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And「zej Synowiecki

AN丁ON音GROCHOWSK音
ZYC音E音TEA丁R

mQie/ Mamie
1

Osiagniecia niekt6rych Iudzi w obszarze ich pasji i zainte「esowah czasami przewy之SZaja ich osiagni軸a w p「acy

ZaWOdcw車Do k「egu takich Iudzi z pewnoScia naIeZy m句Dziadek, Antoni G「∞howski, Qjciec mQjej mamy Jadwigi
Synowieckiej z G「∞howskich・ Z zaw(rdu koiejarz, W PraCy ZaWOdowej cei餌nal maksymalny moZlivry poziom 「ozwQiu i
awansu ‑ W kohcov¥ryCh iatach swQjej ka「iery zawedowej pe刷funkcje naczeInika staqii wezIowej JasIo. Jednak na

jego nag「Obku na Starym Cmentarzu w Ja§le widnieje napis "Zastu之Ony dz劇acz kultury"!?

Kim by富Antoni G「ochowski?

Leokadfa 77zes碕ska

Geneafogfa rodzfrly
U「くrdz柵sie w 1898 「oku we wsi Z6tk6w (dzisi争j na
granicy Jasla〉 w zabo「ze aust「iackim. jako peddany
CeSarZa F「anciszka Jdzefa. Jego qiciec Jan

G「∞howski miat w tej wsi mlyn, a Z Pierwsza之Ona
Ma「Qjanna mial czw6「ke dzieci. N句Sta「SZa byfa

Kata「zyna, kt6「a wyszta p6Zniej za m牢

Za

WIadysiawa Ko「czykcwskiego i zcetata na

gcepoda「stwie zwiazanym z mlynem. D「ugim

dzieckiem b河WIadysIaw, P6Zniejszy ko噂arz w

Czerwonce w powiecie oIsztyhskim, trZeCim
Stanislaw, koiejarz w Ja§Ie, a CZWartym mOj
Dziadek Antoni, 「6wnieZ koleja「z jasieIski. Poniewa之

mama Dziadka, Ma「Qjanna zma巾a przedwcze§nie w

1918 roku, Qjciee Jan oZe冊si? POWtomie i mfal z

tego zwiazku dwie c6rki: AmaIie, kt6ra wyszfa za
m牢za Stanistawa Be「kowicza o「az d田ga AIin?,
kt6「a wyjechala "Za Chiebem" do USA i引ad po niej

Zagin卦nie ma jej w 「ejestrach przybylych do USA.
Stanisfaw Grochows朽brat Anfoniego, a na Odwrocie

dedyka(ねW dbw6d "可seIdeczni功szego bratersM伯
Sねszek 〃

Dziadek Antoni Gr∞hcwski ukohczyv szkole
PowSZeChna w Z6書kcwie oraz gimnazjum w Ja§le i

「OZP∞ZすP「aC? jako magazynier kolejowy p6Zniej
jako konduktor, a nastePnie jako dyZu「ny 「uchu.

2

Dziadek p「ac喧C jako kondukto「 poznal w poci餌u jadacym z Nowego Sapza do K「akowa mQia Babcie, Leokadi?
Trzesihska, u「edzona w 1900 「oku. O iie info「macje o p∞hくrdzacej ze wsi 「Odzinie Antoniego G「ochowskiego sa sk争pe i
mniej znane, O tyIe histo「ia 「くrdziny Babci jest lepiej udokumentcwana i bardziej ztoZona.

Leokadia T「z?Sihska byfa jednym z siedmiorga dzieci Walerii口ana T「zesihskich.

Jan T「zesihski bゾbIisko dwumet「owym me之CZyZna, Wiec w mtodoSci slu之yl w
St「aZy przyb∞Znej cesarza F「anciszka J6zefa. Po sIu之bie wQiskowej zostal

le§niczym. By6

mo之e w czasie sIu之by cesarzowi poznal Walerie, kto「a

P∞h(X]z胞z 「Odu Zamoyskich, a urOdz柵a sie w NiepoIomicach. 1ch ma胞ehstwo
b河O Wiec p「zykladem dziewietnastcwiecznego mezaliansu, kt6「ego skutkiem
byto vydziedziczenie zakochanej WaIe「ii. W 「ezultacie 「or】zina wiくrdla sk「Omne

Zycie w okolicach Lwowa, CO nie p「zeszk(rdz柵O im jednak mie6 siedmio「o dzieci.

Pierwszym ich dzieckiem b河

Syn Wladyslaw, Iwowski k「awiec, kt6「y

nieszcze§I師e, §mierteinie zaczadz柵Sie z ma腔onka w noc pdsiubna we Lwowie.
Rcx:lzina czesto wspominaIa,之e pQieehali na §lub i weseie, a ed 「azu zcrstaii na 」三園

p(均はeb,

WさねIね乃zes栃ska

D田gim synem Walerii i Jana Trzesihskich byl Ma「ian T「zesihski u「edzony w 1896 roku, ktory
ZOStat kominiarzem. UdzieIal sie r6wnie之jako st「a之ak, m.in. 「a叫ac iudzi w czasie wieikiej

POWedzi jaka nawiedz胞Tuch6w w 1934. 「oku, CZy te之「at山ap p「Zed wywIeZle川em PrZeZ
Niemc6w dzwonu z mieiscowei pa「邪w czasie = wQiny §wiatowej. Jego pierwsza之Ona byla
Ma「ia FiIar, Z kt6「a oZen柵sie w Ja§le w 1919 「cku, i z kto「a szybko sie 「ozs!封. D「uga之Ona b河a
Jadwiga Stahczyk, Z kt6「a zamieszkal w Tuchowie i miat syna Witoida, P6Zniejszego p「ezesa
gminnej sp6tdzieIni w Tuchowie. 1b u Ma「iana Trzesihskiego spedz胎OStatnie Iata swQiego

Zycia WaIeria Trzesihska, kt6「a zma巾a w 1949 roku i jest pochowana we wsp6Inym g「Obie

MさIねn乃衿S砺s柄

redzimym w Tuchowie.
Trzecim synem byI Mieczyslaw
Trz(軸hski, O ktorym wiemy tylko tyle,之e

SiuZyl w B「ygadzie Korpusu Och「ony
Pog「anicza .PedoIe", ZIokaIizcwanej w

Czortkowie w wQiew6dztwie tamopoiskim.
W latach 1935‑1938 jego dow6dca b河
Iegendamy Stefan Rowecki "G「otn. Od 17

WrZe§nia 1939 roku waIcz河Z naCIe「aIaCa
Od wsch(rdu A「mia Czerwona. Jego
daIsze Iosy nie sa nam znane, by6 mo之e

ZginすW Walce, gdy之jego nazwisko nie
figu「uje na LiScie Katyhskiej. Z pewno§cia
miai c6「ke bcwiem zachowalo sie ich

WSP61ne zcljecie.

Miec2ySfaw 77z?S碕Ski Sねnisfawa仁Iew勤i

MさIね両S崩skね

Opr6cz t「zeeh syn6w Trzesihscy mieIi cztery c6rki. Najsta「sza byねStanis†awa u「くrdzona w 1898, a najmlodsza Ma「ia

u「odzona w 1 906 「oku. Obie Zyly samotnie w K「akcwie, nie wyszly za maZ i zmarty bezpotomnie, StanisIawa byla ceoba
m∞nO Wierzapa, Ma「ia za§ "Iub柵a me之CZyZn

, CO SPOWCX:iowalo之e obie si∞t「y nie utrzymyWaly bIiskich kontakt6w,

mimo Zycia w jednym mie§cie.

3

KoIejna c6「ka T「zesihskich b河a Janina (u「. ok. 1904 「oku〉, kt6「a wyszta za maZ za zawodowego wQiskowego,
WIadysIawa Migacza. Stu之be wQiskowa 「OZPOCZal ju之W a「mii cesa「sko‑k「6iewskiej (6wczesny zab6「 austriacki), a

P6Zniej (P「aWdop∝iobnie p「zez Legiony) wstap柵w sze「egi od「edzonego WQiska PoIskiego. W 1939 roku dostal sie do

niewoii sowiecki匂i zostat zamo「dcwany w Twerze w 「amach Zb「edni Katyhski可Mieii t「Qie dzieci. Dw6ch syn6w
bIiZniak6w: J6zefa i Jana. kt6rzy ju之jako mtedzi me之CZyZni, W CZaSie = wQiny Swiatowej wa!czyIi w partyzantce AK,

Jeden z nich p「zedostal sie p6之niej do AngIii, a d「ugi zma巾w kraju po wQjhie w komunistycznym wiezieniu. T「zeeim
dzieckiem byla c6「ka Zofia, kt6「a jako nastoIatka zmaha na g田Zlic?.
堅主物直義I巾郎場裏で調いi「… ●…平調叩￣ †「
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W格qysfaw Mgacz na
Liscie Kafyhsk佃y

Janha 77zesfhska /

W帰dysfaw Mgacz J6zef i Jan Mゆacz

W胎dysねw Mgacz
Na lcey 「odziny Jana i Wale「ii T「zesihskich s師e wplynすt「agiczny wypadek Qica. W czasie p「ac ie§nych zostal on
P「Zygnieciony przez drzewo i zma巾W tej sytuaQji dzieci musfaly zosta6 ,,「OZdane" na ut「zymanie i vychowanie do

「edziny Qica. MQia Babcia Leokadia t「a冊a do siostry Qjca, Kunegundy T「zesihskiej w Ncwym Sapzu, kt6ra po meZu
nos胎nazwisko Paulat. Zostala ona p「zez nich wystana na nauki do K「akowa do zakonu Si6st「 U「szuIanek. =ak
dQie之d之ajac czesto z Ncwego Sacza do K「akowa poznala przystQinego konduktora o nazwisku Antoni Grochcwski.

