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Przedmowa

Oddajemy  w  Państwa  ręce  książkę  „Z  pamiętnika  wojennego”  przeko-
nani,  że  jest  to  pozycja  szczególna  dla  historii  Kościoła  ewangelickiego  
w  Polsce  i  dziejów  Ewangelickiego  Duszpasterstwa  Wojskowego.  Ufamy,  
że niniejsza publikacja będzie także interesującą lekturą dla każdego mi-
łośnika historii.  Jest ona świadectwem burzliwych czasów odradzania się 
niepodległej Ojczyzny i formowania się wolnego i niepodległego Państwa 
Polskiego. 

W  tym  roku  obchodzimy  25-lecie  reaktywowania  Ewangelickiego  
Duszpasterstwa  Wojskowego,  które  w  1995  roku  powróciło  do  Wojska  
Polskiego po 45-letniej przerwie. Jednocześnie rok 2020 został ogłoszony 
przez  Sejm  Rzeczypospolitej  Polskiej  rokiem  Bitwy  Warszawskiej,  która  
miała  wyjątkowe  znaczenie  dla  zachowania  niepodległości  przez  Polskę.  
Jednak wolność od okupanta i potrzeba własnego państwa nie są jedynymi 
myślami o wolności, które przewijają się na kartach wojennego pamiętni-
ka.  Obserwacje  autora  poruszają  również  tematykę  tolerancji  i  prawa  do  
wolności  religijnej  w  wielowyznaniowym,  a  nawet  wieloreligijnym  kraju.  
Podobne przeświadczenie stało się punktem wyjściowym do wystąpienia 
ks. Ryszarda Paszki. W memoriale z 1918 roku, wystosowanym do Mini-
sterium  dla  Spraw  Wojskowych,  argumentował,  że  stworzenie  niekatoli-
ckiego duszpasterstwa w Wojsku Polskim „podbiłoby serca żołnierzy przez 
unaocznienie  im  tradycji  tolerancji  rządu  polskiego,  który  umożliwia  
każdemu obywatelowi służenie Bogu według własnego przekonania”. Ten 
postulat  znalazł  uznanie  u  władz  polskich,  a  ks.  Karol  Grycz  był  właśnie  
tym, który przetarł szlak tolerancji religijnej w polskiej armii, na linii fron-
tu zapewniał opiekę duszpasterską nie tylko ewangelikom, ale wszystkim 
żołnierzom pragnącym duszpasterskiego wsparcia. 

Zrelacjonowane  przez  autora  pamiętnika  wydarzenia  to  świade-
ctwo  zmagań  na  frontach  pierwszej  wojny  światowej,  wojny  granicznej  



z Czechami o ziemię zaolziańską i bohaterskiej obrony Lwowa w konflik-
cie polsko-ukraińskim. Czytelnika może zainteresować powojenna hi-
storia budzenia się polskiego ducha narodowego na Śląsku Cieszyńskim. 
Region, który był małą ojczyzną głównego bohatera, do dzisiaj pozostaje 
ważny dla polskiego ewangelicyzmu. Choć po wojennej tułaczce ksiądz 
kapelan na stałe zamieszkał w Krakowie, to „Śląsk Zielony” ukształtował 
jego pobożność, świat wyznawanych wartości i postrzeganie świata.

Niniejsza publikacja pozwala przyjrzeć się dziejom odrodzenia Pań-
stwa Polskiego, pozwala poznać historię człowieka, który niósł opiekę ży-
jącym, troszczył się o rannych oraz towarzyszył zmarłym i poległym w ich 
ostatniej drodze. Ks. Karol Grycz uważał troskę o innych i wrażliwość na 
krzywdę drugiego człowieka za najwyższą chrześcijańską wartość. Pa-
miętnik wojenny jest dowodem wcielania w życie tej wartości. Życzę więc 
wszystkim Czytelnikom inspirującej lektury!

Bp płk Mirosław Wola 
Naczelny Kapelan Wojskowy – Ewangelicki Biskup Wojskowy
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Wstęp

Wojenna tułaczka nie była mi nowością. Byłem już do niej przyzwyczajo-
ny, bo w życiu przypadł mi los tułaczy w udziale.

Są pastorowie, którzy od razu osiądą na jednym probostwie, na jed-
nej „farze”, jak to u nas na Śląsku mówią, i nic ich z niej, chyba jedna 
śmierć, nie ruszy. I tacy być muszą! – prawdziwi „tatulkowie”, jak ich nasz 
śląski ewangelicki lud nazywa, ojcowie zborów, którzy w ciągu długiej 
pracy kilka pokoleń wychowują, znają dokładnie każdy dom, każdą ro-
dzinę i jej dzieje; toteż, kiedy umrą, idzie za ich trumną zbór cały jak za 
trumną ojca.

Mnie nie tak w życiu przypadło. Przez 18 lat pracuję w swoim za-
wodzie, ale dotąd nie miałem jeszcze choćby przez całe trzy lata jednego 
zboru. Ba, co mówię! Jednych i tych samych ludzi pod ciągłą opieką dusz-
pasterską i choć obecnie ze wszystkich miejsc działalności mojej najdłu-
żej, bo już ósmy rok, w Krakowie siedzę, to jednak i tu ciągle podróżować 
muszę od niemieckiej i czeskiej aż do rosyjskiej granicy, a do tego jako 
w wojskowym zborze co rok, co dwa zmieniają mi się ciągle ludzie – jed-
ni odchodzą, drudzy przychodzą – i tak ciągle jak w kalejdoskopie, ciągła 
zmiana, ciągły ruch1. Sieję, sieję, a przeważnie nie widzę nawet, czy ziarno 
wzejdzie, nie mówiąc już, czy wzrośnie i owoc wyda. Tak mi było sądzone 
od początku mojego zawodu. Złożyło się na to kilka przyczyn, wewnętrz-
nych i zewnętrznych. Wymienię je po części, choć to do wojennego pa-
miętnika mojego nie należy, ale dobrze jest poznać i charakter, i życiorys 
piszącego, wtedy lepiej się zrozumie i sam pamiętnik.

Jedną z wewnętrznych przyczyn to moje usposobienie; leży to w moim 
charakterze, by niczym i nikim na długo się nie dać skrępować; jakaś siła 

1 Karol Grycz swoje pierwsze strony pamiętnika pisze w 1927 r. jako kapelan ewangelicki w stop-
niu proboszcza (podpułkownika) w Dowództwie Okręgu Generalnego w Krakowie.
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wewnętrzna prze człowieka wciąż naprzód; nie znajdując tego, czego prag-
nie, wyrywa się dusza ku temu, co przed nią – nieznane, tajemnicze, a jed-
nak pełne nadziei.  Nieraz mi starsza siostra2  mówi:  „Nie mógłbyś to sie-
dzieć gdzieś na pięknej śląskiej farze, z gospodarstwem i ogrodem, które ty 
tak lubisz, a tak latasz, Bóg wie gdzie, po świecie, bez domu i rodziny, bez 
celu”.  Święta prawda,  myślę sobie,  ale  sobie zarazem powiadam, że i  tacy 
być muszą.  Podobne usposobienie musiał  mieć i  apostoł  Paweł,  choć nie  
chcę się  z  nim porównywać,  ale  widoczne to,  że  i  on nigdzie  nie  zabawił  
długo; jakaś siła wewnętrzna parła go wciąż naprzód. Tak to już sam Bóg 
mądrze  urządził,  dając  ludziom  różne  usposobienia.  W  pracy  w  kościele  
Jego trzeba i owych ojców zborów, i tułaczy pastorów.

Że ja sam do tych drugich należę, na to złożyły się i zewnętrzne przy-
czyny. Ukończyłem polskie gimnazjum w Cieszynie. Co dziś jest pomocą 
i korzyścią przy uzyskaniu posady w Polsce, to dawniej za czasów austria-
ckich, zwłaszcza na Śląsku, było ciężką przeszkodą.

Wychowanek  polskiego  gimnazjum  w  Cieszynie  wchodził  w  życie  
z piętnem „narodowca” na czole. A narodowiec to dla Niemców, a zwłasz-
cza naszych narodowych zaprzańców, gorszy niż diabeł rogaty. Zwłaszcza 
zaś  pastora  narodowca  okrzyczano  jako  wroga  ewangelickiego  kościoła,  
który,  jak  renegaci  mówili,  wiedzie  lud  ewangelicki  do  Rzymu,  chociaż  
z narodowców pastorów nikt w Rzymie nie skończył, a wszyscy więcej niż 
inni ku dobru kościoła pracowali i pracują. Ewangelicki teolog Stalmach3, 
który zresztą pastorem nigdy nie był, dopiero na łożu śmierci, pewnie nie-
przytomny,  został  przeprowadzony  do  katolickiego  Kościoła  ku  wielkiej  
szkodzie dla pracy narodowej wśród ewangelickiego ludu. Z tym piętnem 
narodowca i ja rozpocząłem swój zawód pastorski. Przez pierwszych osiem 
miesięcy pracy znaleźć nie mogłem, choć gotów byłem w Drogomyślu za 
samo utrzymanie tylko pracować – bano się „narodowca”.

Wreszcie dnia 15 czerwca 1909 roku objąłem posadę wikarego w Sko-
czowie. Choć z całym zapałem i z wielką radością do pracy się zabrałem, 
to jednak wkrótce odczułem cały ciężar ówczesnych stosunków w naszym 

2 Maria Stonawska, z domu Grycz (1887–1958) była starszą siostrą Karola. Wyszła za mąż za Je-
rzego Stonawskiego, a w ich małżeństwie urodziło się czworo dzieci. 
3 Paweł Stalmach (1824–1891) był publicystą i działaczem społeczno-narodowym na Śląsku Cie-
szyńskim. Został  redaktorem „Gwiazdki  Cieszyńskiej”  i  założycielem patriotycznej  Macierzy Zie-
mi  Cieszyńskiej.  Jego  konwersja  na  katolicyzm  przed  śmiercią  była  powodem  sporów  pomiędzy  
ewangelikami a katolikami o prawo do jego spuścizny ideowej i prymat w procesie polonizacji Ślą-
ska Cieszyńskiego.
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kościele na Śląsku. Stosunki te na tle narodowym były nadzwyczaj naprę-
żone. Skoczów był wtedy środowiskiem pracy przeciw uświadomieniu na-
rodowemu polskiego ludu ewangelickiego, i nieraz to odczułem na własnej 
skórze. Choć z kazalnicy nigdy ani słówkiem nie poruszałem narodowych 
tematów, nie chcąc zaogniać stosunków, mimo to odczuwałem, że u przy-
wódców ruchu renegackiego w pracy duszpasterskiej natrafiam na nie-
przebity, zimny mur. Zachętą w pracy jednak była serdeczna życzliwość 
prostego ludu, z którą się nieraz spotykałem; lud to instynktownie odczu-
je, kto mu jest naprawdę życzliwy i pragnie jego dobra – tak było też i tu. 
Widziałem tę życzliwość ludu podczas walki wyborczej o posadę pastora 
w Skoczowie. Mogę to śmiało powiedzieć, że przez długi czas ogromna 
większość zboru stała po mojej stronie. Trzeba było mnie dopiero usunąć 
ze zboru (nawet bez pożegnalnego kazania), trzeba było przeciągać wybo-
ry przeszło pół roku i walczyć najbrudniejszymi oszczerstwami, i używać 
nacisku, zanim ten lud się zachwiał. Renegactwo triumfowało. Po doko-
nanym wyborze jeden z rzeźników skoczowskich posłał mi do Bielska ot-
wartą kartkę, na której widniała odrąbana głowa byka i topór rzeźniczy, 
a napis brzmiał szyderczo: „Gratuliere! Gewählt mit 42 Stimmen!” – Gra-
tuluję, wybrany 42 głosami. Odczuwałem to boleśnie, że byłem tą ubitą 
zwierzyną. Przyszłość przedstawiała się niewesoło. W Bielsku, dokąd mnie 
przeniesiono, czułem się wprawdzie lepiej niż w Skoczowie; tamtejsi pol-
scy ewangelicy, potąd bardzo zaniedbywani, odpłacali mi za pieczę o nich 
wyjątkową wprost serdecznością. Nabożeństwa polskie, odprawiane dotąd 
przeważnie w lichej bardzo polszczyźnie i bez ducha i cienia życzliwości, 
teraz były tak licznie uczęszczane, że Niemcy ze zdziwieniem się pytali: 
„Woher sind denn die Polen auf einmal hergekommen?!” – skąd się to na-
raz tylu nabrało Polaków?! Polscy ewangelicy z Bielska i okolicy krzątali 
się i robili starania, by mnie zostawiono w Bielsku, jako polskiego pastora, 
ale przy ówczesnym niemieckim kursie Rady Kościelnej nie było o tym 
mowy, by placówkę niemiecką w Bielsku rozbijać polskim zborem. Po wy-
borze nowego superintendenta, śp. Glajcara4, skończył się mój urząd, bo 

4 Andrzej Glajcar (1840–1918) był superintendentem morawsko-śląskim, członkiem Śląskiej 
Partii Ludowej, długoletnim redaktorem „Nowego Czasu”. Po ukończeniu gimnazjum ewangeli-
ckiego w Cieszynie i studiów teologicznych w Wiedniu został pastorem w Hohenbach. Następ-
nie przeniósł się do Krakowa. W 1870 r. został wybrany na proboszcza parafii w Drogomyślu jako 
„polski narodowiec”. Pełnił funkcję seniora śląskiego, a w 1912 r. został superintendentem diecezji 
morawsko-śląskiej. 
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byłem  wikarym  superintendencjalnym5.  Wróciłem  do  rodziców  w  maju  
1912 roku. Ubiegałem się o posadę w Jarosławiu, w Nowym Sączu, ale Po-
laka do polskiego kraju nie chciano; w Nowym Sączu były nawet głosy, że 
pastor ich nie śmie umieć po polsku, i takiego też tam rzeczywiście wybra-
no, a mnie nawet na próbne kazanie nie zaproszono mimo to, że się tego 
domagała polska mniejszość.

Krótko przed godami czytałem w kościelnych gazetach, że w Gorycji 
przy Trieście miejscowy pastor ciężko zaniemógł i  szuka pomocnika wi-
karego.  Napisałem,  nie  mając  żadnej  nadziei.  Ale  po  kilku  dniach  przy-
chodzi  telegram:  „Przyjeżdżać  zaraz!”.  Choć  mi  z  jednej  strony  żal  było  
rzucać  rodzinne  strony  i  wyrzekać  się  pracy  wśród  ukochanego  mojego  
ludu, to jednak z drugiej strony do nowej pracy i nowych stosunków szed-
łem z  ochotą.  Znałem już  przecudny  Adriatyk,  bo  jeden  urlop  na  połu-
dniu  spędziłem i  teraz  jadąc  na  nowe  stanowisko,  powtarzałem z  radoś-
cią:  „Na  południe,  na  słoneczne  południe!”.  Gorycja  od  razu  bardzo  się  
mi  spodobała.  Miasto  o  30  tysiącach  mieszkańców,  prześlicznie  okolone  
górami,  leży  blisko  Adriatyku;  klimat  i  roślinność  więcej  południowa.  
Kościółek ewangelicki okolony parkiem, w którym nawet cedry libańskie 
rosły.  Przyjechałem w zimie,  przed samym Nowym Rokiem, ale  w ogro-
dzie przy plebanii kwitły krzaki pewnego gatunku bzu; na krzewach tych 
jednocześnie był drobny owoc, lśniący jak polerowany metal; i palma roz-
kładała swoje wachlarze do słońca, a kwiaty i jarzyny tuliły się do jej stóp. 
Plebania (fara), piękny dom jednopiętrowy, zbudowany w stylu południo-
wym  z  drewnianymi  okiennicami.  Pastor  ks.  Schmidt  leżał  beznadziej-
nie chory na raka.  W ostatnią niedzielę roku 1912 odprawiłem pierwsze 
nabożeństwo. Zbór, liczący około 900 dusz, ale bardzo rozproszonych na 
wielkim obszarze,  zeszedł  się  licznie,  aby słuchać nowego wikarego.  Ka-
zanie  próbne  zrobiło  dobre  wrażenie  i  od  razu  stanął  układ  z  prezbiter-
stwem i pozostałem na miejscu. Ze strony radykalnych Niemców wszczęła 
się jednak już na pierwszym posiedzeniu prezbiterstwa opozycja przeciw 
mnie jako Polakowi. Powiedziano mi wprost w oczy, że robię na nich naj-
lepsze wrażenie i kazanie się im podobało, ale w niemieckim zborze chcą 
mieć pastora Niemca; zwyciężyli  jednak umiarkowani Niemcy i  na razie 
zostałem.  Wytężałem wszystkie  siły,  a  pracy  było  dużo,  by  się  utrzymać.  

5  Grycz  był  wikariuszem u boku ks.  superintendenta  Andrzeja  Krzywonia  (1844–1911).  Super-
intendent  jest  duchownym  protestanckim,  który  sprawuje  nadzór  nad  innymi  duchownymi  na  
określonym obszarze. Jest to odpowiednik biskupa lub dziekana. Kościół Ewangelicko-Augsburski 
w Polsce z czasem zrezygnował z tego tytułu i aktualnie posługuje się tytułem biskupa. 
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Po śmierci ks. Schmidta zawrzała znowu walka wyborcza; nawet ze Śląska 
Niemcy pisali listy, by mnie jako Polaka nie wybierano. Kandydatów było 
siedmiu, ale Niemcy postawili jednego kandydata Niemca przeciw mnie. 
Wynik był tym razem dla mnie korzystny – ogromną większością głosów 
zostałem wybrany 9 listopada 1913 roku. Uczucie ulgi ogarniało serce 
moje, ale z drugiej strony też i żal, że tak daleko od ojczyzny przeznaczone 
mi teraz było na stałe pracować. Miłość do własnego narodu, od którego 
teraz miałem być na stale odcięty, odezwała się z całą mocą i przypomnia-
ły mi się słowa: „Miłą jest obca mowa, lecz milszą sto razy ta, w której 
pierwsze wymówił wyrazy”.

Dnia 24 maja 1914 roku odbyła się moja instalacja na proboszcza zbo-
ru ewangelickiego w Gorycji. Ten dzień piękny i słoneczny zdawał się kres 
kłaść mojej dotychczasowej tułaczce i niepewności; zbór miałem dobry 
i życzliwy, pole pracy bardzo wdzięczne; mieszkanie przepiękne z ogro-
dem, który zawsze tak bardzo lubiłem, pobyt na słonecznym południu – 
jednym słowem można było snuć plany najpiękniejsze na przyszłość, pięk-
ne jak te róże, którymi zborownicy obsypali w dniu instalacji ołtarz, mój 
klęcznik i ławki kościelne. W tym radosnym nastroju niestety jeden tylko 
miesiąc upłynął.

Mord w Sarajewie. Oznaki nadchodzącej burzy

Dnia 28 czerwca zebraliśmy się ze starszyzną zborową na narady nad pro-
gramem prac na przyszłość. Kiedym wyszedł na ulicę, widzę wszędzie 
przerażone twarze, ludzie zbierają się w gromady i coś żywo rozprawiają 
– następca tronu z małżonką zamordowany w Sarajewie! Chwyciłem się za 
głowę i od razu straszne przeczucie mną szarpnęło. Wojna, nieunikniona 
wojna!

Wojna tu na granicy jugosłowiańskich i włoskich krain! Jak to tu bę-
dzie wyglądać! Błędnym okiem spoglądam na domy dookoła i zatrzymał 
się mój wzrok na tym ukochanym kościółku i probostwie, i zrobiło się mi, 
nie wiedzieć skąd, tak strasznie żal, jak dziecku, któremu najmilszą rzecz 
zabierają.

Ciężko, wśród ciągłej niepewności, płynęły następne dni i tygodnie. 
Ciche przygotowania wojskowe, które jednak można było zauważyć, nie 
wróżyły nic dobrego. Urzędnicze rodziny spiesznie opuszczały Grado, po-
bliskie miejsce kąpielowe nad morzem – widocznie powoływał je z urlopu 
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rząd,  przygotowujący  wojnę...  Wyjechali  i  ojciec6,  i  siostry  moje  z  Grado,  
gdzie  przebywali  przez  kilka  tygodni,  odwiedziwszy  mnie  w Gorycji;  nie  
chcieli zostawić matki7 i brata8, który się nagle rozchorował, samych w tym 
niepewnym  czasie.  Jak  przed  huraganem  wiatr  zeschłe  liście  wymiata  
i  nimi  kręci,  tak  i  tu  przeczucie  wojny  rzucało  ludźmi  z  jednego  krańca  
państwa na drugi.

I  mnie  do  domu,  na  Śląsk  rwało.  Chciałem  być  koniecznie  w  domu  
przed  tym,  co  przyjść  miało.  Już  dwa  lata  kochanego  domu  rodzinnego  
i  matki  nie  widziałem.  Już  miałem  pozwolenie  na  urlop,  ale  wyjazd  się  
odwlókł  z  powodu  strasznego  wypadku  w  jednej  z  rodzin  zboru.  Pani  
Auchentallerowa9,  właścicielka  najpiękniejszego,  ogromnego  pensjona-
tu w Grado, pani,  która zawsze pamiętała o zborze i  dziatkach biednych, 
utraciła  swe  jedyne  dziecko,  córkę,  która  z  powodu  nieszczęśliwej  mi-
łości  odebrała  sobie  życie  z  dala  od  domu10.  Prosiła  nieszczęsna  matka,  
bym został przy niej  przez kilka dni,  aż nadejdą zwłoki,  które miały być 
spalone w krematorium. Oczywiście pozostałem, by cieszyć biedną mat-
kę,  jak  mogłem.  Po  kilkunastu  dniach  urna  z  popiołami  nadeszła.  Mat-
ka  dzień  przedtem  wyjechała  na  wyspę,  która  była  jej  własnością;  tam  
obok swej willi  przygotowała grobowiec dla ukochanej córki.  Wieźliśmy 
urnę z popiołami zmarłej razem z doktorem Zipserem z Bielska, ewange-
likiem,  który  miał  również  willę  w  Grado;  jechaliśmy  motorówką  przez  
laguny  gradeńskie  do  owej  wyspy.  Smutny  nastrój  potęgowały  i  myśli  
o  idącej  wojnie,  o  której  żeśmy  ze  sobą  mówili.  Jesteśmy  u  celu.  Drżąca  
matka czeka i z niewymownym łkaniem bierze w objęcia nie żywą córkę, 

6 Adam Grycz (1855–1931) pochodził z Puńcowa, był nauczycielem ludowym i wieloletnim kie-
rownikiem szkoły w Śmiłowicach.  
7 Ewa Grycz, z domu Biedraw, pochodziła z Trzyńca.
8  Paweł  Grycz  był  najmłodszym z  rodzeństwa.  Z  powodu ciężkiej  choroby  nie  został  powołany  
wtedy do wojska, nastąpiło to jednak później, o czym będzie jeszcze mowa.
9  Emma Auchentaller,  z  domu Scheid (1868–1945) była pionierką turystyki  w Grado oraz żoną 
słynnego malarza secesyjnego Józefa Marii Auchentallera. Po wybuchu wojny przenieśli się do Au-
strii. W 1919 r. powrócili na stałe do Grado, gdzie uzyskali włoskie obywatelstwo. Grycz mógł nie 
wiedzieć, że Auchentallerowie posiadali jeszcze, oprócz córki, syna Piotra. 
10  W lipcu 1914 r.  córka Maria  Józefina popełniła  samobójstwo.  Tragiczne wydarzenie  stało  się  
częścią legendarnej historii opisanej przez Claudia Magrisa. Maria „zakochała się w ‘doktorku’, cza-
rującym donżuanie,  który  mieszkał  w Grado i  którego wysokie  buty  z  cholewami szczególnie  za-
padły w pamięć mieszkańców jako niezbędny podobno atrybut każdego uwodziciela. Matki bywają 
często atrakcyjniejsze od córek i hrabianka przyłapała własną in flagranti z ukochanym. Wróciła do 
Wiednia i zabiła się”. 
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ale zimną urnę z jej popiołami! Żal wielki odczuwałem w tej chwili do tej 
zmarłej, która, myśląc tylko o swojej miłości, najstraszniejszym mieczem 
boleści przeszyła kochające serce matki. Nieszczęsna, biedna matka! – ileż 
to podobnego nieszczęścia miała przynieść ze sobą nadchodząca burza 
wojenna.

Po pogrzebie zaraz wyjechałem na Śląsk, do domu. W Alpach już 
wszystkie tunele, mosty zabezpieczone posterunkami wojskowymi przed 
zamachem. Wszyscy mówią o wojnie. Z Hulina na Morawach jechałem 
boczną linią na Frydek; byłem sam w przedziale z jakimś młodym Cze-
chem, który bez obawy wymyślał na politykę austriacką i dodał: „My, 
Česi, za Austrjou, co nas tlači, bit se ne budeme!”. Pomyślałem sobie – no 
ładnie ta Austria będzie wyglądać, skoro jeden z najliczniejszych jej na-
rodów tak się wyraża. Czech wysiadł, jechałem sam. Okolice dobrze mi 
znane, ale tak jakoś dziwnie wyglądają. Zieleń taka jakaś blada w porów-
naniu do ciemnej połyskującej zieleni południa, blask słoneczny taki jakiś 
słaby w porównaniu z gorącem słońcem południa, które w Gorycji tak 
jaskrawo świeci, odbijając swe promienie od nagich, białych, wapiennych 
ścian górskich; jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tej zmiany. Ale oto już 
ukochane rodzinne strony! Już widać szczyt Goduli, już kościół ligocki 
– Trzycież! I już stoję na ziemi rodzinnej. Ze wzruszeniem przekraczam 
granicę wioski rodzinnej, Śmiłowic; z dala wita już wieżyczka szkolna ro-
dzinnego domu11. 

Nie wiem, jak na kogo, ale na mnie dom rodzinny zawsze wywierał 
nieprzeparty urok. Że przeważna część ludzi tak samo jest usposobiona, 
o tym najlepiej się można było przekonać podczas wojny – dom rodzinny 
był dla milionów utraconym rajem, do którego z całej mocy tęskniła zbo-
lała dusza i strudzone ciało. Nie darmo śpiewa nasz Mickiewicz:

„Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie! Ile cię trzeba cenić, ten tylko 
się dowie, Kto cię utracił”.

Miłe były to dni pobytu w domu, ale jakże krótkie! Zamiast sześciu 
tygodni pozostałem w domu ledwie dziesięć dni. Wypadki potoczyły się 
z zawrotną szybkością.

11 Karol Grycz pochodził z miejscowości Śmiłowice, leżącej nad rzeką Ropiczanką. Jest to dziś 
czeska wieś na Śląsku Cieszyńskim, znajdująca się niedaleko Trzyńca. 
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Wybuch wojny światowej
Ultimatum austriackie do Serbii! (23 lipca 1914 roku).

Austria odpowiedzi serbskiej z 25 lipca nie uznaje za wystarczającą i 26 
lipca zrywa stosunki dyplomatyczne z Serbią. Rosja ujmuje się za Serbią. 
Niewielki stosunkowo międzynarodowy zatarg zatacza ogromne kręgi 
i grozi straszną katastrofą. Dni były gorące, upalne, prawdziwie żniwowe. 
Ale jak w czasie żniw w parny dzień na ołowianem niebie pierwszy strze-
li piorun i zaryczy pierwszy grzmot i wnet się zrywa szalona zawierucha 
tak, że się świat walić zdaje, tak ci było w te pamiętne ostatnie dni lipca 
i pierwsze sierpnia owego pamiętnego roku wojen. Austria wypowiada 
wojnę Serbii! (28 lipca). Rosja zarządza dnia 29 częściową, a 30 lipca peł-
ną mobilizację w całym państwie! Pierwszego sierpnia mobilizują Niemcy, 
którzy po cichu już przedtem się przygotowali i wypowiadają wojnę Rosji, 
potem Francji, Belgii – i posypały się na wszystkie strony te wypowiedze-
nia wojen, jako po pierwszym piorunie sypią się już inne bez przestanku, 
a grzmoty ryczą jeden po drugim.

Gromy uderzały nie tylko w państwa i narody, ale już w pojedyncze 
domy i rodziny, którym wichura wojny porywała synów, ojców, mężów. 
Trwoga padała na serca, podniecenie najwyższe ogarnęło wszystkich. Nad-
stawialiśmy ucha, czy już nie słychać huku armat? I byli tacy, co mówili, że 
je słyszeli od strony rosyjskiej granicy. Naraz gruchnęła wieść, że Niemcy 
ponoć całe jakieś polskie miasto zbombardowali na granicy rosyjskiej. Ga-
zety o tym na razie milczały, ale wieść była, jak się później okazało, praw-
dziwa. Był to Kalisz, piękne, 30-tysięczne miasto polskie na granicy ro-
syjskiej. Podobno jakiś bandyta, wypuszczony przez uciekających Rosjan, 
strzelił na mieście, i za to pruski oficer kazał z armat zbombardować całe 
miasto, nie uwiadamiając ludności, której dużo wyginęło. Mieli też nie-
długo zasłynąć Niemcy w świecie całym z podobnych okrucieństw wojen-
nych, których pełno popełniali w Polsce, a zwłaszcza w Belgii i Francji.

