzili i brali. Gdy
wszystko kucharze rozdali, przy wiecili latarkami i dopiero spostrzegli, kogo go cili,
jakiej narodowo ci s ich stołownicy. Po tym figlu, wzi to kucharzy do plenu. Jak na
jeden dzie za du o chyba smutnych wiadomo ci.
22.III. Wojna nauczyła mnie jednej rzeczy: panowania nad sob . Słysz c najgorsze
wiadomo ci ani wyrazem, ani twarz nie dam Moskalom ani na chwil zatriumfowa .
Codzie kilku lub kilkunastu naszych ołnierzy prowadza Kozacy do plenu. Dzi z
pozycji przyjechał tu kapitan Kirkiewicz. Odmroził sobie tak nogi, e a ma rany.
Pułkownikowa obwija mu je umiej tnie, obmywa, smaruje.
Ten znów opowiadał, e armatnimi wystrzałami rozbili Austriakom dom, w którym
mieli amunicj . Co troch łykamy takie pigułki, które nas dławi – to prawda – ale
mimo wszystko niepowodzenia nie osłabiaj ducha, ni wiary w swoje znaki.
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23.III. Ma przyj du o wojska i Kozacy (na dach) – jak Moskale nazywaj odpoczynek.
Zamawiaj kwatery. Aeroplan leciał, ale bardzo wysoko. Wieczorami szło ze dwie
roty21 wojska ró nego wieku, ró nych pułków. Powiedzieli nam, e byli ranni i po
wyleczeniu wracaj do swoich jednostek. Ciekawe, e do Biecza przyjazd jest tak
obostrzony, e legitymacji władze rosyjskie da nie chc .
24.III. Armaty i mo dzierze nam dzi graj , echo długo przeci ga wystrzał, odbija i gra. A
nam weselej. Par dni mamy ciepłych, wiosna, sło ce, cie ki nasychaj . Do
aeroplanu strzelali dzi Moskale. Jeden z ołnierzy odezwał si , e w nie wierzy w
poddanie si Przemy la. Potem jeden z Kozaków od trenów takie zdanie wygłosił: jest
w tym co niejasnego. A jak si Moskale ciesz ! Zgromadzili si w rynku – du o,
bardzo du o sołdatów. Miano do nich przemow , a potem „hura“ z gardła i piersi
tysi cy ołnierzy doleciało a na przedmie cie – tak si dr . Wieczór walka na
karabiny. Ksi yc wieci. Pogoda. Wiatr.
25.III. wi to. Wojna! Straszny to wyraz. Streszcza w sobie du o złego i nieszcz . Zanika
inteligencja, prawo słuszno ci i sprawiedliwo ci, a panuje siła, przemoc, zabójstwo,
grabie i choroby. Kto walczy? Narody stoj ce na wieczniku i chrze cijanie.
O duszo ludzka! Czy i ciebie wzi ło w plen? A potem czy b dzie co lepiej? Czy i dla
naszej ukochanej Polski zabły nie szcz cie i miejsce na karcie geografii? Obiecuj
nam. Wszystko si przecierpi. Byle tylko w nagrod przelanej polskiej niewinnej krwi
wstała ojczyzna nasza wolna i wysoko rozwin ła sztandar pokoju, sprawiedliwo ci i
szcz cia …
Dzi upływa trzy miesi ce od czasu jak Rosjanie drugi raz nas zabrali. Długie zimowe
trzy miesi ce.
26.III. Prusy i Austria, to sprzymierze cy. Miło okrutna.
Mimo tego dobrego interesu, my l sobie, e tak Austria jak i my Polacy, bardzo le
wyjdziemy na zł czeniu naszych interesów z germa skimi…
27.III. „Rosyjski front posunie si i b d wielkie bitwy”. Albo odwrotnie. Nasi uderz na
nich. Rozmawiam na ten temat z p. pułkownikow , która dzisiaj odje d a. Bawiła
tutaj cztery tygodnie. Pan Czynownik mówił mi, e i oni skoro wyjad z Biecza. Pani
pułkownikowa mile si ze mn po egnała, prosz c, eby j nie uwa a za
nieprzyjaciela. I ona powiedziała mi: „Niech Pan Bóg da, eby wszystko zostało tak
jak jest”. Z tego wyci gn łam wniosek, e prawdopodobnie czekaj nas tutaj ró ne
wojenne niespodzianki.
Czy nasz Przemy l zdobyty, si sami poddali? – ci gle my l . Gazety rosyjskie
tłustymi czcionkami napisały: „Przemy l wzi ty”. Ustnie mówi , e głodem. Wierzy ?
nie wierzy ? Zapytam si .
- Panie kapitanie, czy rzeczywi cie Przemy l wzi ty.
- Wzi ty.
- Słowo?
- Słowo.
- Słowo honoru?
- Słowo.
- A jak nie wzi ty?
- To mi pan głow utnie.
21