Awers / IeWeIS auS庇ト

W?gierskf可karty
i(fenfy欣acx/I)Q/ Leoka筋

77z?S碕sk佃y wysfawfon可
p層eZ CesaISko‑

付もねwskねKo旬e
Pahstwowe,

岬信仰廟ca db
p画Zd6w fymi
ko佃yam子明rsfawfona w

Krakowie w sfyczniu
1914 IOku, a W咋C fu之

pぢ盤磐続き誓y
W6wczas 14 fat / z apisu
na rewersfe w)仰fka, Ze

jest siostrzeni匂Robena
Paufaね, nOfa bene
maszynisfy ko佃yowego

okomof硯Ihre小W
屠ecZy面etoSci jest
Sfos庇zenfoa jego Zony

Zq?Cie w叩kenano w

praco仰i Uanha〃 w

Nbwym Saczu.
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Antoni i Leokadia G「ochowscy wzi?ii §Iub w lipcu 1921 「oku. Z ich zwiazku u「odz柵o sie czwo「O dzieci.

Naista「SZa byねMaria. U「(rdz胎sie w 1922 「oku i zdata egzamin matu「aIny w jasieIskim Iiceum, D田gi urくrdz柵Sie w 1924
「Oku jedyny syn Zbyszek, a trZeCim dzieckiem byla c6rka Aleksand「a, u「(rdzona w 1926 「oku, ZWana Ada. ObQie zdaIi
tzw. mate matury w szkoIe handlowej w JaSle, a Ada po wqnIe egZamin matu「ainy w liceum pedagogicznym w Go「Iicach.

Czwartym dzieckiem byla mQia mama, Jadwiga, u「edzona w 1932 「oku, kt6「a ju之PO WQjnie zdala egzamin matu「aIny w
Iiceum w Bieczu o「az egzamin magiste「ski na Wy之SZej SzkoIe Wychcwania Fizycznego w Krakcwie. Jak wiec widae

G「∞hcwscy przyw車zywaii du之a wage do wyksztalcenia swoich dzieci, ich p6Zniejsze lcey beda pQjawia6 sie na
koIejnych stronach t匂OPCWie§ci.

RodZina Grochowskich w JaSle w 1928 roku.

LeokadぬGIOChowska w 1921 IOku

Dzieci od /ew句: Ade, Mtrysね/ Zdyszek
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Akリ肌oS5 p層edw(味的憎
Antoni G「ochowski juZ we wczesnej mledo§ci przejaw劇zainte「esowania Zyciem kuIturalnym. Dzisiaj t田dno bedzie
dociec Z「6del tych zainteresowah u syna mIynarz蛤. MQie podejrzenia kie「uj争sie w strone Babci Leokadii, kt6「a jeszcze

jako dzieeko, Zanim t「a冊a na nauki do K「akowa, byfa ksztalcona we Lwcwie w pensjonacie dia panien "Z dob「ego

domu

. By6 mo之e nauke te finanscwali Zamoyscy. W 「amach zaje6 du之O CZaSu PO§wiecano tam §piewcwi, g「Ze na

inst「umentach i sztukom teat「ainym. Babcia ba「dzo iadnie g「ala na mandoiinie i znala jezyk f「ancuski.

丁b chyba wla§nie za sprawa Babci w domu G「ochowskich wszystkie dzieci, Iepiej lub gorzej, umiedy gra6 na r6之nych
inst「umentach. Bardzo tadnie na skrzypcach g「aly sta「sze dzieci (Ma「ysia i Zbyszek), POdobnie z「eszta jak Dziadek
Antoni, kt6ry nauczyl sie gry na tym instrumencie jeszcze w dziecihstwie. Mama czesto z 「oz「zewnieniem wspominala

Wieczory w domu 「Odzimym, W CZaSie kt6rych Babcia grala na mandoIinie, Dziadek o「az starsze dzieci na skrzypcach,

a dwie n争jmlodsze c6「ki (Ada i mama巨細eWe申W 「epertuarze domov¥rym byly 「6之ne pie§n= piosenki, W tym SZe「eg
Patrbtycznych, nP, O Jurku Biczanie, naStOietnim ob「ohcy Lwowa p「zed Uk「aihcami w 1919 roku, kt6「a mama czasami
nuci do dzi§. Du之O CZaSu PoSwiecano teZ poe却, dziewczeta umialy 「ecytowa6 wiersze i poematy najvybitniejszych
POIskich poet6w, kt6「e z「eszta pamietaly i deklamowaly do p6Znej sta「O§ci.

LeokadぬGI℃Chowska
W 1927 Iりku
oIaZ

Antoni Grochowski
W 1934仰ku

P「awdopedobnie ten a巾rstyczny kiimat domoury spowedowaL之e Dziadek aktywnie wlaczat sie w 「6之ne zajecia
SPOleczne zwiazane z kuItu「a, AIe inna przyczyna jego zainte「esowah kuItu「a m(均ty by6 wydarzenia spolecznoL

POftyczne jakie m糾miejsce w JaSIe pod kcmiee Pierwszej WQiny §wiatow可
Odkrycie w XIX wieku 「opy na備owej na te「enach Ga岬= 「OZWOj przemystu naftowego w tym 「egionie doprcwadztry w
ぬtach 1885‑1890 do budowy i oddania do u之ytku Iinii kolejowQi z Ncwego Sacza przez JasIo do Zag6rza, O「aZ Z Jasla
do Rzeszowa, Region z obszar6w o cha「akterze wiejskim, 「OIniczym, PrZeksztalcat sie szybko w 「egion o cha「akterze
PrZemyStOWCL「Oiniczym. Zmieniafa sie te之St田ktu「a zawcx:!owa spoleczehstwa.

馴ugotMala I WQina Swiatowa spowedowala w wieIu kr句ach (m.in. w Rosji.
Prusach i Aust「0‑Weg「ach) wz「OSt naSt「Qj6w 「ewoiucyjnych. Nie inaczej byto w

Gaii句i. Jeszcze w t「akcie trwania wQiny na poczatku 1918 「oku, edb河o sie w Ja§ie
SZe「eg manifestapji patriotyczno‑「eWOlucyjnych. Po jednej z njch koiejarze zeb「aii
Sie u naczeinika staQii Otoka「a Tuczka i omawiaIi przebieg i skutki manifestaQji.

Wtedy te之doszIi do wniosku,之e trzeba zatoZy6 0「kiest「e koiejcwa, dia zwiekszenia
efekt6w koIejnych manifestaQji. Powstat komitet o「ganizacyjny o「kiestry i (喝Ioszono

dob「OWOlna zbi6「ke sktadek w§「6d zal(喝i w ceIu zakupu instrument6w muzycznych.

Wykorzyst山ap kontakty z czeskim kupcem p「zyjeZd之ajacym do Jasla po d「ewno na
inst「umenty muzyczne p「くrdukcwane p「zez firme 。Ligna"

zam6wiono kompIet

inst「ument6w. W miedzyczasie skompietowano muzyk6w i na poZyczonych
inst「umentach p「zeprowadzano pr6by lnstrumenty zostaly szybko dosta「czone i

Orkiestra zadebiutowala w poch∝lzie l‑majovym 1 91 8 「oku,

Broszura vyくねna z cka却45 /ecfa kol切vw匂o榊estry時tQ/ W JaSIe
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Jednym z uczestnik6w tego spotkania u Otokara Tuczka i
jednym ze wsp61zatoZycieIi o「kiestry byl mlody koiejarz Antoni

Gr∞howski, kt6ry gral p6Zniej w sekQji smyczkowej na
Skrzypcach, a W t「akcie wystep6w orkiest「y detej na bebnie.
O「kiestra grala utwo「y iudowe, Pat「iotyczne, 「eWOIucyjne oraz

takich mist「z6w jak Chopin, Mozart, Beethoven, Wagne「 czy
St「auss. O「kiest「a vystepowata gv5wnie w Ja§Ie, ale 「6wnie之

CZ?StO WyjeZd之ala na goScinne wystepy do 「6Znych

mIqSCOWOSci, Od K「akowa po Sambo○○

Kb佃yowa o碗stra deねp層ed dwoI℃em W JaSfe, 1931 rok

CZeStO konce庇)Wafa okiestra to佃yowa

WaZnym wyda「zeniem w之yciu Antoniego Gr∞howskiego i histo「ii
jasieiskiej orkiestry koIejowQj byl udzial w p(喝rZebie Ma「szalka J6zefa

P柵sudskiego w K「akowie w 1935 「cku. O「kiestra wystap胞we f「akach.
Dziadek mial swOj f「ak, uSZyty Wiele lat wcze§niQj p「zez brata Babci,

twowskiego krawca Wtadysiawa Trzesihskiego, O ktorym wspominalem
WCZe§niej.

W 1918 「cku pcwst句e w JaSIe tak之e koIejoWy ZeSP6t tcat「aIny Dziadek

Antoni G「∞howski wlapza sie 「6wnie之W P「aCe tegO ZeSPOlu jako

P∞Z部k喧Cy akto「, muZyk i wsp61「eZyse「. Co 「oku wystawiane sa dwie
Iub trzy sztuki teat「aine, a ZeSP6L pedobnie jak orkiest「a, daje swqie
PrZedstawienia nie tylko w Ja§Ie aIe 「6wnie之

W Okoiicznych

miejscowoSciach.
Na bazie o「kiestry detej pcwstaje 「6wnieZ o「kiestra symfoniczna. Czasami oba zespdy tapza swQie sfty i vystep喧
WSP6lnie・ Przykladem jest wystawienie ope「etki "Jagusia ptacze, Smieje si? JaS

O怖mbacha, W kt6「ej Antoni

G「∞hcwski gral p「awdopodobnie na skrzypcach. Zachowaly sie o「yginaine nuty tQj ope「etki, bedape jego wlasnoScia i z
jego podpisem. Operetke ta wystawiano tak之e poza Jasiem, m.in. Sanoku, Bieezu, Jediiczach czy Komahczy

Nufy de apeIe鍬i

O胎nbacha nale碕Ce de

Anfoniego

GIOChowskfego.
Na pieIWSZ可stronie u
裏3.おo8農.側C

g6ryjego po旬所S.

o壷覇邑ÅC山.
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Z czasem powstaje w Ja§le bibIioteka koIejowa

Rcx:!zina Kolejarzy".