Obok grozy i ciekawość ogarniała serca, i często bywaliśmy w Cieszy-
nie, by się czegoś dowiedzieć. Cieszyn roił się od ludu zbrojnego; wszystkie 
szkoły i zbędne budynki publiczne stały się koszarami, nawet nasz kościół 
Jezusowy zamieniono na koszary, i działy się tam takie rzeczy, które obu-
rzeniem napełniały serca ewangelików, tak że wkrótce musiano wojsko 
z kościoła usunąć, nie chcąc drażnić ludności; i znalazło się też gdzie in-
dziej miejsce; mówiono, że były to umyślne szykany, ale się cofnięto w czas 
przed postawą rozgoryczonego ludu.
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Przeważną część znajomych spotykało się już w mundurach. Na ogół 
panowało  przekonanie,  że  wojna  potrwa  dwa,  trzy  miesiące  i  to  jakoś  
uspokajało ludzi,  zwłaszcza u nas na Śląsku, gdzie wtargnięcie nieprzyja-
ciela wydawało się niemożliwym. Nie odczuwało się też w tych pierwszych 
dniach wojny braku niczego z wyjątkiem drobnych pieniędzy, bo wszyst-
kie  srebrne  korony,  a  nawet  niklowe  i  miedziane  halerzówki  poznikały  
zupełnie:  wkrótce  też  pojawić  się  miały  papierowe pieniądze,  które  wnet  
od początku wojny jak płatki  śniegu zaczęły padać i  padały coraz gęściej  
i  gęściej,  iż  zakryły  całą  niemal  Europę  i  ciężarem  grubej  swej  warstwy  
przygniotły  całe  jej  życie  –  i  długiej  jeszcze  będzie  trzeba  wiosny,  zanim  
wyleżałe pod śniegiem banknotów pola gospodarki europejskiej na nowo 
zazielenieją;  niejedno  pole  musi  być  zaorane  i  zasiane  na  nowo  złotym  
ziarnem obcej waluty! Już początki wojny przyniosły nam pierwsze obja-
wy tego smutnego zjawiska.

Szybko  pędziły  wypadki  wojenne  jedne  po  drugich.  Nie  mogłem  
w  takiej  chwili  zostawić  swojego  zboru  bez  opieki  duszpasterskiej,  toteż  
w pierwszych dniach sierpnia już byłem w drodze powrotnej do Gorycji.  
Za Wiedniem sprzedawano na dworcach nadzwyczajne wydanie dzienni-
ków; Anglia wypowiada wojnę Niemcom! (5 sierpnia 1914 roku). Dzienni-
ki niemieckie, pełne animuszu wojennego drwiły z angielskiej armii lądo-
wej, ale z artykułów wyczuć można było, że drżą im serca przed angielską 
flotą; stało się też od razu niepewnym stanowisko Włoch, tak bardzo za-
leżnych od angielskiej floty. Zaczynało być gorąco, naprawdę gorąco!

Gorycja  była  jednym  wielkim  obozowiskiem  żołnierskim.  Wszędzie  
wrzał ruch we dnie, a i w nocy przez sen nieraz słyszałem śpiewy jugosło-
wiańskich rekrutów. Śpiew ten brzmiał tak jakoś dziwnie dziko i wyzywa-
jąco, że nieraz budziłem się, ilekroć w pobliżu przechodziły oddziały.

Zbór  mój  od  razu  poczuł  ujemne  skutki  wojny.  Połowa  zborowni-
ków to wojskowi i ich rodziny, i urzędnicy – tymi wojna rzucała jak piłką. 
W  kilku  tygodniach  liczba  dusz  zboru  spadła  z  900  na  465.  Wprawdzie  
przyszli nowi, ale ci wciąż się zmieniali tak, że ich nie można było wciąg-
nąć  w  ewidencję  zborową.  Na  nabożeństwach  zawsze  sporo  było  żołnie-
rzy ewangelików; w Wielki Piątek 1915 roku było tak pełno w kościele, że 
starsi  zborownicy  mówili,  że  odkąd  kościół  istnieje,  to  jeszcze  tyle  ludzi  
nie było na nabożeństwie. Pomiędzy żołnierzami byli i ewangeliccy teolo-
dzy, którzy się dobrowolnie zgłosili do wojska, a niektórzy z nich później 
w okolicy Gorycji polegli, jak teolog Łamacz z Cieszyna i teolog Lohmann, 
pochodzący nawet z okolic Gorycji. Szpitali wojskowych w Gorycji prawie 
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że  nie  było;  położenie  w  pobliżu  granicy  włoskiej  stawało  się  bowiem  
coraz  niepewniejszym  –  Włochy  z  wyczekującego  powoli  przechodziły  
do  wrogiego  wprost  stanowiska  wobec  Austrii  i  Niemiec.  Wszelkie  więc  
szpitale i magazyny i zapasy żywności usuwano w głąb kraju. Odczuliśmy 
to  wnet  na  własnej  skórze;  w  mieście  niczego  po  prostu  nie  można  było  
kupić,  przydzielano  tylko  trochę  mąki  przeważnie  kukurydzianej,  z  któ-
rej było trzeba piec chleb w rurze (w trąbie – śląski wyraz), bo na mieście 
chleba nie można było dostać. Chleb ten był tak twardy, że go było trzeba 
niekiedy prawie że siekierą rąbać. Jarzyn i owoców za to było w bród, i te 
umożliwiały życie. 

Nastroje w mieście wcale nie bardzo były przychylne dla Austrii. Wy-
jątek stanowili w tym względzie oczywiście Niemcy. Ci triumfowali, kiedy 
pod Leodium (Lüttich) w Belgii grzmiały 42-centymetrowe Berty niemie-
ckie  (pierwsza  niemiecka  niespodzianka  wojenna)12,  cieszyli  się,  kiedy  
ta  potężna  twierdza  za  kilka  dni  padła,  a  armia  niemiecka  jako  huragan  
spadła  na  północną  Francję,  waląc  na  Paryż.  Radość  z  tych  wypadków  
wśród Niemców gorycyjskich była wielka, ale Niemcy w mieście stanowili 
znikomą mniejszość. Jugosłowianie (Słoweńcy), których było sporo i mie-
li  w  mieście  swoje  gimnazjum,  swój  Dom  narodowy,  sympatiami  swymi  
skłaniali  się  oczywiście  ku  Serbii  i  Rosji.  I  zawsze  z  ich  min  można  było  
wyczytać,  co  się  właściwie  święci.  Kiedy  na  przykład  Austriacy  zdobyli  
Belgrad  i  Šabac  i  przeprawili  się  przez  Dunaj  do  Serbii,  wtedy  wiedeń-
skie gazety triumfalne artykuły umieszczały z wyrażeniami: „Der giftigen 
Schlange  ist  der  Kopf  zertreten  worden”13,  ale  Jugosłowianie  gorycyjscy  
wcale jakoś nie mieli smutnych min, owszem widać było na ich twarzach 
ironię i można się było domyśleć, że tam nie wszystko znowu tak świetne, 
jak  piszą  gazety  wiedeńskie.  I  rzeczywiście  wnet  okazało  się,  że  Austria-
cy koło Šabac ponieśli dotkliwą klęskę, stracili mnóstwo ludzi i materiału 
i uciec musieli z powrotem przez Dunaj.

Wiedeńskie  gazety  pisały  o  triumfalnym  pochodzie  w  głąb  Kon-
gresówki,  pod Kraśnik,  Lublin,  aż  tu  naraz  ni  stąd,  ni  zowąd komunikat  
z 3 września: „Lemberg noch in unserer Hand” – Lwów jeszcze w naszych 
rękach. Każdy mógł zrozumieć, że Lwów jutro już nie będzie w austriackich 

12 M-Gerät (tzw. Gruba Berta) był ciężkim moździerzem oblężniczym kalibru 42 cm. Był to naj-
cięższy moździerz I wojny światowej, zdolny przebić stropy większości fortów w tamtych czasach.
13 „Trująca głowa węża został zmiażdżona”.
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rękach – a Jugosłowianie, którzy zawsze ku Rosji się skłaniali, mieli powód 
do nowych min tajemniczych.

Podobnie nieprzychylne stanowisko wobec Austrii zajmowali i Włosi 
w Gorycji. Byli oni dokładnie poinformowani i przez obcą prasę, bo wło-
skie gazety przemycano przez pobliską granicę i z ich min również zawsze 
można było czytać, jakie jest położenie. Kiedy przez dwa tygodnie Niemcy 
pisali: „Bitwa nad Marną trwa dalej” – Włosi się uśmiechali i półsłówkami 
mówili  o  wielkiej  klapie  Niemców,  co  to  już  byli,  jak  ów  lis,  w  ogródku,  
już się witali z gąską (Paryżem), a wtedy wpadli w studnię cembrowaną – 
uciekli  wprawdzie,  ale  zostawili  80  tysięcy  jeńców  w  rękach  francuskich  
i  nie  osiągnęli  właściwego celu,  zdobycia  Paryża przez zaskoczenie Fran-
cuzów od strony Belgii – i to był początek ostatecznej klęski niemieckiej.

Włosi  gorycyjscy  czytali  o  tym w swoich gazetach i  po  cichu cieszyli  
się z klęski „tedesków” (il  tedesco  znaczy Niemiec). Często też dawali oni 
przed poborem do wojska drapaka do Włoch.

Stanowisko  ewangelickiego  zboru,  prawie  wyłącznie  niemieckiego,  
w takim środowisku nie było najprzyjemniejsze. Do mnie jednak osobiście 
odnoszono się tak jak dawniej życzliwie; wiedziano ogólnie, że jestem Po-
lakiem. Kiedym krótko po instalacji złożył wstępną wizytę u arcybiskupa 
katolickiego Sedeja14 w Gorycji (zgodziło się na to na mój wniosek prezbi-
terstwo, aby w ten sposób może koniec położyć dotychczasowym ciągłym 
zatargom), to ten, przyjmując mnie, czyta moją wizytówkę i mówi: „Grycz, 
Grycz – to chyba słowiańskie nazwisko!”. Tak, jestem Polakiem, odpowia-
dam.  „Wyste  Polak?”  mówi  rozradowany arcybiskup,  wita  mnie  serdecz-
nie – omal mnie nie uściskał – i mówi: „Potąd były ciągle zatargi między 
ewangelikami i katolikami, ale żeście taki miły i grzeczny i odwiedziliście 
mnie, to wydam rozkaz, aby wszelkich zatargów unikano”. I dotrzymał sło-
wa, i na drugi dzień zaraz mnie rewizytował na ewangelickim probostwie. 
Był on gorliwym patriotą słowiańskim i dlatego tak sympatycznie do mnie 
jako Polaka się odniósł.

Podobnież  i  Włosi  odnosili  się  do  mnie  z  mniejszą  niechęcią  niż  do  
Niemców.  Nieraz  też  i  mnie  informowano  się  o  stosunkach  polskich,  
zwłaszcza  w  tym  czasie,  kiedy  milionowe  armie  stały  na  ziemiach  pol-
skich.  Odpowiadałem,  że  koniecznością  dla  pokoju  europejskiego  jest  

14  Frančišek Borgia Sedej  (1854–1931) był  rzymskokatolickim duchownym i  doktorem teologii.  
W 1906 r. został arcybiskupem Gorycji i Gradisca. W 1931 r. pod wpływem nacisków władzy faszy-
stowskiej zrezygnował z obejmowanego urzędu. 
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odbudowanie  Polski,  która  by  rozdzieliła  Rosję  od  Niemiec  i  Austrii  
i  zmniejszyła  punkty  tarcia.  Widziałem,  że  i  daleko  poza  ojczyzną  mogę  
sprawie polskiej przy dogodnej sposobności oddawać przysługę; rozumie-
ją to doskonale Niemcy, i dlatego tylu ich wychodzi za granicę i gdzie tylko 
mogą, obsadzają ważniejsze placówki.

Krwawe i bolesne skutki wojny nie dały długo na siebie czekać. Bitwa 
narodów  pod  Lwowem,  Gródkiem,  Kraśnikiem  i  odwrót  austriackiej  ar-
mii na zachód wśród ciągłych morderczych walk i potyczek i w okropnych 
warunkach  higienicznych  kosztował  tysięczne  ofiary  w  ludziach.  Ludzie  
padali  jak  muchy  od  kul  i  zarazy;  zwłaszcza  czerwonka,  tyfus  i  cholera  
straszne czyniły  spustoszenia.  Wnet  też  i  w gorycyjskim zborze  wiele  ro-
dzin okryto się żałobą. Były między nimi takie, które nader boleśnie były 
dotknięte. Przypominam sobie zwłaszcza jedną rodzinę, której jedyny syn 
z  początkiem  września  poległ  pod  Lwowem.  Nieszczęśliwa  matka,  wdo-
wa, była niepocieszona.  Na 16.  niedzielę po Trójcy Świętej,  przypadającą 
we  wrześniu,  wypada  ewangelia  o  młodzieńcu  w  Nain.  Akurat  czytałem  
w ołtarzu te słowa: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!”, kiedy cała rodzina 
w  głębokiej  żałobie  wchodziła  do  kościoła  i  wśród  ciężkiego  płaczu  słu-
chała tych słów; matka sama nie przyszła i przeszło pół roku nie przycho-
dziła  do  kościoła,  bo  mówiła,  że  się  w  żalu  opanować  nie  może.  Trudne  
były  duszpasterskie  rozmowy,  gdzie  serce  boleścią  było  rozdarte.  Pyta-
nia:  „Gdzież  ten Bóg,  który  takie  rzeczy dopuszcza?”  –  stawały  się  coraz  
częstsze.  Na  niewiele  się  tu  zdawały  rozumowe dowodzenia,  że  nie  Bóg,  
ale ludzie sami na siebie klęski zwalają, że Bóg ludzi nie chce zmuszać ku 
dobremu, boby inaczej cnota żadnego znaczenia mieć nie mogła; dlatego 
Bóg  ludziom  zostawi  drogę  otwartą  do  wyboru,  aby  sami,  choćby  przez  
nieszczęścia początkowe, znaleźli drogę prawdy i zbawienia.

„Gdzież  to  chrześcijaństwo,  gdzież  ta  wiekowa  praca  kościoła  nad  
uszlachetnieniem  ludzkości?”  –  tak  się  pytały  zbolałe  dusze;  a  trudno  
było  dać  zupełnie  dobrą  odpowiedź,  skoro  rzeczywiście  przy  tym  szale  
narodów,  wśród  strasznego  zapamiętania  i  oszołomienia  w  gruzy  waliła  
się cała chrześcijańska kultura. Nad gruzami tymi jeden tylko krzyż swo-
bodnie powiewał, krzyż, który od morza krwi sam się stał czerwonym; on 
jeden,  zdało  się,  pozostał,  aby  i  poprzez  rowy,  i  granice  pełnić  chrześci-
jańskie  uczynki  miłosierdzia,  ale  i  do  niego  strzelano  i  jego  nadużywano 
do niecnych celów. Narody,  zda się najbardziej  cywilizowane,  największe 
okrucieństwa popełniały,  a wszystkie swym chrześcijańskim duchownym 
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modły do Boga nakazywały o własne zwycięstwo. „Kogoż ten Bóg ma wy-
słuchać?” – tak się pytano.

Pytali się tak szyderczo nie tylko niewierzący socjaliści, których socja-
lizm też zbankrutował podczas wojny, bo przecież socjaliści różnych kra-
jów tak samo mało protestowali przeciw wojnie, jak to niestety i chrześ-
cijańskie kościoły zaniedbały, owszem i oni pomagali państwom swoim 
w wojnie, tak jak niestety i chrześcijańskie kościoły na wojnę błogosławiły 
zaślepione narody – pytania te stawiali jednak nie tylko niewierzący, ale 
głęboko one nurtowały w umysłach wierzących, czy socjalistów, czy nieso-
cjalistów, w umysłach ludzi głębiej patrzących; cisnęły się one na usta ludzi 
przebitych przez wojnę mieczem boleści jak ta matka, o której wspomnia-
łem i z którą nieraz na ten temat rozmawiałem.

Rozumowania rzeczowe na ten temat może trafiały do rozumu, ale 
serc zbolałych ukoić nie mogły. Tu była jedna tylko droga, droga pod krzyż 
Chrystusowy, gdzie On niewinny cierpi za wszystkich winy, aby ludzkość 
zbawić od przekleństwa grzechu; trzeba było iść do ogrojca w Getsemani 
i wskazać Chrystusa, krwawo się pocącego i wołającego: „Ojcze, jeśli moż-
na, niechże mnie ten kielich minie; wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty 
chcesz”. 

Nieszczęsnym matkom trzeba było wskazać i ową Matkę pod krzyżem, 
której serce miecz boleści przeniknął, a jednak nie zwątpiła i doczekała się 
zmartwychwstania Syna. Czyniłem to i wobec tej matki, która nie mogła 
znaleźć równowagi po utracie jedynego syna.

A ileż to milionów podobnie zbolałych serc biło po jednej i drugiej 
stronie najróżniejszych frontów. We Francji, gdzie tymczasem front się 
utrwalił i z ruchomej walki zamienił się na pozycyjną, okropności woj-
ny przechodziły wszelkie oczekiwania, krew płynęła strumieniami; od 
wschodu walec rosyjski toczył się powoli coraz dalej na zachód. Wpraw-
dzie w ostatnich dniach sierpnia zadał Hindenburg Rosjanom straszną 
klęskę pod Tannenbergiem w Prusach Wschodnich, ale natomiast na po-
łudniu armia rosyjska zwycięsko poszła naprzód. Już Rosjanie docierali do 
Krakowa, przedzierali się przez Karpaty do Węgier, już pod Koluszkami 
koło Łodzi otoczyli stutysięczną armię Mackensena. Fale ewakuowanych 
i uciekających zalewały Austrię, gdzie budowano dla nich ogromne obozy, 
miejsca nędzy, rozpaczy i śmierci. Już i z domu moi rodzice posłali po-
ściel i najpotrzebniejsze rzeczy, bośmy ułożyli plan, że schronią się u mnie 
w Gorycji przed okropnością najazdu rosyjskiego.
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Straszne  rzeczy  pisano  o  barbarzyńskich  Kozakach,  Moskalach,  dzi-
kich  narodach  Azji,  opowiadano  o  ich  podpalaniach  i  rabunkach.  „Mo-
skale zabrali”  – stało się  u nas przysłowiem. Lubili  oni  zwłaszcza zegarki  
i nieraz się podobno pytali naiwnych, która godzina, a gdy pytany wydobył 
zegarek, to go zabierali. Wieści o okrucieństwach Moskali okazały się póź-
niej bardzo przesadne, bo doprawdy, jak sam później z opowiadań różnych 
świadków przekonać się mogłem, to Rosjanie może jeszcze najłagodniej ze 
wszystkich walczących obchodzili  się z ludnością cywilną. Natomiast au-
striackie,  zwłaszcza  madziarskie  wojska  w  Galicji,  we  własnym  państwie  
zachowywały się  wobec polskiej  i  ruskiej  ludności  wprost  haniebnie.  Ar-
cyksiążę Fryderyk, głowa Armeeoberkommando (AOK), przejeżdżając raz 
przez  Białkę  do  Galicji,  miał  się  wyrazić:  „Da  fängt  das  feindliche  Land  
an” – tu zaczyna się kraj nieprzyjacielski; zaprzeczono potem na wszczęty 
hałas  prawdziwości  tych  słów,  ale  postępowanie  wojsk  podległych  arcy-
księciu  Fryderykowi  „Sympatycznemu”  zupełnie  potwierdzało  ich  praw-
dziwość. Wojska austriackie dostawały od Moskali porządne cięgi i w bez-
ładzie,  zabierając,  rabując  i  podpalając  „z  konieczności  wojennej”,  cofały  
się na zachód.

Pewnie, że niejedna rzecz była konieczna, ale nie w takim stopniu, jak 
to  czyniono,  rujnując w straszliwy sposób własny kraj  i  jego ludność.  Na 
ludności w straszny sposób mszczono się za własne niepowodzenia. Przy-
czynę  tych niepowodzeń widziano nie  we własnych błędach,  ale  w zdra-
dzie ludności, która miała informować Rosjan. Cuda mi opowiadali przy-
jeżdżający z frontu do Gorycji oficerowie o tych zdradach – chłopi z wież, 
domów  mieli  dawać  znaki  wojskom  nieprzyjacielskim,  wskazywali  im  
drogę  itp.  Oczywiście,  że  jeśli  oficer  ruski  chłopa ruskiego czy  polskiego 
zapytał o drogę, to ten, nie myśląc o zdradzie, ją wskazywał; nie wskazał, 
to  dostał  kulę  w łeb,  a  wskazał,  to  Austriacy  wracający karali  go również  
śmiercią  za  zdradę,  o  której  donosili  przeważnie  żydzi,  chcąc  się  przy-
podobać i  zarobić.  Jasna rzecz,  że  szpiegów pewno było dużo,  ale  byli  to  
przebrani  sami  Rosjanie,  których pełno było  w kraju  od  dawna i  nie  na-
leżało niezliczonych tysięcy spokojnej  ludności  wieszać.  Całe drogi i  lasy 
„ozdobione”  były  tymi  nieszczęśliwymi,  skutkiem  czego  on  Fryderyk,  
głównodowodzący,  nieraz zwany był  „Wieszatiel”.  Zwłaszcza straszni  byli  
Madziarzy.  Opowiadano  mi  później  w  Przemyślu,  jak  prowadzono  raz  
ulicami miasta około 50 chłopów, podejrzanych o zdradę; na to nadjechał 
oddział huzarów madziarskich; oficer pyta się, co to za ludzie, i kiedy mu 
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odpowiedziano,  że  podejrzani  o  zdradę,  kazał  konwojowi  ustąpić  i  z  żoł-
nierzami swoimi na szablach rozniósł nieszczęsnych. 

Wieści  o  różnych  okropnościach  wojennych  wszędzie  się  przedo-
stawały  i  rodzice  moi  postanowili  przed  nawałą  rosyjską  schronić  się  do  
mnie w Gorycji;  już było wszystko dla nich przygotowane, ale wnet oka-
zało się to niepotrzebnym, bo z początku grudnia 1914 roku nawała rosyj-
ska została powstrzymana. Hindenburg, mianowany 1 listopada wodzem 
wszystkich sił niemieckich na wschodzie, przez zręczne manewry przypra-
wiał Rosjan o wielkie straty, a Mackensen, otoczony już pod Koluszkami, 
przerwał  pierścień  rosyjski  i  jeszcze  jeńców  pozabierał.  Obydwaj  ci  wo-
dzowie  zaraz  na  początku  wojny  położyli  podwaliny  pod  swoją  przyszłą  
sławę,  by  stać  się  później  głównodowodzącymi.  Pod  wpływem  tych  wy-
padków Rosjanie  cofnęli  się  spod Krakowa.  Koło  Wieliczki  stoi  dziś  po-
mnik na miejscu, gdzie najdalej na zachód posunęła się nawała rosyjska. 
Rosjanie wtedy cofnęli się nad Dunajec, 15 grudnia 1914 roku. Duże kło-
poty sprawiał im Przemyśl, którego bez ciężkiej artylerii nie mogli wziąć. 
Próbowali masowych szturmów na forty, gdzie fala po fali szła na zasieki 
druciane  i  trupami  całe  pola  i  rowy  zaścielała,  ale  tylko  jeden  fort  w  ten  
sposób zdobyli i musieli się z niego wycofać. Nie tylko artylerii Rosjanom 
zabrakło, ale i karabinów. Komunikaty wojenne przynosiły wiadomości, że 
nieraz do niewoli brano Rosjan z dębowymi pałkami zamiast karabinów. 
Gdyby armia rosyjska lepiej była z początku wojny uzbrojona, to kto wie, 
jak prędko by się  była  wojna skończyła  na niekorzyść  mocarstw central-
nych, bo żołnierz rosyjski był bardzo dobry – karny, odważny, posłuszny 
i gardzący śmiercią. Niemiec nie poszedłby pewnie na niezdruzgotane ar-
tylerią rowy tak, jak szedł żołnierz rosyjski, ginąc masami.

Rosja,  nie mając artylerii  i  broni pod dostatkiem i natknąwszy się na 
zachodzie na żelazny mur niemiecki, który bronił Śląska, postanowiła sfor-
sować Karpaty i runąć na dolinę węgierską, i wziąć Wiedeń od wschodu.

Nastała zima. Nikt nie spodziewał się, że wojna do zimy się przewle-
cze. Cesarz Wilhelm miał powiedzieć: „Wenn die Blätter fallen, gehen wir 
nach  Hause”  –  kiedy  liście  opadać  będą,  pójdziemy do  domu;  a  tu  śnieg  
już  padał,  a  końca  wojny  widać  nie  było.  Pokpiwano,  że  Kaiser  Wilhelm 
przywiązuje  listki  do drzew,  żeby nie  opadały,  aż  jego przepowiednia  się  
spełni – miała się spełnić, ale pięć razy miały te liście z drzew opaść, zanim 
wojska jego wróciły do domu po ostatecznej klęsce.

Śniegi  spadły  i  okopały  się  wojska  na  wszystkich  frontach,  w  Bel-
gii  i  Francji,  w  Polsce  na  zachód od Warszawy,  nad Rawką i  Bzurą,  dalej  
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na południe na Nidą i Dunajcem; wszędzie była walka pozycyjna, tyl-
ko w Karpatach ruchoma. Straszna to była zima w Karpatach! Rosjanie 
przynajmniej kożuchy mieli i przyzwyczajeni byli do mrozów, ale wojska 
austriackie słabo odżywiane, letnio ubrane, bez kożuchów marzły strasz-
liwie; tysiące pozamarzało na śmierć, setki tysięcy poodmrażało członki 
i stało się nieraz kalekami na całe życie. Powoli też Rosjanie posuwali się 
naprzód, ale do Wiednia jeszcze daleko było i jeńcy z głębi Rosji nieraz 
się pytali: „Dalekóż to jeszcze do tego waszego cara we Wiedniu? Idziemy, 
idziemy już miesiącami całymi, a tego waszego cara i jego stolicy jeszcze 
nie widać, jakby to było gdzie na końcu świata!”.

Zbliżały się święta Bożego Narodzenia 1914 roku. Smutne to były 
święta – na frontach i w głębi kraju. Miliony paczek polowych i listów 
wzajemnych, które wysłano na gody, nie zastąpiło tego serdecznego, ro-
dzinnego nastroju, jaki zawsze panuje u stołów wigilijnych. W niejednym 
domu nie zapalono dla żałoby drzewka wigilijnego, miasto radości pano-
wał smutek. W kazaniu trzeba było uwzględnić ten nastrój.

Nawiązałem do obrazka, który widziałem w pewnej ilustrowanej ga-
zecie, przedstawiającego św. Piotra, który zatrzymuje chóry aniołów i za-
brania im zstępować w tym roku na ziemię i śpiewać tę pieśń nad pieśnia-
mi: Chwała na wysokościach Bogu, na ziemi pokój!... – i powiedziałem: 
Wprawdzie dla wojny nie zlatują w tym roku na ziemię chóry anielskie, ale 
ewangelia nam mówi, że przed zastępami aniołów jeden anioł najpierw się 
zjawił i zawołał do drżących pasterzy: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi, iż się wam dziś narodził 
Zbawiciel!”. I w tym roku przynajmniej ten jeden anioł się zjawia i do nas 
zbolałych i trwożących się woła: Nie bójcie się! I dla nas jest radość godo-
wa, bo ona jest wszystkim ludziom przeznaczona. Zbawiciel nadchodzi! 
Jak bardzo go potrzebują ludzie, jak bardzo udręczone narody, aby nas wy-
bawił od grzechów i złości, i niedoli naszej! On ze sobą przynosi królestwo 
– inne niż te, które się dziś pławią we krwi i łzach. Przyjmijmy go, a będzie 
nam lepiej i zbawieni będziemy...