kompanie (przyp. red.)
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- Wi c prawd jest, e Przemy l nie nasz. Bo e! Bo e! Nast pstwa tej straty mog
by wielkiej doniosło ci.
28.III. Termometr opadł. nieg wczoraj, a dzi błoto. Zimno, pochmurno. Barometr tak e le
stoi, tak jak i nasze nerwy, humor, kieszenie, obuwie i zapasy spi arniowe.
28.III. Palmowa niedziela. Miły dzie . Ma w sobie co z rado ci wiosny, a w ko ciele wi c
palmy. Armaty hucz . Wieczór w trzech punktach, wre walka na karabinie. Moskale
nast puj na naszych. Zmagania przeci gaj si gł boko w noc.
29.III. Poniedziałek. We dnie strzelaj z armat, wieczór rozpoczyna si zaciekł walk na
karabiny. Najwi ksze potyczki były w Siarach. Znowu widzimy swoich wzi tych w
plan. nieg, zimno, błoto. nasze wojsko zbiedzone. Nie maj butów tylko półbuciki – i
po takim błocie id . My leli my, e powitamy naszych, e w wi ta go ci ich
b dziemy, tymczasem idzie wojsko rosyjskie, pułk orłowski, co ju działa na nas
przygn biaj co.
2.IV. Par dni było spokojnych. Dzi dopiero strzelaj z armat energiczniej. Wypogadza si .
Błoto wielkie. W dalszym ci gu napływa wojsko pułku orłowskiego. Wyleczeni id
równie ze szpitali na dopełnienie do swoich pułków. Za to wi ksza cz
Kozaków
wyjechała do Krosna. Wielki pi tek, a do ko cioła i nie mo na. Droga wprost nie do
przebycia.
3.IV. Wielka sobota. Sło ce i ciepło. cie ki nasychaj momentalnie. Z mego domu
oficerowie dali mi koni i powozu. Posłałam po ksi dza. Na stole chleb i sól, szynka,
cukierki, troch ciastek. Za to kwiatów kwitn cych du o. Bardzo du o. Cało ładnie
wygl da. S siedzi w koszyczkach poprzynosili swoje wiktuały do po wi cenia.
Ksi y mamy tutaj wyj tkowo zacnych, pracowitych i pobo nych.
Resurekcja. Dzwony nam zadzwoniły po półrocznej przerwie. Płyn tony silne, wesołe.
Słuchamy z wielk przyjemno ci . Budz nas z pewnego odr twienia.
Zmartwychwstanie. Wielkanoc! Oby te dzwony wywró yły nam pokój, sko czenie tej
wojny i cho wit. Zmartwychwstanie naszej małej ojczyzny.
4.IV. Nasze wi ta zeszły si z rosyjskimi. Rzadko to si zdarza. Wobec tego cały wiat
chrze cija ski ma wi ta razem. mimo to czasami odzywa si daleki wystrzał. Mo e
wiwaty. Nie wiem.
7.IV.
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wi ta przeszły wzgl dnie spokojnie. Dzi dopiero armaty bij w bardzo silnym
tempie i blisko.
Gorlice miasteczko w gruzach. Spodziewali my si kilka osób z Gorlic. Wobec tej
kanonady, niebezpiecznie by było jecha . Ludzie kryj si w piwnicach. Widziałam
dzi kilku Izraelitów stamt d. yczenie nasze takie, eby nam Pan bóg dał doczeka
pokoju i zako czenia wojny. Moskale tak e tego pragn . To piechota, co szła w
wielkim tygodniu, stawała kwater po domach s siednich. U gospodarza Jana Bełdy
było ich du o na nocleg. Rano egnali si , modlili i płakali mówi c: „Idziemy na
mier ”. Mamy poczucie, e wszyscy polegniemy. „ eby mir22 był jak najpr dzej”!