W ceiu wspie「ania finansowego i organizacyjnego wszystkich tych
fo「m aktywnoSci kuItu「alnej koIejarzy jasieiskich, na PrZelomie Iat

1924/1925

Ko噂OvyCh

powstaje ltwarzystwo Muzyczne Funkcjonariuszy

Ha「monia Koiejowa" w JaSle. NiedIugo p6ZniQi w 「amach

Ha「monii powstaie kino, Piervsze pubIiczne kino w Ja§Ie. W kinie tym
do niemych film6w przygrywala oczywiScie koIejcwa o「kiest「a

Symfoniczna. 1bwa「zystwo Harmonia m曲o swOj wlasny budynek w
Zaadaptowanym dawnym ba「aku wQiskovym na terenie sta部. Przed
WQina

Ttwarzystwo posiadalo

70 inst「umentow muzycznych,

bibIioteke nutowa o「kiest「 w iio§ci okoIo 2 tysiecy dziet. ksiegozbi6「

SZtuk scenicznych Iiczacy ponad 200 pozy(抑P「awie 5 tysiecy ksi牢ek
W bibiiotece "R(rdzina Koieja「Zy

oraz vvyposaZenie kina i 「ekwizyto「nie

豊謙茜薄。諾i」謹言濃嵩豊6w w
Okres II WQjny §wiatowej
Zaraz po wybuchu wQiny we wrze§niu 1939 「oku 「ozpoczela sie
ZO「ganizowana akcja ewakuaQji koIejarzy jasielskich i ich 「(rdzin

POCiagami na wsch6d. St「ategia ob「ony PoIski p「zed Niemcami
Zak†adala gt6wna Iinie obrony na wschednich terenach
Rzeczpcepolitej , W tym na tZW.

一p「zedmo§ciu 「umuhskim

, a ko!eja「Ze

byii funkQjona「iuszami o st「ategicznym znaczeniu. Redzina Antoniego

Grochcwskiego do ce16w ewakuacyj nych dostala do zaj ecia po10We

Mさkiefa budynku Ha仰on〃 KbI匂vw句
W]所onana p層eZ Anfoniego Grochowskiego

繁務築肇

?笠縮宕窃
/

̲/

/

、在/完売ク与信/亮七五〇/
守′雷‥

レト均し/′わ この子 多幸′ ん

乞シ写∴了〔

」へ

WagOnu tOWa「OWegO. W tym czasie Babcia i Dziadek mieii pod opieka aZ sze§cio「O dzieci, bo op「6cz swQiej czw6rki na
WakaQjach p「zeby〃aly u nich dzieci PauIat6w, Ja§ i Basia. Druga poIowe wagonu zaimowa書a 「(rdzina koIejowa

SOjkowskich. Wagonami w tym samym p∞iagu ewakuowaii sie 「6wnieZ imi czIonkcwie 「edziny Antoniego
G「∞howskiego, m.in・ brat koiejarz StanisIaw G「∞hcwski o「az siedemnastoletni syn sicet「y Katarzyny; Stanislaw

Ko「CZykcwski (Qjciee WIadysIaw Ko「czykowski j u之wiedy nie之yl).

P∞iag 「uszyt w kierunku Lwcwa・ Jednak之e lotnictwo niemieekie gdzie§ pomiedzy Sanokiem a Sambo「em dopadio
P∞iag i 「OZP∞Z申O Sie jego bombardowanie. P∞iag zostal zniszczony, WieIu ludzi zgin申O lub zostato 「annych. Redzina
G「∞howskich szcze§Iivvie p「ze之yla ten naiot, niemniej §mie「6 wieIu ce6b, huk bomb i obawa o dzieci odcisn申a na nich
Siine pigtno・ Gt6wnie na Babci, kt6「a doznala u「azu psychicznego i do kohca Zycia cie「piala na napady leku i chwilowe

u吋enia" Mama z kolei czesto m6wi.之e najgo「SZym WSPOmnieniem z tych dni jest dia niej Smie「6 mamy dwqiga

Mqisca M:咋mQ/ f(ノfaczk/ Grochowskich面a Z6/fty

prawdOpodebry Iゆn zbombaItoWanねfoh poc向gu
巾a czenvonQ)
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W 「ezuItacie uciekinierzy zcetaIi przesadzeni do imego p∞iagu i wyladowaii w Kotomyi nad P調tem, na Pokuciu. Dla

mQlq mamy弓adwigi, b河to ok「es kiedy pcwima rozp∞Za6 szkole, jednakZe szkola poIska byねprzepetniona. Pom∞
ZaP「OPOnCWaii miejscowi Zydzi (StanCWiapy w6wczas ponad 40% Iudno§ci miasta), ktorzy otworzyIi swQia szkole na

POt「Zeby edukaQji Polak6w. Mama 「ozp∞Z申a wiec swQi争edukaQje w szkoIe z之ydcwskimi nauczycielami.

繭韓醒籍
Pobyt w KoIomyi nie tnNal d†ugo, P「aWdopedobnie

OkoIo miesiapa. Po agre却R(車i Sowieekiej na PoIske
Kotomyja ju之18

w「ze§nia zostala zaieta p「zez

KORPUS OCHRONY POGRANICZA
NA GRANiCY WSCHODNiEJ RZECZYPOSPOしITEJ
W1938「

Sowiet6w, NievvykIuczone,之e calkiem niedaIeko na

WSCh6d i nWaZl e boIszewicka pr6bowaI
POWStrZymyWae b「at Leokadii

‑

Mieczyslaw

T「zesihski, kt6「ego Brygada KOP "PくrdoIe

miala za

Zadanie powstlZymyWanie Rosjan w ceIu
umc劇iwienia ewakua郎

rzadu poiskiego p「zez

PrZedmdscie田muhskie, CZyli prz銘obsza「 pomiedzy
gt6wna linia Ka「pat a Cze「emoszem, Prutem i
Dniest「em. G「∞howscy i ime jasielskie 「edziny
kolejarskie na k「6tko znaieZli sie w Stanislawowie

(tak之e z句dym przez SoWiet6w od 19 w「ze§nia), a
nastepnie t「afiIi do Przemy§Ia. Wydaje sie,之e po
ewakuadi poIskiego 「zadu z Pokucia do Rumunii o「az
W S山SZnej obawie przed Rosjanami p「6bowaii jednak
W「6ci6 na strone niemiecka" lb jednak nie byto
moZliwe・ Zgcx:inie z paktem Ribbent「op ‑ MoIotow

dzieIapym PoIske pomiedzy Rzesz? Niemiecka a
R(鱒je Sowieeka, na P「ZePbw〔拍Cej przez Przemy§I
rzece San pQjawねsie g「anica niemieeko ‑ 「OSyjska,

W P「zemySlu, Wedlug wspomnieh mQiej mamy
Jadwigi, jasieIscy uchくr堆cy zostaii zakwate「owani

niedaIeko to「6w koiejowych, W dytrych stajniach. W

2014 rokuく細bytem z mama sentymentaina ped「6之do
P「zemy§Ia. P「zy pomocy mIqSCCWegO PrZeWednika
tu「ystycznego udato nam sie zIokalLzowa6 miejsce, W

kt6rym w zimie 1939/1940

przebywali jasieIscy

kolejarze・ Miejsce to, POIoZone w p「awob「zeZnej

CZ?§ci PrzemySia, Zalm叫e Obecnie Centrum
Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego p「zy uiicy

Dwo「skiego 99, PrZed wqjna za§ b河o siedziba 22

P山ku a巾ye「ii lekkiej, ZaWie「∈彊C軍

budynek

kceza「owy stajnie o「az inne budynki g∞Pくrda「cze.
Uchcx:lZcy wykorzystywaIi zg「omadzone siano o「az

Siome, a du之e okna staieme zasIaniaIi swoimi

dywanami,

W如6fozesry f}ze申ySI z /otu pfaka. Na dble prawobIZeZne

Cen仙m mfasねz可ete w6wczas pIZeZ Sowiet6w
lewob屠eZna strona Sanu to feren ck叩a切niemieck廟
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W Muzeum Histo「ii Miasta P「zemy§la w Rynku n「 9 wisi zcIjecie z
kwietnia 1940 「Oku. Przedstawia uchcx#c6w zgromadzonych w
Cent「um miasta i czekajacych na p「zej§cie przez San na st「one

niemiecka. Gdzie§ w tym t山mie zn争jd山e sie zapewne redzina

G「∞howskich. Antoni G「∞howski, Pedobnie jak jego brat
Stanisiaw, P叫at bcwiem deeyzje o takim powr∞ie. Miody
Stanislaw Korczykowski ju之wcze§niej p「ZePlynすPO kryjomu rzeke
WPfaw i dostal si? W 「∝看zime st「ony, gdzie jednak t「a冊do obozu
P「aCy PrZymuSOWej w Szebniach, ale znajac niemiecki po「adz柵

SObie. DIa sta「szych os6b, dedatkcwo posiad争iapych ped opieka
WieIe dzieci, taki wa「iant pcw「otu by富niemo之Iinry Jednak之e w vyniku

PO「OZumienia pomiedzy Niemcami a R(吟ja Scwieeka otworzyla sie
moZiivvo§6 Iegainego przej§cia g「anicy Antoni G「ochowski uZyl

WSZeIkich posiadanych cemych 「zeczy by p「zekona6 Sowiet6w do

Zqecie z p屠emySkiego muzeum

WPisania jego 「∝iziny na Iiste os6b t「ansfe「owanych. Uda10 Sie to i

Cala 「edzina pius dwQie dzieci Paulat6w p「zeszly przez most na

Sanie" Mama wspomina to z wielka przyk「o§cia, gdyZ Niemcy bQiac
Sie tyfusu qgOii看i wszystkich i mala Jadwiga st「ac胞swQie cudne,
ba「dzo w6wczas m(rdne wa「kocze.
I tak kcezary 22 pulku artyIe「ii konnej w P「zemy引u staly sie dIa

naszej redziny mi匂SCem magicznym〇 °fo tutai nasz Dziadek, maj争c

W6wczas 41 fat, P(判圃i z「ealizcwal deeyz彊O P「Zej§ciu na st「one
Okupanta niemieckiego, dzieki czemu nasza 「odzina przetrvala.