W ogóle w kazaniach, wygłaszanych w tym czasie, nieraz przeciwsta-
wiałem nędzę i grzech ludzkości i jej państw Bożemu królestwu pokoju, 
sprawiedliwości i radości, i wskazywałem, że tylko w Chrystusie Zbawi-
cielu znaleźć możemy drogę do nowego życia i lepszej przyszłości. Żaden 
naród, choćby najdzielniejszy i najzdolniejszy, nie wybawi ludzkości, bo 
każdy ma swoje zalety, ale każdy też swoje błędy. Niemcy mówią: „Durch 
deutsches Wesen muss die Welt genesen!” – Zbawienie świata z Niemiec 
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przyjść może, podobnie mówią i inne narody, ale nie: „Durch deutsches 
oder slavisches oder romanisches Wesen, sondern nur durch Christi We-
sen kann die Welt genesen!” – nie z Niemców czy Słowian, czy romańskich 
narodów, ale jedynie przez Chrystusa jest zbawienie! – Niektórzy Niemcy 
gniewali się na te moje słowa, zarzucając mi brak patriotyzmu, ale trud-
no, nie mogłem pochwalać tej pychy i zarozumiałości, która się z począt-
ku wojny u Niemców w tak różny sposób objawiała. Roiło się od kartek 
widokowych z napisami i odpowiednimi karykaturami: „Jeder Tritt ein 
Brit, jeder Stoss ein Franzos, jeder Klaps ein Japs, jeder Todeskuss zehn 
Russ” itp. – każdy kopniak Anglikowi, każde pchnięcie Francuzowi, każdy 
klapsik Japsikowi (Japończyk), każdy uścisk śmierci to dziesięciu Rusom. 
– Zwłaszcza niesympatycznym i niechrześcijańskim było codzienne po-
zdrowienie: „Gott, strafe England!” – Boże! Ukarz Anglię – które się wciąż 
odbijało o uszy. O to, co chrześcijańskie, nikt nie pytał, każdy dawał upust 
swemu gniewowi i swym uczuciom, ale trudno – chrześcijański duchowny 
wszystkiego pochwalić nie mógł. Z wielką ostrożnością trzeba było zwra-
cać uwagę na moralne zdziczenie, które nieraz gorsze jest od nędzy mate-
rialnej i zawsze więcej szkodzi temu, kto mu podlega, niż temu, przeciw 
komu jest skierowane. Wielu Niemców przyznawało mi słuszność, bardzo 
wielu jednak się oburzało, a u niektórych odżyły dawne niechęci na tle na-
rodowym z czasów wyborów na pastora. 

Druga część zimy 1914–15 roku nie przyniosła większych wydarzeń 
wojennych. Ciekawe walki toczyły się niedaleko Konstantynopola, gdzie 
Anglicy i Francuzi, chcąc ukarać Turcję, która im w październiku 1914 
roku wydała wojnę, próbowali sforsować Dardanele, ale bezskutecznie. 
Niemcy w ofensywie z 5 lutego 1915 roku wyrzucili Rosjan z reszty Prus 
Wschodnich. Zajęli Suwalszczyznę aż prawie po dzisiejszą stolicę Litwy, 
Kowno, przy czym wzięli do niewoli około 150 tysięcy Rosjan, ci jednak 
niedługo potem wynagrodzili sobie tę stratę przez zdobycie Przemyśla 
(19 marca 1915 roku). – „Prrcemiszl gefallen!”, tak mnie witali Niemcy, 
którzy nie mogli wymówić tego wyrazu – Przemyśl, i z zakłopotaniem py-
tali się, co to teraz będzie. I na pierwszy rzut oka był powód do niepokoju 
– 300-tysięczna armia rosyjska oblegająca Przemyśl stała się wolną do ata-
ku, a oprócz tego stawał się wolnym do dyspozycji tak ważny węzeł kolejo-
wy, jakim był Przemyśl. W krótkim czasie nacisk rosyjski na Karpaty stał 
się silniejszym i już głęboko na Słowacczyźnie stali Rosjanie. Trzeba było 
temu koniecznie przeciwdziałać – zaczęto przygotowywać ofensywę pod 
Gorlicami. Ściągano ciężką artylerię, bo Rosjanie wspaniale byli okopani; 
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zwłaszcza  austriackie  30-centymetrówki  miały  tu  odegrać  swoją  rolę.  Po  
cichu szły transporty Niemców, którzy się  jako mi z  niechęcią austriaccy 
oficerowie na urlopie opowiadali, natrząsali: „Wir gehen wiederum eueren 
verfahrenen österreichischen Karren aus dem Dr... herausziehen” – znowu 
musimy  wasz  austriacki  wóz  z  błota  wyciągać;  –  w  ogóle  pomiędzy  Au-
striakami a Niemcami i ich dowództwami to tam nie wszystko było w naj-
lepszej komitywie, owszem dużo było zgrzytów, ale co prawda, to Niemcy 
nieraz austriacki wóz z błota wyciągali. Tak było po części i pod Gorlicami 
w początkach maja 1915 roku.

Pamiętne  były  te  Gorlice!  Tu  nastąpił  zasadniczy  zwrot  w  wojnie  
z Rosją, tu jest początek końca dawnej Rosji. Było też to pierwsze wielkie 
przełamanie  stałego  frontu  w  tej  wojnie.  Długotrwałe,  straszne  bombar-
dowanie  (Trommelfeuer)  najcięższą  artylerią  frontu  rosyjskiego  zburzyło  
doszczętnie  umocnienia  rosyjskie  i  w  obłęd  wprawiało  żołnierzy  tak,  że  
nie  mogli  stawić  już  silnego  oporu.  Poszedł  też  w  drzazgi  cały  front  ro-
syjski od Gorlic po Tuchów i Tarnów, wojska rosyjskie stojące na Słowac-
czyźnie widziały się  zagrożone od tyłu i  musiały się  na gwałt  wycofywać 
z  Karpat;  cały  front  rosyjski  zaczął  się  łamać,  Rosjanie  cofali  się,  broniąc  
się rozpaczliwie.

Po tej  klęsce rosyjskiej  uśmiechało się  zwycięstwo mocarstwom cen-
tralnym.  Ale  tu  ententa  wytężyła  wszystkie  swe  siły  dyplomatyczne,  aby  
klęskę  rosyjską  zrównoważyć.  Poczyniono  wielkie  obietnice  Włochom,  
które i tak z Austrią miały porachunki swoje. Włochy przygotowywały się 
do wojny. Odczuliśmy to najbardziej w Gorycji, która zaledwie kilkanaście 
kilometrów  odległa  była  od  granicy  włoskiej.  Gorące  to  były  dni,  te  dni  
maja 1915 roku. Kto mógł,  pakował swoje manatki i  uciekał;  pośpiesznie 
opuszczały miasto rodziny urzędnicze, między którymi sporo było ewan-
gelików,  zbór  zmalał  do  szczupłej  garstki.  Ja  sam  pierwotnie  postanowi-
łem pozostać i odprawiłem jeszcze 23 maja, Zielone Świątki, nabożeństwo. 
Miało ono być moim ostatnim w tym kościele.

23 maja 1915 roku wypowiedziały Włochy wojnę 
Austrii

Aby nie mieć w przyszłości kłopotów ze strony władz wojskowych, po-
nieważ byłem kapelanem wojskowym w rezerwie, zgłosiłem się w miejsco-
wej  komendzie wojskowej  z  zapytaniem, co mam czynić jako rezerwowy 
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kapelan. Otrzymałem odpowiedź, że wszystkie wojskowe formacje opusz-
czają Gorycję i komenda sądzi, że i ja jako kapelan wobec prawdopodob-
nego prędkiego zajęcia Gorycji przez Włochów powinienem to miasto 
opuścić. Żal wielki ogarnął moje serce, ale cóż było robić. Powziąłem pręd-
kie postanowienie zgłoszenia się do czynnej służby wojskowej z prośbą, 
by mnie wysłano na front najbliższy Gorycji, abym mógł zarazem służyć 
przynajmniej tym zborownikom, którzy się znajdują w dalszych okolicach 
Gorycji, niezajętych przez Włochów.

Spakowałem i wysłałem pośpiesznie te rzeczy, które rodzice w grud-
niu przysłali do Gorycji, chcąc się schronić u mnie – teraz ja sam musia-
łem uciekać. Metryki, srebro kościelne i część aktów z pomocą kościelne-
go zakopałem na suchym miejscu w piwnicy, meble ustawiłem do jednego 
pokoju i powierzywszy wszystko kościelnemu i jego żonie, którzy zamiesz-
kali na farze, z ciężkim sercem opuściłem ten dom i miasto, gdzie mi przez 
blisko trzy lata tak dobrze było; było to po południu 24 maja 1915 roku – 
akurat w ten sam dzień, przed rokiem, 24 maja 1914 roku odbyła się moja 
instalacja na proboszcza w Gorycji.

Zaczynała się znowu moja tułaczka, która trwać miała przez cztery 
lata, aż we wrześniu 1919 roku osiadłem w Krakowie. Jechałem pocią-
giem, przepełnionym uciekającymi. Wyglądaliśmy, czy już Włochów nie 
widać, ale ci się nie śpieszyli, mimo to, że austriackiego wojska wcale nie 
było w Gorycji i bez strzału mogli zająć to miasto, a może i Triest, i oko-
lice, o które później w strasznych bojach morze krwi musieli przelać i nie 
potrafili ich zdobyć.

Jakże ciężki jest los wojennych uciekinierów! Nieraz tę nędzę widzia-
łem podczas wojny, wtedy doświadczyłem jej na samym sobie. Wszystko 
trzeba było zostawić na miejscu; zabrałem jedną walizkę z trochą bielizny 
i 300 koron w srebrze, które gromadziłem po myśli, że zostanę pod Wło-
chami; ci chętniej srebro przyjmą niż papiery. W dalszej drodze srebro 
wymieniłem, bo mi zbytnio ciążyło po kieszeniach. Mnie samemu zresztą 
jeszcze jakoś było możliwe jechać, choć na stopniach wagonu, ale te biedne 
rodziny z dziećmi i starszymi osobami, wszystko w masach stłoczone po 
wagonach. Pociąg wlókł się niemożliwie powoli, po stacjach nic nie moż-
na było dostać kupić. W górach poza Gorycją nastąpiło zderzenie z innym 
pociągiem; na szczęście bieg pociągu był powolny i tylko paki pospadały 
z góry i strachu się ludzie najedli; poza złamaniem nogi pewnej pani nie 
było większego wypadku; musieliśmy jednak kilkanaście godzin czekać, 
zanim mogliśmy ruszyć dalej.
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Straszniejsza  od  naszej  była,  jak  się  później  dowiedziałem,  ucieczka  
z innych okolic południowej Austrii, zwłaszcza rodzin urzędniczych z Dal-
macji i Istrii. Opowiem jeden tylko szczegół, który właśnie, kiedy piszę te 
słowa, bliżej opisuje mi pan Taraba z Krakowa, Ślązak, który w tym czasie 
służył przy marynarce wojennej w Poli. – Około 2 tysięcy ludzi, przeważ-
nie żon i dzieci wojskowych i urzędników z południowej Dalmacji schro-
niło  się  na  okręt  „Baron Gautsch”,  by  uciec  morzem do Triestu,  a  potem 
koleją dalej. Jazda bardzo niebezpieczna ze względu na miny, które poza-
kładano, a które nieraz odrywały się i pływały w morzu. Niedaleko Triestu, 
koło Portorose, zwracał wojskowy fachowiec cywilnemu sternikowi uwa-
gę,  żeby  nie  jechał  w  pewnym  kierunku,  bo  tam  miny  pozakładane.  Ale  
ten nie usłuchał i okręt najechał na minę, która eksplodowała i dużą dziurę 
wyrwała na pokładzie okrętu; okręt powoli począł tonąć. Natychmiast za-
alarmowano wojenną flotę w Poli, która wysłała torpedowce z pomocą, ale 
nim te dojechały, to okręt już tak się zanurzył, że ledwie 1000 osób moż-
na było uratować w ciemnej  nocy i  przy niespokojnym morzu,  a  utonęło 
około tysiąca  ludzi.  Opowiada mi  pan Taraba,  że  strach było patrzeć,  co 
się dzieje na zanurzającym się okręcie. Później sam spotykałem oficerów, 
którzy całą rodzinę wtenczas utracili przez ten okropny wypadek15. 

Nam, chwała Bogu, łatwiej było, bo mieliśmy przynajmniej grunt pod 
nogami,  ale  po  tym  wypadku  zderzenia  i  myśmy  z  trwogą  spoglądali  na  
te przepaści, nad którymiś my w górach przejeżdżali. Na wszystkie strony 
huczały pociągi,  które z wojskiem pędziły na nowy plac boju; o wypadek 
nowy, może gorszy, nie było trudno, ale na szczęście obyło się bez niego.

W Lublanie, Marburgu, Grazu zgłaszałem się w różnych komendach, 
by mnie z wojskowymi transportami jako kapelana wysłano na front go-
rycyjski,  ale  sprawa  musiała  być  załatwioną  we  Wiedniu,  i  tam też  poje-
chałem.  Zgłosiłem  się  w  Radzie  Kościelnej16,  skąd  mnie  wysłano  do  od-
powiedniego  referenta  w  Ministerstwie  Wojny.  Obiecano  mnie  przyjąć  

15 Pasażerski parowiec „Baron Gautsch” zatonął 13 sierpnia 1914 roku, kiedy to w drodze z miasta 
Kotor do Triestu napłynął na minę morską. W czasie ostatniego rejsu na jego pokładzie znajdowa-
ły się rodziny wojskowych elit i urzędników państwowych. Zatonięcie „Barona Gautscha” niegdyś 
uważane  było  za  jedną  z  największych  katastrof,  która  dotknęła  marynarkę  handlową  monarchii  
austro-węgierskiej. Katastrofa pochłonęła 147 osób, przeważnie kobiety i dzieci oraz załogę statku. 
Dziś „Titanic Adriatyku” uważany jest za najpiękniejszy wrak na Adriatyku i stanowi popularną de-
stynację nurkowania wrakowego. Spoczywa on niedaleko Rovinji w Chorwacji. 
16 Naczelna Cesarsko-Królewska Rada Kościelna w Wiedniu (niem. Oberkirchenrat) była najwyż-
szym  urzędem  administracyjno-sądowym  dla  Kościoła  Ewangelickiego  Augsburskiego  i  Helwe-
ckiego Wyznania.
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i  przeznaczyć  na  front  w pobliżu  Gorycji.  Przed  załatwieniem formalno-
ści,  które miały potrwać niedługo, polecono mi udać się do domu, gdzie 
miałem czekać na rozkaz. Pojechałem więc na Śląsk do rodziców – zmie-
niły się role! Zamiast oni do mnie do Gorycji, to ja chroniłem się do nich, 
na Śląsk przed wojną.

Do domu przyjechałem, kiedy Austriacy ponownie wkraczali do Prze-
myśla,  11  czerwca  1915  roku.  Jakżeż  to  zawsze  dziecku  dobrze  w  domu,  
póki rodzice żyją! I mnie było dobrze, zwłaszcza po tych ostatnich wyczer-
pujących i denerwujących przejściach. Zapasy w domu dzięki troskliwości 
matki  były  dostateczne,  bo  czego  to  gospodynie  i  matki  nie  dokazywały,  
byle  tylko  zapasy  ukryć  przed  różnymi  rewizjami.  A  żeśmy  się  niekiedy  
uśmiali  tym  pomysłom  zamydlenia  oczu  rewizorom,  a  matka  mówiła:  
Śmiejcie  się,  śmiejcie,  ale  gdyby  nie  moje  pomysły,  tobyście  nie  mieli  co  
jeść  albo  byście  jedli  te  kartki  chlebowe  i  słodzili  kartkami  cukrowymi,  
a  tak  macie  wszystko.  I  było  wszystko,  nie  tak  jak  u  mnie,  chudej  myszy  
kościelnej w Gorycji. Zamiast twardego kukurydzowego chleba był dobry 
nasz  chleb  domowy,  a  niekiedy  i  pieczywo.  Myślałem,  że  w  domu  mają  
biedę jak ja w Gorycji i  kiedym pakował pościel,  aby ją odesłać z powro-
tem do domu, to między bielizną zamiast wartościowych rzeczy, włożyłem 
woreczek żytniej mąki, którą na początku wojny kupiłem jeszcze za wielką 
łaską w sklepie i oszczędnie kazałem służącej dosypywać do kukurydzian-
ki i ziemniaków przy wypieku chleba. Myślałem, że tą mąką wielki prezent 
zrobię  w  domu;  ale  cóż,  kiedy  pościel  była  przesypana  naftaliną  i  mąka  
nią przesiąkła tak, że ani bydło jej nie bardzo chciało jeść w domu; zresztą 
mąki było w domu dosyć. Śmiali się nawet w domu ze mnie z mojego nie-
fortunnego pomysłu,  za  co ja  im również żal  robiłem opowiadaniem, co 
ja to w Gorycji zostawiłem, a co mogłem przysłać. Między innymi zostało 
w piwnicy sporo flaszek najlepszych likierów. Ja ich tam nie kupowałem, 
ale  to  była  szczególna  historia  z  tymi  likierami.  Przychodzą  raz  do  mnie  
do kancelarii jakieś panie w żałobie i opowiadają mi, że ich kochany brat 
poległ, że chcą zmarłego przewieźć do domu (były aż z Tyrolu) i w domu 
uroczyście  pogrzebać,  ale  cóż  kiedy  brat  przeszedł  za  życia  do  Kościoła  
ewangelickiego,  a  u  nich,  w  Tyrolu,  to  luter  to  samo,  co  diabeł  z  rogami,  
i  proszą  mnie,  czy  bym  tego  nieboszczyka  jakoś  z  powrotem  nie  mógł  
katolikiem zrobić,  że one dobrze za to zapłacą,  bo mają w domu fabrykę 
likierów.  

Musiałem  zebrać  wszystkie  siły,  żeby  się  nie  roześmiać  na  taką  pro-
pozycję, bym ja, pastor ewangelicki, nieboszczyka ewangelika do Kościoła 
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katolickiego z powrotem przepędzał. Uspokoiłem te panie, że krok ich śp. 
brata  to  nic  takiego  strasznego,  wytłumaczyłem  im  zasady  naszego  koś-
cioła, przedstawiłem, jak pięknie w porównaniu z bezdusznym katolickim 
łacińskim ceremoniałem pogrzebowym u nas się pogrzeby odprawia z ka-
zaniem. Słowem Bożym, że i krzyż u nas się przed pogrzebem niesie; zarę-
czyłem im, że pogrzeb i w ich mieście nie tylko nie wywoła zgorszenia, ale 
się ogólnie podobać będzie i katolickiej ludności, jak się sam nieraz o tym 
przekonywałem przy pogrzebach ewangelickich, które odprawiałem w zu-
pełnie  katolickich  okolicach.  Poleciłem  im  zaprosić  na  pogrzeb  księdza  
pastora  z  Meranu,  który  z  pewnością  sprawę  ku  ogólnemu  zadowoleniu  
załatwi.  Uspokoiły  się  te  panie  zupełnie  i  postanowiły  odprawić  pogrzeb  
po ewangelicku; chciały mi zapłacić za poradę, ale nic nie przyjąłem.

Po kilkunastu dniach przysyłają mi całą skrzynię różnych najlepszych 
likierów z własnej fabryki z doniesieniem, że wszystko odbyło się najlepiej. 
Ja  tam na  likiery  nie  łasy  i  z  wyjątkiem jednej  butelki,  którą  otworzyłem 
dla gościa – a była, jak gość twierdził, znakomita – wszystkie inne zostały 
w  piwnicy  nietknięte  i  czekały  na  Włochów.  Naciągali  mnie  znajomi,  że  
zamiast  perfumowanej  naftaliną  mąki  mogłem  zapakować  raczej  dobre  
likiery. Uraczył się nimi przynajmniej kościelny, który później z żoną za-
mieszkał w mojej piwnicy, bo Włosi tak na miasto strzelali, że ludność po-
ukrywała się w piwnicach.

W domu czekałem z  tygodnia  na  tydzień  na  załatwienie  mojego  po-
dania i powołanie do wojska. W kilku zborach odprawiłem nabożeństwa; 
z początku odprawianie nabożeństw w polskim języku sprawiało mi trud-
ności, bo przecież przez trzy lata tylko po niemiecku kazałem; z wyjątkiem 
kilku  polskich  kazań,  wygłoszonych  w  Gorycji  i  Monfalcone,  gdzie  było  
dużo żołnierzy Słowaków ewangelików, wszystkie funkcje były niemieckie. 
Ale  po  dwóch,  trzech  kazaniach  wróciła  mi  dawna  wprawa,  choć  przez  
dłuższy czas musiałem się przemagać,  by przy opracowaniu polskich ka-
zań nie myśleć po niemiecku – tak zmienia człowieka przyzwyczajenie.

W  sierpniu  otrzymałem  wezwanie,  by  się  zgłosić  w  Morawskiej  
Ostrawie,  gdzie wtenczas była Komenda etapowa17.  Komendant kazał mi 
się  zgłosić  u  rzymskokatolickiego  kapelana  jako  referenta  spraw  duszpa-
sterskich.  Ze  zdziwieniem  zapytałem  się,  czy  rzymskokatolicki  kapelan  
i ewangelickie sprawy duszpasterskie załatwia; otrzymałem odpowiedź, że 
tak. Poszedłem więc do niego, myśląc sobie, że to chyba nie w porządku. 

17 Etap to dawne określenie obszaru wojennego, który podporządkowany był władzy wojskowej.
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W kancelarii urzędowało kilku katolickich kapelanów, kierował kancela-
rią kapelan Kondolewicz (ranga kapitana)18. Zgłaszam się u niego, podając 
swoje nazwisko i rozkaz powołania do służby czynnej.

Ten mierzy mnie niechętnym wzrokiem od stóp do głów, bo po wąsie 
zauważył, że jestem ewangelickim księdzem, i ostrym tonem się pyta: „Pan 
ewangelik?!”. Odpowiadam: Tak. Na to on wybucha złością i mówi: „Służy 
w armii może 20 ewangelików, a stu kapelanów ewangelickich się powo-
łuje!”. Ja całkiem spokojnie zbijam jego twierdzenie, że tak mało ewange-
lików służy, i powiadam, że samych teologów ewangelickich ochotniczo 
do zwykłej służby żołnierskiej zgłosiło się przeszło dwudziestu, a o dzie-
siątkach tysięcy ewangelików na frontach i poza frontami służących, to on 
sam chyba najlepiej wie ze statystyk, jako że i Ministerstwo Wojny o nich 
wie i dlatego powołuje kapelanów ewangelickich do służby, a powołuje na 
zasadzie równouprawnienia, bo w Austrii, my ewangelicy, jesteśmy rów-
nouprawnieni z katolikami – Czerwony od złości wstaje i krzyczy na całą 
kancelarię: „Pan tu chce politykę uprawiać, ja Pana każę zamknąć!”. I mnie 
już tego było za dużo! Z ironią mu mówię: „Proszę bardzo! Jestem gotów 
do usług, jeśli Pańska łaska mnie zamknąć. Dziwi mnie, że się tak w armii 
przyjmuje moje dobrowolne zgłoszenie. Jestem księdzem proboszczem 
z Gorycji, a nie smarkaczem, a o takim postępowaniu doniosę mym wła-
dzom kościelnym”. Zbladł, usiadł i w najgrzeczniejszym tonie, jakby nic 
nie zaszło, pyta się: „Also, wohin wollen Hochwürden gehen?” – gdzież 
wielebny ksiądz chce otrzymać przydział? Myślałem, że nie będę zważał na 
ten jego grzeczny ton, wyjdę i zrobię swoje i byłbym tak najlepiej postąpił, 
bo ks. Kondolewicz jeszcze później starał mi się dać we znaki i w ogóle, 
jak się później dowiedziałem, w armii austriackiej podobne sceny pomię-
dzy katolickimi a ewangelickimi kapelanami, których często podporząd-
kowywano tym pierwszym, nie należały do rzadkości. Ale nie chciałem 
swojego wstąpienia do armii zaczynać od skarg i doniesień i myślałem, że 
może ks. Kondolewicz ma taki wybuchowy charakter, więc w spokojnym 
tonie zacząłem się z nim układać o przydział. Na front włoski, jak było od 
początku moim życzeniem, on nie mógł przydzielić, zostawał Cieszyn lub 
Ołomuniec. Powiedział mi, że się poinformuje, gdzie najbardziej trzeba 
ewangelickiego kapelana, i doniesie mi za kilka dni do domu. Wróciłem 

18 Józef Kondolewicz (1870–1942) był rzymskokatolickim kapelanem wojskowym armii austria-
ckiej w latach 1901–1918. Po przejściu na emeryturę rezydował w Starym Sączu. W 1942 r. został 
aresztowany za kolportaż konspiracyjnej gazetki „Polska Żyje”. Był więziony w Nowym Sączu, Tar-
nowie, a następnie został przetransportowany do obozu Auschwitz i zamordowany.
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do domu i czekałem trzy tygodnie. Myślałem, że ks. Kondolewicz z zemsty 
umyślnie sprawy nie załatwia, i wyjechałem do Morawskiej Ostrawy przy-
pomnieć się jemu. Mówił mi, że sprawę już dawno załatwił i przydzielił 
mnie do Ołomuńca, a wiadomość posłał pod adres, który mu podałem. 
Wiadomość ta nigdy do mnie nie doszła!

Moje wstąpienie do służby wojskowej. Ołomuniec

Dnia 15 września 1915 roku, ubrany w nowy mundur wojskowy, zgło-
siłem się jako ewangelicki kurat polowy (taki tytuł był w armii austriackiej) 
w komendzie wojskowej w Ołomuńcu. Zaczął się dla mnie nowy okres ży-
cia. Życie w wojsku jednak znacznie się różni od życia cywilnego. Choć 
ubranie nigdy nie stanowi i nie powinno też stanowić człowieka, mimo 
to mundur wojskowy ma ogromne znaczenie. Z chwilą przywdziania go 
człowiek od razu musi zmienić tryb życia, bo zostaje wciągnięty w sferę lu-
dzi, która ma specjalne, odrębne od innych zadania. I w przyrodzie, wśród 
pewnych gatunków zwierząt, np. mrówek, wojownicy wyróżniają się swym 
wyglądem spośród innych. Cywilny ubiór zostawia człowiekowi zupełną 
osobistą swobodę, mundur zdradza stanowisko i zmusza do odpowiednie-
go zachowywania się wszędzie, zwracania uwagi, czy na przełożonych, by 
pozdrowić pierwszemu, czy na niższych rangą, by odpowiadać na pozdro-
wienie itd. To z początku bardzo krępuje. Tym bardziej że miało to miejsce 
u duchownych wojskowych, a zwłaszcza ewangelickich, których na ogół 
było mało. Jako specjalny strój kapelański mieliśmy w armii austriackiej 
długą po kolana kurtkę bez gwiazdek jak inni oficerowie; ranga oznacza-
ną była przez czarno-złote paski na rękawach, podobnie jak u marynarki, 
z powodu czego żartobliwie nas niekiedy nazywano „Kirchenschiffsleut-
nant” – oficer okrętu kościelnego. Zwykle podczas wojny nosiło się krótkie 
kurtki oficerskie z paskami na rękawach; płaszcz był oficerski z patkami 
czarnymi na kołnierzu. Mundur ten zwracał bardzo uwagę, zwłaszcza jeśli 
właściciel jego miał wąsy; od razu wiedziano – ksiądz pastor, ewangelicki 
kapelan! Czy na ulicy, czy w restauracji, czy kawiarni oglądano się na ta-
kiego osobnika i robiono uwagi. A że ja bardzo nie lubię zwracać na siebie 
czyjąkolwiek uwagę, a natomiast lubię obserwować innych, sam nie będąc 
obserwowany, więc mnie to zrazu bardzo „peszyło” i czułem się nieswo-
jo w mundurze. Z czasem przyzwyczaiłem się do niego i z zimną krwią 
stawiałem czoło atakom ludzkich oczu, ale przyznaję, że i dziś jeszcze, po 
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dziesięciu latach służby wojskowej, chcąc się czuć trochę swobodniejszym, 
z przyjemnością zrzucam nieraz mundur i przedzierzgnę się w cywila, co 
nam w czasach pokojowych poza służbą jest dozwolone. 