ros.: pokój (przyp. red.)
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Dzi kowali za kwater . Gospodarze po egnali ich współczuj c niedoli ka dego
ołnierza jednakowej.
Opowiadano nam, e w wi ta nasi ołnierze i rosyjscy rozmawiali przyja nie ze sob .
Wszyscy pragn zako czenia wojny. Mówiono nam, e jaki jasnowidz cy, którego
par proroctw ju si sprawdziło, przepowiedział pokój z oznaczeniem dnia 10
kwietnia naszego, inni mówi , e ruskiego, ale roku którego?
Widziałem wczoraj kilkunastu ołnierzy naszych wzi tych w plen. Kozu ich
prowadził jad cy na koniu. Ci wygl d mieli zdrowy. Kilku z nich było bardzo
młodych, sympatycznych. Jeden jednoroczny.
- Panowie Polacy?
- Tak.
Mi dzy wojskiem rosyjskim obecnie jest du o Polaków tak e. I ci gle swoi naprzeciw
swoich. Dowiedzieli my si , e Rosjanie na całym swoim froncie otrzymali rozkazy
i naprzód. Czekaj tylko ustalenia si pogody. Marzeniem ich jest i na Budapeszt.
e to b dzie prawda, co nam mówiono, dowodzi potrójny ruch na go ci cach i na
kolei. Dalej, zmniejszony dowóz towarów na obstalunki prywatne, bo interes wojska
wszystko zajmuje. Jak dalece brakowało u nas towarów jest dowodem fakt, e dro d y
całkiem nie było, m ki bardzo mało, a w czasie wi t s to rzeczy niezb dne i
po dane w ka dym domu.
8.IV. Zdaje si nam, e wypadki potocz si szybko. Podobno Rosjanie zaj li Bardiów po
stronie w gierskiej. Ju raz byli w Bardiowie, ale cofn li si z wielkimi stratami.
Austriacy byli u nas wtedy 10 dni od 14.XII. do 26.XII. i odt d s w okopach około
Gorlic. Pułkownik Kozacki mówi, e pod Bardiowem jest wielki bój. Jeste my odci ci
od swoich. Nie mamy ni poczty, ani adnych wiadomo ci. A jednak zdaje si nam, e
i teraz tak b dzie: Nasi Ruskich odrzuc i przyjd do nas. Przyjd . My limy o tym i
gor co w to wierzymy, e po górach i dolinach Polski rozlega si nie tylko rosyjskie
„pierod”, ale i w naszych szeregach o ywia wojsko hasło: ”Naprzód”!
Przez cał noc z 7/8 IV. armaty grały na zachodzie i na południu. Ciemno. Mieli my
wra enie, e ogromna burza z błyskawicami i grzmotami nadeszła. Bezustannie
wiatła reflektorów poł czone z hukiem Armat jednej i drugiej strony uczyniły t noc
pełn grozy.
Dzie dzisiejszy pochmurny. Wiatr. Wymiana armatnich strzałów po południu
zwi kszona. Kozacy zbieraj powozy i wózki. Apetyty nieustanne wszystko.
9.IV. Jak przedtem był ogromny ruch dostawy, potem karetek Czerwonego Krzy a tak
teraz kursuj automobile w jedn i drug stron , ale zawsze wi cej ich przyje d a ni
odje d a.
Dzie mamy pochmurny. W oddaleniu słycha strzały armatnie.
Przeprowadzono naszych do plenu w nocy, a we dnie dwudziestu. Zawsze ten widok wzrusza
nas i smuci.
10.IV. Kolej w nocy odjechało du o piechoty. Dzi wieczorem odjechały trzy poci gi z sołdatami. Szli
po południu z miasta z muzyk , za ci oczekuj na poci g, piewaj . Gdzie jad ? Daremnie
pyta ? Prawdy si nie dowiemy. Widocznie naszym gdzie dobrze idzie i chc Rosjanie szybko
posła na pomoc wi cej wojska.
Wiosna, trzeba zasiewa w ogrodzie. Niewiele mamy nasion i wszystko rozgrzebane; ludzie i
ołnierze chodz ogrodem jak drog . Rolnicy martwi si , bo nie maj czym obrobi pola; nie
maj koni. Z obawa wydalaj si z domów, bo podczas nieobecno ci gospodarzy mog sołdaty i
zagrabi resztki paszy.
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11.IV. Mówiono nam, e w nocy była walka koło Gorlic. Widzimy, e karetki przewo rannych i
wracaj napowrót. Mamy du o wypadków chorób. Był tyfus, obecnie ospa. Wojsko rosyjskie
lekarze szczepi jak i ludno cywiln . Szczepi dr. Kozubowski, Polak, który zyskał tu sobie
sław zacnego, dobrego i yczliwego profesora, który miał lornetk na stole. W Rzeszowie
pozbawiono wolno ci pewn osob za robienie notatek.
12.IV. Cisza.
13.IV. Deszcz. Armaty graj od witu bardzo energicznie.
14.IV. Deszcz padał przez cały dzie i przez noc. Rzeki wezbrały.
15.IV. Dzi nie ma walki. Ropa wylała. Co dzie przez Biecz jad wozy wyładowane. To mieszka cy
Gorlic opuszczaj rozbite kamienice, bo w ród ci głych kul ycie tam niemo liwe. Kto mo e ten
wyje d a.
16.IV. Sytuacja jednaka. Po wyj ciu piechoty wojska mniej, ale artyleria ci ka z Korczyny,
Libuszy i Kobylanki posun ła si na południe i zaj ła wie M cina Wielka, a pozycj
w Kobylance obj ła artyleria nr 61, która tutaj tak e stoi… Towaru nie ma, a je eli co
do sklepu sprowadz z rzeczy najpotrzebniejszych, to kosztuj one tak drogo, e
nabywa nie mo emy. I tak 1 kg cukru kosztuje rubla i 3 kopiejek. Mydełko toaletowe
1szt. rubla, 2 kg. m ki rubla. Funt mydła 80 kopiejek. Kasy wyjechały, podj
pieni dzy nie mo na. Sprzeda nie ma co. Kartofle nasze wojsko z pola mi wybrało,
nie wiem, czy pozostawione resztki wystarcz na sadzenie i domow potrzeb .
Zastanawiamy si czy zasia zbo e i sadzi jarzyn , czy da spokój wszystkiemu.
Nasze pola znajduj si po tej stronie, gdzie s stawiane kwatery wojska rosyjskiego.
Obecnie stoi tu rozlokowany obóz pułku syberyjskiego. Moje zagony wolne, ale
sołdaty przechodz przez nie jak cie k
17.IV. Sobota. Pogoda. Słyszymy armaty bardzo daleko. Prowadzono naszych do plenu dwa
razy. Z pierwsz parti rozmawiały znajome mi panie. Nasi ołnierze opowiadali, e
jak szli do szturmu w Gorlicach, du o naszych zgin ło. Wymieniali liczb 1500.
Odt d na szturmy ju ich nie posyłaj
- Kiedy do nas przyjedziecie?
- Tutaj widzimy du o wojska rosyjskiego, to nie tak pr dko.
Mo e jeszcze długo taki stan potrwa .
Do drugiej partii ja wyszłam, bo widziałam ich z daleka i miałam czas wróci si po
papierosy… Id cy do plenu mo e unikn wczesnej mogiły i zachowaj swoje młode
ycie, mimo to zawsze widok nam swoich w plenie daje wra enie przygn biaj ce. Nic
nie rozmawiałam. Rozdałam papierosy po polsku, po czesku, jeden po niemiecku.
Wyci gni te r ce były czarne od naboi, czy te trzymania karabinów – nie wiem.
Dzi do Biecza przyjechało du o doktorów i karetek Czerwonego Krzy a. Szło tak e