Gdyby nie ta dec匂a nie b河Oby t匂OPOWie§ci, gdy之nie byloby mnie
PeWnie na §wiecie. Rodziny kt6re zostaly w P「zemySIu nigdy

bowiem nie pow「6ctry i s山ch po nich zagin卦

P「awdopodobnie

ZOStaly w 「amach scwieckiQj polityki depoIoniza郎tych teren6w

Budynek koszar 22 pu耽u artyfe筋tomQ/

WyWiezione do Kazachstanu iub na Sybe「i? i tam zgindy
Po przejeciu koIejarza Antoniego G「ochowskiego p「zez Niemc6w

ZOSta1 0n Skierowany do pracy na sta画kolejowej w M(rde「6wce
Obok Szebni, na linii JasicLRzesz6w. Dzi§ ju之ta stapja koiejowa nie

istniQje, 「OZeb「ano dwa tory dcx]atkowe o「az budynek stacyjny (W

2006 roku〉・ Niedaleko powstal przystanek koiejowy ped nazw争
Szebnie. Dziadek mieszkal z 「edzina w malehkim mieszkaniu nad
StaQia i p「accwal jako kasjer koiejowy i zawiadowca staQji. Na

ut「Zymanie du之ej 「Odziny to nie wysta「czato, a!e poniewa之Dziadek
Od dziecihstwa §wietnie sobie 「adz柵ze stoia「ka, W WOlnych chwiIach

￣

Wy「abial d「ewniaki. Dcrdatkcwo hedowaIi k「61iki. z kt6rych op「6cz

MさrysねGrochowska w Mbderdwce

‑臆

臆‑
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miesa Dziadek wy「abial paski sk6rzane.鴫Wγroby sprzedawaIi w
CZaSIe WQlny na ta喝u i kupowaIi Zywnds6. Pdhadto najsta「sza c6「ka

Ma「ysia, kt6ra mi謝a ju之Wtedy 18 iat, dzieki dob「ej znaiomdsci
niemieckiego wyniesionego z gaiicyjskiej szkoly zostata przyj申a na

nianie matego dziecka Niemc6w, kt6rzy przejeli dw6r w Mede「6wce i
「OZPOCZ部

tam urzedowanie, P「acowala tam a之

do ucieczki

Niemc6w przed zbIiZaiaca sie Armi争Czerwona ped koniec 1 944 「.
W M(rde「6wce Antoni G「ochowski zwiazal sie z Iokainymi

St田ktu「ami AK, Wediug EncykIopedii JasIa byI jej czlonkiem, W
Szebniach byty dwa obcny hitle「owskie, jeden p「acy p「zymusowei

dIa PoIak6w, d「ugi jenieeki, gdzie叩ZetrZymyWanO g16wnie jehc6w
「adzieekich・ Do obu oboz6w dc馬tarczal potajemnie之ywno§6, edzie之,

a tak之e bral udz劇w pomocy przy kilku ucieczkach. Nocami
dosta「cza=e之jedzenie naszym pa巾yzantom. A trzeba przyzna6,之e
CX:idzialy AK dzialajace w tym 「egionie byly ba「dzo skuteczne. 1ch

najba「dziej znana akQja zakohczona sukcesem bylo uwoinienie

OkoIo 1 66 wieZni6w z jasieIskiego wleZIenIa geStaPO W Sierpniu 1 943
「Oku. GIo§na byta r6wnie之ZvyCieska bitwa na GiIcwej G6「ze
St∞ZOna PrZeZ Oddzial AK w siie 50 Iudzi z ekspedysia kama
gestapo we wrze§niu tego之「Oku, W vyniku kt6「ej zniszczono wiele
niemieckich pQi狂d6w i uwolniono kiIkudziesieciu a「esztowanych.

Na przelomie 1943 i 1944 「oku dokOnanO te之

ataku na zaktady zb「Qieniowe Gam「at, ZdobyW沌C broh i mundu「y niemieekie.
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Jadwiga, najmlodsza c6「ka G「∞howskich 「ozp∞Z申a nauke w szkoie pcwszechn句W Szebniach, POdczas gdy sta「SZe
Zbyszek i Ada, ksztalciIi sie w szkoIe handicwej w JaSIe. 1am te之PrZeZyli w 1943 「oku obtaw? na SZkole i wyw6zke
m書odzieZy na 「Oboty do Niemiec. Zbyszek w trakcie oblavy wciagnal sicet「e na dach, karal jej plasko IeZe6 kiIka gedzin

Za kominem, do czasu (坤azdu Niemc6w. Dzi?ki temu nie tra帥w niemieckie 「ece, a!e Dziadek tej samej nocy spakowal

Ade i vystal do siostry Kata「zyny do Z61kowa, a Zbyszka pop「zez swQie kontakty z partyzantami AK, vySlal do nich do
iasu. Antoni G「∞howski zostal w nastepnych dniach a「esztcwany przez gestapo i brutainie przesluchivany p「zez kiIka

dni, aie twa「do tlZymal sie we「sji,之e dzieci nie w「6c柵y ze szkoly i w kohcu zostat vypuszczony W ten spos6b Zbyszek i

Ada przetrwaii do kohca wqiny
Nie m劇tyle szcze§cia kolega Zbyszka, Ju「ek Kalicihski i jego si∞t「a Nina. R(rdzina KaIicihskich ucieka書a w 1942 p「zed

「OZPOCZynajapymi sie ju之POg「Omami Polak6w przez Uk「aihc6w na terenach K「es6w. Qjciec byl koiejarzem, Wiec
dolapzyl do p「acy razem z Antonim G「∞howskim na stapji w Mcx:ie「6wce. MieszkaIi te之PO SaSiedzku. ObQie mi(rdzi w
Obawie p「zed wyw6zka do Niemiec dolaczyli do pa巾rfZantki 「azem ze Zbyszkiem G「ochowskim. Dwudziestoletni
Zbyszek i Nina zakochali si? W SObie. Niestety w czasie jednej z akQji Nine schwytaIi dz劇ajapy w tym czasie na
te「enach Beskidu Niskiego i Bieszczad Uk「aihcy z Uk「aihskiej Powstahczej Armii, ZgWatCiii, PrZyWi竿aIi do drzewa,

Obcieli piersi, tOrtu「CWa旧zameczyli. W takim stanie, ma巾Wa, OdnaleZIi ja Zbyszek i Ju「ek. Kiika tygodni p6之niej Ju「ek

Kalicihski zginすW jednej z potyczek. Tb vydarzenie rzuc肘cieh na cate Zycie Zbyszka G「ochcwskiego, dIugo nie m6g†

ZW向za6 si? Z之adn争kobieta, a kiedy w kohcu oZen柵Sie bylo ju之Za P6之no na dziec= zma巾bezpotomnie w fatach
OS iem dzies i争tych.

Pow垂mγ Bねα
W 1944 「oku wycofujacy si? Niemcy; Wくrdwecie za s肌y 「uch partyzancki w
「egIOnIe WySiedIiIi. obrabowaI= spaIiIi JasIo. Miasto zostalo zniszczone w 97

Pr∞entaCh. W 1945 「cku w「az z kohcem wQiny Antoni G「ochowski zcetaきwiec
PrZeniesiony do Biecza, gdzie peln柵funkQje kasjera i zawiadowcy stacji. Redzina

ctrzymala mieszkanie slu之bowe na pi申rze budynku stacyjnego.

PoniewaZ zacz申y sie aresztcwania pa巾尼antoW AK p「zez sIu之by komunistyczne,
Dziadek ponownie spakowat Zbyszka i kazal mu pくrd p「zyb「anym nazwiskiem
jecha6 na tzw・ Ziemie Odzyskane. Zbigniew Grcohowski wyIadowal w Szczecinie,
gdzie kontynucwai 「くrdzime t「adysje zawくrdowe ‑ ZOStal kolejarzem i doszedt do

StanOWiska naczeInika sta画Szczecin G16wny
Najsta「SZa C6「ka Maria vyszta za maZ za miejscowego dentyste, Jerzego
Stawa「za. Niestety mal之ehstwo to bylo nieszczeS=we: maiutka c6「cia Ei之bieta

ZaCho「owala i zmaha w pierwszym 「oku之ycia. Ponadto m牢okazat si? by6
"damskim bokse「em", Wiec znowu do akdi musiat wk「oczy6 Dziadek. Zabrat c6「ke

do domu i zab「O刷meZowi pokaEyWa6 sie u nich. Wk「6tce te之Marysia otrzymata
「OZW6d, CO POZWOl柵o jej zwi〔峯a6 si? SZCZe§i緬e z leka「zem J6zefem Safie「,
POIskim Zydem ∞aldym z hoI∞auStu. ZamieszkaIi w Szczecinie, mieii syna

Adama, a W Iatach szeS6dziesidych w vyniku nagonki antyZydowskiej
vyemig「OWaIi na stale do Ncwego Jo「ku, P6Zniej przez cale之ycie pomagala
finanscwo rcx:izinie・ Ma「ia Safie「 z G「ochowskich zmarla w 201 0 「oku. W USA之yje

Wnuk Antoniego G「∞hcwskiego ‑ Adam Safie「 i jego c6rka Ai吋
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W domu G「∞howskich pozcetawaly w tym ok「esie
Praktycznie dwie najmtedsze c6「ki: Ada kt6ra dQ庫d之ata do
Go「iic na zajecia szkoIne w Iiceum pedagogicznym o「az mQja

mama Jadwiga, kt6ra musiaia jeszcze dokohczy6 szkole
POWSZ∞hna・ Nie by富o to tatwe, gdyZ szkola byla przepelniona
uczniami nad「abiajacymi zalegIo§ci edukacyjne z ok「esu

Okupadi i b「akowalo pomieszcze帥ekcyjnych. W tej sytuaQji

miejscowe wladze p(刈dy dec碕e o u「uchomieniu
dedatkowych zaje6 w pustej i zdewastowanej synagくrdze

Zydowskiej stQiacej w Rynku. Przed wQjna w Bieczu mieszkalo

POnad 1700 Zyd6w i wszyscy oni zostali zamkni?ci w
utworzonym tu getcie, Zyd6w stopniowo wyWOZono do oboz6w
koncentracyjnych i nikt z bieekiej spolecznoSci Zydowskiej nie
P「ZetrWal w mie§cie.