Ołomuniec  był  w  roku  1915  ogromnym  obozowiskiem  wojennym,  
gdzie  szkolono tysiące rekrutów wojennych – jedni  przychodzili,  drudzy 
odchodzili  na  front.  Już  w  czasach  pokojowych  Ołomuniec  miał  zawsze  
wielki  garnizon;  mówiono  też,  że  w  Ołomuńcu  mieszkają  tylko  trzy  ga-
tunki  ludzi:  H...,  Pfaffen  und  Militär  –  księża,  wojsko,  a  pierwszego  nie  
przetłumaczę19.  Ołomuniec  do  roku  1888  był  nawet  silną  twierdzą  mo-
rawską  i  nieraz  odegrał  swoją  rolę.  W  czasie  wojen  husyckich  był  ostoją  
partii  katolickiej;  w  roku  1866,  w  wojnie  prusko-austriackiej  armia  au-
striacka  miała  w  Ołomuńcu  główny  punkt  oparcia.  W  Ołomuńcu  też  
wielu  naszych  Ślązaków  odbywało  swoją  służbę  wojskową,  a  wróciwszy,  
śpiewali  z  czeska:  „Holomouc  je  krasne  miesto,  Holomouc  je  cesarski...”.  
Ołomuniec rzeczywiście jest dosyć pięknem miastem, liczącym 30 tysięcy 
mieszkańców;  charakter  miasta  w  czasie  wojny  był  przeważnie  niemie-
cki, choć i Czechów było sporo i duże robili postępy. Mieli oni swój dom 
narodowy, gdzie się skupiało ich życie. Nieraz wychodziły zakazy uczęsz-
czania tam dla oficerów, ale je prędko znoszono i nieraz tam bywałem, bo 
restauracja  była  prowadzona  wzorowo  i  spotkać  się  tam  można  było  ze  
znajomymi.  Śródmieście  jest  stare  z  charakterystyczną  wieżą  ratuszową,  
w  której  znajduje  się  słynny  zegar  ołomuniecki  z  dwunastoma  apostoła-
mi. Kościołów i dawnych klasztorów nie brak, toteż Ołomuniec w czasach 
walk  husyckich,  jak  już  wspomniałem,  był  ostoją  katolickiego  klerykali-
zmu. Dziś  Ołomuniec jest  siedzibą arcybiskupa.  Arcybiskupstwo ołomu-
nieckie  należy  do  najbogatszych  w  kościele  rzymskokatolickim.  Ogrom-
ne obszary  polne  i  leśne  na  Morawach należą  do  niego.  Podczas  mojego 
pobytu  w Ołomuńcu umarł  właśnie  jeden  z  arcybiskupów i  byliśmy jako  
oficerowie  proszeni  na  pogrzeb  do  pałacu  arcybiskupiego.  Pałac  ten  jest  
tak duży i urządzony bogato, że to aż wywoływało u oficerów różne uwa-
gi  na  temat  ubóstwa Chrystusowego.  Zbór  ewangelicki  w Ołomuńcu był  
nieliczny; kościół nowy, piękny w stylu gotyckim. Zaraz w dniu przybycia 
zgłosiłem się  u księdza proboszcza dr.  Kiesera,  pochodzącego z  Niemiec.  
Był to człowiek bardzo zacny, prawego charakteru i głęboko religijny i od 
razu zaprzyjaźniliśmy się serdecznie. Pomógł mi zaraz wyszukać mieszka-
nie  u  pewnej  półewangelickiej  rodziny,  gdzie  mi  było  bardzo  dobrze,  bo  

19 Prawdopodobnie chodzi tu o prostytutki (niem. Huren).
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dbano o mnie wiele i jeszcze przez długi czas, kiedy byłem na frontach róż-
nych, rodzina ta pisywała do mnie i przysyłała dary frontowe. Oprócz dr. 
Kiesera był w zborze ołomunieckim jeszcze wikary Grober, dobry mówca, 
ale  nieżyjący  w  najlepszej  zgodzie  z  proboszczem,  jak  to  niestety  prawie  
zawsze  bywa  tam,  gdzie  jest  dwóch  księży;  rzadko  w  takich  wypadkach  
o zupełną harmonię,  prawie zawsze na tym czy innym tle istnieją niepo-
rozumienia. Wobec tego, że poznałem prawość charakteru ks. dr. Kiesera 
i jego głęboką wiarę, przeto jego się raczej trzymałem i częstym bywałem 
gościem u państwa Kieserów.

Kościół  ewangelicki  i  od  wewnątrz  przedstawiał  się  bardzo  sympa-
tycznie,  nabożeństwa  były  dosyć  licznie  odsiedziane.  Niekiedy  odprawili  
w kościele ewangelickim nabożeństwa i starokatolicy; byłem raz na ich na-
bożeństwie. Obrządek jest zupełnie rzymskokatolicki z mszą, ale ponieważ 
nauka ich pod wieloma względami jest zbliżoną do nauki ewangelickiego 
kościoła,  przeto  się  im gdzieniegdzie  odstępuje  ewangelickie  kościoły  na  
nabożeństwo.  Słyszałem,  że  w  Skoczowie  raz  starokatolicy  odprawili  na-
bożeństwo w ewangelickim kościele i że wiele ludzi gorszyło się, że w ich 
kościele odprawiono katolicką mszę. Moim zdaniem oburzenie niesłuszne 
i nie na miejscu; wszak np. Kościół anglikański bardzo wiele urządzeń za-
trzymał z Kościoła katolickiego, szaty duchownych są np. zupełnie katoli-
ckie, a mimo to jest on co do nauki swojej Kościołem ewangelickim. Sądzę 
też, że pojęcie tolerancji ewangelickiej i chrześcijańskiej powinno być bar-
dzo  szerokie;  ja  bym  jako  pastor  zgodził  się,  gdyby  w  kościele  ewangeli-
ckim chciał odprawić i rzymskokatolicki ksiądz swoją mszę i prosił o od-
stąpienie  kościoła.  My jako  ewangelicy  nie  powinniśmy popełniać  błędu 
nietolerancji  rzymskokatolickiego  Kościoła,  który  wszystkich  innych po-
tępia, a siebie samego uważa za nieomylny. Bardzo byłem sam wzruszony, 
kiedy  rzymskokatolicki  kapelan  na  froncie  prosił  mnie,  bym  w  kościele,  
który on wybudował, odprawił i ewangelickie nabożeństwo – rzecz prawie 
nie do uwierzenia, ale tak było – lecz o tym później. 

Ja sam w ewangelickim kościele ołomunieckim bardzo rzadko odpra-
wiałem nabożeństwa.  Trudno było w tych czasach pośpiesznych ćwiczeń 
rekruckich otrzymać żołnierzy na nabożeństwo; zdarzało się, że z komen-
dy  zapowiedziano  na  pewien  dzień  nabożeństwo  dla  ewangelików,  od-
chodzących w pole na front, a zanim dzień nabożeństwa nadszedł, to już 
żołnierze odjechali, bo przyszedł nagły rozkaz natychmiastowego odejścia.

Głównym  też  moim  zadaniem  w  Ołomuńcu  była  troska  o  żołnie-
rzy  rannych  i  odprawianie  nabożeństw  po  szpitalach,  tym  bardziej  że  
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w kościele odbywały się regularnie cywilne nabożeństwa, na które i żołnie-
rze mogli przychodzić. Ołomuniec był prawdziwym miastem szpitalnym. 
Ponieważ  miasto  było  bezpieczne  przed  najściem  wroga,  a  nie  było  zbyt  
odległe,  więc  ogromne transporty  rannych z  rosyjskiego frontu przycho-
dziły  przez  długi  czas  głównie  do Ołomuńca i  okolicy.  W Ołomuńcu sa-
mym było osiem ogromnych szpitali wojskowych. Na pierwszym miejscu 
był Szpital Garnizonowy Nr VI, tak zwany klasztor Hradisz. Był to dawniej 
klasztor katolicki, za Józefa II odebrany zakonnikom i zamieniony na szpi-
tal wojskowy. Budowla ogromna, na wzniesieniu za miastem przedstawia-
ła się jako gród, stąd pewnie nazwa Hradisz – grodziszcze.

Sale były duże, ale łączyły się jedna z drugą tak, że było trzeba przez 
wiele sal przechodzić, zanim się przyszło do właściwej sali, co nieraz pew-
nie  bardzo  przeszkadzało  ciężej  rannym.  A  tych  było  tam  zawsze  sporo,  
bo takich tam przeważnie umieszczano z  wyjątkiem chorych na zakaźne 
niemoce.  Nieraz  też  i  w  nocy  wzywano  mnie  do  tego  szpitala  z  Komu-
nią Świętą  do ciężko chorych.  W szpitalu tym też  znajdowała się  kaplica  
cmentarna,  z  której  prawie  wszystkie  pogrzeby  wojskowe  wychodziły  na  
niedaleki cmentarz. Inne szpitale kaplic cmentarnych nie miały, sądzę, iż 
dlatego,  aby  ludność  cywilna  nie  widziała  tej  masy  pogrzebów  wojsko-
wych, gdyby one miały iść przez miasto.

Z szpitalem garnizonowym byłem najściślej związany; tam miałem też 
swój przydział gospodarczy, to znaczy tam otrzymywałem gażę, tam przy-
chodziły  dla  mnie  rozkazy  i  wystawiano mi  dokumenty  podróży,  ilekroć  
miałem gdzieś wyjeżdżać służbowo.

Drugi  ogromny  szpital  wojskowy:  stał  po  przeciwległej  stronie  mia-
sta na tak zwanym Salzergut; był to szpital barakowy, przeznaczony prze-
ważnie  dla  zakaźnych  chorych.  Opiszę  szczegółowo  urządzenia  takiego  
szpitala,  bo  w  podobny  sposób  urządzone  były  prawie  wszystkie  polowe  
barakowe  szpitale.  Szpital,  choć  znajdował  się  dosyć  daleko  od  dworca,  
jednak miał swój tor kolejowy, którym przywożono w wagonach chorych 
lub rannych, aby ich nie było trzeba wozami przewozić z dworca do szpi-
tala,  co  by  spowodowało  wielkie  koszty  i  niebezpieczne  było  dla  ciężko  
rannych.  Z  wagonu  chorych  przenoszono  wprost  do  sal  przyjęć,  gdzie  
wszystkich wpisywano w szpitalne księgi ewidencyjne; na samym wstępie 
poddawano  chorych  gruntownemu  oczyszczeniu.  Golono  biedaków  do  
cna na całym ciele ze względu na niebezpieczeństwo zawszenia, po czym 
kąpano  ich  gruntownie,  dawano  czyste  ubranie,  a  stare  dezynfekowano.  
Rannym zmieniono opatrunki,  co przeważnie było połączone z wielkimi 
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boleściami, bo chociaż w pociągach szpitalnych były opatrunki, to jed-
nak nieraz nie można było ich często wykonywać i rany były zaschnięte. 
Niejeden też krzyk boleści słyszały ściany tych sal opatrunkowych. Nieraz 
przy nadejściu takich transportów długie godziny spędziłem w tych salach 
przyjęć, bo tu nieraz najłatwiej było odszukać swoich, a nieraz się zdarza-
ło, że już prawie konających wynoszono z wagonów i trzeba było być na 
miejscu jako duchowny. Ze sal przyjęć rozdzielano chorych po różnych 
barakach, zależnie od rodzaju choroby. W jednej leżeli lżej ranni, w innych 
przeznaczeni do operacji. Posiadał oczywiście taki szpital wiele najróżniej-
szych urządzeń technicznych, lekarskich; w szpitalach wojskowych było 
nieraz wielu zdolnych i wybitnych lekarzy, powołanych do służby wojen-
nej. W oddzielnych barakach leżeli ranni z połamanymi nogami, które 
było trzeba naciągać, aby złamana noga nie była krótsza od zdrowej. Był 
to niekiedy bardzo bolesny zabieg – niektórym przez kość przeciągano 
drut, który był ciężarem obarczony, niekiedy drut ten wbijano do stopy 
i obciążono, aby nogę naciągnąć; nieraz po kilka tygodni tacy biedacy mu-
sieli z nogą podniesioną i naciągniętą leżeć, zanim można ich było wyzwo-
lić z męczarń. W innych barakach leżeli znowu chorzy z odmrożonymi 
członkami, a było takich zwłaszcza z walk karpackich bardzo dużo; kąpali 
te swoje członki w szczególnym rozczynie, przy czym zmarznięte ciało 
szmatami całymi odpadało; w barakach tych panował niekiedy straszny 
zaduch; częstym gościem była tam rozpacz, bo zazwyczaj się okazywało, że 
pojedyncze członki trzeba będzie odciąć. Opowiadał mi pewien kapelan, 
że wszedł raz do takiego baraku i słyszy po wizycie lekarskiej ogólny płacz 
i pyta się, jaka tego przyczyna, i usłyszał odpowiedź, że zapadł wyrok, by 
prawie wszystkim nazajutrz amputować nogi, ręce, bo rany były nie do 
wyleczenia.

W barakach szpitala na Salzergut spotykałem też dużo polskich legio-
nistów; jeden barak był prawie zupełnie przez nich zajęty. Odnosili się oni 
do mnie jako Polaka z wielką życzliwością, więc z wielką ochotą nieraz do 
nich zaglądałem i gwarzyliśmy nieraz o sprawach polskich. Legionistów 
polskich w przeciwstawieniu do innych żołnierzy cechowała żywość, ru-
chliwość i wesołość. Podczas gdy inny żołnierz był przeważnie przybity 
wypadkami wojennymi, trawiła go tęsknota za domem, to tymczasem u le-
gionistów polskich widać było pewien polot idealizmu, bo przeważna ich 
część z idealnych pobudek, dobrowolnie do wojska się zgłosiła, aby służyć 
sprawie polskiej. Były to w pewnej części wesołe zawadiaki, którzy z ra-
dością opowiadali o swoich przygodach i złote plany snuli na przyszłość. 
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Mundur swój odrębny otaczali wielką czcią i miłością; mundur kawalerzy-
stów był bardzo ciekawy, czapka na metr może wysoka, zrobiona według 
starych polskich wzorów.

Legioniści  z  wielkim  uznaniem  wspominali  kompanię  śląską,  w  któ-
rej wielu było ewangelików; zwłaszcza o por. Łysku20,  który potem poległ 
śmiercią  bohaterską,  wyrażali  się  z  wielką  czcią.  Wspominali  też  bardzo  
miłe czasy pobytu swojego na Śląsku, koło Jabłonkowa i Nawsia, i nie mieli 
dość słów zachwytu dla śp. ks. seniora Franciszka Michejdy21, z którym się 
bliżej zapoznali w tych okolicach. Jeszcze dziś nieraz spotykam w wojsku 
polskim  starszych  legionistów,  którzy  mi  jako  pastorowi  przypominają  
świetlaną postać naszego kościelnego i narodowego wodza na Śląsku. Dla 
tej jasnej postaci Kościoła naszego wielu legionistów z wielkim uznaniem 
wyraża  się  o  naszym Kościele.  Nieraz  też  legioniści  brali  udział  w moich 
ewangelickich  nabożeństwach,  odprawianych  w  barakach,  a  w  czasie  go-
dowym z takim zapałem śpiewali kolędy, aż się barak trząsł.

Odrębną, ponurą grupę w szpitalu na Salzergut stanowiły baraki, prze-
znaczone dla zakaźnych chorych; a było ich sporo. Chodzenie po tych ba-
rakach nie należało do przyjemności i było niebezpieczne. Tu leżeli chorzy 
na cholerę, tam tyfus brzuszny, plamisty, powrotny, dalej znowu chorzy na 
czerwonkę, gruźlicę. W tych smutnych barakach najwięcej było zajęcia, bo 
śmiertelność była wielka. Zrazu praca szła mi też ciężko i bardzo uważa-
łem, by się nie zakazić, ale potem przyzwyczaiłem się i  do tej pracy i bez 
obawy wchodziłem już wszędzie i nigdy też nie miałem żadnego wypadku.

Tu najczęściej odprawiałem nabożeństwa; siostry pielęgniarki pocho-
dziły  z  ewangelickich  niemieckich  domów  diakonis  i  pomagały  mi  chęt-
nie przy nabożeństwach. Nabożeństwa te bardzo wyczerpywały, bo było je 
trzeba odprawiać w kilku językach: po niemiecku, po polsku; dla Czechów 
i Słowaków musiałem język swój naginać, aby mnie lepiej rozumieli. Naj-
większą  trudność  stanowili  Madziarzy,  z  którymi  się  nijako  porozumieć  
nie mogłem; rozdawałem im pisemko madziarskie, a Komunię Świętą od-
prawiałem  według  agendy  madziarskiej  z  pomocą  tłumaczy.  Słowo  Boże  

20 Jan Łysek (1887–1915) był poetą, działaczem społecznym na Śląsku Cieszyńskim oraz współ-
założycielem  Legionów  Śląskich.  Dowodził  2  Kompanią  Śląską  w  walkach  na  wschodzie.  Zgi-
nął  w  trakcie  ataku  na  jedno ze  wzgórz  podczas  starcia  z  armią  rosyjską  pod Kościuchnówką na  
Wołyniu.
21 Franciszek Michejda (1848–1921) był proboszczem parafii ewangelickiej w Nawsiu i działaczem 
narodowo-oświatowym na Śląsku Cieszyńskim. Po I wojnie światowej został zwierzchnikiem,zgodnie 
z ówczesną tytulaturą seniorem, diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.
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jako  słowo  pociechy  w  chwili  cierpienia  i  w  obliczu  śmierci,  modlitwa  
o  łaskę  Bożą  dla  chorych  i  ich  drogich,  którzy  w  domu  pozostali,  prze-
piękne, nasze ewangelickie pieśni o krzyżu i cierpieniu przyjmowane były 
zwłaszcza w tych barakach jako rosa, która pada na omdlałe zioła. 

Inne szpitale rozrzucone były po różnych szkołach i budynkach pub-
licznych miasta. Bardzo wzorowo był urządzony oficerski pawilon w szpi-
talu obrony krajowej;  szpital  dla szeregowych oczywiście mniej miał wy-
gód; przy tym szpitalu był też oddział dla chorych więźniów. Tu spotkałem 
też ze skoczowskiego zboru sabatystę Dudę, z którym w Skoczowie wiele 
dysput  prowadziłem;  w  Ołomuńcu  odwiedzałem  go  oczywiście  nie  dla  
dysput, ale jako człowiek człowieka, jako wierzący wierzącego; choć wie-
rzenia nasze nieco były odmienne, aleśmy się rozumieli i pan Duda odwie-
dziny moje przyjmował zawsze z radością i jeszcze niedawno otrzymałem 
od niego list, gdzie wspomina te czasy ołomunieckie. Pan Duda uwięziony 
był za odmówienie służenia z bronią w ręku i jako chory był na osobnym 
zamkniętym oddziale22.

Najbardziej nieprzyjemny był szpital jezuicki, zwany tak dlatego, po-
nieważ mieścił się w byłym jezuickim klasztorze, który za czasów Józefa II 
jezuitom został odebrany23. W szpitalu tym leżeli chorzy weneryczni.

Choroby weneryczne, straszna to plaga ludzkości! Już same przez się 
są  ciężkie  i  okropne  dla  ciała,  ale  prócz  tego  wyciskają  piętno  swoje  i  na  
duszy  człowieka;  przeważnie  w  grzechu  poczęte,  to  też  głębiej  w  otchłań  
człowieka  pogrążają;  palą  człowieka  wstydem  albo  co  jeszcze  gorsza,  ze  
wstydu obdzierają,  a nierzadko samobójcze narzędzie do ręki zrozpaczo-
nym wciskają.

Podczas  wojny  choroby  te  stały  się  jeszcze  straszniejsze  niż  za  cza-
sów pokoju. Ludzie wyrwani z pożycia rodzinnego, postawieni w obliczu 
śmierci,  narażeni  na  widok  największego  nieraz  wyuzdania  i  gwałtów,  
ulegli  pokusie  i  strasznie  nieraz  musieli  pokutować.  Byli  i  tacy,  którzy  

22  Na początku XX wieku na Śląsku Cieszyńskim zaczęły powstawać wspólnoty sabatarian (ad-
wentystów), którzy odwoływali się do amerykańskiego ruchu przebudzeniowego związanego z róż-
nymi wyznaniami protestanckimi.  Cechami charakterystycznymi tych wspólnot  były  m.in.  pacy-
fizm oraz obchodzenie soboty (sabatu) jako dnia świętego (zamiast niedzieli), skąd pochodzi nazwa 
„sabatyzm”. Pierwsze chrzty w duchu adwentyzmu w Skoczowie miały miejsce w 1911 r. i tworzyły 
podwaliny pod późniejszy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. 
23 Konwikt Jezuicki w Ołomuńcu powstał w drugiej połowie XVI wieku, kiedy to jezuici założyli 
w mieście uniwersytet. Po rozwiązaniu zakonu jezuitów i przeniesieniu uniwersytetu do Brna bu-
dynki konwiktu służyły do przeróżnych celów. Aktualnie znajduje się w nich Wydział Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Palackiego. 
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umyślnie  szukali  zakażenia,  byle  tylko  nie  iść  na  front.  Toteż  wszędzie  
szpitale weneryczne były nad miarę przepełnione.

Ciężkie,  najcięższe  to  były  dla  mnie  drogi,  te  wizyty  duszpasterskie  
w takich szpitalach. Nieraz kiedym z chorymi rozmawiał jako duszpasterz, 
to  drwiące  uśmieszki  igrały  po  twarzach  nieszczęsnych;  choć  się  zawsze  
wystrzegałem,  by  nikogo  nie  ranić  wymówkami,  to  jednak  niekiedy  sły-
szałem,  jak  cała  sala  wybuchała  śmiechem,  kiedy  się  drzwi  za  mną  za-
mknęły. Polecałem takich Bożej ręce, która nieraz i takich do upamiętania 
i ukorzenia, i ratunku duszy wiodła. Wiele się na tych miejscach widziało 
też nieraz i rozpaczy.

Niejeden,  zwłaszcza  młody,  którego  koledzy  drwinami  i  śmiecha-
mi z jego niewinności do złego uwiedli, płakał jak dziecko, kiedy widział 
współczucie  i  dobre  słowo  usłyszał.  Niejeden,  zakrywszy  twarz  kocem,  
płakał, by inni nie widzieli łez i nędzy jego. Słowo Boże było tu pociechą 
i upomnieniem, i zachętą do szukania drogi ratunku.

Kiedym opuszczał  szpitale  weneryczne,  zawsze  nie  tylko  z  ulgą  ode-
tchnąłem, ale z największym też współczuciem oglądałem się na te ponu-
re  gmachy  i  pomyślałem:  bieda  i  nędza  ludzka  największa,  niechże  Bóg  
ustrzeże każdego od takiej drogi, a na myśl mi nieraz przychodziły słowa 
z Przypowieści Salomonowych 7, który się tak kończy:

„I nakłoniła go wielą słów swoich, a łagodnością warg swoich zniewo-
liła go. Wnet poszedł za nią jako wół, gdy go na rzeź wiodą, a jako głupi do 
pęta, którem karany bywa. I przebiła strzałą wątrobę jego; kwapił się jako 
ptak  do sidła,  nie  wiedząc,  iż  je  zgotowano na  duszę  jego.  Przetóż  teraz,  
synowie, słuchajcie mię, a bądźcie pilni powieści ust moich. Niechaj się nie 
uchyla za drogami jej serce twoje ani się tułaj po ścieżkach jej. Albowiem 
wielu zraniwszy,  poraziła,  i  mocarze wszyscy pozabijani  są  od niej.  Dom 
jej jest jako drogi piekielne, wiodące do gmachów śmierci”24.

Oprócz  szpitali  odwiedzałem  niekiedy  ewangelików  po  oddziałach,  
w koszarach. Ale praca ta prawie żadnych rezultatów nie wydawała. Żoł-
nierze byli tak zajęci ćwiczeniami wojennymi i tak się często zmieniali, że 
trudno było utrzymać jakiś duchowny kontakt z nimi. Spotykałem jednak 
po oddziałach i bliskich znajomych ze Śląska, ba, nawet z mojej wioski ro-
dzinnej służyli niektórzy w Ołomuńcu, jak pan Kotas i pan Matula, i inni. 

24 Ks. Grycz korzysta z dawnego ewangelickiego przekładu Pisma Świętego, czyli Biblii gdańskiej. 
Tłumaczenie dokonane przez ewangelików reformowanych w XVII wieku służyło polskim prote-
stantom przez ponad 300 lat. Zostało one wyparte przez Biblię warszawską, czyli współczesne tłu-
maczenie z lat 60.–70. XX wieku.
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Po  szpitalach  spotykałem  też  naszych  śląskich  ewangelików,  niektórych  
bardzo ciężko chorych. Były i smutne pogrzeby. Jeden z najsmutniejszych 
był pogrzeb młodego Pawła Cholewy z Ustronia. Mimo jego oporu chcia-
no go leczyć prądem elektrycznym: zaledwie prąd puszczono, padł nieży-
wy. Ciężko dotknięci rodzice przyjechali, by ciało zabrać ku pogrzebu do 
Ustronia.

Wiele pogrzebów odprawiłem też w Lipniku, w Hranicach, w moraw-
skim Schönbergu. Wszędzie w tych miejscowościach były ogromne szpita-
le, które było trzeba często odwiedzać.

Na  takiej  pracy  cztery  miesiące  upłynęły  mi  prędzej,  niż  myślałem.  
Wtem przyszedł rozkaz, przydzielający mnie na rosyjski front do 100. Puł-
ku Piechoty nad Strypą koło Buczacza. Rozkaz spowodował, jak się później 
dowiedziałem, na własną rękę ów ks. Kondolewicz, z którym miałem ową 
nieprzyjemną  przeprawę  na  początku  mojej  służby  wojskowej.  Nastąpił  
między  nami  nowy konflikt  na  tle  poświęcenia  pomnika  na  wojskowym 
cmentarzu  w  Gorlicach,  w  której  to  uroczystości  miałem  wziąć  udział,  
udaremnił to jednak właśnie ów ks. Kondolewicz. Stanąłem z tego powodu 
ze skargą do raportu przed komendantem korpusu, który zwiedzał szpita-
le w Ołomuńcu, na co ks. Kondolewicz postarał się gdzieś o przeniesienie 
mnie na front; uczynił to bez wiedzy ministerstwa, które po miesiącu po-
tem poszukiwało  mnie,  chcąc  mi  dać  inny  przydział,  a  mnie  tymczasem 
w Ołomuńcu już  nie  było.  Słyszałem,  że  ks.  Kondolewicz  z  tego powodu 
otrzymał naganę.

Mnie jednak ten rozkaz pójścia na front bardzo był na rękę. Chciałem 
koniecznie wojnie przypatrzeć się z bliska.

Prędko  poczyniłem  odpowiednie  przygotowania  i  zakupy,  wyszuka-
łem sobie pierwszego mojego ordynansa25, bo dotąd obywałem się bez nie-
go, i pod koniec stycznia ruszyłem po raz pierwszy na front.

Na froncie koło Buczacza przy 100. Pułku Piechoty

Droga na front szła  zawsze etapami.  Nigdy w rozkazie  wyjazdu nie pisa-
no,  gdzie  znajduje  się  dany  oddział,  do  którego  się  otrzymało  przydział;  

25  Ordynans  był  żołnierzem  pozostającym  w  dyspozycji  oficera  do  wszelkiego  rodzaju  posług  
pomocniczych.  Służba  ordynansa  polegała  na  utrzymaniu  w  czystości  ciała,  ubrania  i  mieszka-
nia oficera, budzeniu go, żywieniu oraz kładzeniu spać. Ordynans kapelana katolickiego był także 
ministrantem.
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postępowano tak ze względu na to, że taki rozkaz wyjazdu mógł się dostać 
w  ręce  nieprzyjaciela,  który  by  się  wtedy  dowiedział,  gdzie  dany  oddział  
stoi;  przerzucano  też  oddziały  często  z  miejsca  na  miejsce,  także  i  z  tego  
względu trudno było w rozkazie wyjazdu podać wprost ostateczny cel po-
dróży. Podawano więc tylko nazwę komendy etapowej, która była dobrze 
poinformowana  o  ruchach  oddziałów,  i  ta  odsyłała  przybywających  na  
właściwe miejsce. Oczywiście taki sposób opóźniał nieraz osiągnięcie celu, 
ale na to nie było rady. Korzystali z tego skwapliwie tacy, którzy nie chcieli 
prędko  przyjść  na  front  i  błąkali  się  umyślnie,  by  jak  najpóźniej  znaleźć  
swój  oddział.  Byli  to  tak  zwani  Drückeberger,  w  wojsku  polskim wyszu-
kano dla nich dobrą nazwę: „łaziki”. Dla mnie takie łazikowanie nigdy nie 
było przyjemne, bo zawsze się miało jakieś bagaże ze sobą, noclegi też po 
różnych kątach wcale z wygodami nie były połączone. Ale i ja w pierwszej 
swojej podróży na front dla załatwienia różnych spraw i zgłoszeń się w ko-
mendach musiałem się zatrzymywać w Krakowie, Lwowie i Stanisławowie. 
Ze Stanisławowa do Buczacza prowadzi kolej lokalna. Droga w tym ostat-
nim etapie wypadła mi w nocy.

Pociągi jeżdżące w pobliżu frontu nie śmiały być oświetlone, aby nie-
przyjaciel nie mógł śledzić ruchów wojska i ewentualnie nawet ostrzeliwać 
pociągu. Dojeżdżając do Buczacza, z zaciekawieniem przypatrywałem się 
rakietom, wypuszczanym w górę jako znaki  świetlne dla  oddziałów;  nie-
które z tych rakiet były bardzo silne i powoli opadały w dół. Jak się później 
dowiedziałem, rakiety te służyły do oświetlania przestrzeni przed frontem, 
czy się przypadkowo nieprzyjaciel nie zbliża; opatrzone one były w szcze-
gólne  przyrządy,  spadochrony,  aby  jak  najwolniej  opadały  i  jak  najdłużej  
świeciły.  Według rakiet  tych najlepiej  też  w nocy można się  było  zorien-
tować, którędy idzie linia bojowa. Od czasu do czasu słychać było już huk 
armatni.  Front! Prawdziwa wojna! Dziwne uczucie ogarniało serce moje. 
Do Buczacza przybyłem w niedzielę rano.