troch wojska – piechoty.
18.IV. niedziela. Deszcz, błoto, chłodno. Wiosna spó niona. Cieszyła by nas pogoda, bo ta
zawsze na umysł i nerwy działa dodatnio…. W porze południowej bardzo armaty
grały. Ospa si rozszerza. W s siedztwie najbli szym jest jedna chora (ospa
prawdziwa). Po Belnej dzieci tak e chorowały i umieraj .
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19.IV. Ranek słoneczny. Nasze armaty bij , a echo odbija i niesie, i piewa, i gra pie ni
mierci i zniszczenia. Mamy tak e przeczucie, e nasz okolica b dzie widowni
wypadków wielkiej doniosło ci i to w najbli szym czasie. Ruch na go ci cu i na kolei
zwi kszony. Obserwowałam dzi aeroplan. Kr ył ci gle i wracał i wzbijał si i
zni ał. Błyszczał w sło cu. Czy to nasz?…
Moskale artuj chyba mówi c, e my ju nale ymy do nich. Nie, nie! Odbij nas
nasi, wszak maj dobre kanony, s dzielni i przyjad , wróc znajomi i stosunki dawne,
co to by było, gdyby my my wolni ludzie, bo dzieci konstytucji, dostali si pod rz d
despotyczny. Przyzwyczajeni jeste my mówi , my le otwarcie: Co by nas czekało za
nasze szczere słowa. Mo e jakie prze ladowanie. Boimy si i smucimy samym
przypuszczeniem…
Był pan pułkownik. rozmawiałam z nim. Rosjanie jeszcze nie doszli do Bertwałdu.
Dotarli do Regietowa. Doktor Bitte, który nadjechał, pytał si komendira i widziałam
na mapie kierunek nadej cia rosyjskich wojsk i miejscowo zaj t . Lubi prawd ,
blaga si zawsze wyda. Wszystkie dzienniki pod tym wzgl dem grzesz . Oficerowie
rosyjscy lubi si chwali i cz sto bardzo si – złapali na pomyłce lub kłamstwie. Z
podpułkownikiem lubi rozmawia , bo cho jest patriot Rosjaninem, ale rozumny i
nie blaguje.
20.IV. Pierwsza godzina w nocy. Huk armat jednej i drugiej strony bezustanny. Dom drga.
Okna brz kiem wtóruj . Walka. Słycha maszyngwery. ołnierze Rosyjscy mówi , e
oni mieli ust powa po naszych, inni utrzymuj , e Austriacy na Rosjan – do , e ta
noc przeznaczona na bój obustronny. Ranek za witał pogodny. Dzie ciepły. Wiosna.
Zaczynamy robi w ogrodzie. Dostałam polsk gazet . Rozkoszuj si nowinami. Jest
to numer „Dziennika Kijowskiego”, niezwykle zajmuj ce tematy porusza, jakie takie
wiatło rzuca na rozgrywaj ce si w Europie wypadki…
Dzi du o nowin nam opowiadano złych i dobrych… Dowiedziałam si , e całej
inteligencji z Gorlic wyjazd nakazano. B d wi c naoczni wiadkowie, którzy nam
prawd powiedz , a wiec streszcz ich słowa.
22.IV. Mam w r ku znowu gazet . Tym razem numer „Słowa polskiego” z dnia 17.IV. w
którym była umieszczona korespondencja z Jasła, a w niej wzmianka o bitwie pod
Brzostkiem, w której nasza kawaleria została zdziesi tkowana przez Moskali. Nasi
skierowali si na Jasło. Wyczytana wiadomo wywołała formaln bitw w moim
umy le i w duszy…
Teraz dopiero zrozumiałam opowiadanie oficerów od 9 brygady artyleryjskiej, którzy
stan li na kwaterze u mnie i na całym przedmie ciu dn. 27. XII. Opowiadali oni tak: - „No, teraz odpoczniemy u pani dłu ej. W 8 dniach od Krakowa idziemy. Byli my w
wojnie pod Jodłow .
- A na kwater przyjechali cie panowie do mnie od Biecza a nie od Jodłowej.
- Bo my jechali za Austriakami pod Dukl , a teraz na Lipinki do Biecza.
Obóz ustawili w Trzcinicy. Obecnie ta brygada stoi w Rozdzielu i M cinie Wielkiej, a
obóz w Bieczu i Libuszy.
23.IV. liczny czas. Noce ksi ycowe. walki trwaj i noc . Rosjanie znowu dostali posiłki
znaczne. Trzy tysi ce sołdatów piechoty nadeszło ze piewem
- Sk d idziecie?
- Z Kurlandii.
- Jaki pułk?
- Samarski.
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W górach były tak wielkie niegi, e obecnie jeszcze le grubo ci 1/2 łokcia, a na
drogach maj błoto. To wstrzymało ofensyw na W gry.
Pułkownicy komendami wracaj do swoich pułków. Przyjechał i do mego domu
komendant. Po jednym dniu trudno wyrobi sobie zdanie o charakterze człowieka. Nie
robi miłego wra enia, sołdaci boj si go i nie lubi .
24.IV. Sobota. Sadziłam kwiaty. W domu tak du o ołnierzy, e swobodny spacer w
ogrodzie reguluje nerwy zm czone. Dnie mamy ciepłe i miłe.
Dzi mi mówiono, e bitwa pod Bartweldem była triumfem dla Austrii, dalej, e du o
wojska do Karpat naszego przyszło. Zdaje si , e przyjdzie do rozstrzygaj cych walk
na terenie naszych gór. eby tylko nasz Biecz nie stracił swojego ko cioła. A miasto
nie zamieniło si w gruzy.
25.IV. Ciepło a nawet gor co. Na go ci cu pełno pyłu. Wojska znów troch przyszło,
dziwili my si jak mog sołdaty piewa wobec takiego. Nie zatrzymuj si w Bieczu,
id wprost do dekunków.
26.IV. Jestem bardzo zm czona, fizycznie mniej, ale dusza smutna. T skni bez miary. Nowe
warunki ycia nie wygodne, troski, my li wyt one w inn stron …
27.IV. Z chwil , gdy rozeszła si wie , e Austria dostała posiłki znaczne, bo trzy korpusy,
idzie codziennie piechota rosyjska. Dzi przeszło jej „mnogo”23, podobno jeden pułk
rosyjski, bo „Germanie nadeszli”.
28.IV. Słyszymy oddalone wystrzały. Sołdaty rosyjskie straciły na humorze. Bardzo du e
walki rozgrywaj si na germa skim froncie, wi c z obaw te wiadomo przyj li.
29.IV. Od trzech dni obserwujemy aeroplany lataj ce nad nami. Sołdaty strzelaj z r cznej
broni i polimiotów24, bo to „austriackie i germa skie”. Sensacja: Aeroplany rzucaj
bomby. Na Górnym Przedmie ciu wpadła jedna i zaryła si w ziemi . Speszyło to
sołdatów i uciekli z ko mi. Ale i my na aeroplany patrzymy z obaw . Tego by nam
jeszcze brakowało do naszego utrapienia, eby za te przymusowe kwatery, za
wnoszenie tysi cznych niewygód, za to e stoj koło naszych domów i realno ci
obozy z ko mi, dano nam z góry bomby i mo e jeszcze domy si spaliły.
30.IV. Noce ksi ycowe. Pełnia. Walki na karabiny trwaj uparte do rana, a we dnie armaty
hucz , mo dzierz si czasami odzywa. Dzi odgłos dochodzi nas i z zachodu. Ludzie
informuj nas, e bitwa pod Gromnikiem i Ci kowicami. Karetki z rannymi jechały
od strony bocznej drogi prowadz cej od Binarowej.
1.V.