Poniewa之W dawnej synagedze nie bylo之adnego vvyposaZenia,
dzieci m劇y przynieS6 sobie k「zesta" Na szcze§cie Antoni

Gr∞howski znal sie na stoia「ce i z「o帆c6「eczce krzesto,

Po szkoie powszeehnej Jadwiga Gr∞howska uczeszczata do
miejscowego iiceum gdzie zdata matu「e. Nastepnie 「ozp∞Z申a

Studia w Akademii Wychowania Fizycznego w K「akowie, kt6「e

ukohczyla ju之jako me之atka, bowiem w 1953 「oku vyszta za

m牢Za Adama Synowjeckiego z Zag6「zan, kt6「ego zreszta,
S)仰agOga W B/eczu

Pedobnie jak jej mama, POZnala w p∞iagu, jadapym z
Zag6rzan do K「akowa. Mieli czte「ech syn6w, naista「szy
AIeksande「 u「くrdzil si? jeszcze w Bieczu, a naStePni And「zej,

Mariusz i Piot「 ju2 po p「zeprowadzce do Go「Iic, gdzie

mieszkaii do 1965 roku. Wtedy to, PrZenOSZap Sie za p「aca
Adama Synowi∞kiego. cala 「(rdzina osiadla w T「Qj mie§cie.

Biecz,伸rfec J953 IO旬PO S/t

bie Jadw旬i Grochowskf可/

Adama S)仰OWieckiego. Jadw庭ya面sto w SI如k叫W bfa佃y
b庇ce, pOn度Q/ Sfos!ry: Mtrysfa / Ada. Po bokach JadM旬i

Leokad胎Grochowska / Antoni GIOChows柄W dhach
Adem S)仰OWieckf / Sfani抽w 7bmaszek. D個g/ od /ew匂
ZPyszek Grochowski・ W伽a佃y sukience Mさ橘e Kbrczykowska
Z Sfos加a

a Z dzfeckfem na ′亭ku Sfanisねw Kanczykows妬z
bratem Czesfawem

Jadnga Grochowska G praw勤Z叩Z)佃C伯炊a

H

的W肌p層ed fa崎w Bieczu・ Gォaay研eem,

sie(セeI巾.

Rok wcze§噂ni之Jadwiga巾・ W 1952 「oku
lbmaszkiem zamieszkafa w Go「licach

StarSZa Siostra Ada tez wysz‑a za m牢・ W「az z meZem StanisIawem

a PO kiIku latach ma12ehstwo p「zeniosto si? doしahcuta" Nie m喝‖ mie6 dzieci

Wiec w 1964 「oku adoptcwaii 「∞ZnegO Chiopczyka o imjeniu Jan・ kttry w latach ceiemdziesiatych oZe刷sie i m劇t「鞠
dzieei. Ada zmaria w 1994 「oku・ a 」q Syn Jan zdecydowanie p「zedwcze§nie w 2003 「olくu. ObQje sp∞ZyW明na

lahcuckim cmentarzu.
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R6wn∞Ze§nie w tych Iatach (rdbyWaly si? §Iuby i wesela innych cztonk6w 「edziny G「ochowskich z m†odego pokoIenia.

W naszych zasobach znajd山e sie zdjecie ze §Iubu Ma「ii i Stanis†awa Ko「czykowskich (Sicetrzehca Antoniego

G「∞hcwskiego, kt6ry w czasie w句ny p「ZePlynすSan na g「anicy sowiecko ‑ niemieckiej).

SIub確噺/ Stanisfawa KoI℃Zykows妬h, Obok panny mfod可Kafa仔yna GrochoMrska, Sfostra Antoniego, PieIWsZy Z

praw句siedzf Sねnisfaw GIOChows朽b伯t Antoniego, Obok面ego M白Ifa Grochowska. Obok pana m/odego jego braf
Czesねw Kb仰zykows朽ks碕dz弓もwγZe/ Panny mfo(坤i Jadwfga Grochowska, "ad Kafa仔yng Grochowsk弓Aくね

Grochowska, a na /ewo od所可Zftyszek Grochowski. Z伽ノgi匂sfrony Ady w kapeIuszu, Ame胎Grochowska, PO
meZu Be庇ow細z, PIZyrodr)ねsfostra Anfoniego. Dルg/ od /ew句sfedz/jQ/ maZ Sぬnisねw Be所Owicz.
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Mieszkajac w Bieczu Antoni G「ochowski m6gl w「6ci6 do swoich zainterescwah kultu「ainych. Od Jasla dzietry go
ZaIedwie czte「y przystanki kolejowe, Zato之yt amato「Ski, koIejowy zesp61 teatrainy nawiaZulaCy do t「adysji

P「ZedwQiemych. Osobi§cie dobieral 「epertua「, kie「owal zespolem, 「e之yserowa= gral waZne 「Oie. Dobieral choreog「afie i

蒜轟塁慧#篭罪業謂謂討W Bieczu wystawiono takie画StaWienia jak: Sluby Paniehskie

′さんdy Paniehskie?
Jadw/ga Grochowska jako Kねra佃fen唯za z /ew匂)

Po lew句Sねnisねw 7bmaszek / Ada GIOChowska, pO meZuわmaszeん
CZWarty Od /ew句Antoni Grochowski.

睦子

Anfoni Grochows朽

SCery Ze rSwi的SZka 〃

1与

Jadw吋a Grochowska w zespofe fanecznym w B/eczu (PieIWSZa / drnga od praw匂)

AくねGIOChowska

Jadwjga

i

Ada

GIOChowskie

巾at「 w nazwie m劇stowo "kolejowy調aIe Dziadek otwo「zyl ten zesp6l szeroko na §「∝10Wisko jasieIskie. Stad znaczna

iiczba aktor6w nie m劇a nic wsp61nego z koi〔沌・ Wysta「czyto poeiada6 minimalne zdoIno§ci akto「skie o「az ∞hote i czas.
Szczeg6Inie waZne by富0 tO d「ugie, gdyZ akto「zy b「aii na siebie spo「e zobow向zanie g「ania w koIeinych przedstawieniach.
W teatlZe amatO「Skim oczyWi§cie g「ala 「6wnie之「CX:獲zina Antoniego G「ochowskiego, PrZede wszystkim Marysia i Ada, ale

tak之e Jadwiga. W kiIku przedstawieniach pQiav¥届Sie tak之e zie6 Stanistaw lbmaszek. Ada i Jadwiga 「6wnoiegle udziefaty
Sie tak之e w bieckim zespoie tanecznym.
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Powr6t do Jasね
Do Jasia 「(rdzina G「ochcwskich wr6c柵a w 1954

roku i

Zamieszkala naprzectwko dwo「ca koIejowego przy obeenej uiicy

AIQjzego Metzge「a 12/5, gdzie Babcia i Dziadek mieszkaii a之do

§mie「ci. Babcia L∞kadia G「∞howska zmaha pierwsza, W 1973
「Oku.

W Ja§Ie Antoni G「∞hcwski ob固funkQje naczeInika sta画Jas†o,

kt6「a pe刷aZ do emerytu「y
Mimo 「(埼eehania sie dzieei G「∞hcwskich po PoIsce i §wiecie
Dziadek i Babcia a之do p6Znej sta「0§ci wykorzystywaIi wszeIkie

Okazje by m6c spotka6 sie z potomkami, Szczeg6lnie Dziadek,
gdy之Babcia dosy6 czesto cho「owala, Naibii之Qj do 「edzic6w miala

Ada, kt6「a z Go「iic (CZy P6ZniQj zしahcuta〉 m(却a zag固a6 do
「くrdzic6w stosunkowo czesto, Gorz匂

bylo z kontaktami ze

Zbyszkiem (Szczeein) czy Jadwiga i jej dzie6mi (Gdahsk〉, aie
Dziadek staral sie by6

u nas przynalmn‑q 「aZ W 「Oku

vykorzyst函C SWQie p「awo do bezplatnych p「zej鉦d6w
koIejowych・ P「zed B。fym Na「くrdzeniem pot「a冊przejeehae c∈埴
Poisk?,之eby przywieZ6

nam trzymet「owa jcx:i†e, kt6rej na

Pomorzu w6wczas nie byio" My z kolei edwiedzaii§my JasIo

m小imum dwa 「azy w roku. Jeszcze jako nastolatek jeZdz柵em

Sam Caton∞nym P∞lagIem Z P「ZeSiadka w K「akowie do Babci i
Dziadka na ferie czy kawalek waka(河

Najgo「Zej oczywi§cie bylo z kontaktem z c6「ka Marysia,

kt6「a wyemig「owala do USA. Dziadek 「az w fyciu

uzyskat od 6wczesnych wladz komunistycznych zgede
na wyjazd do c6rki i wnuka w 1968 「oku.