Pośpieszyłem się ze zgłoszeniem w miejscowej komendzie w nadziei,  
że się mi uda prędko dostać do 100. Pułku Piechoty, tak abym mógł przy-
najmniej jeszcze w niedzielę po południu odprawić pierwsze nabożeństwo. 
Ale upłynęło sporo czasu, zanim mi przydzielono wóz i dopiero pod wie-
czór stanąłem na miejscu przeznaczenia. Setny albo, jak nasi Ślązacy mó-
wili, „stówy” pułk piechoty (setny na Śląsku znaczy tyle co dzielny; mówi 
się „setny chłop” w znaczeniu dzielny chłop) zajmował odcinek frontu na 
terenie dwóch gmin Pyszkowiec i Medwedowiec. Dowództwo pułku było 
w  Pyszkowcach;  była  to  wieś  przeważnie  polska  i  miała  polski  katolicki  
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kościółek i  polską nową,  piękną szkołę.  W tej  właśnie szkole mieściło się  
dowództwo pułku. Zgłosiłem się zaraz u dowódcy oddziału; był nim puł-
kownik Latinik,  ten sam, który później  dowodził  na naszym polsko-cze-
skim froncie na Śląsku. Przywitał mnie bardzo serdecznie,  ciesząc się,  że 
przyjechał ewangelicki duchowny, ponieważ w pułku znajdowało się sporo 
ewangelików,  pozbawionych  po  przeniesieniu  ks.  Kotuli26  do  innego  od-
działu opieki duchownej. Z wielkim uznaniem wspominał ks. Kotulę, któ-
ry przez pewien czas pracował w pułku, dochodząc tam z dywizyjnego za-
kładu sanitarnego („Divisionssanitätsanstalt”). Przy wieczerzy przedstawił 
mnie płk Latinik oficerom pracującym przy dowództwie. Stołówka nasza 
(menaż) znajdowała się również w budynku szkolnym. Tu skupiało się też 
życie  towarzyskie.  Oficerowie byli  prawie wszyscy z  rezerwy z wyjątkiem 
szefa sztabu, który był oficerem zawodowym. Kapelan katolicki pochodził 
z północnych Moraw, z okolic Morawskiej Ostrawy i nazywał się ks. Koer-
ner; był to człowiek spokojny i zgodliwy, w moim wieku. 

Zasypywano mnie jako świeżo przybyłego różnymi pytaniami, co tam 
słychać  w  kraju,  bo  każdy  za  domem  i  pokojem  był  spragniony,  choć  to  
był dopiero drugi rok wojny. Rozmawialiśmy wiele na temat końca wojny 
i  jej  możliwego wyniku. A kiedy się dowiedziano, że byłem proboszczem 
w  Gorycji,  pytano  się  o  tamtejsze  stosunki,  i  tak  prędko  zszedł  pierw-
szy  wieczór  na  froncie.  Gorzej  było  z  noclegiem  i  mieszkaniem.  Wioska  
była cała ewakuowana,  nie  było ani  jednego – cywilnego na miejscu,  ale  
oczywiście  pomieszczenia  i  tak było bardzo mało dla  sporej  liczby ofice-
rów.  Przydzielono mi  na  razie  chałupę,  w której  mieszkał  przedtem nasz  
śląski malarz Wałach z Istebnej27;  wyjechał on krótko przedtem na urlop. 
Zimno było w chałupisku jak „w psiarni”. Ordynans zadymił tam wpraw-
dzie  trochę  pod  blachą,  na  kuchni,  bo  pieca  nie  było,  ale  to  na  niewiele  
się  zdało.  Wylazłem  na  przypiecek  i  przykryłem  się  kołdrą  i  tak  skulony  
i zziębnięty spędziłem pierwszą noc frontową. Ulitowano się nade mną na 
drugi dzień. Jeden z oficerów, pan Matula z Moraw, wziął mnie do swego 

26  Karol Kotula (1884–1968) był kapelanem ewangelickim armii w austro-węgierskiej,  a  następ-
nie  w  Wojsku  Polskim.  Pochodził  z  Cieszyna,  po  pierwszej  wojnie  światowej  służył  w  Poznaniu,  
a następnie w Łodzi. W 1951 r. został wybrany na biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. 
27 Jan Wałach (1884–1979) był polskim malarzem, mistrzem drzeworytu i działaczem patriotycz-
nym.  Został  powołany  do  armii  austro-węgierskiej,  gdzie  zdobył  stanowisko  malarza  i  medaliera  
pułkowego.  Z  tego  okresu  największy  rozgłos  uzyskał  obraz  bitwy  pod  Gorlicami  w  1915  r.,  któ-
ry przedstawiał zdobycie przez polskie pułki góry Pustki. Po wojnie w swoich pracach nawiązywał 
do tematów związanych z patriotycznym odrodzeniem Śląska Cieszyńskiego i przyłączeniem go do 
ojczyzny. 
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pokoju i z magazynów wydał mi ciepły, piękny koc, których sporo znale-
ziono  w jakimś  polskim dworku,  gdzieś  koło  Brześcia;  nie  musiałem już  
przynajmniej odtąd marznąć w nocy.

Z  nastaniem  dnia  z  ciekawością  rozglądałem  się  wszędzie  i  zwie-
dzałem  wszystko,  spotykając  w  każdym  oddziale  sporo  ewangelików,  
między  nimi  dużo znajomych osobiście  lub  znanych z  nazwiska,  czy  też  
miejscowości,  z  których pochodzili.  Prawie wszyscy ewangelicy znali  też 
moje nazwisko, bo choć ze Śląska wyszedłem już przed 4 laty,  to jednak 
jeszcze jako kandydat teologii, a później i jako wikary we wszystkich zbo-
rach  śląskich,  z  wyjątkiem  Starych  Hamer  i  Bogumina,  miałem  kazania,  
w  niektórych  nawet  kilkakrotnie,  i  to  ułatwiało  mi  bardzo  zbliżenie  się  
do  naszych  ludzi.  Poskładałem  wizyty  dowódcom  różnych  oddziałów,  
odwiedzałem baterie artylerii, które stały w pobliżu Pyszkowiec; w jednej 
z  nich dowódcą był  ewangelik,  pan Krzywoń z  okolic  Białej,  który  i  dziś  
jest tam dzierżawcą czy właścicielem dóbr. Potem ruszyłem do pierwszej 
linii, odległej od dowództwa o jakich 1–2 kilometrów. Najgorszym zawsze 
było dojście do rowów przez odkryty teren, bo w rowach już się jest mniej 
więcej zabezpieczonym; doświadczałem tego nieraz podczas późniejszych 
odwiedzin linii.  Do linii prowadziły też przeważnie kopane w ziemi doj-
ścia, ale rowami tymi niewygodnie było chodzić. I ja też, idąc pierwszy raz 
do linii, nie poszedłem rowem, ale przez otwarty teren. Szło ze mną kilku 
oficerów i widocznie nas Rosjanie zobaczyli, bo dzień był jasny i słonecz-
ny, i puścili na nas kilka szrapneli. Szrapnele są to specjalne gatunki poci-
sków armatnich;  zwykły  pocisk  armatni  uderza  o  ziemię  i  wskutek  ude-
rzenia  zapala  się  i  rozrywa  na  tysiączne  kawałki  i  kawałkami  tymi  rani;  
szrapnel natomiast wybucha w powietrzu za pomocą specjalnego, odpo-
wiednio nastawionego (stemperowanego) przyrządu; szrapnel, wybucha-
jąc w górze, wyrzuca ze siebie na dół z ogromną siłą całą masę kul i niemi 
zabija. Szrapnel taki, pękając w górze i wyrzucając kule, wydaje szczególny 
dźwięk  i  gwizd  denerwujący;  wyrazić  by  można  ten  proceder  tak:  bum,  
fiiiń!  Takich  kilka  gwizdów  raz  po  razie  z  ogromną  szybkością  rozległo  
się nad nami; oficerowie towarzyszący mi rozbiegli się na wszystkie stro-
ny jak kuropatwy, kiedy się na nie nastąpi; ja, nowicjusz, nie wiedziałem, 
co  czynić  i  stanąłem.  Na  szczęście  odbyło  się  bez  wypadku.  Był  to  mój  
chrzest ogniowy. Oficerowie śmiali się i gratulowali mi zimnej krwi, z jaką 
ten  chrzest  przyjąłem,  choć  co  prawda,  to  serce  mi  żywo  zabiło,  ale  nie  
dałem tego po sobie poznać i powiadam: Ja to chrzczę jako ksiądz wodą, 
ale mnie to chrzczą ogniem, brak tylko przy tej historii Ducha Świętego; 
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mnie jednak Duch Święty mówi: Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Zwłaszcza 
wy  macie  żony  i  dzieci;  nie  nadrabiajmy  miną,  ale  wleźmy  do  rowu,  bo  
i taki jest przepis, jako słyszałem, idąc do linii! Zleźliśmy do rowu, bo już 
i  karabinki  zaczęły  grzechotać,  a  w  odpowiedzi  nasza  artyleria  dała  parę  
salw i  wszystko się  znowu uspokoiło.  Wykopanym przejściem doszliśmy 
do pierwszej linii.

Tu dopiero widziałem cały ogrom pracy szarego zwykłego żołnierza,  
jego trud i znój, wyczułem też od razu całą nędzę i udrękę jego serdeczną.

Dla  ochrony  życia  przed  śmiercionośnymi  kulami  trzeba  się  było  
wkopywać  głęboko  w  ziemię.  Pierwsza  linia  miała  głębokość  jakich  
2–2,5 metra; na samym dole był rów, do którego ściekała woda; o ile było 
drzewo,  to  na  rów ten  kładziono faszyny  lub  kładki  i  deski,  po  których 
się  chodziło,  ale  nierzadko  wypadło  i  w  wodzie  brodzić,  o  ile  teren  był  
bagnisty lub roztopy wiosenne i deszcze przyszły. Ponad rowem był sto-
pień,  na  którym żołnierze  stawali  do  strzału  lub  na  warty.  O  ile  ziemia  
była  sypką,  było  trzeba  wszystko,  aby  się  ziemia  nie  osypywała,  wykła-
dać chrustem, który nieraz z  daleka trzeba było znosić.  Linia nie biegła 
nigdy prosto,  ale  miała na wszystkie strony różne wygięcia i  węgły bez-
pieczeństwa,  aby  w  razie  zajęcia  części  linii  przez  nieprzyjaciela  można  
się było bronić z drugiej części linii.  Gdyby linia była prosta i równa, to 
nieprzyjaciel z jednego karabinu maszynowego mógłby wszystkich w ca-
łej linii wystrzelać. Oczywiście, że takie załamania linii zwiększały znacz-
nie pracę żołnierzy. Do tego należało budować sobie noclegi i schrony na 
czas bombardowania, tak zwany Unterstand. Zwłaszcza budowa schronu 
wymagała ogromnej pracy. Trzeba było ziemię wykopać bardzo głęboko 
na  większej  przestrzeni,  dół  zabezpieczyć  cementem  i  belkami  i  nakryć  
bezpiecznie, do czego również używano cementu, belek, blachy fałdowa-
nej; musiało się glinę rozrzucić, aby nie zdradzić miejsca schronu. Nieraz 
schrony  i  noclegi  były  bardzo  głęboko,  powietrze  w  nich  stęchle,  pobyt  
nad  wyraz  niezdrowy.  Właśnie  budowali  żołnierze  taki  schron,  kiedym 
przyszedł  do  nich.  Całe  góry  ziemi  czarnej  jak  sadza  i  urodzajnej  jak  
rzadko  gdzie  leżały  dokoła  dołu;  zaznajomiwszy  się  z  żołnierzami,  mó-
wię  im:  Oj,  gdybyśmy to  na  Śląsku mieli  taką  ziemię  jak  ta  tu,  toby  się  
u nas inaczej rodziło. Na to mi jeden odpowiada z widocznym drganiem 
w głosie: Oj, księże pastorze, wolelibyśmy sto razy kopać tę naszą twardą, 
pełną kamieni, nieurodzajną śląską ziemię niż tę tu, czarną, jak nasz los. 
Powiadam im, że jako dziecko nieraz słyszałem na wsi taką śpiewkę:
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Lepiej na wojnie cygar kurzyć, 
Niźli u siedloka cepem burzyć; 
Lepiej na wojnie gwer pucować, 
Niźli u siedloka młotem kować; 
Lepsza na wojnie egzecyrka, 
Niźli u siedloka reżno ścierka28...

i mówię, teraz widzimy, że inaczej się rzeczy mają. Święta prawda, powtó-
rzyli  i  już  tak  żaden  pewnie  nie  będzie  śpiewać.  Przyjmijmy  to,  mówię,  
jako  dopust  Boży  i  szukajmy  u  Boga  ratunku,  wspomożenia  i  pociechy.  
Odczułem, że więcej niż twarda praca zżera tych ludzi tęsknota za swoimi, 
za domem. Niejeden prosił na boku, by się wstawić za nim u porucznika 
o urlop; gdzie pomóc mogłem, to chętnie to czyniłem, ale nie zawsze się to 
udało zrobić.  Rozdałem pisemka i  broszurki,  i  papierosów trochę i  zapo-
wiedziałem nabożeństwo ze spowiedzią, z czego się bardzo cieszyli  i  żeg-
nali mnie serdecznie.

Poza  pierwszą  linią  wiele  pracy  żołnierza  widziałem  i  w  liniach  re-
zerwowych,  które  zawsze  musiały  być  gotowe,  aby  się  było  gdzie  schro-
nić,  gdyby miała  paść  pierwsza  linia.  Wszystkie  rowy zabezpieczone być  
miały  drutem  kolczastym,  którego  tysiące  wagonów  wciąż  szły  na  front;  
drut  ten  niebezpiecznie  było  rozpinać,  bo  przed  liniami  zawsze  się  było  
narażonym  na  śmierć  i  załatwiano  tę  robotę  przeważnie  w  nocy.  Oprócz  
pali i rozciąganych na nich drutów posługiwano się tak zwanymi kozłami 
druciastymi; były to kozły z żelaza, obciągane drutem kolczastym. Na bar-
dziej niebezpiecznych miejscach zaprowadzono później i drut naładowany 
silnym prądem elektrycznym; kto się takiego drutu dotknął, padał rażony 
śmiertelnie. 

Wszystko  to  wymagało  od  zwykłego  szeregowego i  od  oficera,  który  
był  przełożonym  i  wszystkich  musiał  dopilnować,  ogromnego  wysiłku.  
Praca zaś nigdy się nie kończyła; linie często się zmieniały, podczas walki 
się rozsypywały, przerzucano oddziały z miejsca na miejsce tak, że ludzie 
opadali pod brzemieniem ciągłej pracy. Na szczęście wtenczas jeszcze od-
żywianie nie było najgorsze, bo później było jeszcze ciężej i trudniej.

Zwiedzanie linii wymagało wielkiego wysiłku cielesnego, bo dużo się 
było trzeba nachodzić, aby zwiedzić odcinek kilku kompanii; ale wymaga-
ła ta praca też wiele wysiłku duchowego, bo było trzeba po prostu na siebie 

28 Potrawa z żytniej mąki, zacieranej i w wodzie lub mleku gotowanej (przypis autora).
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brać to brzemię nędzy i  niedoli  ludzkiej,  współczuć głęboko i  zrozumieć, 
aby zawsze znaleźć odpowiednie słowo dla dusz spracowanych.

Za to praca taka przynosiła wiele błogosławieństwa i dawała również 
mnie samemu wiele wewnętrznego zadowolenia i przynosiła ze sobą wiele 
doświadczeń.

I  poza  pierwszymi  liniami  dosyć  było  pracy  duszpasterskiej.  Na  
pierwszy plan wysuwały się tu izby chorych. Każdy batalion miał taką izbę 
chorych,  gdzie  gromadzili  się  żołnierze,  którzy  zapadli  na  lżejsze  choro-
by;  ciężej  chorych wysyłano przez izby chorych do dywizyjnego zakładu 
sanitarnego, a stamtąd, o ile było trzeba, do szpitali. Izby chorych zawsze 
były przepełnione. Na wojnę brano, jak się to u nas mówi, mech i trawę – 
wszystko,  co  tylko  można  było  wziąć.  Wielu  było  słabych  i  chorowitych,  
i ci trudów w okopach długo przetrzymać nie mogli; oni też zapełniali izby 
chorych. Najgorzej się tym chorym nie powodziło. Zwolnieni byli od pra-
cy  ciężkiej  i  mogli  trochę  wypocząć,  by  nabrać  nowych  sił.  Ale  ten  brak  
zajęcia był też z drugiej strony powodem, że budziła się w ich sercach tym 
większa tęsknota za domem i czarne różne myśli trapiły duszę. Trzeba było 
ich częściej odwiedzać i rozmawiać z nimi, aby ich myśli skierować na coś 
wyższego  i  wyrwać  je  z  tego  obłędnego  koła  strasznej  wojny  i  jej  spraw;  
trzeba było dać tym ludziom wśród wojny trochę pokoju duszy. Dużo się 
sam  podczas  takich  rozmów  uczyłem  i  nabierałem  doświadczenia.  Od-
chodząc, zostawiałem po izbach różne broszurki religijne i gazety kościel-
ne, które żołnierze bardzo chętnie przyjmowali.

Trzeba  było  pomyśleć  o  nabożeństwie  dla  oddziałów.  Najtrudniej  
przedstawiała  się  sprawa  z  miejscem  na  nabożeństwo.  Izby  były  za  małe  
na ten cel i do tego wszystkie zajęte: stodoły, bardzo licho budowane, nie 
nadawały się na ten cel, a na polu wobec zimy nie było co myśleć o nabo-
żeństwie pod gołym niebem. 

Ponieważ wioski były opuszczone z ludności cywilnej, a kościoły sta-
ły  próżne,  postanowiłem  tych  użyć  do  nabożeństwa  ewangelickiego.  Nie  
chciałem  tu  jednak  urazić  i  innych  wyznań,  wiedząc,  jakie  one  stanowi-
sko wobec naszego kościoła zajmują. Rzymskokatolicki kapelan odprawiał 
w tych kościołach swoje nabożeństwa i poszedłem do niego, aby się poro-
zumieć. Powiedział mi, że ponieważ kościoły te są opuszczone i pod pra-
wem wojennym, więc on zawsze po nabożeństwie zabiera ze sobą Sakra-
ment Ołtarza i  kościół może być uważany za zwykłą salę,  w której odbyć 
się mogą i inne nabożeństwa. Skorzystałem z tego.
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Pierwsze  nabożeństwo  odprawiłem  w  piątek,  w  Medwedowcach,  
w  cerkwi,  kościele  greckokatolickim.  Medwedowce  była  to  wioska  sąsia-
dująca  z  Pyszkowcami.  Stał  tam  jeden  z  batalionów  100.  Pułku  Piecho-
ty.  Miał  on  tam  pozycje  najtrudniejsze  z  całego  pułku.  W  Pyszkowcach  
odległość  pomiędzy  austriackimi  a  rosyjskimi  okopami  była  większa,  
w Medwedowcach bardzo bliska, do tego teren nie pagórkowaty, ale równy 
i  bagnisty.  Przechodzić tamtędy było niebezpiecznie,  bo kule karabinowe 
nieraz gwizdały. Obok tego batalionu 100. Pułku Piechoty stał w Medwe-
dowcach  56.  Pułk  Piechoty.  Kapelanem  rzymskokatolickim  tego  pułku  
był  ks.  Miodoński,  obecnie  starszy  kapelan  w  garnizonie  Bielsko-Biała29. 
Poszedłem mu złożyć wizytę. Urzędował w dowództwie, pomieszczonym 
w opuszczonym polskim dworze.  Dwór ten tak  był  narażony na  kule,  że  
przed wejściem wystawić musiano sztuczny mur, chroniący od kul, bo Ro-
sjanie dwór ten specjalnie sobie na cel wzięli. Ks. Miodoński powitał mnie 
bardzo  serdecznie  i  obiecał  postarać  się  o  zawiadomienie  ewangelików  
swojego  pułku  o  mającym  się  odbyć  nabożeństwie.  Dowództwa  pułków  
wydały odpowiedni rozkaz i na nabożeństwie zeszło się tylu żołnierzy, że 
wypełnili  całą  cerkiew.  Byli  to  prawie  wszyscy  nasi  Cieszyniacy,  było  też  
kilkunastu Niemców z różnych stron Austrii.  Za tekst obrałem sobie List 
do Rzymian 1,  9-16.  Powiedziałem,  że  tak  jako apostoła  Pawła  coś  ciąg-
nęło do Rzymu, jak o tym wspomina w tekście, tak i mnie coś ciągnęło na 
ten front, do braci naszej... Przyszedłem (mówiłem) aby Wam, bracia, jak 
mówi  apostoł  Paweł,  udzielić  jakiego  daru  duchowego,  którego  tak  bar-
dzo potrzebujecie, ale przyszedłem, aby i sam się czegoś nauczył, jak o tym 
apostoł wspomina. Jak apostoł Paweł chrześcijan w Rzymie znalazł w ka-
takumbach, pod ziemią wygrzebanych, tak ja Was zastaję w podziemnych 
kryjówkach  i  okopach.  Przyszedłem,  aby  Wam  Ewangelię  opowiadać  ku  
zbawieniu... ona jest mocą Bożą ku zbawieniu Was, mocą Bożą ku zbawie-
niu krwawiących się narodów.

Widać było, jak żołnierze spragnieni byli Słowa Bożego; słuchali z naj-
większą uwagą, przeważnie z oczyma pełnymi łez; bo choć to życiem i tru-
dami wojennymi zahartowane chłopy, w każdego piersi żywe biło przecież 
serce,  tak  wrażliwe  na  uczucia,  zwłaszcza  w  takiej  chwili,  kiedy  się  po  
długim czasie znowu może być na swoim nabożeństwie. I mnie ogarnęło 

29 Antoni Miodoński (1889–1949) był kapelanem rzymskokatolickim w armii austro-węgierskiej, 
a  następnie  w  Wojsku  Polskim.  Od  1922  roku  służył  w  parafii  wojskowej  w  Bielsku.  Po  wybuchu  
drugiej wojny światowej był kapelanem dla internowanych na Węgrzech. W 1941 roku został dzie-
kanem Polskich Sił Powietrznych.
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rozrzewnienie,  kiedym  im  pozdrowienie  z  kraju  rodzinnego  przynosił,  
widząc  tyle  znajomych  twarzy  z  różnych  stron  Śląska  i  ze  swojej  wioski  
rodzinnej.

Do  Niemców  przemówiłem  po  niemiecku;  nie  sprawiało  mi  to  naj-
mniejszej trudności, bo przecież przez blisko 3 lata w Gorycji kazałem tyl-
ko po niemiecku. Prawie wszyscy przystąpili do Komunii Świętej.

Następne nabożeństwo odprawiłem w niedzielę w kościółku rzymsko-
katolickim  w  Pyszkowcach,  dla  oddziałów  na  tej  części  frontu  stojących.  
Kościółek  nie  mógł  wszystkich  pomieścić.  Obok  Polaków  byli  na  nabo-
żeństwie  również  Niemcy  i  Czesi  z  Moraw.  Dla  Czechów  przeczytałem  
przynajmniej ewangelię w czeskim języku, kazanie polskie zresztą prawie 
zupełnie mogli rozumieć, tym bardziej że w okopach przeważali Polacy.

Śpiewnik  wojskowy  ułożony  był  w  czterech  językach:  niemieckim,  
madziarskim, polskim i czeskim, i trzeba było tylko podać numer, a każda 
narodowość  mogła  śpiewać  w  zrozumiałym  jej  języku.  Śpiewnik  ten  był  
pod tym względem bardzo praktyczny.

Do odprawiania nabożeństw przydzielono mi małą polową kapliczkę 
z książkami w czterech językach, nakryciem na ołtarz i naczyniami do Ko-
munii  Świętej,  świecznikami  i  krzyżem;  wszystko  to  można  było  rozkrę-
cać  na  pojedyncze  części  składowe  tak,  że  wszystko  niewiele  zajmowało  
miejsca. Kapliczka ta była bardzo praktyczną i dotąd jej używam również 
w polskiej służbie wojskowej.

Dni  poza  niedzielą  używałem  przeważnie  do  zwiedzania  oddziałów,  
a po części i do pracy piśmiennej i kancelaryjnej, bo było trzeba przesyłać 
do Wiednia różne sprawozdania z pracy i statystyki.

Raz wybrałem się też do zwiedzenia Buczaczu, który leżał tuż za nami. 
Buczacz  to  typowa  mieścina  galicyjska,  przeważnie  żydowska.  Położenie  
miasteczka  dosyć  ładne;  jest  ono  położone  na  dnie  tak  zwanego  jaru,  to  
znaczy  doliny  rzecznej,  jakich  wiele  znajdujemy  we  wschodniej  dawnej  
Galicji; rzeki wyżłobiły sobie w tym płaskowyżu głębokie i szerokie doliny, 
których brzegi  porosłe są często lasami.  Kto stoi  na dnie takiego jaru,  to 
się  mu niemal  zdaje,  że  widzi  góry  dookoła  siebie,  a  wyjdzie  na  górę,  to  
widzi bezkresne równiny żyznych pól. Jary takie zasłonięte są od wiatrów 
i roślinność w nich jest bujna. Buczacz leży właśnie w takim jarze Strypy, 
rzeki niewielkiej, ale miejscami dosyć głębokiej. Położenie piękne, ale mia-
sto samo przykre robi wrażenie, zwłaszcza z powodu masy żydostwa, prze-
ważnie niechlujnego i nędznie mieszkającego.
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Nie jestem antysemitą, bo zresztą jako chrześcijaninowi nie wolno mi 
być wrogiem jakiegokolwiek narodu czy rasy; a jednak trudno się człowie-
kowi oprzeć uczuciu odrazy, ba, nieraz wprost wstrętu, kiedy się patrzy na 
masy żydowskie w naszych miastach i miasteczkach. Jeszcze z pojedynczy-
mi Żydami można się jakoś zetknąć, niekiedy nawet i interesującą rozmo-
wę prowadzić, ale kiedy się widzi Żydów w masach, to mimo wysiłku woli 
nie  można  się  oprzeć  uczuciu  co  najmniej  niechęci.  Jest  to  świat  od  nas  
zupełnie  odrębny  i  nam  jednak  prawie  zupełnie  obcy  i  wprost,  zgodnie  
z  prawdą  powiedziawszy,  wrogi.  Ich  na  wskroś  materialistyczne  poglądy,  
żądza zdobycia za wszelką cenę bogactwa, ich szacherki, a do tego wszyst-
kiego straszna niechlujność – to wszystko stanowi wielkie niebezpieczeń-
stwo dla każdego społeczeństwa, wśród którego się Żydzi w masach osied-
lili.  Nie ma się też czemu dziwić,  że żaden naród dotąd Żydów nie lubił.  
Nierzadko dochodziło też w pojedynczych państwach do ciężkich prześla-
dowań Żydów. Kiedy w XIV wieku w Niemczech wybuchły krwawe prze-
śladowania Żydów, wtenczas przyjął ich do Polski król Kazimierz Wielki. 
Rozmnożyli się obficie i majątki uzbierali ogromne w Polsce, ale z bardzo 
małymi  wyjątkami  wdzięczności  nowej  ojczyźnie  nie  okazali,  owszem  
obecnie, gdzie tylko mogą, jej szkodzą. Nie moje to zdanie, ale słyszałem 
je kilkakrotnie od obcych, w Polsce przebywających, że największym nie-
szczęściem Polski to szlachta, kler i Żydzi.