23
24

Poranek pi kny i słoneczny. Na polach ludzie si uwijaj . Czas ju spó niony, trzeba
sadzi kartofle. Nie ma koni. Ci, którzy je zachowali szczególnym sprytem, nie mog
podoła wszystkim ofertom. Na drogach pełno jest pyłu z ustaleniem si pogody.
Ruch bowiem jest ci gły trenów i automobilów. A Rosjanie całkiem dróg nie
naprawiaj . Wi c na go ci cu s istne dekunki, bo góry i doliny. Po nich p dz konie i
nawet z góry nie hamuj . My l , e to jest przyczyn , e maj du o koni z
nadpuchni tymi nogami. Konie – kaleki kupuj ludzie, daj tym biednym
stworzeniom odpoczynek, nast pnie pomału robi nimi na polach.

ros.: du o, mnóstwo (przyp. red.)
z ros.: karabin maszynowy (przyp. red.)
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Przybiegła pani Helena Fr. opowiedziała mi swój sen… Miła panna pełna ycia, mimo
przeciwno ci, wesoła, mówi ca, była w moim domu zawsze oczekiwana, cho
przybiegała co dzie , były chwile, e nie mogłam si jej wizyty doczeka . Du o chwil
prze yły my razem. Jak mi było bardzo le pocieszała mnie cho by kabał . Jej smutki
ja serdecznie w zamian odczuwałam. było nam bardzo dobrze razem. Ceni w pani
Heli to, e jest uczynna i serdeczna i lubi j .
Dzi armaty ogromnie grzmi pod Gorlicami. Mo dzierze do wtóru. Gorlice rozbito.
Nie ma ju domu całego. Podobno sami Austriacy powiedzieli, e Gorlice z ziemi
zrównaj , aby nieprzyjaciel nie miał si gdzie schroni . Cała rado , e po tych
walkach nasi zatryumfuj i do nas przyjd , psuje nam my l, e nasz kochany farny
ko ciół mo e by uszkodzony, bo razem z przyj ciem wojska armaty rosyjskie
skieruj si na Biecz…Wszyscy yjemy w oczekiwaniu. Odczuwamy, e zbli a si
pocz tek ko ca. Noc nadchodzi. Głuchy odgłos wystrzałów armatnich nie milknie, ale
jeszcze nabiera rozmachu. Ksi yc jeszcze nie zaszedł. Migaj wiatła jak błyskawice
z reflektorów. Nie jedno ycie zga nie jak to wiatło migaj ce. Ta my l boli mnie, bo
tak du o w wojsku austriackim mam krewnych, a młodzi, a dorodni i niemal dzieci, bo
19-letni i 20-letni, których ycie potrzebne jest jak wiatło dla szcz cia rodziców.
Rodzina chlubi si nimi, bo to kwiat inteligencji, talentu i mieje im si przyszło .
2.V.

3.V.
4.V.