Antoni Grochowski z mukam4 Aleksandrem / Andrz匂em

Antoni Grochowski w USA, 1968 r

S)mO面eck有功Synami Jadw畑中957 r
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W 1963 「Oku Antoni G「ochcwski p「zeszedt na eme「ytu「?
koIejowa, natOmiast nie przeszedi na emerytu「e

artystyczn争. W「?CZ PrZeCtwnie, Od t(導O 「Oku dysponowal

Wieksza iIoScia woinego czasu, CO ZnaCZnie zwiekszyto
jego aktywnoS6 kuItu「aina. Dzieki vybudowaniu nowego

Domu Kultury調Koieja「Z

, jego zesp61 teat「aIny zyskat

nowe mo之itwo§ci 「OZWQju. Dziadek m6gt kontynuowa6

P「aCe teatraIn尋zapoczatkowana jeszcze p「Zed wQina i
WZnOWiona w Bieczu. W ceiu popravy swQi(導O Wa「SZtatu
CZeStO brat udzial w ku「SaCh organizowanych dIa

「eZyse「6w teat「6w amato「skich o「az w 「6之nych
SZkoieniach, W tym akto「Skich, Do polowy Iat
Siedemdziesiatych,

P∝I kie「OWnictwem Antoniego

G「ochowskiego, OP「aCOWanO i wystawiono ponad

30

SZtuk teat「alnych o zr6Znicowanym charakte「ze. W

「epertua「Ze byly za「6wno iekkie komedie i wodewile, jak

「6wnie之POW∈立ne, d「amatyczne pozysje znanych auto「6w
klasyki eu「OpejskiQi. Wszystkie sztuki wystawiano po

Antoni Grochowski "a

kiIkadziesi卸「aEry, W 「6之nych mieiscach poludniowo‑

jedtrym z kurs6w
ne砂Se鳩k佃h.

WSChedniej Poiski, CO daje imponujapa skaIe aktywnoSci
amato「Skiei calego zespolu.

FbvyZ句jako aktor w

fa aktywnds6 m曲a istotne

przedsねwfeniu T(b舶n /
Cham「 sfoi u g6ry

ZnaCZenie kuItu「Otw6「CZe dIa Iokainych spoleczehstw w
CZaSaCh braku lub poczatku teiewizji oraz b「aku iub

(均「aniczonei iIo§ci kin. Pamietam jako dziecko.之e film

pieIWSZγ Z few辞

WChedzapy do go「iickiego kina Wia「us byl vry§wietlany

Obok w czasie p伯母

non stop p「ZeZ kiIka tygedni, Zanim przyszedt do kina

Sochaczew 1960 r

nastepny冊m. Stad znaczenie teat叫bylo niewsp6Imie「nie
Wieksze ni之

W dzisiejszych czasach inte「netu o「az

teIewizj i kablcwej i satelita「nej.

Znana nam dzisia=ista sztuk teatrainych
VryStaWionych p「zez Anton iego

丁ylu†

Autor

二独,Cosied劫̲。̲

G「ochowskiego zostala zap「ezentowana

Rodzaj

.、.̲,ぐ絶両日g容.̲

認

￣

W tabeii obok AnaIiz山ac ja moZna dQi§6

"RadcypanaRadcv一

MichatBatucki

do wniosku,之e 「epertua「 P「Zedstawieh

.一Swietoszek"

M°Iie「

OPieral sie gI6wnie o poIskich

l

d「amatopisa「zy; Chde pQiawiaIi sie

「6wnieZ tacy tw6「cy jak Moiie「, Czechow

CZy Szekspir.

NiedZwiedZ

Slubypaniehskie

d「amat

÷,〇〇〇, ÷∴) ∴∴ヽ

komedia

KonstantyK「umtowski

一Niemcv●

WOdewil

LeonK「uczkowski

LoIazLudwinowal

d「amat

StefanTu「ski

●ISmie「̀gube「nato「a"

WicekiWacek

WOdewiI

LeonK「uczkowski

一Zakochanamaist「OWa一一

d「amat

StanisIawIIowski

wodewiI

ZygmuntP「zybyiski

Piot「

KrystynaSaiabu「Ska

一Zabobonnik

d「amat

Czaspr6by

LeonPaste「nak

動Sta「aBa§h

d「amat

est「adapoetyck

AntoniJax

WOdewil

IanacyK「aszewski

d「amat

Aieksande「F「ed「o

nWarszawianka

komedia

StanisiawWvspiahski

PanJowiaIski"

Nocwenecka"
Skapiec

AIfreddeMusset

Wiecz6「TrzechK「(釦

"Do之ywocie賀

komedia

d「amat

komedia

Ka「oIHubertRostwo「owski

.WujaszekWania

dramat

AIeksande「F「ed「O

MoIie「

"JudaszzKariothu

komedia

Wg.HenrvkaSienkiewicza

.WuiaszekzAmeryki一一

Zemsta

komedia

F「anciszekZabtocki

Sadnadlata「nikiem
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WOdewiI

Aleksande「Fred「O

'一Slubydebnickie"

績P亀劇〕a隠甜

fa「sa

est「adapoetyck

IwanF「anko

GastonArmanddeCa川avet

竺

d「amat

AdamMickiewicz

Sk「adzioneszcze§cie一
一一しadnahisto「ia

∴

komedia

AdamG「zymala‑SiedIecki

'Wiecz6rMickiewiczowskiI.

寒

komedi辞÷

komedia

AntoniCzechow

SubIokatorkaI

墓

WiIlamShakespea「e

AntoniCzechow
Aleksande「Fred「O

J6zofBIizihs脇∴,襲Y∴

」三

̀

t「agedia

¥¥態

:

komedia

d「amat
komed瀧▲

園臆同調ed楢

竃董

÷言

鮮雪

PowyZe/ Wiemcy

1961ら

Z PraW句nSubfokatoka
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圏園

ふん盈名石′七㌢干し巴左→
「し‑

一し

̲

務護鬱
霧繋霧蟹髭誘薫露
ヂ均鍔乙くそ

Tofa z Ludwinowa「 1962 r

flSad nad faねm鵬m 〃

鴫I"ie庵gubemafora当965 r

W叫aszek z Ame竹kr
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Rodzina GIOChowsk/ch.
Leokad胎/ Antoni w

S月D伽の
po /ew句Jadwiga /
Sfanisfawa作ona

砂SZk包),
po p伯W可Aくね.
S!Q向od few句: Zdyszek,
Sねnisfaw 7bmaszek,

Adam S)mOWiecki.
Na dole od /e鵬j czteIech

剖仰6w句仰owねc柄ch:
Aleksandel M白hus乙
Pfotr / Andrz句.

Na kolanach u
AIeksandra Jan
7もmaszek.

Jas10 1964置

Mialem p「zyjemnoS6 jako dziecko czesto zagIada6 za kuIisy teat田W CZaSie p「6b i vrystep6w, CZaSami te之Dziadek

Zabieral mnie na vyst?Py W imych miejscowdsciach Iub na wczasy letnie o「ganLzowane wed「ujacym po PoIsce,
SyPiaInym wagonem koiejowym. W iatach sze§6dziesi卸ych byIo to dia maiego chtopaka z Go「Iic oibrzymim przeZyciem
ZWi翠anym Z POZnaWaniem §wiata.

W 1963

roku Swi申owano jubi看eusz

koiejcwego teat叫

45‑iecia

amatO「Skiego oraz koiejow匂

O「kiest「y detej. Na okoIiczno§6

tego jubileuszu

Dziadek wykonat drewniana kopie budynku
ltwarzystwa "Ha「monia Koiejcwa". Z tej te之Okazji

POWStala osobna vystawa pdswiecona p「acy
Anton iego G 「oc hcws k iego w dziedzi n ie
upowszechniania kuItu「y

Pくrdobnie byto w 1968 「oku, kiedy to §wietowano
50‑1ecie dzialaino§ci kuitu「aInej jasielskich koiejarzy

A w 1973 roku Dziadek wykonal d「ewniana kopie
「odzinnego mlyna w Z61kowie, Z WieIoma detaiami,

W tym Z malymi mebeikami stQiacymi w izbach.

Mrsfawa w 1963 roku (PowyZe/) / w 1968 roku (Pon碇W
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Op「6cz pracy nad nov¥rymi przedstawieniami teat「aInymi Antoni G「ochowski po叩Zej§ciu na emeryture wlapz河si?
m∞niej jako §piewak w dz劇aino§6 kolejowego ch6「u

Echo", W kt6rym wystepowal cx:獲1 955 「Oku. Ch6「 istnial w r6之nej

fo「mie (rd 1921 「oku, aIe od 1954 pod nazwa Ch6「 "Echo" Zwiazku Zawodowego Koleja「Zy W Ja§Ie. W ch6「ze tym
§piewa=6wnieZ jego szwagie「 Stanistaw Be「kowicz, m牢przy「edniej siost「y AmaIii, 0 22 iata mtodszy od Dziadka.
Be「kcwicz wystepowal 「6wnie之u Dziadka w amatorskim zespole teatrainym i w 1 988 「oku spisal sw句e wspomnienia o

Antonim G「ochcwskim.
Ch6「競Echo

vystepcwal z wlasnymi koncertami, bral udziat w konceれach zbiorowych, festtwaIach ng61nopoIskich,

koncertach okoIicznoSciowych i p「zegiadach ch6「ainych. W Iatach 1956 ‑ 1970 wystepowa1 167 「azy; W tym dIa
PoIskiego Radia o「az w teiewizji, CO najlepiej cx:idaje warto§6 zespolu. W swoim 「epertua「ze mial pie§ni wesole i smutne,

Iiryczne i dramatyczne, Patriotyczne, Pa巾尼anCkie, 「eWOIucyjne =udowe. §piewano p「zede wszystkim piechi