Pierwszy raz naocznie przekonałem się o tym w Buczaczu.
Dotąd  w  miasteczkach  galicyjskich  nie  bywałem,  ale  zobaczywszy,  

zrozumiałem,  że  naród  polski  będzie  musiał  uczynić  wielki  wysiłek,  aby  
kwestię żydowską rozwiązać, bo inaczej nigdy nie podniesie się całkowicie 
na nogi. Kto by z obcych nie mógł zrozumieć niechęci Polaków do Żydów, 
temu bym radził  przyjechać  na  przykład  do  Pacanowa,  zupełnie  żydow-
skiego miasteczka blisko Tarnowa. Ja zobaczywszy, nie chciałem wierzyć, 
żeby  coś  podobnie  ohydnego  istnieć  mogło  prawie  że  w  środku  Europy,  
podobnego uczucia doznawałem wtenczas i w Buczaczu. Te roje brudnych 
Żydów, snujących się po ulicach i tłoczących się w odrapanych, wstrętnych 
domach (Żyd woli grosz oszczędzić, zamiast dom i mieszkanie upiększyć, 
nawet o upiększenie synagog Żydzi polscy nic nie dbają), te gromady za-
niedbanych młokosów, którzy się człowiekowi narzucali, nierzadko z „ko-
biecym  towarem”  jako  pośrednicy,  to  wszystko  wprost  zgrozą  człowieka  
napełniało,  tak,  że  już  więcej  do  Buczaczu  nie  chodziłem.  Stokroć  pięk-
niejsza od miasteczek żydowskich jest wieś polska. 
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W  okolicach  Buczacza  100.  Pułk  niedługo  wtenczas  postał.  Nie-
spodzianie  przyszedł  rozkaz,  przesuwający  pułk  do  frontowej  rezerwy.  
W pewnej odległości od pierwszej linii musiały zawsze stać oddziały w re-
zerwie.  Były one przeznaczone do udzielania pomocy tam, gdzie  groziło 
największe  niebezpieczeństwo.  Pułki  zwykle  nie  bardzo  się  cieszyły  na  
taką zmianę,  bo z  rezerwy bardzo często się  szło  do największego ognia;  
dalej po upłynięciu czasu rezerwy wstawiano pułk zwykle do nowych ro-
wów, które było trzeba rozbudowywać, podczas gdy pułk przedtem sobie 
już swoje okopy wybudował i do nich się przyzwyczaił. Rezerwa wtenczas 
tylko była miła, jeśli pułk osłabiony ciężkimi bojami, na odpoczynek mu-
siał być do rezerwy odesłany. Setny pułk wtenczas przeniesiono do Prze-
włoki,  ogromnej  wsi  rusko-polskiej  na  północ  od  Medwedowiec.  Wieś,  
jako  dalej  od  linii  leżąca,  nie  była  opróżniona  z  cywilnych  i  trudno  było  
żołnierzy  pomieścić.  Mnie  kwatermistrz  przeznaczył  jedną  izbę  chałupy,  
w której mieszkałem razem z Molinami, synami pana Molina ze Simora-
dza; ojciec był przy wyborach w Skoczowie wielkim moim przeciwnikiem, 
do  synów  oczywiście  niechęci  nie  odczuwałem,  owszem  przyjemnie  mi  
było mieszkać z nimi razem; we wolne wieczory prowadziliśmy ożywione 
rozmowy lub grali w szachy. W Przewłoce trudno mi było znaleźć miejsce 
odpowiednie na nabożeństwo. Była tam wprawdzie wielka cerkiew ruska, 
ale  proboszcz,  tłumacząc  się  tym,  że  w cerkwi  jest  stale  umieszczony sa-
krament  ołtarza,  a  oni  są  połączeni  z  Rzymem,  który  nas  nie  uznaje,  nie  
zgodził się na odprawienie ewangelickiego nabożeństwa w cerkwi. Mówił, 
że ustąpi tylko przed gwałtem, ale tego środka oczywiście nigdy bym się 
nie był chwycił, więc postanowiłem mimo zimy nabożeństwo urządzić na 
polu, a mianowicie w parku obok polskiego dworu, w którym mieściło się 
dowództwo 12.  Dywizji  Piechoty.  Altanka wysoko w środku parku poło-
żona służyła za ołtarz i kazalnicę. Dzień niedzielny na szczęście trafił pięk-
ny i słoneczny. Żołnierzy ze 100. Pułku Piechoty i okolicznych oddziałów 
zeszło się kilkuset, i śpiew potężnie brzmiał dookoła, ale podczas kazania 
niestety  przeszkadzali  nam  lotnicy  rosyjscy,  którzy  widocznie  zauważy-
li  większe  skupienie  żołnierzy  i  ciągle  nam  krążyli  nad  głowami,  tak  że  
na rozkaz dowództwa żołnierze musieli  się rozprószyć po parku, bo była 
obawa, że mogą i  bomby rzucać.  Po ich odlocie skończyliśmy przerwane 
nabożeństwo.

Na drugi dzień po tym nabożeństwie przyszedł niespodziewanie roz-
kaz z Ministerstwa Wojny, przenoszący mnie do austriackiego Generalne-
go Gubernatorstwa w Lublinie.
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Przeniesienie to było mi bardzo nie na rękę. Praca i stosunki w 100. 
Pułku Piechoty bardzo mi odpowiadały i widziałem, że i inni są z mojej 
pracy zadowoleni, i oto nagle trzeba było wszystko rzucić i przyzwyczajać 
się znowu do nowych stosunków. Ale rozkaz był rozkazem i trzeba było 
słuchać, tym bardziej że rozkaz opiewał, by natychmiast objąć nowe sta-
nowisko. „Taki los wypadł nam: dzisiaj tu, a jutro tam” – nie darmo śpiewa 
piosenka żołnierska.

W pułku naprędce zorganizowano jeszcze pożegnalny dla mnie wie-
czorek i w miłym, serdecznym nastroju upłynął mi ostatni wieczór w 100. 
Pułku Piechoty. W rozkazie pułkowym dowódca umieścił następujące ser-
deczne słowa pożegnania:

„Przez przeniesienie ks. Grycza traci ewangelicki zbór pułku i dywizji 
serdecznego, niestrudzonego i troskliwego duszpasterza, któremu zawsze 
zależało na dobrze ludzi powierzonych jego pieczy, którzy go też darzyli 
miłością i zaufaniem w wysokim stopniu. W imieniu Najwyższej Służby 
i jego zborowników, z którymi się nie może pożegnać, wyrażam ks. kura-
towi Karolowi Gryczowi dzięki i uznanie z życzeniem, aby na nowym sta-
nowisku znalazł pole działania, odpowiadające jego energii i zadowolenie 
w pracy”. 22 lutego 1916 roku.

W następny dzień odjechałem; jechałem do najbliższej stacji wojsko-
wej razem z jednym z oficerów pułku, który otrzymał urlop. Droga wypa-
dała przez ogromne pola, na których przed kilku miesiącami toczyły się 
boje; pola te zasiane były krzyżami; Rosjanie bowiem mieli zwyczaj grze-
bania tam, gdzie kto padł i – jak daleko okiem sięgnąć – wszędzie było 
widać na tych polach mogiły i krzyże. Tak tu już od wieków było na tych 
ziemiach, gdzie tak często toczyły się boje między Polakami a Tatarami, 
Turkami i Kozakami, i stąd też słusznie krainy te nazwano krainą mogił 
i krzyżów. Myśli moje biegły w daleką przeszłość, o której nam opowiada 
„Ogniem i mieczem” Sienkiewicza, i odczuwałem to, że jestem świadkiem 
nowego wojennego „Potopu”, który zalewa na nowo te ziemie tak żyzne, 
a przy tym tak nieszczęsne. Kruki i wrony ogromnymi stadami oblatywały 
te krwawe pola i zadowolony byłem, że nie jechałem sam, ale z kimś dru-
gim, rozmowa z nim rozpraszała myśli czarne jak te kruki.

Po długiej, uciążliwej podróży przyjechałem do Lublina. Nie będę te-
raz bliżej opisywał stosunków w Lublinie, uczynię to później przy opisy-
waniu mojego rocznego pobytu w tym mieście w roku 1917 i 1918; tym 
razem niedługo tu miałem zabawić, bo zaledwie dwa tygodnie; zgłosiwszy 
się u władz gubernatorskich (gubernatorem austriackim na okupowanej 
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części byłej Kongresówki był wtenczas generał Kuk), dowiedziałem się, że 
tymczasem zaszły nowe zmiany co do mojego przydziału: do Lublina miał 
przyjechać ks. dr Kesselring30, obecnie proboszcz ewangelicki we Lwowie, 
wtenczas przy 106. Dywizji Piechoty na włoskim froncie przy Gorycji, a ja 
miałem przyjść na jego miejsce na front włoski. Zmiana ta w moim przy-
dziale służbowym bardzo mi była na rękę; spełniało się moje życzenie, któ-
re miałem od chwili opuszczenia Gorycji, abym w pobliżu mojego zboru 
mógł służyć w wojsku, a zarazem zaopiekować się tymi resztkami cywilnej 
ewangelickiej ludności, które pozostały jeszcze w mieście i okolicy.

W  Lublinie  odprawiłem  jedno  tylko  nabożeństwo  w  miejscowym  
ewangelickim kościele,  przy  czym zaznajomiłem się  z  miejscowym,  nad-
zwyczaj  zacnym  pastorem,  ks.  superintendentem  Aleksandrem  Schoe-
neichem31,  który dotąd jeszcze pracuje w Lublinie. Okazał on mi od razu 
tyle  życzliwości,  serdeczności  i  przyjaźni,  że  od razu odczułem, iż  to jest  
inny stosunek niż naszych seniorów i superintendentów na Śląsku do nas 
młodszych pastorów, do których się oni ze względów narodowych odnosili 
z niechęcią i uprzedzeniem. Do ks. superintendenta Schoeneicha mogłem 
iść  zawsze jako do ojca  i  przyjaciela  z  największym zaufaniem i  kiedy po 
roku wróciłem znowu do Lublina, był on mi zawsze najlepszym doradcą 
w trudnych tamtejszych warunkach służby. Ale o tym później.

Tymczasem trzeba się przygotować do odjazdu na front włoski. Cze-
kałem na przyjazd ks. Kesselringa, aby mu oddać urząd, ale nie mogąc się 
go doczekać, wyjechałem i minęliśmy się w drodze.

Po  drodze  wstąpiłem  jeszcze  do  domu,  aby  się  widzieć  z  rodzicami  
i  pożegnać  z  nimi  –  kto  na  front  włoski  szedł,  ten  musiał  być  przygoto-
wany na wszystko, bo był to jeden z najtrudniejszych i najniebezpieczniej-
szych frontów wojennych w ogóle. 

30 Rudolf Kesselring (1884–1961) był kapelanem ewangelickim w armii austro-węgierskiej, a na-
stępnie  w  Wojsku  Polskim  oraz  profesorem  Wydziału  Teologii  Ewangelickiej  Uniwersytetu  War-
szawskiego. Jako proboszcz parafii unijnej w Lwowie napisał słynną odezwę rady parafialnej wzy-
wającą ewangelików do utworzenia „jednego wielkiego Kościoła ewangelickiego w Polsce”. W czasie 
drugiej  wojny światowej publikował w języku niemieckim. Po wojnie pomimo deklaracji  przyna-
leżności do narodowości polskiej nie został rehabilitowany. W konsekwencji wyjechał do Niemiec, 
gdzie został nauczycielem religii.
31  Aleksander Schoeneich (1861–1839) był superintendentem diecezji warszawskiej, a następnie 
diecezji wołyńskiej. Po ordynacji w 1886 r. został wikariuszem parafii św. Trójcy w Warszawie oraz 
pełnił  funkcję  kapelana garnizonu warszawskiego.  W 1888 r.  został  proboszczem parafii  ewange-
licko-augsburskiej  w Lublinie,  a w 1904 r.  został zwierzchnikiem diecezji  warszawskiej.  Prowadził  
działalność pisarską i angażował się społecznie na rzecz państwa polskiego.
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Front włoski

I  znowu mnie  jak  dawniej  niósł  pociąg  ku  południowym stronom,  niósł  
po rocznej blisko przerwie w znane mi ukochane okolice, niósł, jak kiedy 
pierwszy raz do Gorycji jechałem, na nieznane losy i przygody... na połu-
dnie, na gorące południe – tym razem gorące nie przez samo słońce tylko, 
ale gorące przez ciężkie i straszne boje! Wyczuwało się to już w drodze. Po-
ciągi jeden po drugim pędziły na gorycyjski front, to naładowane materia-
łem wojennym, to nabite ludźmi. Duszno było w moim przedziale, prze-
pełnionym oficerami, a im bliżej frontu, tym ścisk stawał się coraz większy; 
w nocy ani marzyć można było o spaniu. Znajomości i w drodze zawierało 
się prędko; ten sam mundur i jedna dola czy niedola zbliżała ludzi do sie-
bie, wszyscy byli ze sobą per ty i dzielili się jeden z drugim wiadomościa-
mi, czy też tym co mieli, czy przyjaźnią, którą się prędko zawierało i która 
się też tak samo prędko kończyła – z opuszczeniem pociągu. Pozostawało 
nieraz jednak miłe wspomnienie. Wojna rozdzielała ludzi, ona też jednak 
wielu zbliżała do siebie; najróżniejsze narodowości i stany, i charaktery, to 
wszystko przez wojnę rzucane było jedno o drugie i zbliżało się do siebie, 
co było jednak jedną z dodatnich stron tej strasznej zawieruchy dziejowej. 
W  jednym  takim  przedziale  kolejowym,  ile  to  najróżniejszych  ludzi  sie-
działo i wymieniało swoje zdania i zbliżało się bądź co bądź do siebie.

Ale już dojeżdżamy do Komen; prawie wszystko wysiada, co na gory-
cyjski front zdąża.

Do samego Komen dojeżdżało się wąskotorową kolejką od linii głów-
nej Wiedeń – Triest, z Komen prowadziła też kolejka w głąb terenów fron-
towych,  do  Kostanjewicy.  Dla  załatwienia  formalności  ze  zgłoszeniem  
musiałem  przenocować  w  Komen  i  miałem  sposobność  przyglądnięcia  
się tej  ogromnej pracy, jakiej  wymaga zaopatrzenie armii na froncie.  Ar-
mia  ma  wielki  żołądek!  Ile  to  trzeba  wyżywić  ludzi,  zwierząt,  ile  paszcz  
armatnich  zapchać,  ile  tysięcy  kilometrów  drutu  kolczastego  dostarczyć,  
ile mundurów wydać! Olbrzymie magazyny są tu potrzebne i masy ludzi, 
żeby to wszystko przewieźć i dostarczyć na miejsce. Mrówcza praca wre na 
takich  punktach  zaopatrzenia  armii.  Podziwiałem to  wszystko  w  Komen 
i w Kostanjewicy, dokąd przyjechałem w następny dzień.

Kostanjewica  to  niewielkie  miasteczko  w  samym  środku  płaskowy-
żu Doberdob,  o który toczyły się  przez długie miesiące najzażartsze wal-
ki  pomiędzy Włochami a  Austrią.  Przez  Kostanjewicę  każdy przejeżdżać  
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musiał, kto dostawał się do tego piekła frontu od Mont Saint Michele 
(Góra Świętego Michała) aż blisko po Monfalcone; ci wszyscy dobrze 
znają tę miejscowość. Miasteczko położone jest na górze i stąd wspaniale 
widać było cały front od gór Gorycji aż po morze; od północy wyzierały 
wierzchołki Monte Sabotino i Monte Santo, potem jak na dłoni widniała 
cała Mont Saint Michele, ta prawdziwa góra śmierci, która nieraz z rąk do 
rąk przechodziła i cała oblana była męczeńską krwią ludzką; dalej ciągnęło 
się już całe pasmo mniejszych wzgórz jak Monte dei sei Busi (Góra Sześ-
ciu Szczytów), potem pagórki koło Doberdob (Piękny Dąb). Doberdob 
była to najgłówniejsza osada zachodniej części płaskowyżu, skąd ta cała 
część otrzymała też nazwę, płaskowyż Doberdob, nazwę, która przeszła do 
historii, bo tu odbywały się najstraszniejsze zmagania dwóch mocarstw 
a wielu narodów, krwawiących się najboleśniej o ten skrawek skał. Może 
i około sławnego Ilionu, Troi nie tak zażarte toczyły się boje, jak o te smut-
ne wzgórza.

Na południe od Doberdob, tuż nad samym morzem, wznosiły się zna-
ne w bojach wzgórza 111, 121, 85 (wysokość nad morzem w metrach), 
a bliżej w głąb lądu sławna pod koniec tych tu walk Hermada.

Wszystkie te wzgórza były to prawdziwe fortece, zrazu naprędce wy-
budowane, ale potem rozbudowywane i umacniane w ciągu walk, we dnie 
i w nocy pracą tysięcy ludzi.

Cały płaskowyż to kraina wybitnie krasowa – skały to miękki kamień 
wapniowy, w którym woda wyżłobiła sobie podziemne koryta, jaskinie 
i groty tak, że źródeł tam prawie że nie można spotkać; woda po deszczach 
zbiera się w małych kotlinkach, dolinami zwanych, które powstały wsku-
tek zapadnięcia się podziemnych grot. Ziemia też znajdowała się tylko 
w tych dolinach, a poza tym widać było tylko gołe skały. W skałach tych 
woda wyżłabiała i mniejsze otwory tak, że niejedna skała biała z dziurami 
wyglądała jak czaszka trupia z oczodołami. Ziemia ze zwietrzałych skał 
wapiennych była czerwona; roślinność bardzo skąpa i karłowata z powodu 
szalonych wichrów, jakie tam w zimie wieją. Całość takiej krainy krasowej 
robi wrażenie ogromnie przygnębiające, tym bardziej tu, gdzie śmierć tak 
straszne zbierała wciąż żniwo.

Pociąg wyrzucił mnie w środku tej krainy śmierci. Rozglądnąłem się 
w krajobrazie i z ordynansem zabraliśmy swoje manatki i poszliśmy szu-
kać swojego oddziału. Na drodze ruch szalony; kurz tak straszny, bo wa-
pienny kamień łatwo się zdziera, że jadący wyglądali niczym młynarze.
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Ledwie kawałek uszliśmy, aż tu ruch się wszędzie zrobił jeszcze więk-
szy – aeroplan włoski zahuczał nad nami. A trzeba wiedzieć, że przed wło-
skimi aeroplanami trzeba było mieć należny respekt.

Włosi mieli stanowczo więcej aeroplanów od Austriaków, lotnicy byli 
na  ogół  również  lepsi  od  austriackich;  oprócz  tego  pomagało  Włochom  
wielu  francuskich  i  angielskich  lotników,  doświadczonych  w  bojach  na  
francuskim froncie. Lotnicy byli też prawdziwą plagą na tym froncie; ni-
gdy i  nigdzie  się  nie  było  bezpiecznym przed nimi,  chyba tylko głębokie  
kawerny (jaskinie) dawały pewne schronienie przed nimi. Nawet wówczas, 
kiedy  nie  spuszczali  bomb  i  przyjeżdżali  tylko  na  wywiady,  byli  jednak  
bardzo nieprzyjemni; austriacka bowiem artyleria i takich oczywiście bar-
dzo energicznie ostrzeliwała, przede wszystkim szrapnelami. Szrapnele te 
prawie nigdy nie trafiały lotnika,  ale za to,  spadając,  były bardzo niebez-
pieczne dla własnych wojsk. Taka kula szrapnelowa, spadając ze znacznej 
wysokości na głowę, łatwo mogła zabić, a sama łuska szrapnelowa mogła 
nawet zmiażdżyć całego człowieka. 

Lotnik,  który  właśnie  przyleciał,  był  wywiadowczy  tylko,  bomb  nie  
rzucał, ale od razu rozpoczęła się strzelanina na niego. Kule szrapnelowe 
gwizdały na wszystkie strony. Z ordynansem przycisnęliśmy się do muru 
przydrożnego i przeczekaliśmy strzelaninę, po czym powlekliśmy się dalej.

Oddział  swój  znaleźliśmy  w  niewielkim  lochu  opodal  drogi;  był  to  
sztab  106.  Dywizji  Piechoty  –  106  ITD,  brzmiała  jego  nazwa  (Infanterie 
Truppen Division). Dowódcą dywizji był generał Kratky, krótki, ale ener-
giczny człowiek w sile wieku; nazwisko wprawdzie czeskie, ale on sam był 
Niemcem.  W  dywizji  bano  się  go,  bo  bardzo  był  energiczny  i  wszędzie  
zaglądał  i  nie  bardzo  był  lubiany;  ja  przez  czas  swojego  dosyć  długiego  
pobytu  w  106.  Dywizji  Piechoty  zawsze  dobrze  z  nim  wychodziłem;  in-
teresował się on bardzo i moją pracą duszpasterską, przychodził niekiedy 
i na nasze nabożeństwa i zawsze znalazł słowa uznania czy zachęty. Paro-
krotnie  zaprosił  mnie  na  wspólną  przechadzkę  i  omawiał  ze  mną  różne  
sprawy religijne i narodowe. Znał osobiście pastora Mahnerta z Marburga 
i  wysoko  cenił  jego  pracę,  jak  w  ogóle  działalność  ewangelickiego  Koś-
cioła; mówił, że nieraz przed wojną bywał w ewangelickich kościołach na 
nabożeństwach.

W  sztabie  106.  Dywizji  Piechoty  dowiedziałem  się,  że  wszyscy  ka-
pelani  przydzieleni  zostali  do  106.  szpitala  dywizyjnego,  który  stał  w  in-
nym  miejscu;  dano  mi  bryczkę  i  ta  odwiozła  mnie  już  na  samo  miejsce  
przeznaczenia.
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Szpital  106.  dywizji  rozmieszczony był  w malutkiej  wiosce Hudi  Loy 
– Chude Leże.  Było to doprawdy chude legowisko!  Cała wioska składała 
się z kilku zaledwie domów, dosyć marnie pobudowanych; ściany z kamie-
nia  wapiennego,  którego  tam  doprawdy  nie  było  brak,  podłogi  i  powały  
z nieheblowanych desek. Wszystkie prawie domki były jednopiętrowe, bo 
na dole rozmieszczone było gospodarstwo, nierzadko i zwierzęta domowe, 
a na pierwszym piętrze były mieszkania. Na wysokości pierwszego piętra 
były  galeryjki,  pawlacze,  ciągnące  się  na  szerokość  całego  domu.  Biedna  
to była  wioska,  bo i  pól  uprawnych,  w naszym tego słowa znaczeniu,  nie  
było  –  wszędzie  tylko  kamienie  i  kamienie;  gdzieniegdzie  tylko  w  dolin-
kach trochę ziemi, tę jednak zalewały nieraz deszcze.

Ludność cywilna z Hudi Loyu była ewakuowana. Po domach mieszkał 
personel  szpitala,  sam  szpital  zaś  pomieszczony  był  w  dwóch  większych  
drewnianych  barakach.  Komendantem  szpitala  był  doktor  Weigel,  żyd,  
uprzejmy  i  spokojny  człowiek;  natomiast  szef  sanitarny  dywizji  doktor  
Brenner,  również  żyd,  był  człowiekiem  bardzo  nerwowym  i  nietaktow-
nym, i  fanatycznym żydem. Mieszkał przy sztabie,  ale często przychodził  
do  szpitala  i  nieraz  narobił  takiego  hałasu  i  wrzawy,  że  go  nikt  nie  cier-
piał.  Do mnie  czuł  wielką  niechęć,  uważając  mnie  za  antysemitę,  ponie-
waż zwykle używałem wyrażenia Izraelita zamiast żyd; ja natomiast uży-
wałem tego wyrażenia właśnie dlatego, ponieważ nazwę tę biblijną (Israel 
tj. bojownik Boży) uważałem za daleko piękniejszą od nazwy żyd. Doktor 
Brenner natomiast twierdził, że właśnie antysemici używają tego wyraże-
nia:  Izraelita.  W austriackiej  służbie sanitarnej,  zwłaszcza podczas wojny, 
było bardzo dużo żydów, i to nieraz wrogo usposobionych wobec chrześ-
cijaństwa.  Podam malutkie dwa przykłady:  Przed szpitalem w godzinach 
urzędowych leżeli nieraz żołnierze, których przywożono z frontu i którzy 
czekali na wizytę lekarską, odbywającą się w szpitalu. Korzystałem z tego 
nieraz  i  rozmawiałem  jako  duszpasterz  z  rannymi  i  chorymi,  szukając  
zwłaszcza swoich ewangelików. Raz podczas takiej rozmowy wypada z na-
miotu lekarz doktor Pollak, żyd, i wzywa mnie, abym opuścił miejsce i nie 
przeszkadzał mu w urzędowaniu. Oczywiście dałem mu taką odprawę, że 
więcej  nie  próbował  mi  robić  przeszkód.  Ten  sam  doktor  Pollak  odmó-
wił mi jednak noclegu na miejscu opatrunkowym, kiedy raz o to w nocy, 
powróciwszy z wizytacji frontu, prosiłem, i musiałem zmęczony i spocony 
pójść na nocleg do wilgotnej jaskini, w której w dodatku przez całą noc był 
największy ruch i hałas, bo znajdowała się tam komenda i telefony.
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Zupełnie odmienne stosunki panują w obecnej armii polskiej;  i  tu są 
oczywiście  lekarze  żydzi,  ale  jest  ich  stosunkowo dużo mniej  niż  w byłej  
armii austriackiej, i zachowują się skromnie; wszystkie kierownicze miej-
sca zaś obsadzone są chrześcijanami, na studium medycyny przyjmuje się 
też tylko pewien procent żydów, z powodu czego żydzi ciągle wielki pod-
noszą hałas.

W  zarządzie  106.  szpitala  dywizyjnego  znajdowało  się  kilku  lekarzy  
chrześcijan,  paru  oficerów  administracyjnych  i  aptekarz,  młody  jeszcze  
człowiek, który obok swojej apteki miał wolny pokoik i tam też zamiesz-
kałem, tym bardziej że aptekarza tego poznałem już dawniej w Ołomuńcu 
i był bardzo miłym towarzyszem.

Dywizyjnym  kapelanem  rzymskokatolickim  był  Czech,  ks.  Skiva,  
młody  jeszcze,  ale  trochę  ociężały  człowiek,  taki  prawdziwy  czeski  „pan  
tata”, spokojny i zgodliwy w pożyciu. Niedługo potem jednak odszedł, nie 
mogąc  znieść  trudów  mieszkania  pod  namiotem,  bo  tak  nam  przez  pe-
wien czas  wypadło bytować pod Brodami.  Na jego miejsce  przyszedł  ks.  
Fija,  zmadziarowany  Słowak,  z  którym  nieraz  wpadaliśmy  w  namiętne  
dysputy  na  temat  zaprzaństwa  narodowego.  Wkrótce  po  mnie  przyszedł  
do szpitala greckokatolicki kapelan, ks. Czajkowski, z którym jeszcze wię-
cej sympatyzowałem. Mieliśmy i dywizyjnego rabina, dr. Diamanta, czło-
wieka odważnego, który nieraz na front wychodził, widocznie chcąc kłam 
zadać posądzaniu żydów o tchórzostwo. Z tej jego odwagi ogromnie dum-
ni byli wszyscy lekarze żydzi, zwłaszcza dr. Brenner, który go wszędzie po 
komendach wynosił pod niebiosa.

Niedługo jednak dr Diamant pobawił w szpitalu, na jego miejsce przy-
szedł rabin z Miskolcza, Górne Węgry. Był to żyd tak ortodoksyjny, że nie 
chciał  jeść  razem  z  nami,  ale  sam  sobie  z  ordynansem  gotował  koszerne  
jedzenie;  po  chałupach  skupywał  w  dalszej  okolicy  jajka,  których  żydzi  
ortodoksyjni tyle konsumują. W przeciwstawieniu do poprzednika był on 
jednak tak bojaźliwy, że był przedmiotem powszechnych drwin, a dr Bren-
ner i inni żydzi ogromnie się złościli, że takiego przysłano na front i żaden 
z nich z nim mówić nie chciał.

Do  linii  żadnym  sposobem  nie  można  go  było  nakłonić.  Żal  mi  go  
było,  bo  wszyscy  z  niego  kpili  i  namówiłem go  raz  na  rosyjskim froncie,  
gdzie na ogół było nieraz bardzo spokojnie, by pojechał ze mną. Biedak tak 
się trząsł ze strachu, że mi żal było, że go zabrałem ze sobą. Ogromnie był 
natomiast szczęśliwy, jak wracaliśmy, nie doznawszy żadnej złej przygody.
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Raz wezwano nas obydwu na pogrzeb do pewnej miejscowości, któ-
ra była dosyć silnie ostrzeliwana. Poszedłem po niego, by jechał ze mną 
razem. Wchodzę do pokoiku jego, on skacze po pokoju i rozmaite łamań-
ce wyrabia. Pytam się, co jest. Kładzie on palec na ustach na znak, że mu 
mówić nie wolno – widocznie się modlił. Po odprawieniu modlitwy mó-
wię mu, że już czas. Przestraszony patrzy się na mnie i mówi: „Ale tam 
strzelają!”. No cóż, mówię, trzeba iść, i musiałem się uśmiechnąć, bo tak 
śmieszną miał minę. Na to mi on mówi: „To się ty śmierci nie boisz? Ja się 
bardzo boję”. Uspokoiłem go i pojechał ze mną, i nic się nie stało.