Cał noc trwał bój okrutny. Walka na wszystkich pozycjach. Nie spali my. Noc
nadeszła piechota rosyjska. Wozy jechały po amunicj . wi ta. Dzie pi kny. Walka
trwa dalej. Kanony bija. Najupartsza wymiana strzałów jest pod Gorlicami. Kule
armatnie lec bez przerwy w miarowych a szybkich odst pach…
Nafta w Mariampolu pali si . Idzie du o wojska z Bezarabii do Biecza. Piechota,
kolej tak e przyjechali, dwoma poci gami. Niepokój gor czkowy. Moskale wózki
ładuj , z magazynów zapasy wynosz . Wieczorem odjechał obóz 9 brygady.
Kwateruj ce wojsko u mnie jak i obóz stoi w pogotowiu na pierwsze wezwanie.
Mo dzierze rozgło nym hukiem i kilkakrotnym wstrz saj fale powietrza, a to odbija
si u nas. Słyszymy walk na karabiny dzie i noc. Pan czynownik Michajlis
zawiadomił mnie, e wyje d aj o 6 godzinie rano w poniedziałek i e oni płac za
mieszkanie. Artyleria górska opu ciła swoje pozycje i cofn ła si na bli sze drogi do
Jasła.
Za cały kwartał co u mnie mieszkali, chcieli mi da 30 rubli. Nie mogłabym przyj
takiego wynagrodzenia, bo było du o strat i du o sprz tania. Wi c z tytułu
odszkodowania za meble, połamane krzesła, naczynia, zapłacono mi kwot 45 rubli.
Rano pojechali. Pułkownik Organow był jeszcze w parku w Lipinkach, a wieczorem
odjechał tak e do Jasła. Zachowywali si dobrze. Uwzgl dniali moje yczenia, wi c
ycie z nimi pod jednym dachem było mo liwe. Pojedynczo wzi wszy, kilku z
oficerów było bardzo grzecznych i całkiem szczerze po egnałam si z nimi: „B d cie
zdrowi i niech was przygody wojny omijaj ”.
wi to narodowe. Patrzmy na moskiewski rigzug. Artyleria 61 odeszła.
Nasze patrole w Bieczu. Przeszli nasi! Co za rado ! S ju u nas (rano godz.9-ta).
Posuwaj si tak szybko i wypadki tocz si w tak przyspieszonym tempie, e od
jednego do drugiego wra enia przechodzimy momentalnie. Patrole strzelaj . Moskale
chyłkiem poza domy lec w stron przedmie cia. Niebieskie nasze mundury ju
widzimy. Tak e kryj si poza domy, bo Moskale do nich strzelaj .
Otworzyłam drzwi frontowe, weszli do mnie. Przyszli. Za chwil i ołnierze s koło
domu. Witamy wszystkich miłym słowem i poimy herbat . S zm czeni bo dwie noce
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ju nie spali. Za chwil nadbiegł kapitan i silnym głosem krzykn ł: Vorvärts! Wszyscy
poszli. Nadjechał patrol uła ska. Witamy ciskaj c ich dłonie. Ci s Polacy. Odjechali.
Bł kitnych mundurów ju du o. Id fos , bo silny ogie idzie od Moskali. Z Górnego
Przedmie cia zwanego Kurpiel. Sprawnie i zgrabnie uło yli si koło go ci ca w fosie i
strzelaj . Wymiana strzałów ci gła. Kule wistaj koło domu, przebijaj szyby. W pół
godziny wojsko nasze si posun ło. Widzimy na górach du o bł kitu. Id w tyralierk
trzema rz dami, niby wst ka rozwini ta.
Cudne widoki. Strzały oddalone. Armaty graj . Za chwil id pierwsi ranni. Go cimy
ich jak mo emy, eby im pokaza nasze współczucie. Przybiegł ołnierz do oficera z
wiadomo ci : „Nasza kompania dostała si pod ogie własnej artylerii”. Wra enie dla
wszystkich straszne. Saniteci coraz cz ciej przynosz lub prowadz rannych. Kapitan
Martini zabity. Kapitan Szmajder ma nog urwan . Walka zaci ta, straszna. Wojska
id du e. Ustawiaj si przed moimi oknami z prawej strony. Przybiega chłopiec,
wr cza mi kartk ró ow . Pytam: Kto ci dał? Jeden ołnierz z gwiazdkami. Czytam:
„Kochana ciociu! Przychodz do bitwy. Jestem zdrów itd. Kazimierz D browski”.
Słuchaj dziecko? Ja musz widzie tego ołnierza. „On mówił, e nie mo e wyj z
szeregu i pewno ju poszli. „Widziałam i u ciskałam kochanego chłopca. Jest to syn
mego brata. Zaasenterowany w sierpniu po 7 klasie gimnazjum do pułku sandeckiego
20 w 13 batalionie. Patrz , same młode twarze – zdrowe, rumiane, stoj w szyku
bojowym. Bo e was zachowaj od kul! Vorwärts! Poszli!
Kule wiszcz , armaty graj , komenda prze na przód. Moskali bardzo du o i maj
lepsze stanowiska. Mimo to skutkiem działalno ci polskich pułków zostaj
odepchni ci i cofaj si ku wi canom. wist kul ci gły. Pole zasiane rannymi i
zabitymi. Zbo e poranne dekunkami. Le y mnóstwo czerepów z rosyjskich
szrapneli25. Na ziemi niby bławaty wida niebieskie punkta. Niestety, to zabici. Szare
plamy w ród zieleni to Moskale. Czy nasz złoty chłopiec zdrów. Jestem tak
niespokojna, e wprost chora z obawy o Kazia. Rannych znosz do stodół i domów.
Obraz n dzy i rozpaczy. Karczma, w której stały konie Moskali pełna dziur i z
powybijanymi szybami, zapełniona rannymi, którzy le na warstwie słomy. Gdzie mi
tylko powiedz , e s ranni, tam razem z pann Helci biegamy. Serce mi bije ze
strachu, eby Kazia mi dzy nimi nie było. Byłam na placu bitwy. Le zabici nasi i
Moskale. Na domiar biedy noce s tak zimne, e mrozu było ze 2 st. R. Trz s si ci
co le koło domu i w stodołach. Niektórzy le eli obanda owani 24 godzin, bo bitwa
tak długo trwała i doj miejscami nie mo na było.
Równocze nie była bitwa i w Ołpinach. Ko ciół rozbity. Du o domów spalonych.
Teraz wiemy prawd . Moskale na wie y Ko cioła poustawiali maszyngwery i dlatego
nasze kanony niszcz c sił wroga do ko ciołów strzelaj . Wobec tego upada zarzut i
twierdzenie Moskali, e Niemcy z Panem Bogiem wojn prowadz i rozbijaj
ko cioły. W Ołpinach Rosjanie zamkn li si w ko ciele, cmentarz zamurowali i tak si
bronili. Szcz cie i zdobycze id z Niemcami, Austri . Ale rannych du o – za du o!
Moskale poddaj si . Tysi cami prowadz ich przez Biecz do niewoli, „do plenu”.
Ju jest dro yzna. Co b dzie, jak chleb da b d musieli i tym tysi com sołdatów? Jak
wy yjemy?
5.V.