盤謹薄紫謂嵩瑞駕豊持5w:霊嵩嵩瑠詳詰b器謀尋豊k‑ak iowicz・
ノりルイ項のi /タグ

圏閣圏
佐助完竹雄.妬

Kbnceh f昭nsmifowany p屠eZ tefewiz彊,

1969置
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C?暮6r ,,倍〇九〇

種) rO露tふ毎bまめαS之〇秒び同】97重

餌のQ之do沈od嘉鋤,eク: I‑T坤d:同gr W.創り喪鷹αため叩g〇時。討. Orgα巧S. Xα肌強融, A Go「c利cα, E. Nわ
五〇番cた, W. GqsねでO亀DSなき, J.乙のSko§,富. Wo工$職, A. F第細αk, J. K地〇九書α, M. Sそ〇秒gま叫B. A露fosろⅣ. M寄書8袖‑

第㌔驚丁藍謀阜諾拐:露 三豊艶話霊?警法認‡霊豊富盤,箸計器
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護認

AM〕間口O剛I重さキン

Antoni G「ochowski byt wsp6torganizatorem jubileuszu 50‑Iecia dziataino§ci Ch6「u
Echo一一w 1 971 「oku, a SZe§6息t wcze§niej u「OCZyStyCh obchod6w 600‑Iecia miasta

Jasla (W 1965

roku). Wtedy te之WraZ Z innymi osobami zaangaZowanymi

SPOlecznie zalo之yt Stowarzyszenie Milo§nik6w JasIa i Regionu JasieIskiego,
istni匂ape i aktywnie dzialajace do dzi§ (WWW.jasloi「egion.pi〉.

UtrzymyWal bliskie, dob「e kontakty z 「edzina zamieszkala w Ja§Ie, SZCZeg61nie z

b「atem Stanislawem, Sicet「zehcem Stanistawem Ko「czykowskim (Ob争j jako

koleja「Ze ZamieszkaIi w tych samych budynkach kolejowych nap「zectwko dwo「Ca)
oraz z siost「a Amali争Be「kowicz.

Za swQia dzialaino§6 kuitu「aIno.dswiatowa w 1965 「oku zostal

edznaczony Krz)虐em Kawale「Skim O「de田Od「odzenia Poiski. a
W 「Oku 1 968 ZIotym KrzyZem Zastugi.

Dziadek w wolnych chwiIach uwieib劇g「a6 w szachy Jego
Stalym partnerem do tej gry byl sasiad Rysza「d亡母kowski(?〉,
CZeStO te之

SZWagie「 Stanistaw Be「kcwicz. Ja jako dziecko

nalPIerW P「Zygiadalem sie tej rywaiiza画SZaChcwej, a P6Zniej
Sam uCZytem Sie gra6 w szachyくrd Dziadka.

W§po肋n庭nゐ

PoniZej zamieszczam przywolane wcze§niej, a naPisane

S(anisl尋wa BeI★owieza

PrZeZ StanisIawa Be「kowicza jeszcze w czasach PoIskiej

Rzeczpospolitei Ludowej, WSPOmnienia o moim Dziadku

Pt. "Antoni Grochowski. Wspomnienia". W tych
WSPOmnieniach p「zedstawia teZ swQja syIwetk?. Warto

jednak doda6,之e Stanisiaw Be「kcwicz w czasIe Wqny

naleZal do konspi「a郎W 「amaCh Gwa「dii Ludowej, a

P6Zniej Armii Ludowej, CO jednak nie przeszkadzato w
P「ZyjaZni miedzy nim a Antonim G「ochowskim, bylym
CZtonkiem A「mii Kr争jowej. W 「amach swQiej dzialalno§ci

ZaWedowej Stanislaw Berkowicz byt akfywnym
O「ganizato「em

「uchu sp6tdzieiczego, W

「amaCh

SP61dzieini zaloZyl w JaSIe trzy zakIady szewskie i nimi
kie「owal. Bio「ap ped uwag? jego sk「Omne Wyksztalcenie
(W 1947 「Oku zdobyl tytuI mistrza szewskiego, by biisko

20 iat p6Zniej, W 1966 「oku zdoby6 wieczo「owo §「ednie

vyksztalcenie ekonomiczne), naleZy pedzivvia6 cx:!wage
do napISanla WSPOmnieh i nie zw「aca6 uwagi na do§6

S!anislaw Be爪owfoz

CieZki jezyk lite「acki auto「a. Wspomnienia Stanistawa

Be「kowicza byly dIa mnie inspi「aQja do napisania tej

OPCWie§ci. Dzieki jego zapiskom cze§6

dokonah

jasうelskich artyst6w amator6w nie pOjdzie w zapomnienie,

∴ ∴.i∴ 音.

即軸的博聞機能和郎抑中仙J関れ
的場押紙通勘膿血相韓のp鋤○○ l同心的調の儲け佃柳心仙崎船の請血も書的i書簡鴫が面の購伽心的融高騰母機んI時融優

細心山勘勝叩l坤脇的柵的閉め的l巾的比的i慣れ的撮む棚蘭画印可I四面断章鋤中隊教の巾同軸,句博物強調

し

面倒の山南1脚0心電機動的伽jα巾轟格か績叫4事捌き帥能雌i,伽的9心細夢の鈍鵬調pO岬議姉軸的i中畑,岬的p物議礁

農l母の.小的船中観山的I…御礼叩向いの種重み朋的吋軸病めミ撮り…蹄岨調印機細心0晦観山関南巾山肌請的
岬的仙南農機伍po叩働雌の小心調印脚l岬,岬の持l調納骨持病的伽細心母機購細能面…向直中旬姻棚棚卸血I佃p伽撮み心持
南関血糊ゆき脇の能的棚部伽膨坤心機仙樽農融鴎能動I調心持かl棚田調細論
細面捌四七時の購帥刷りを舶軸心調書巾岬舶購関心的j心血髄的̀哩小町り物議伽的鴫○ ●和船の関心物心岬小職職場

l㌦朋か叩り青的餌場伽高幡他心的他動協調仙連騰的血高調叫的ゆ績め心他(峰噌重印I叩轟重出雌α書面
龍血呼●他心′紳小鼻的佃固持裏地事肋間鋤同書協調岬.
喝的●鵬●舶職種購画調め′佃機能Iり病の髄○賃昨軸心鍬I佃l血,伽購う車間寄鍋勝山は叩融的鋤●曲調騰働曲調

2与

I能l心有いき調印叩融a心細と調調ゆり的心機O観山出所叩他心血鵬蹄的岬関心職印機能置場慣I仙崎j伽愉叩同心,佃
心血頓着̀切れ函 南重機血p鵬棚寄畑叩き長調蘭細り側的近間観ん印刷購動I鯵的直面的購0剛部心持〆鴎叩寄贈の言

直印書轟を伽慣i仙崎j働P融.

肌脚部めjl〆他曲調賭場加地

唯心p●を町議軌の血重き動的碕p軸心撮調教中心軸賃場書的の●稔小的細物鰍劇を鳩的同調的医j
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月秒姥調一昨膨e氏偽露わa均一勉競駒鳥任

卯o的砂鴫&あくノ型履寄畑n薙重力近

の印影毎糾平野書く加名櫛形p〇秒細物虎0樅功

On一向榔乙t脇も種即妙碓ゆ埋t

刀w姥"上砂0γめれ脚6調布a諺耽勉露のa競aり!! ‑

坊彫彫e概略p彫etOα犯耽i枇脳ツ肋i榔高庇t

切侵m p蚤e加的俄のe亡屈肌競考y棚β一

昨eあ紡刻の窮∬e碑i的
」細く妙ot柳脚S砂印刻年男∽t型重り

個やぼく加重之&wa匂豪的勧請g7耽ん鵬的脇〆彫彫e! ‑

の0 1ug脇訪撮り島影地位月夜0千畑d勧仏

月的‑eCんg脇あ!‑

御所衰6脇を棚庇方りCe啄型乃C屈をi3匂偶
Z p6めりi幼C局在桃にんゐipoんみね

J彫在桝り向co確乙乾物崎之a ‑ CO脇之在位匂

0煽脇加重乞棚衰mね糾o穂之a氏i調e呼名aんみ血

α,梱略隼殖捌i肋近親もCO競闘的調度中

研く加地孤高〃捌扇̀互w名6加il〃卿

形幼肋間勿g&窮血在めg&勝間n読め∫p物私

O競〆&乃‑浸あきん肋p振りipoe砂

月Oわ‑セ氏噂句碑α Otあ的0 7砂0嬢与や故功一

Za昨」暗幻や広め名協調在肋p彫搾り

鍋肌り脇之名句梱f諺柳初‑

砂pobタ∽働&主物鼻白b相調男依切セ氏w蜜60匂

砂坤でん脇鋤w少耽&料の肋細同を,

J名職的! ‑

Z o彫a扇那加をなりmi〆毎夕匂w御免加
J g o6巌∽ p凹Od砂競〆毎夕匂櫛比巌あり
と伽を鳩胸露0慮a加わ幼鴫重賞断切

胸部匂わ車名&醜め之eめ徹れgのC后o鵬g勧誘彫彫e! 〇
のj秘彫e毎秒pα調融解u!