Zakpił raz z biednego rabina ks. Bargiel, kapucyn, kapelan 31. Pułku 
Piechoty, dziś już nieboszczyk. Jako kapucyn nosił on długą brodę; lubił 
nieraz pociągnąć i wtedy był bardzo dowcipny i wesoły. Dowiedział się, 
że wychodzi rozkaz, aby żołnierze ogolili brody, ponieważ maski gazowe 
trudno nałożyć na brodę, a obawiano się wtedy jakoś nieprzyjacielskich 
ataków gazowych. Kapucyn, dowiedziawszy się o tym rozkazie, poleciał do 
rabina, który miał również jako ortodoksa długą ładną brodę, i mówi mu: 
„Rabi, słuchaj, ja sobie brodę zgolę!”. „Ne, tego ty kapucyn nie zrobisz; taka 
broda, to szkoda!”. I stanął zakład coś o 50 koron. Po pewnym czasie przy-
chodzi kapucyn ogolony z brodą w papierze i rabin musiał zapłacić zakład, 
śmiechu było z tego pełno w całej dywizji. Rabin jednak swojej brody nie 
zgolił; gdzieś tam poszedł do komendy i pozwolono mu brodę zostawić, 
tym bardziej że i tak na atak gazowy nie był narażony, bo od linii bojowej 
się jak najdalej trzymał.

Choć personel szpitala z różnych elementów się składał, to jednak 
ogólne współżycie było dosyć dobre. Wspólna praca, wspólne przeżycia, 
wspólne niebezpieczeństwa, wspólny stół, przy którym opowiadano sobie 
różne rzeczy, to wszystko zbliżało ludzi do siebie i ja podczas swojego po-
bytu przy 106. dywizji, trwającego przeszło 15 miesięcy, zupełnie dobrze 
się tam czułem.

Pracy zaraz od początku było dużo. Do 106. dywizji należały nastę-
pujące pułki piechoty: 31 pospolitego ruszenia; dowódcą był pułkownik 
Schneider, później podpułkownik Bednarik, który w pułku 31. był, zdaje 
mi się, aż do końca wojny; był to człowiek miły i uprzejmy. Często mia-
łem z nim do czynienia, bo w 31. pułku najwięcej było ewangelików. Byli 
to przeważnie nasi Cieszyniacy, ponieważ pułk ten uzupełniał się z ziemi 
cieszyńskiej.

Kapelanem rzymskokatolickim tego pułku był przez długi czas, jak już 
wspomniałem, kapucyn ks. Bargiel.
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Po  31.  pułku  najwięcej  ewangelików  miałem  w  6.  Pułku  Pospolitego  
Ruszenia. Pułk ten uzupełniał się w Chebiu (Eger) w Czechach, gdzie jest 
wielu ewangelików Niemców. Dowódcą pułku był  najpierw płk Siemens,  
a  potem  płk  Biborosch.  Rzymskokatolickim  kapelanem  tego  pułku  był  
ks.  Stumpf,  nazwisko  niemieckie,  ale  on  sam  był  Czechem.  Był  to  jeden  
z  najzacniejszych  duchownych  chrześcijańskich,  jakich  w  życiu  w  ogóle  
poznałem. Postać szczupła i wątła, bez wszelkiej krasy, ale w tym wątłym 
ciele  wielki  duch  mieszkał.  Troszczył  się  o  dobro  żołnierzy  swoich,  jak  
tylko ojciec o własne swe dzieci troszczyć się może. Bez wytchnienia cią-
gle  odwiedzał  swych żołnierzy,  w czasie  bitw we dnie,  w nocy  opatrywał  
i pomagał rannym, nie zważając nigdy na własne bezpieczeństwo. Nie było 
w nim ani cienia tego typowego fanatyzmu wyznaniowego, jaki się niestety 
tak bardzo często spotyka u rzymskokatolickich duchownych w stosunku 
do innych wyznań. Zaprzyjaźniłem się też z nim bardzo serdecznie. Jak to-
lerancyjnie był usposobiony, podam na to kilka przykładów. Kiedy później 
na rosyjskim froncie wystawił barakowy kościół, przyszedł mnie zaprosić, 
abym i ja tam odprawiał swoje nabożeństwa, ba nawet na pierwsze nabo-
żeństwo sam przyszedł z dowódcą pułku i śpiewał z nami. O ile miał czas, 
to przychodził i na nasze pogrzeby. Kiedym raz nie mógł pójść z powodu 
choroby na pogrzeb jednego z ewangelików z armii niemieckiej, telefono-
wałem mu, by był łaskaw asystować przy pogrzebie i zmówić może Ojcze 
nasz.  On nie tylko to zrobił, ale widząc, jak ja odprawiam pogrzeby, cały 
ten pogrzeb odprawił, jak to u mnie widział, tak że Niemcy wcale nie wie-
dzieli, że mieli przed sobą katolickiego duchownego.

Raz wracaliśmy razem z urlopu i skarżył mi się na ciągle konflikty, ja-
kie ma ze swoją władzą duchowną, której nieraz prawdę gorzką powiedział 
i  która  nie  mogła  zrozumieć  jego  stanowiska  wyznaniowego.  Jechaliśmy  
autem  ciężarowym,  naładowanym  amunicją  artyleryjską,  przez  most  gę-
sto  ostrzeliwany  przez  nieprzyjacielską  artylerię.  Mówię  mu:  No,  gdyby  
tak trafili w nasze auto, tobyśmy prędko wylecieli pod niebiosa, a na ziemi 
nie zostałoby z nas ani strzępu. Na to on mi mówi: Wiesz, tak chciałbym 
umrzeć, żeby nikt o mój pogrzeb starać się nie musiał – zginął rok później, 
kiedy  ja  odchodziłem  z  frontu  włoskiego  do  Lublina.  Podczas  strasznej  
11  ofensywy  włoskiej  na  północ  od  Gorycji,  koło  Monte  Kuk  opatrywał  
ciężko rannych w kawernie (jaskinia,  sztucznie w skałach wykuta);  wtem 
ciężka  mina  włoska  eksplodowała  u  wejścia  do  kawerny  i  pęd  powietrza  
rzucił  i  rozbił  go  o  ścianę.  O  pogrzeb  jego,  choć  w  pułku  go  ogromnie  
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lubiano i poważano, niewiele kto się mógł troszczyć, bo właśnie toczyły się 
najcięższe boje i rowy przechodziły kilkakrotnie w posiadanie Włochów.  

Zginął  tragicznie,  pamiątka  Jego  jednak  jest  błogosławioną  u  wielu,  
którzy Go poznali i bliżej się z Nim zetknęli. Wspominając Go sobie nie-
raz, żałuję, że takich nie ma wielu w różnych kościołach chrześcijańskich; 
miałby  Kościół  większe  poważanie,  a  nie  byłoby  tego  fanatyzmu  wyzna-
niowego,  który  nieraz  tak  strasznie  kompromituje  Kościół  i  duchowień-
stwo  przed  światem.  Jakież  to  nieobliczalne  szkody  dla  społeczeństwa  
spowodować może nieraz jeden tylko fanatyk wyznaniowy, który zacznie 
podburzać jednych przeciwko drugim; spokój tysięcy zostanie zakłócony; 
fanatyk zdobędzie poklask, ale na czas niedługi, bo prędzej czy później su-
mienie ludu wyda swój sąd, a w każdym razie wyda go kiedyś Bóg.

Niechże  nas  Bóg  ustrzeże  od  fanatyzmu!  Szanujmy  i  miłujmy  swój  
Kościół i w uczciwy sposób przekonujmy innych o prawdzie, którą znamy, 
ale nigdy nie obrażajmy cudzych przekonań religijnych, owszem je zawsze 
starajmy  się  uszanować.  Przykład  tego  zacnego  sługi  Bożego,  którego  tu  
imię wspomniałem, niech i nam będzie wzorem.

Trzecim pułkiem 106. dywizji był 25. pospolitego ruszenia. Rzymsko-
katolickim kapelanem tego pułku był ks. Kromus, Czech, któremu jednak 
daleko było do tych wyżyn, na których stał śp. ks. Stumpf.

Dowódcą  pułku  był  płk  Knöfler,  malutki  człowiek  o  czerwonej  twa-
rzy, ale prawdziwy ojciec swego pułku, z którym dzielił całą dolę i niedo-
lę,  i  bardzo był przez swoich żołnierzy poważany i  łubiany. W pułku tym 
był  sympatyczny  lekarz  Polak,  doktor  Przeworski,  który  obecnie  pracuje  
w  Krakowie  jako  specjalista  chorób  uszu  i  krtani.  Żołnierze  bardzo  go  
lubili  dla  jego  dobrego  serca  i  ludzkiego  traktowania  chorych  i  rannych.  
W 25. pułku miałem trochę ewangelików z Moraw od Wsetina i niekiedy 
tam zaglądałem, aby ich odwiedzić.

Spotykam  się  dziś  nieraz  z  doktorem  Przeworskim  w  Krakowie  
i  wspominamy  sobie  niekiedy  te  czasy,  które  się  nam  tak  głęboko  wryły  
w pamięć.

Z  czwartym pułkiem dywizji  32.  pospolitego  ruszenia  niewiele  mnie  
łączyło.  Ewangelików  tam  miałem  bardzo  mało,  bo  pułk  uzupełniał  się  
z  zachodniej  Galicji.  Niekiedy  zabłąkało  się  tam  kilku  ewangelików  Cie-
szyniaków; przypominam sobie,  że raz tam był  nawet z  mojej  wioski  ro-
dzinnej, Śmiłowic, ewangelik Hracki.
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Kilku ewangelików,  między innymi również ze  Śmiłowic pan Tomo-
szek,  było przy trenach32,  którymi dowodził  przez dłuższy czas rotmistrz 
Lahner.

Sporo  ewangelików  bywało  też  przy  artylerii,  dla  której  łącznikiem  
przy 106. dywizji długi czas był płk Meckel; bywał on czasem, choć katolik, 
i na naszych nabożeństwach. Na gorycyjskim froncie było tak dużo artyle-
rii, że na niektórych odcinkach stała armata obok armaty, i to kilkanaście 
linii jedna po drugiej, wszystkie oczywiście ustawione tak i zamaskowane, 
aby lotnicy nieprzyjacielscy stanowisk nie mogli łatwo wykryć. Choć od-
działy te do nas nie należały, jednak odsiedziałem je, o ile czas starczył, bo 
wszędzie można było znaleźć ewangelików.

Terenu działania dla mnie w ogóle nie zabrakło nigdy. Gdzie się czło-
wiek na włoskim froncie ruszył, wszędzie pełno było najróżniejszych od-
działów i  formacji,  które  się  wciąż  zmieniały,  jedne  odchodziły  na  front,  
drugie  przychodziły.  Front  gorycyjski  bowiem  był  bardzo  uciążliwy  dla  
żołnierzy.  Walki  trwały  prawie  ciągle;  praca  nad  wykopaniem  rowów  
w kamieniu, do tego przy spiekocie i braku wody, była tak ciężka, że często 
oddziały z frontu musiały być wyciągane i odsyłane na spoczynek. 

Dla  rezerw  pobudowano  w  miejscach  bezpiecznych  całe  miasta  ba-
rakowe.  W  naszej  okolicy  leżał  obóz  (Lager)  Kostanjewica  i  obóz  Segeti,  
prawdziwy labirynt domków barakowych. W obozach tych były pobudo-
wane  i  drewniane  kościółki,  w  których  wszystkie  wyznania  chrześcijań-
skie mogły odprawiać swe nabożeństwa; były w obozach tych oczywiście 
i szpitale.

Po przybyciu do Hudi Logu dnia 22 marca 1916 roku i złożeniu wstęp-
nych wizyt począłem nazajutrz zwiedzać najpierw szpitale w owych obo-
zach i szpital dywizyjny, wyszukując swoich żołnierzy.

Miałem potem zamiar odwiedzać oddziały położone w stronę frontu, 
tymczasem musiałem pracę swoją skierować w przeciwną stronę.  Raz po 
raz przychodziły telefoniczne wezwania na pogrzeby do Komen, o którym 
wspomniałem na początku tego rozdziału.

W  Komen  były  wielkie  szpitale.  Sporo  w  nich  było  ewangelików  
wszystkich  narodowości,  zwłaszcza  jednak  Madziarów.  Zaraz  na  drugi  
dzień  po  przyjeździe  zostałem  wezwany  na  pogrzeb  do  Komen.  Miałem  
do  swojego  rozporządzenia  wózek  z  woźnicą  Veselym,  który  mi  wiernie  

32  Tren to  dawne określenie  taboru wojskowego,  czyli  obozowiska  przemieszczającego się  wraz  
z armią. W trenach znajdowało się zaopatrzenie dla wojska (m.in. żywność, broń, namioty).
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służył przez cały czas mojego pobytu przy 106. dywizji. Dbał bardzo o ko-
nie,  a  wobec  tego,  że  bardzo  mało  przydzielano  karmy  dla  koni,  ściągał  
sam,  gdzie  tylko  mógł  coś  złapać,  i  koniska  jakoś  żyły,  a  nawet  nogami  
ruszały.

Do  Komen  wózkiem  trzeba  było  jechać  blisko  dwie  godziny,  tak,  że  
częste, prawie co drugi, trzeci dzień wypadające tam wyjazdy dużo mi cza-
su zabierały.

Smutne były te pogrzeby w Komen. Nikogo przy pogrzebie nie było,  
sami tylko grabarze;  w szpitalu cały personel zajęty był pilną pracą i  nikt 
przyjść nie mógł. Grabarze, miejscowi słoweńscy chłopi, niewiele mnie ro-
zumieć mogli; nie można też było spodziewać się od nich jakiegoś współ-
czucia, bo grzebali bez przestanku, dzień po dniu, i uczucia ich były przy-
tępione. Zmówiłem modlitwę, przemówiłem parę słów i pobłogosławiłem 
do  grobu,  westchnąwszy  w  duchu  za  pozostałymi,  którzy  myślą  swoją  
i uczuciem polecą nieraz na to smutne miejsce, bo cieleśnie nigdy tu pew-
nie nie przyjdą, nie znaleźliby nawet miejsca, gdzie ich drogi spoczywa, bo 
wszyscy, z wyjątkiem oficerów, grzebani byli w masowych grobach.

Po pogrzebie zwiedziłem szpital i  udzieliłem Komunii Świętej chore-
mu. Na drugi dzień znowu telefon do Komen; grzebałem naraz trzech, bo 
nadszedł  świeży  transport  rannych.  Komunii  Świętej  udzieliłem  sześciu  
rannym.  Trzeba  było  cztery  osobne  nabożeństwa  komunijne  odprawić,  
bo ciężko chorych nie można było przenosić. Trudno było z Madziarami, 
bo ich językiem nie władałem. Musiałem wołać zawsze tłumacza, co prze-
dłużało całą sprawę. Słowa ustanowienia Wieczerzy Pańskiej umiałem po 
węgiersku na pamięć i tak jakoś dawałem sobie radę.

Zacząłem się uczyć po madziarsku na podstawie samouczka, ale dałem 
temu prędko spokój, bo madziarskiego nauczyć się można tylko z pomocą 
nauczyciela; wymowa jest zbyt trudna, zwłaszcza samogłoska „e” sprawia 
duże trudności, bo wymawia się coś aż w pięcioraki różny sposób, raz jak 
„e”, drugi raz jak „ö”, to „ä” lub nasze dawniejsze pochyłe „é” i jeszcze tam 
jakieś inne.

Następny dzień, 26 marca, była niedziela, pierwsza moja niedziela na 
włoskim froncie. Niedziela na froncie nie różni się niczym od innych dni, 
było tak zwłaszcza na włoskim froncie nad Isonco. Taka sama strzelanina, 
taki sam ruch chorych i rannych jak w każdy inny dzień. Wyjechałem ran-
kiem do obozu Segeti,  czy się nie uda zorganizować nabożeństwa. Część 
6. pułku znalazłem na odpoczynku i zapowiedziałem nabożeństwo na po 
południu.  Odprawiłem  je  też  po  południu;  obecnych  było  15  żołnierzy  
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Niemców, 12 przystąpiło do Komunii Świętej. Nabożeństwo odbyło się 
w barakowej kaplicy obozu, w której i katolicy odprawiali swoje msze. Po 
nabożeństwie rozmawiałem jeszcze z żołnierzami w kościele, oczywiście 
rozmowa nasza miała charakter duszpasterski. Wtem przychodzi rzym-
skokatolicki kapelan, starszy już człowiek, i kładzie palec na usta i po ci-
chu mi mówi, żeby w kościele nie rozmawiać z żołnierzami, bo w kościele 
znajduje się Przenajświętszy Sakrament i ten należy uszanować milcze-
niem. Usprawiedliwiłem się, że prowadzę duszpasterską rozmowę, którą 
uważam za pewnego rodzaju kazanie czy spowiedź albo rekolekcje, ale 
oczywiście uszanowałem stanowisko kapelana i prowadziłem dalszą roz-
mowę już przed kościołem. 

Pod pewnym względem musiałem przyznać kapelanowi i słuszność, 
że kościół nie jest miejscem na rozmowy, ale raczej na nabożne słuchanie, 
modlitwę i wewnętrzne skupienie.

Nasz polski lud ewangelicki, przynajmniej na Śląsku, ma pełne zrozu-
mienie tego stanowiska i nikt w naszych zborach polskich na Śląsku nie 
odważyłby się w kościele głośno rozmawiać o świeckich sprawach. Nie 
mają tego poczucia już np. ewangelicy Niemcy. W Bielsku i Starym Bielsku 
nieraz zauważałem ludzi głośno rozmawiających o sprawach bieżących, ba 
nawet śmiejących się. Brzydki ten zwyczaj zauważa się tam nawet niekiedy 
podczas kazania.

Kiedy w Krakowie przed kilku laty miałem około 200 ewangelików 
niemieckich z Poznańskiego i przyszli do kościoła, to zaczęli przed nabo-
żeństwem w kościele tak swobodnie rozmawiać o różnych sprawach, że to 
aż do zakrystii słyszałem i z kazalnicy im potem musiałem zwrócić na to 
uwagę, że się tak nie godzi i dom Boży powinien być uszanowany.

Oczywiście, że nie powinno w tym być przesady, którą widzimy nieraz 
w rzymskokatolickim kościele. W kościele mogą się z pewnością bez obra-
zy Boskiej odbywać zgromadzenia religijne, na których przychodzić może 
i do spokojnej religijnej dyskusji (rozmowy) – w rzymskokatolickim koś-
ciele zdaje mi się to niemożliwe – ale nie powinno się w kościele urządzać 
zgromadzeń, na których może dojść do ostrzejszej wymiany myśli, choćby 
na temat kościelny, a sądzę, że wyborów kościelnych, np. w kościele, prze-
prowadzać się nie powinno, chyba że jest jednomyślność chrześcijańska 
zapewniona, wtenczas akt wyboru pastora w kościele może nawet zyski-
wać na powadze.

Uwaga kapelana katolickiego, bym nie rozmawiał w kościele z żołnie-
rzami, nasunęła mi powyższe myśli i tu je też przytaczam.
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Po nabożeństwie złożyłem jeszcze kilka wizyt w obozie Segeti, przy 
czym się dowiedziałem, że do obozu w Kostanjewicy przyszedł właśnie na 
odpoczynek 31. pułk. Telefonicznie zapowiedziałem im nabożeństwo na 
drugi dzień, na poniedziałek, i wróciłem do domu.

Już późno wieczór było. Z miłym swym sąsiadem, aptekarzem Józefem 
Rotterem usiadłem na pawlaczy (werandzie). Nie zapomnę tego wieczoru. 
Nad Gorycją rozgorzała ciężka bitwa. Była to dla mnie właściwie pierwsza 
wielka bitwa, jakiej niemym świadkiem z daleka być mogłem. Setki od-
błysków wystrzałów armatnich raz w raz rozświetlało ciemności, a głuchy 
straszny pomruk strzałów działowych świadczył, że tam walka na śmierć 
i życie. Przed oczyma stawał mi obraz kościoła i plebanii mojej w Gorycji, 
w które teraz może waliły granaty. Tęsknota i żal ogarniały me serce i do-
brze, że miałem obok siebie współczującego przyjaciela, który rozpraszał 
moje czarne myśli. Widząc wreszcie moje przygnębienie, zaproponował 
raczej pójście do pokoju i pozasłaniał okna, bym nic więcej nie widział.

Nazajutrz wstał cudny ranek. Po burzy, która przeszła w nocy, powie-
trze się oczyściło i z ganku mieliśmy prześliczny widok na całe Alpy aż 
gdzieś po Tyrol; przepiękny łuk śnieżnych szczytów obejmował całą pół-
nocną i zachodnią stronę i skrzył, i rumienił się w blaskach wschodzącego 
słońca. Przepiękna przyroda, ale człowiek wniósł w nią swój grzech – po 
wszystkich tych szczytach, jak daleko okiem sięgnąć, ciągnęły się linie bo-
jowe i zażarte toczyły się walki, a śniegi rumieniły się nie tylko od wscho-
dzącego słońca, ale i od krwi ludzkiej!

Pojechałem do obozu Kostanjewicy na zapowiedziane nabożeństwo. 
Żołnierzy przyszło przeszło 50, prawie wszystko nasi ewangelicy Cieszy-
niacy, między nimi wielu osobistych znajomych. Z opowiadań ich pro-
stych i szczerych przekonałem się, że front włoski to nie front rosyjski, że 
to prawdziwe piekło cierpienia i znoju; słyszałem straszne rzeczy, ciężkie 
skargi. Trudno szedł z początku śpiew: „Kto się w opiekę”, potem „Kto 
tak na Bogu swym spolega”, ale z pieśnią przychodziło też i ukojenie tak, 
że śpiew brzmiał coraz silniej i tacy, co z początku dla wzruszenia śpie-
wać nie mogli, powoli dołączali swe głosy do wspólnego chóru. Cała moc 
i siła tych pieśni i głębia wiary uwypukliła się tym silniej na tle cierpienia 
śpiewających. Słowo Boże działało widocznie. 20 przystąpiło do Komunii 
Świętej; reszta chciała zaczekać na zbliżający się Wielki Tydzień, by pójść 
do spowiedzi wtedy, kiedy i ich drodzy w domu pewnie w tym czasie też 
pójdą do Stołu Pańskiego.
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W  następne  dni  postanowiłem  koniecznie  dostać  się  w  jakiś  sposób  
do Gorycji, aby się przekonać, czy tam ktoś ze zboru mojego pozostał i jak 
wygląda moje mieszkanie i kościół.

I  wnet  nadarzyła  się  mi  sposobność  –  dla  szpitala  trzeba  było  za-
łatwić  kilka  zakupów  w  Gorycji  i  wysyłano  tam  wózek;  skorzystałem  
i pojechałem. 

Do Gorycji przyjechaliśmy już późnym wieczorem. Oczywiście zaraz 
poszedłem  do  swojego  mieszkania.  Smutny  widok  przedstawił  się  mym  
oczom. Na kościele  jeden bok wieży tuż przy dzwonach odstrzelony,  tak 
że widać było jeden dzwon, ale wieża jakimś dziwnym sposobem trzymała 
się i nie runęła. Jeszcze gorzej przedstawiała się plebania. W największym 
pokoju, który mi kiedyś służył za sypialnię, wybuchł granat wielkiego ka-
libru i  rozerwał go zupełnie;  jedna ściana pokoju,  powała,  a z nią i  kawał 
dachu runęły w dół.

Widać było na zewnątrz i inne ślady zniszczenia. Z niepokojem wcho-
dziłem do środka. Przyświecając sobie latarką elektryczną, ostrożnie mu-
siałem iść krok za krokiem powoli, bo wszędzie groziło niebezpieczeństwo 
zapadnięcia  się  podłogi  czy  oberwania  powały;  wszędzie  pełno  tynku,  
szkła i cegieł rozbitych; zniszczenie straszne; wszystkie pokoje poniszczo-
ne,  mokre  od  deszczu;  na  drugi  dzień  naliczyłem  coś  15  strzałów,  które  
dom musiał otrzymać. Z mebli, które wszystkie zostawiłem, ani śladu. Ale 
został  jeszcze jeden pokój,  którego potąd nie zwiedziłem – ten jeden był 
nietknięty, a w nim wszystkie moje meble i urządzenie; poczciwy i wierny 
kościelny,  który  po moim wyjeździe  z  Gorycji  przeniósł  się  z  żoną swoją  
do  mojego  mieszkania,  wszystkie  meble  poznosił  do  tego  pokoju,  który  
uważał za najbardziej bezpieczny, i w ten sposób uratował mi moje mienie.

Zszedłem  do  piwnicy,  gdzie  kościelny  przed  swoją  ucieczką  z  Gory-
cji zamieszkał, jako mi o tym doniósł listownie; na górze bowiem niebez-
piecznie  było  mieszkać  ze  względu na  granaty,  które  tak  często  uderzały  
w dom i ogród; piwnica była bezpieczniejsza.

Dziwnie się przedstawiało to piwniczne mieszkanie;  trzeba wiedzieć,  
że jednego wieczoru Włosi otworzyli tak silny ogień armatni na miasto, że 
nieliczni  mieszkańcy,  jacy  jeszcze  tu  pozostali,  w  popłochu,  zostawiwszy  
wszystko,  pouciekali;  wielu,  wielu  przy  tej  ucieczce  poginęło  od  padają-
cych  granatów.  I  mój  kościelny  wtedy,  zabrawszy  zaledwie  mały  węzełek  
bielizny,  uciekł  razem z  żoną.  Byli  widocznie  akurat  przy  wieczerzy,  kie-
dy  bombardowanie  się  zaczęło;  jeszcze  potrawy  na  talerzach  leżały,  całe  
zapleśniane, poza tym wszystkie rzeczy tak rozłożone, jakby przed chwilą 
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były używane. Malutka ilustracja Pompei, z którego przy wybuchu We-
zuwiusza część ludzi uciekła, zostawiając wszystko, i dziś po 18 wiekach 
mieszkania ich odkopuje się spod lawy i popiołu w tym stanie, jak wten-
czas wyglądały, kiedy mieszkańcy uciekali lub ginęli. Przypomniała się mi 
ta historia Pompei, kiedy stanąłem w tej piwnicy.

Nocleg przygotowałem sobie w pokoju między meblami. Niemiła to 
była noc! Miałem podobne uczucie jak wtenczas, kiedy umarł mój po-
przednik w urzędzie tu w Gorycji, śp. ks. Schmidt, i wszyscy z domu na 
noc się powynosili, a zostałem ja sam i nieboszczyk. Nie boję się umarłych; 
przez długą chwilę modliłem się wieczorem sam u trumny i poszedłem 
spać spokojnie, a jednak przykro mi było, że wszyscy uciekli, a zostałem 
sam.

Podobnego jak wtenczas uczucia doznawałem teraz, kiedy w tym roz-
bitym domu nocowałem sam w obliczu śmierci, która dookoła w mieście 
codziennie tak obfite zbierała żniwo. Ledwie się po długim czasie zdrzem-
nąłem, aż tu obudził mnie znowu huk pękających dokoła granatów – Wło-
si otworzyli znowu ogień armatni na nieszczęsne miasto. Nie było się co 
narażać – uciekłem, jak dawniej mój kościelny, do piwnicy i tu spędziłem 
resztę nocy. 

Nad ranem spakowałem przede wszystkim najpiękniejsze książki ze 
swojej biblioteki do wielkiej skrzyni, z urządzenia wybrałem łóżko polowe, 
dające się bardzo praktycznie złożyć, i kazałem to zabrać woźnicy i jechać 
z powrotem do oddziału. Sam pozostałem na dzień, aby odszukać, o ile 
można, zborowników niektórych i obejrzeć miasto. Ze zborowników od-
szukałem jednego prezbitera, który w mieście mieszkał również w piwni-
cy, i dwóch ogrodników, którzy mieszkali poza miastem. Miasto okropnie 
zniszczone; nie było domu, który by był cały. Niebezpiecznie było chodzić 
koło tych popękanych murów, bo za lada wstrząsem od padających grana-
tów sypał się tynk i cegły. Lotnicy nieprzyjacielscy dla wywiadów często 
krążyli nad miastem i słychać było ciągły grzechot karabinów maszyno-
wych i pękające w powietrzu szrapnele, wystrzeliwane na lotników. Raz 
tuż przed samym nosem świsnęła mi kula karabinowa, która spadając 
z góry, do połowy się o kamienny dach spłaszczyła – parę centymetrów, 
a byłaby mi głowę przebiła. Wypadków podobnych zdarzało się tu dużo. 
W mieście cywilnej ludności było więcej, niż przypuszczałem. Wielu, któ-
rzy pouciekali, wracało, o ile w głębi kraju nie mieli krewnych ani w ogó-
le żadnego oparcia; woleli pełen niebezpieczeństw dom własny niż te 
straszne baraki dla uchodźców, gdzie grozi im głód, nędza i nie mniejsze 
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niebezpieczeństwo ze strony chorób zakaźnych, które tam nieraz grasowa-
ły. Po piwnicach, w najgłębszych kryjówkach pędzili swój żywot i strzegli 
resztek swojego mienia. Było otwartych nawet kilka sklepów, nawet na targ 
ludzie przywozili towar. Otwartą była i największa w Gorycji kawiarnia; 
szyby powybijane łatano deskami, w których robiono małe okienka. Nic 
to, że w jednym rogu kawiarni raz granat wybuchając, zabił miejscowego 
adwokata, stałego bywalca tej kawiarni; koledzy przychodzili dalej, tylko 
siadali w innym kącie do gry w karty i popijali czarną kawę. Śmierć tu już 
wszystkim spowszedniała i przyzwyczajano się do niej powoli.