Zdaje si nam, e nimy. Bo Moskale robiły cał zim dekunki w Czermnej, na
Liwoczu. Tylko zaledwie par godzin biły kanony germa skie i Rosjan nie ma w
Czermnej ani na Liwoczu. W B czali była bitwa. Nasi zaj li Jasło i Kołaczyce. Za
par godzin słyszymy: „Nasi s ju pod Krosnem!”

25

Typ pocisku artyleryjskiego do zwalczania piechoty – wybuchał w czasie lotu w powietrzu wyrzucaj c
ołowiane kulki. (przyp. red.)
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Bitwa musiała by zaci ta, bo rannych bardzo du o a nowych ci gle karetki przywo .
6.V.

Przyjechał pan naczelnik kolejowy Zar ba. Za par dni naprawi mosty i ruch
poci gów wejdzie w ycie. Serdecznie si ucieszyłam widokiem pana naczelnika.
Zdaje mi si , e ju wszystko co złe przeszło, kiedy znajomi i wszyscy mili nasi
wracaj Panem Zar b cieszymy si jak dobr wró k . Sukces i dobre nowiny. Pod
Dukl zwyci stwo. Moskali ju wzi to do niewoli. W Kro nie s nasze wojska.
Rosjanie zostawili magazyny i cofn li si .

7.V.

Chodzimy do szpitali, cho by drobnostka słu y rannym, albo im co poda . Czasami
go cimy, to znów myjemy ich twarze z pyłu, a r ce z krwi lub błota. Przewa nie s to
ludzie bardzo młodzi, a cierpi strasznie, okrutnie. Lekarzy jest za mało na te setki
chorych, nie mog pomóc czekaj cym. W nast pstwie tego stanu rzeczy rany s
nieprzewijane po par dni. Moskali rannych jest czwarta cz .

8.V.

Kwatery. Stoj oficerowie W gierscy, bardzo mili ludzie. Szkoda. e tylko na noc
zamieszkaj .

9.V.

Kwatery w dalszym ci gu. Gdy W grzy odjechali spostrzegłam, e słu ba zapakowała
miednic moj . Wojska nasze s ju niedaleko pod Przemy lem.
Nie byłam dzi w Ko ciele. Chodziłam dla rannych za chlebem, którzy wczoraj nas o
to prosili. Jeden chleb kupiłam, a dwa bochenki dostałam w wojskowej piekarni.