月的‑eC旬g脇b!‑

躯ce o碓s解明が砕e面影α関前∽訪庇りCh耽乙的! ‑
Z匂脇t幼α地面的故郷之e ∫We細め匂名加わ期日与

雄雌桝面譲り影aあiあきe俄の
彫肋セ桝g勧請広重i poc厄ノa優勝加eα

のo m o彫àl砂諸元伽もめg鳩的tめ高柳ねt

J呼dあwiga競あの動万屋加i ‑省心腹ツ

班細g亙り磁彫ipo勤壷桝堅め

のze職種w印C麗ら壷肋,切観的碕型磁ツ!一

調達耽りm確,〆毒蛇競ち気地場彫i名加増ね

触屈雌埠カを&woり!一

月毎五度刻的∝ん&i 6彫p脚力ひ鋤! ○
○的秒彫a叩屈勿ch棚紬C毎枇血筋之的庇的

刀耽α垂創あwa勧一宏的6脇桝g彫加重〆彫彫e! 〇

力を肌他職加わ鋤厳刑胸i柳平a儀埠匂彫e! ‑

月oき0!一加e坪的高的加肋南端,∴

ぐ

彬g融昨糾融t他日拘り毎んn砂‑
月oめ! ‑ na簡e碑WC厄)&i‑砺勧5Z励磁a諦職位

初物互宏之印鳥6加ッダウ彫e諸卵i競争
解0りp彫etWO&鋤i p隼加γ〆̀匂え

卯匂一a Ot棚後納宏之窃彫複宏耽桝l承

0厄同種,加心房昨碕糊芝gb∫ ¶枇e鴫pαひね

∫加的∠0ああ鳩加縞乙ea名e舵り高柳を耽
Iゐ5毎砧∽膨a肋p耀機影護り棚競近磁庇m!

月織物名調C mC向i皮すめ鮎の血り

やりエリ‑ O肋《昨C6′向0堅めゐ白砂一
月m㈱之でuemC釣棚ツタ巧在飢bc俄乙ech雄佃島

JリCe彫α吻e6ap重り重傷αβ
初物b如扇ゐ秒eso命c屈訪砿0鳩毎月心加o彫e4! ‑
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月的‑eCんg勧め!!‑

句面叩e請種z

自ず伽弼.ねSね

:

Grochowski Antoni. U「くrdz柵sie 15 stycznia 1898 r. jako syn

mfyna'Za Z Z6tkowa Jana G「∞howskiego. Od m間ych iat
P「aCOWal na koIei w Ja§le. Byt jednym z czIonk6w zaloZycieIi

klubu kolejcwego

一Harmonia

w Ja§Ie majacego siedzibe w

budynku obok 「ampy koIQjowei od zachodni匂St「Ony dwo「ca.
Mie§c胞si? tu Sala widowiskowa kina

Ha「monia一

, SCena

teat「aIna i pokQie do p「acy klubu. W iatach mi?dzywQjennych
Skupialo si? tu fycie kultu「aine jasieiskich kolejarzy.

Lata okupa画

SPedz柵

Antoni G「ochowski w M(rder6wce

(dzisiejsze Szebnie), gdzie mieszkal i p「accwal jako

ZaWiadowca stacji・ Nale産at do AK. Uczestniczゾ

W

O「ganizcwaniu pom∞y WieZniom 「adzieckim i poIskim w

Obozie w Szebniach. D∞ta「CZa=m之ywn°S6, ub「ania, a tak之e

POmagat W uCieczkach.
W Iatach pcwQiemych przez jaki§ czas p「accwal na kolei w
Bieczu. Petn柵

obcwiazki zawiadowcy stapji. O「ganizcwat

amato「Ski田Ch teat「aIny Do Jasia pcw「6c柵w kwietniu 1954 「.

Nie zaniedb函C SWOich obow向zk6w siu之bowrych z wieik争
go晒wdscia pdswi?C柵si? Zalo之Onemu PrZ銘Siebie zespoIcwi
teat「aInemu, kt6「ego byI kierownikiem, re之yserem, aktorem,

Cho「ecg「afem i cha「akteryzatorem. NaibIi之SZymi jego
WSP61pracownikami byii kolejarze:

Pelniapy funkQje

Cha「akteryzatora w zespole Adam K「upa i inst「uktor d/s

kuItury w Domu KoIQiarza Stanislaw Resiuta.
W skiad zespolu teat「ainego wchor】ziIi: HeIena Palac,

B「onisiaw Patac, HaIina Palac, Krzysztof G∝Iek, Wfadystawa
しudwincwska, Stanislaw Kosiba, Franciszek CzyZ, Antoni
Stukus, Stanislaw Berkcwicz, Bronislaw Konopka. Kazimie「z

Bied「ohski, Antonina Bied「ohska, Rysza「d Kope6, Je「zy
§wieezyhski, Ei之bieta Skrzypeeka, Zofia Oberc, Janina

Magnowska, Je「zy Pankiewicz, Eugeniusz Pabian, Ba「bara

Samecka, Ma「ian WQjcik, Zbigniew WiIk, Wledzimierz ForyS,
EI之bieta G∝lek, lもreSa Gaw「on, Stanislaw ResiuIa, Ma「ia

Resiula, Ba「bara CzyZ, Janusz Belda, J6zef Michaiski, Jan
Ryda「owicz, Ma「ia Krzy之anowska, Kazimierz Krz)尼anowski,

J6zefa SzIoch, J6zef Kobak, Stanisiaw

巾maszek, Mieczyslaw O「Iof, Jan O山叶

fomaszek, Ada

Danuta G(喝ceZ,

Jadwiga Grzywacz, Zdzisiaw Ka駈yhski i wieIu innych.

Wystawiano m"in":調Gwattu, CO Sie dzieje

,

一Radcy pana

Radcy",調§w時tcezek調,一一NiedZwiedZ調,調SubIokato「ka調,一W ieez6「
Mickiewiczowski ,
Sk「adzione szcze§cie 一,
Ladna histo「ia調,
"§Iuby Debnickie", "Niemcy'一,一一LoIa z 」udwinowa", "Smier6

gube「natora
Piot「一 ,

,
Zakochana majst「OWa調,一Wicek i Wacek調,
Zabobonnik ,調Sad nad fatamikiem ,
Czas p「6by ,

Wujaszek z Ameryki

. Ka之d争ze sztuk g「ano kilkanaScie, a

nie「az kilkadziesiat 「azy B)try vyStaWiane w JaSIe i innych

miastach PoIski.
Antoni G「∞howski pednos柵

swQie umiejetndsci. Czesto

WyjeZd之al na ku「sy 「eZyserskie i szkolenia w zak「esie p「acy

teat「u. Byt czIonkiem Zarz如u Amato「skich Zespo16w
feat「alnych o「az Zespolu Re之yse「6w l由tr6w Amatorskich.

Byv teZ cztonkiem ch6田十Echo

i kolejowej o「kiestry d尊重O

jego artystycznych zdoIno§ciach §wiadcza r6wnieZ vykonane

PrZeZ niego dwie makiety: budynku kIubu koIQjcwego
Ha「monia調w JaSie i mlyna swego Qica w Z61kowie. W 1965

「Oku, W

50 「∞Znice dz曲alno§ci teatraInej w 「uchu

amato「Skim, ZOStalくrdznaczony K「zyZem Kawale「skim O「de「u
Od「(rdzenia PoIski. Zma巾w lipcu 1977 「.
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卸店鵬ciI
GeneaI(ゆa 「Odziny

全盛蒋富鵜
PowQienny Biecz
Pow「6t do Jasia

Wspomnienia StanisIawa Berkowicza
Epiiog
Sytwetka z TncykIopedii Jasia

Z Dzゐ伽m w.ぬき佃, 1976 ′ok

Po(揚句kowanゐ
Se「deczne pcx:lzi?kowania za pomoc p「zy op「acowaniu

nInlqSZq OPOWie§ci skladam:

‑ mQiej Mamie, Jadwidze Synowieckiej z G「ochcwskich,
‑ MagdaIenie PodIasek z Ko「CZykowskich,

‑ Zo簡RQikowskiej z Be「kowicz6w,

0

‑ Rafalowi Trzesih轟emu,
‑ Wiesiawowi Hap, P「eZeSCWi Stcwarzyszenia M柵o§nik6w

JasIa i Regionu Jasieiskiego.

Bめ伽)g青a庇

W 「amach poszuktwah info「madi ko「zystalem z
く喝61ncx:iostepnych之「6del w inte「necie o「az z:

1. "Jubiieusz o「kiestry detej stady PK.P w Ja§Ie

2. "JubiIeusz 50‑iecia ch6調,,Echo" ZZK w Ja§ie
3, "EncykIopedia Jasta

, Jasto 1963 r.

, JasIo 1971 「.

, Jasto 201 0 「.

4・ 。50 Iat spoleeznego dzialania Stowarzyszenia M柵o§nik6w Jasta i Regionu Jasielskiego", Jasio 201 5 「.

5. "Studia z dzi(的W Jasta i pcwiatu jasieIskiego", K「ak6w 1964 「.

6.購WQina poIsko‑SOWiecka 1 939 「.調Ka「oia Liszewskiego, Wa「szawa 1 987 「.
7. b「OSZu「a "Jasio, 600 Iecie miasta

8. 1inie koIejowe wg.
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z 1965 「.

Grosse「川as der Eisenbahne von M請eLEu「opa", Be「iin 1908 「.

Zbyt cz?StO do

t「OSke o rodzin? I OSl争gnl?Cla

SZyC h

P「ZOdk6w dopi 「o w七

男

naml。

Napisatem ta o OWleS

by cho6 troszk? POdzi?kowa6 [

gdy nie ma ich juZ mi?d

Za Jego mito§

i do暗O6, trZyma鴫c si? jednak obie

SPraWdzonych

Wiek繋O§ci udokumentQWanyCh fakt6w

Jestem syne

naj申Odszej c6rki Antoniego

Jadwigi. DIa D

dka Antoniego bytem ukochanym wn

I, du之争

CZ?§6 dziecihs

a sp?dzajacym u Babc= Dziadka w

事a」uZ

jako sta「sze

iecko wielok「otnie towarzysz幼em Dzi

Pr6bach, Pr
amatorskieg

StaWieniach i wyjazdach koIejoweg

teatru

yn上Z vyksztatcenia jestem fizykiem

Od !a

M ieszkam
P「aCuj? jak

nIe CZW

ened之e「. Jestem

G「ochow

之Onaty mam dw6ch

Wn uCZ祉

Andrzej S

80 ￣01073
㌔「

94343

2

Wiecki

egO

n6w

‑