10.V. Nowin mamy a za du o. Wprost mnie oszałamiaj . Mimo jednak rado ci, odczuwam
do pewnego stopnia przygn bienie, czy to dlatego, e jestem przem czona
kwaterami, czy te widok ran i cierpie tych ołnierzy w szpitalu tak na mnie działa.
Nie wiem, ale my l mam czym zasmucony tak bardzo, e my l straciła polot i
energi .
12.V. Mamy kwatery pruskie. Patrzymy na przemarsz wojsk. Obserwujemy ołnierzy.
Porz dek wielki, dyscyplina. ołnierz od ywiony. Id c piewaj . Automobilów
przeje d a setki tak osobowych jak i z ci arami. Kolej naprawia mosty. Ruch
przywrócony…
Du o mogił wskazuje jaka straszna burza przeszła t dy, która niejedno młode ycie
przeci ła w p czku. Niejedna łza zwil yła oczu z bólu. Na sali w szpitalu cierpieli
ludzie m ki. Jeden młody chłopiec skar ył si : „Biłem si dzielnie, jestem ranny, nikt
o mnie nie dba, nie my li”. eby to jeszcze usługa dla rannych i zaspokojenie ich w
wygody wej na lepsze tory. Bo ci dzielni ludzie zasługuj sobie na to, eby wi cej
sanitetów było, wygodniejsze nosze do przenoszenia. Widziałem jak z pruskiej
karetki Czerwonego Krzy a wyjmowano chorych. Wyszedł oficer, Saniteci
zdejmowali rannego, a gdy chory j kn przy pr dszym posuni ciu noszy oficer
krzyn :„Langsam” tak, e a cisza si zrobiła. Dalej – skaleczeni w głow le eli na
noszach z poduszeczk ceratow co tak e z uznaniem musz podnie . U nas ka da
kompania ma tak e sanitetów. Nosili rannych. Rannych w nogi prowadzili pod
gradem kul, prawda, ale gdy regiment dostał rozkaz i na przód poszedł lekarz i
saniteci a ranni jeszcze nie umieszczeni w szpitalach zostali w sieniach, w domach na
garstce słomy… Jeden z sanitariuszy odznaczał si umiej tnym i delikatnym,
obchodzeniem si z rannymi. Dostał nakaz i , bo regiment XX Sandecki
wymaszerował. Có my same kobiety, damy sobie za rad ? Jeszcze nakarmi ,
poprawi co , poda potrafimy. Co tu robi ? Do ju ci biedacy cierpi jeszcze
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zostan opuszczeni. Na szcz ci stan w s siednim domu lekarz. Uprosili my
doktora, eby szedł z nami odwiedzi rannych. Doktór Niemiec nasz, wiede czyk dał
si uprosi . Dole nieszcz snych tych rannych tak go wzruszyła, e przewijał im rany,
pocieszał nie robi c ró nicy mi dzy swoimi a Moskalami. Kl czał i owijał i obmywał
zaschłe rany. Zmachał si te porz dnie, bo był wysoki jak topola, a chorzy le eli na
ziemi. Prosili my go tak e, eby sanitariusz mógł zosta na dzie dopóki chorzy nie
zostan przeniesieni do szpitala. Oficerowie razem z lekarzem wydali danie
pozwolenie. Na drugi dzie odjechali oficerowie i zacny doktór. Rannych
przewieziono pod opiek sanitetów do szpitala.
Z kolei po egnałam i samego saniteta, inteligentnego chłopca, który uj ł mnie bardzo
swoj dobroci dla rannych. Serdecznie u cisn łam jego dło . Nazwisko jego Józef
Fudali. In. Reg. nr 20 6 komp.
Naprawiaj drogi, które Moskale całkiem zepsuli. Co par dni id je cy. Germanie
bior ich tysi cami. Prusacy nie pozwalaj nic poda je com. Uwa amy to za
post pek ujmuj cy ich kulturze. Gorszymy si tym, bo i nasi, Austriacy ju nakazem
tym s skr powani…
23.V. Pan Zar ba wyjechał. Zmieniło si wiele w naszej Austrii. Wystarczy najzło liwsze
oskar enie kogo o moskalofilstwo, by wdro ono dochodzenie i postawiono go pod
s d wojenny. ona naszego naczelnika wyjechała z dzie mi do Królestwa do
krewnych. W jaki tydzie pó niej wybuchła wojna. Martwili my si wszyscy o miła
kobiecink . ona w najwy szym stopniu zaniepokojona o m a uprosiła swego
krewnego oficera Polaka eby posłał ołnierza do Biecza z listem do znajomych w
celu zasi gni cia wiadomo ci o m u.
Z listem ołnierz przyjechał. Odpisano jej, e naczelnik zdrowy wyjechał. ołnierz na
swoj r k wygłosił takie zdanie: „ eby ten pan naczelnik przyj ł podda stwo rosyjskie,
dopiero by dostał u nas dobr porad ”. Kto z tych słów ołnierza skorzystał i zrobił
doniesienie - na razie nie wiemy. Naczelnika zawezwano do wytłumaczenia si . W
nast pstwie musiał opu ci Biecz, co nas bardzo zasmuciło.
Opowiadano mi nast puj c histori . Wagony opró niono. Przechodz cy naczelnik
widzi, e w jednym wagonie pod ławk le y i j czy ranny oficer rosyjski. Daje zna do
oficera austriackiego. Chorego przenosz . Na drugi dzie urz dnika przewieziono do
s du wojennego za moskalofilstwo. Niebawem dowiemy si mo e co si z nimi stało.
Drogi s doprowadzone do pierwotnego stanu. Ruch na kolei znowu zwi kszony a dla
cywilnych bardzo utrudniony. Przez 10 dni ma tak by . Go ci ce zapełnione jad cymi
furmankami. Kto jedzie? ydzi. Pierwej do Galicji zje d ali si ze wszystkich stron i
yli tutaj z handlu. Obecnie za naszymi wojskami wracaj gromadnie, wioz c pełne fury
paczek z towarami. Sprzedaj nam wszystko na wag złota.
13.VI. Co dzie wi cej miłych twarzy widzimy. Wracaj ci znajomi, którzy z Biecza
wyjechali. Powita , u miechów du o. Słuchamy. Jedni mile czas przep dzili. Inni
przeszli tward szkoł w ród obcych….
14.VI. Cicho na górach, na drogach. Kolej tylko wistem id cych poci gów daje znak ycia.
Ludzie gor czkowo robili po polach, bo czas był spó niony. Obecnie jest taka
posłucha, e nic si robi nie da. Coraz cz ciej tylko ludzie mówi : „nie b dzie
chleba jak Pan Jezus nie da deszczu”. Upały mamy wielkie. Nasze wspaniałe
balsamiczne powietrze górskie straciło na jako ci. Bo wyziewy nawozów od tylu
tysi cy koni, potem du o koni zastrzelonych, zakopano w nazbyt płytkich dołach…
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Dzisiaj mieli my posiedzenie wydziału Kółka. Uchwalono, eby lokal zrestaurowa i
powoła do ycia nasz sklep i piekarni . Trudno ci b d nie małe z zaopatrzeniem
sklepu w towar i m k … Z chwil otwarcia sklepu reguluj si ceny.
Podczas najci szych dni dla nas w zimie Polacy z Królestwa przesłali troch
towarów i m ki, które po przyst pnych cenach nam sprzedawano. Zaj ł si tym p.
dyrektor Pałys…
22.VI. Dostałam dzi w kasie pieni dze, wi c troska usuni ta. Kupiłam sobie piór stalowych
w pierwszym sprawunku, mydełko toaletowe, bez którego tak e obywa si musiałam.
S to drobnostki, ale odczuta przyjemno z ich posiadania daje miar , jak bardzo
brakuj ce przedmioty były mi potrzebne do codziennego u ytku.
Oryginał znajduje si w zbiorach Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu.
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