Prezbiter Brodbeck, dyrektor fabryki, opowiadał mi różne rzeczy. Był 
to człowiek ogromnie odważny; niemal co dzień wkradał się do fabryki, 
która leżała w pobliżu frontu, by dopilnować majątku – i nic mu się nie 
stało, a tylu innych ginęło. Ludzie ci wierzyli przeważnie w swoje przezna-
czenie: Ma mnie trafić, to mnie trafi, choćbym się i krył, „przeznaczono 
mi żyć, to i tak będę żył”, takie zdania nieraz się słyszało i w Gorycji, i na 
frontach.

Z ciekawości pośpieszyłem w stronę sławnej Podgory, gdzie to naj-
okropniejsze toczyły się boje. Podgora to słoweńska miejscowość tuż obok 
Gorycji, od zachodu chroniona pasmem wzgórz, wysokich na jakie 200 
metrów. Wzgórza te chroniły Gorycję i na nie wciąż szturmowali Włosi, 
chcąc zdobyć to miasto, ale bezskutecznie.

Nie mogłem poznać Podgory. Przed wojną pokrywały ją śliczne liś-
ciaste lasy; dziś z lasów tych pozostały tylko gołe pnie połamane; artyleria 
włoska tak waliła w te wzgórza, że z lasów pozostały smutne tylko szczątki. 
Ziemia cała skopana rowami, tak że wzgórza te wyglądały jak jedno wiel-
kie kretowisko. Kto szedł do tego labiryntu rowów, musiał się przygotować 
na ostatnią swoją godzinę, bo niezliczone tysiące tu ginęły. Trochę dalej na 
północ od Podgory zginął też ewangelicki teolog Emil Łamacz z Cieszy-
na, który jako ochotnik zgłosił się na wojnę. Bywał on kilkakrotnie u mnie 
w Gorycji gościem, bo przez lato odprawiał niekiedy nabożeństwa w na-
szym hospicu (schronisku) w Grado. Przeszkolenie swoje wojskowe prze-
szedł również w Gorycji i w obronie tego miasta przyszło mu też położyć 
w ofierze swoje młode, piękne nadzieje rokujące życie.

Na obiad proszony byłem u Braci Miłosiernych, którzy mieszkali na-
przeciw naszego kościoła; żyłem z nimi zawsze w dobrej przyjaźni i rano 
złożyłem im też zaraz wizytę. 

Klasztor podziurawiony był od kul; jeden z braci zginął, ale znaczna 
część ich została, niosąc wiernie pierwszą pomoc rannej cywilnej ludności. 
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Jeden z braci, Bernacik, pochodził z Cieszyna i bywał niekiedy u mnie na 
plebanii jako u swojego „krajana”; po wojnie osiadł w klasztorze Braci Mi-
łosiernych  w  Cieszynie  i  złożyłem  mu  tam  raz  wizytę,  ale  nic  wiem,  czy  
się  tam jeszcze  obecnie  znajduje.  Przeor  klasztoru,  Hořak,  był  Czechem;  
bardzo miły, sympatyczny człowiek, z którym się przed wojną nieraz spo-
tykałem,  bo  w  szpitalu  braci  odwiedzałem  niekiedy  ewangelików,  którzy  
tam znaleźli dobrą opiekę i schronienie.

Przeor  ten  został  później  ranny  w  nogę;  otrzymał  jakieś  zaszczytne  
stanowisko w Rzymie i kiedym już był w Krakowie kapelanem, przesłał mi 
jeszcze raz pozdrowienie przez przeora Braci Miłosierdzia w Krakowie33.

Byłem  u  nich  tedy  na  obiedzie  i  nasłuchałem  się  wielu  opowiadań  
z ciężkich dni Gorycji.

Pod  wieczór  wybrałem  się  piechotą  w  dosyć  daleką  drogę  do  swoje-
go  oddziału.  Chciałem  po  drodze  zwiedzić  oddziały  i  wyszukać  swoich  
ewangelików,  aby  im  przynajmniej  pozdrowienie  powiedzieć  i  przygoto-
wać ewentualnie przyszłe nabożeństwo. Między innymi spotkałem oddział 
robotników frontowych  –  którzy  mi  opowiedzieli  o  strasznym wypadku,  
który  się  u  nich  niedawno  przedtem  zdarzył.  Mieszkali  w  domach,  zbu-
dowanych  z  kamieni  i  gliny.  Granat  nieprzyjacielski  pękł  w  jednym  z  ta-
kich domków, gdzie ich było natłoczonych kilkadziesiąt i od razu przeszło 
czterdziestu  zostało  rozszarpanych  w  kawałki  i  pozabijanych  kamienia-
mi. Radzili mi, bym się śpieszył, bo pod wieczór zaczyna się zawsze silne 
ostrzeliwanie.  Zmrok  już  nastawał,  kiedy  dotarłem  do  wzgórz  w  okolicy  
Monte Saint Michele. W labiryncie różnych dróg i w ciemności pobłądzi-
łem i nie mogłem się zorientować, gdzie jestem; hasła nie znałem i lekko, 
w  ciemności,  nie  znając  hasła,  mogłem  przez  posterunki  być  wzięty  za  
szpiega.  Linię  bojową  na  szczęście  jednak  dokładnie  można  było  rozpo-
znać,  bo  ciągle  rakiety  oświetlające  szły  w  górę.  Po  długiem  błądzeniu  
wreszcie  wydostałem się  na  górę  bez  wypadku i  późnym wieczorem tra-
fiłem do domu, gdzie mój sąsiad pokojowy już zaniepokojony był, czy się 
mi nie stało co złego w drodze.

Następne  dni  i  tygodnie  wypełnione  były  wzmożoną  pracą  duszpa-
sterską – były to ostatnie trzy tygodnie postu, 21 kwietnia wypadał w roku 
1916  Wielki  Piątek,  a  23  kwietnia  Wielkanoc.  Gdzie  można  było  zebrać  
choćby  kilku  ludzi,  tam  odprawiałem  nabożeństwa,  gdzie  wypadło,  czy  

33 Longinus Hořak (1872–1931) był bonifratrem, alumnem prowincji austriacko-czeskiej, później 
czechosłowackiej. W 1916 r. w Gorycji został ciężko ranny wskutek pocisku.
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w  kościele,  czy  w  barakach,  czy  też  na  otwartym  polu  lub  w  szpitalach.  
Słowo o Ukrzyżowanym działało jako balsam kojący na serca tych ludzi,  
ciężkim krzyżem przygniecionych.

W  Wielkim  Tygodniu  wypadł  mi  dziwny  pogrzeb  w  samym  Dober-
dob;  z  42.  Batalionu  Pospolitego  Ruszenia,  który  został  przydzielony  do  
naszej dywizji, poległ na froncie ewangelik Czech z Moraw, Spousta, i we-
zwano mnie na pogrzeb do Doberdob, kościół katolicki. Pogrzeb odbyć się 
mógł tylko w nocy, bo przez dzień niemożliwe tam było dojechać, ponie-
waż Doberdob leżało tuż przy samych liniach bojowych. Noc była dosyć 
jasna,  księżycowa.  Jechaliśmy  przez  Opatje  Selo  (sioło,  wieś  opacka),  po  
włosku Oppachiasella; byłem tu już przedtem również w księżycowy wie-
czór razem z przyjacielem swoim, Rotterem; wieś była ewakuowana i  tak 
zdruzgotana, że przy księżycowym oświetleniu robiła wprost niesamowite 
wrażenie.  Przejechaliśmy szybko,  bo  i  konie  nie  chciały  się  patrzeć  na  te  
ponure zwaliska i, od czasu do czasu skacząc z przerażenia w bok, pędziły 
przez uliczki (wioski budowane są tam przeważnie jako miasteczka). Dalej 
wypadała droga doliną Vallone, dobrze znaną wszystkim, co na tym fron-
cie stali! Na skrzyżowaniu dróg – Devetaki, miejsce opatrunkowe rannych; 
w  obszernej  jaskini,  sztucznie  w  skałach  wykutej,  urzędują  lekarze  i  leżą  
ranni. Wstępuję, by odwiedzić lekarzy i popatrzeć się, czy między ranny-
mi nie ma ewangelików. Teraz droga wiedzie już górą ku samemu Dober-
dob, ku okopom. Grzechot karabinów coraz wyraźniejszy, kule gwiżdżą na 
wszystkie strony jak złośliwe osy.

Doberdob wygląda podobnie  jak Opatje  Selo – to  samo zniszczenie,  
ta sama przeraźliwa pustka; przypominają się mi pustkowia po miastach, 
o których prorokują prorocy izraelscy. Kościół zniszczony okropnie; w za-
krystii urządzono trupiarnię, bo tuż koło kościoła był cmentarz. Żołnierz 
prowadzi  mnie  przez  okropną  dziurę,  którą  wyrwał  granat,  do  ciemnej  
zakrystii, gdzie leżał trup obok trupa, i mówi mi: „Proszę tu pogrzeb od-
prawić,  bo  na  cmentarzu  nie  wolno  kilku  ludziom  stać  w  grupie  razem,  
bo Włosi tu dobrze widzą i mogliby otworzyć – silny ogień na nas. Niech 
ksiądz pobłogosławi Zmarłego, a ja go już potem sam wyniosę nad ranem, 
kiedy jest najspokojniej, i zakopię razem z innymi martwymi”.

No  dobrze,  mówię,  ale  gdzie  jest  ten  ewangelik?  I  zapalam  lampkę  
elektryczną,  by  go  wyszukać  według  kart  legitymacyjnych.  Gasić,  gasić,  
woła  przerażony  żołnierz,  bo  wnet  tu  będziemy  mieli  granaty  na  karku.  
Tu  nie  wolno  zapalać  światła,  aby  nie  zdradzić  swego  pobytu.  Zgasiłem  
lampkę  oczywiście  zaraz  i  po  ciemku  zmówiłem  modlitwę,  z  pamięci  
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wypowiedziałem znany mi wyrok Pisma Świętego i krótkich kilka zdań do 
tego jako kazanie, i posypawszy ziemią trzykrotnie martwych, pobłogosła-
wiłem do grobowego odpoczynku.

Miałem później na tym samym miejscu i w okolicy gorsze jeszcze po-
grzeby, ale ten jako pierwszy tego rodzaju głęboko utkwił mi w pamięci.

W  Wielki  Piątek  sporo  miałem  żołnierzy  na  nabożeństwie,  blisko  
dwustu.  Nabożeństwo  odprawiłem  w  polskim  i  niemieckim  języku.  Na-
strój był bardzo poważny. Ze wzruszeniem i skupieniem przystępowaliśmy 
do Stołu Pańskiego, zbliżając się w duchu do Golgoty na tych górach, z któ-
rych każda również Golgotą, miejscem trupich głów była. Przed każdym 
z nas stoi krzyż własnej śmierci, na którą się tu wszędzie było narażonym, 
i to tym bardziej zbliżało nas do Ukrzyżowanego. W modlitwie przebijała 
tęsknota  za  pokojem dla  własnej  zbolałej  duszy  i  za  pokojem dla  znęka-
nych narodów, które tak boleśnie wszystkie krwawiły i o pokój krzyczały, 
nie mogąc go znaleźć.

W  Wielkanoc  zaledwie  kilku  tylko  naszych  Cieszyniaków  mogłem  
zgromadzić  na  nabożeństwo,  bo  tymczasem  oddziały  rzucono  zaraz  na  
front, a tam nabożeństwa niestety ani we dnie, gdzie niemożliwe było się 
zbierać razem, ani w nocy, kiedy walki trwały, nie można było odprawić. 
Po południu wypadł mi pogrzeb w Skerbinie, niedaleko od Komen.

Ofensywa austriacka w Tyrolu i walki z nią związane 
nad Isonzo

Wiosna  już  w  całej  pełni  nastała;  nowe  życie  obudziło  się  w  przyro-
dzie; ożyły też i wszystkie fronty – ożyły, aby śmierć nieść nowym milio-
nom!  Rozglądnijmy się  w  ogólnym położeniu  światowej  wojny  i  przypo-
mnijmy sobie sytuację na różnych frontach.

Rosjanie  po  ciężkich  klęskach  pod  Gorlicami  w  maju  1915  roku,  po  
wzięciu  Warszawy  przez  Niemców  dnia  9  sierpnia  1915  roku  cofnęli  się  
daleko  w  głąb  swojego  kraju;  front  rosyjski  szedł  przez  Tarnopol,  Brody,  
jezioro Narocz – Dryświaty, i stamtąd zdawało się na czas dłuższy nie gro-
zić mocarstwom centralnym żadne niebezpieczeństwo.

Na Bałkanach położenie dla mocarstw centralnych również było wy-
śmienite.  W  październiku  1915  roku  Bułgaria  stanęła  po  ich  stronie  i  6  
października pod dowództwem generała Mackensena rozpoczęła się ofen-
sywa  przeciwko  Serbii,  która  skończyła  się  zajęciem  niemal  całej  Serbii.  
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Niedobitki  walecznej  armii  serbskiej  wycofały  się  na  Albanię  i  okręta-
mi  koalicyjnymi  przewiezione  zostały  na  Korfu  dla  wypoczynku.  Dnia  
13  stycznia  1916  roku  poddała  się  Czarnogóra,  a  król  Mikołaj  uciekł  do  
Włoch.

W  listopadzie  1915  roku  koalicja  zwinęła  front  swój  w  Dardanelach,  
a  wojska  angielskie  i  francuskie  zostały  stamtąd  przewiezione  pod  do-
wództwem generała  Sarraila  do  Salonik,  gdzie  utworzyły  nowy front,  na  
razie wcale nie niebezpieczny, tym bardziej że króla greckiego ani Venize-
los, ani koalicja nie zdołała nakłonić do wojny po swej stronie.

Przy  takim  stanie  rzeczy  Niemcy  całą  swoją  uwagę  skierowali  na  
front  francuski.  W  pierwszych  dniach  stycznia  1916  roku  powiadomił  
Falkenhayn,  szef  sztabu  niemieckiego,  Conrada  von  Hötzendorfa,  szefa  
austriackiego sztabu generalnego, że niemiecka główna komenda („Ober-
ste Heeresleitung”) opuszcza Pszczynę, skąd tak blisko było do Cieszyna, 
gdzie  było  austriackie  AOK  („Armeeoberkommando”)  i  przenosi  się  do  
Mézières we Francji, gdzie niebawem zacznie się wielka ofensywa niemie-
cka na Verdun. Ofensywa ta zaczęła się 21 lutego 1916 roku niebywałym, 
bębniącym ogniem artylerii. Z początku Niemcy odnieśli pewne powodze-
nie, ale Francuzi, znając dobrze znaczenie tej twierdzy, skupili tu całą swą 
obronę  i  tak  przez  cztery  miesiące,  do  końca  czerwca  1916  roku,  szalały  
pod Verdun prawie wciąż szaleńcze wprost boje, wytaczające morze krwi 
z  ciała  Francji  i  Niemiec.  Niemcy ten  front  nazwali:  „Hölle  von Verdun”.  
Wreszcie Francuzi, chcąc odciążyć Verdun, zaczęli przygotowywać wielką 
swoją ofensywę nad Somme, która miała się rozpocząć z końcem czerwca.

Austriacka  naczelna  komenda,  mając  wolniejsze  ręce  na  rosyjskim  
i  bałkańskim  froncie,  postanowiła  zadać  śmiertelny  cios  Włochom,  i  to  
od strony Tyrolu. Robiono do tego gruntowne przygotowania; całą armię 
Kövessa  z  serbskiego frontu przeniesiono do Tyrolu,  z  rosyjskiego frontu 
wyciągnięto, co się dało wziąć, i przesunięto na front włoski; nawet z armii 
III  generała  Boroevica,  stojącej  nad  Isonzo,  niejeden  oddział  przesunię-
to  dalej  na  zachód  w  stronę  Tyrolu.  Udawano  jednak,  że  atak  austriacki  
pójdzie  na  Isonzo,  a  nie  od  Tyrolu.  Dlatego  niejeden  oddział  wysyłano  
z początku manifestacyjnie na front gorycyjski, a potem po cichu w nocy 
odsyłano  go  do  Tyrolu.  Na  froncie  gorycyjskim  robiono  na  oko  wielkie  
ruchy wojskami, jakby chodziło o jakieś wielkie przegrupowania i przygo-
towania. Jedne i te same oddziały w biały dzień, po południu, kiedy Włosi 
z balonów swoich najlepiej wszystko widzieć mogli, szły na front, a w nocy 
odmaszerowały,  by  znowu  na  drugi  dzień  wrócić  i  iść  tą  samą  drogą  ku  
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frontowi, tak aby nieprzyjaciel myślał, że to nowe siły przychodzą. Wszyst-
kie te manewry miały na celu wprowadzenie w błąd Włochów, by ich tym 
lepiej zaskoczyć. I tak się też stało.

Cadorna, główny wódz włoski, dał się wprowadzić w błąd. Jak wyka-
zuje historia wojny, był on przekonany, że główny atak austriacki pójdzie 
od Gorycji, a nie od Tyrolu, i dlatego zebrał Cadorna główne siły nad 
Isonzo, a front tyrolski zaniedbał. W ogóle Cadorna nieszczególnym zda-
wał się być wodzem. Tak długo Włochy gotowały się do wojny, a kiedy ją 
wypowiedziały, to nie uderzyły od razu, kiedy jeszcze niewiele było sił na 
froncie austriackim, ale zwlekano, aż było za późno. Potem jeden atak po 
drugim krwawo został odparty. Cadorna przed światem usprawiedliwiał 
się ciągle, że pogoda nie sprzyjała jego operacjom wojskowym, i humo-
rystyczne pisma niemieckie przedstawiały biednego Cadornę skulonego 
i kryjącego się pod parasolem.

Na usprawiedliwienie Cadorny i to trzeba podnieść, że nieszczegól-
nego miał on żołnierza do dyspozycji. Żołnierz włoski był za miękki i na 
ogół bojaźliwy, nie miał też jeszcze żadnego wyrobienia wojennego, jakie 
miały wojska austriackie, stojące już od roku w ciągłej walce. Na austria-
ckim froncie było dużo wojsk jugosłowiańskich, Bośniaków, Chorwatów, 
Słoweńców, którzy nienawidzili Włochów i zacięcie przeciw nim walczyli, 
wiedząc, że Włosi chcą zagarnąć ich narodowe terytorium słowiańskie. 
Tych Bośniaków z nożami Włosi się też strasznie bali i bojaźliwie się jesz-
cze oglądali, kiedy się dostali do niewoli. Przy ataku Włosi przeraźliwie za-
wsze krzyczeli, zachęcając jeden drugiego do pójścia naprzód – avanti Sa-
voia, avanti (naprzód Sabaudczycy!) wrzeszczeli, ale zamiast iść naprzód, 
to się cofali. Dla tego ich krzyku Niemcy pogardliwie ich przezywali „Kat-
zelmacher” (koci muzykanci).

Całe szczęście dla Włochów, że technicznie dobrze byli zaopatrzeni, 
że mieli silną artylerię i lotnictwo; umieli się też oni, jako zawołani kamie-
niarze i pracownicy ziemni, w każdym terenie szybko okopać i porobić 
znakomite rowy, z których ich nieraz trudno było wykurzyć. Górowali oni 
również i liczbą nad wojskami austriackimi. Teraz jednak, kiedy Austriacy 
ściągnęli na wioski front ogromne siły, stosunek liczbowy wyrównał się, co 
mogło dla Włochów stać się bardzo niebezpiecznym.

Przy tym ogólnym ruchu wojsk ruszono i naszą 106. dywizję. Prze-
sunięto nas dalej na południe, tak że nasza dywizja otrzymała odcinek od 
samego morza koło Monfalcone poprzez wzgórza 85, 121, 144 (Monte Co-
sielo) aż do Doberdob. Był to odcinek bardzo trudny i niebezpieczny, tędy 
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bowiem Włosi ciągle się starali przebić w stronę Triestu. Obozy odpoczyn-
kowe były w Brestowicy Dolnej i Górnej, Malchinie, Medeazzie i okolicy, 
w Klancu i Gorjansku, częściowo również we Wojszczycy. Nas kapelanów 
przydzielono do sztabu, który stał w Górnej Brestowicy, a zakład sanitarny 
stanął w pobliskim Mohorini.

Zaraz w pierwszy dzień pobytu na nowym stanowisku otrzymałem 
telefoniczne wezwanie na front na dwa pogrzeby – w Jamiano, gdzie było 
miejsce opatrunkowe rannych, pogrzebałem śp. Kurta Riedla, jednorocz-
nego chorążego z Bielska, który padł pod Selz. Stamtąd jechałem nocą do 
Doberdob, ale od innej strony jak za pierwszym razem, koło jeziora Do-
berdob, bo dziwnym jakimś zbiegiem okoliczności to i na tych terenach 
przepaścistych Krasu od czasu do czasu znajdzie się gdzieś jakieś jezioro; 
jezioro koło Doberdob miało jaki kilometr długości, a pół kilometra sze-
rokości. Droga była straszna, zniszczona niemożliwie przez tysiące wozów, 
które tędy przejeżdżały. Ponieważ noc była ciemna i nieprzyjaciel nie mógł 
obserwować, więc jechały setki wozów z najróżniejszym materiałem, tak 
że kurz był okropny i ledwie z nogi na nogę konie się naprzód w natłoku 
posuwać mogły. Ognia artyleryjskiego jakimś dziwnym zbiegiem okolicz-
ności na szczęście nie było, ale za to kule karabinowe szły tak gęsto, że 
co chwilkę słychać było, jak się rozbijają o przydrożne skały. Wziąłem Bi-
blię i od strony frontu zasłoniłem nią sobie głowę od nieproszonych kul. 
W ciemności woźnica gdzieś zbłądził; kule szły coraz częściej, a rakiety 
jakoś niebezpiecznie blisko zaczęły się pojawiać. Mówię woźnicy, że zbłą-
dził; ale drogę trudno było znaleźć. Na szczęście zawrócił nas posterunek, 
wołając, że do rowów jedziemy. Z trudem trafiliśmy do Doberdob. Pogrzeb 
odbył się jak za pierwszym razem znowu w tej samej zakrystii kościoła; 
grzebałem niejakiego Palana, Czecha z Daczyc na Morawach. 

Wróciłem do domu okrutnie zmęczony, ale spać nie wiele mogłem; 
przydzielono mi na mieszkanie wprawdzie duży pokój, ale nade mną na 
strychu pomieszczono pół kompanii biednych żołnierzy, a że powała ze 
zwykłych tylko desek bez uszczelnienia była zrobiona, więc każdy ruch 
na górze słyszałem dobrze i śmieci sypały się mi przez szczeliny na głowę. 
Po pewnym czasie żołnierzy przeniesiono i stamtąd, i wygodniej było mi 
mieszkać. Natomiast niedaleko nas ustawiono dwa austriackie moździerze 
30 cm; były to sławne armaty, obok słynnych 42 cm grubych Bert niemie-
ckich, wtenczas najlepsze w tej wojnie; budowane w wielkich fabrykach 
Skody w Pilźnie, były one postrachem nieprzyjaciół. Wsławiły się pod 
Gorlicami, pod Verdun, a teraz miały w większej liczbie zagrać i na naszym 
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odcinku. Straszna była muzyka ich wystrzału: najpierw huk tak straszny, 
że w pokoju tynk opadał ze ściany i śmieci się sypały ze sufitu, a po huku 
takie jakieś dziwne jęki, krzyki i wycia wstrząsały powietrzem, jakby jakich 
tysiąc duchów jęczało w powietrzu – to ogromna kula armatnia torowała 
sobie drogę przez powietrze, a że jako u moździerzy wysoko w górę była 
strzelana, więc długo ją było słychać; zarazem i masy powietrza, wstrząsa-
ne przez wystrzał, wyły i huczały przeraźliwie. Żadna inna armata nie wy-
dawała podobnego dźwięku jak owe 30 cm moździerze. Kula szła długo; 
po minucie dopiero widziało się na froncie straszny wybuch – ogromny 
słup czarnego dymu, który powoli rósł w powietrze jak potworny olbrzym. 
Biada nieszczęsnym, których ten gość straszny nawiedził – ludzie szaleli 
od wybuchu i stracili nieraz rozum, o ile z życiem uciekli!

Oczywiście poleciałem oglądnąć sobie te kolosy. Zamaskowane, aby 
ich lotnicy nie odkryli, stały w lasku; podstawa była cementowana. Arma-
ta tak ogromna, że inne wyglądały przy niej jak małe pieski. Mimo swego 
ogromu moździerz ten jednak tak był praktycznie zbudowany, że go moż-
na było wszędzie przewieźć, podczas gdy grube Berty niemieckie można 
było przewozić tylko na specjalnych wagonach kolejowych i było trzeba 
zawsze tor kolejowy budować do miejsca ich ustawienia. Później austria-
cka artyleria, która zawsze należała do najlepszych w świecie (Napoleon 
nazwał ją pierwszorzędną) otrzymała jeszcze większe, bo 38 cm moździe-
rze, poruszane motorami. Szwagier mój, dyrektor Stonawski34, służył właś-
nie później przy tych moździerzach i opowiadał mi cuda o tych kolosach; 
ja ich nie widziałem nigdy, ale sądząc według działania 30-centymetrówek, 
mogłem sobie przedstawić, jak musiały działać.

Raz niedaleko mnie wybuchł włoski 28 cm granat; był to największy 
włoski kaliber. Kula przeszła tuż nad naszymi głowami; od razu leżeliśmy 
na ziemi, a jaki był skutek wybuchu wśród domów, zapełnionych ludź-
mi i końmi, to później opiszę. Opiszę też później na właściwym miejscu, 
jak wyglądało miejsce wybuchu austriackiej 30-centymetrówki, bo jeden 
taki granat eksplodował w moim ogrodzie przy plebanii w Gorycji – na 
szczęście moich mebli już tam nie było, bo ja, widząc, na co się zanosi, 
postanowiłem na wszelki sposób ratować swoje manatki i majątek zboru 
i przewieźć je w bezpieczne miejsce. Ponieważ ks. pastor z Lublany, dr He-
gemann, zgodził się na przechowanie moich rzeczy u siebie w Lublanie, 

34 Jerzy Stonawski (1883–1936) był inżynierem budowy maszyn, pierwszym polskim dyrektorem 
Państwowej Szkoły Przemysłowej w Bielsku.
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przeto  poprosiłem  o  pięciodniowy  urlop  i  z  początkiem  maja  wybrałem  
się do Gorycji. 

W Gorycji  udało mi  się  uprosić  komendę o  przydzielenie  kilkunastu 
wozów dla przeniesienia mebli na dworzec. Część starszych rzeczy musia-
łem jednak zostawić na miejscu na łaskę losu,  bo postanowiłem ratować 
raczej archiwum zboru, księgi różne i urządzenie kancelaryjne, które było 
własnością  zboru.  W  Gorycji  oba  dworce  były  zniszczone  i  nieczynne,  
było więc trzeba jechać do następnej stacji Prevačina, którą Włosi od czasu 
do czasu również ostrzeliwali, ale bez czynienia większych szkód. Pomię-
dzy  urzędnikami  kolejowymi  miałem  znajomych  ewangelików  z  Gorycji  
i  udało  mi  się  otrzymać wagon kryty  na  przewóz rzeczy.  Z  rzeczami  po-
jechałem  sam,  obawiając  się,  aby  mi  nie  poginęły  w  drodze.  Największe  
kłopoty były w Lublanie.  Ks.  Hegemann, który mi obiecał rzeczy przyjąć 
do siebie na strych plebanii, przyrzeczenie to cofnął, kiedy już byłem z wo-
zami  na  miejscu,  i  pozwolił  je  umieścić  na  strychu  kościoła.  Z  najwięk-
szym  trudem  po  krętych  wysokich  schodach  wynieśliśmy  wszystko  na  
górę, ale ledwie byliśmy gotowi z tą robotą, gdy wtem przychodzi kurator 
zboru i  nakazuje zniesienie rzeczy na dół,  mówiąc,  że strych kościoła się 
zawali – oczywiście była to przesadna i nierozsądna obawa, ale co było ro-
bić,  musieliśmy wszystko znosić z  powrotem na dół.  Przydzielono mi na 
dole na plebanii pokoik, który dawniej był używany na szkółkę niedzielną, 
ale  obecnie stał  pusty,  bo podczas wojny szkółka niedzielna była zwinię-
ta.  Umieściłem tam wszystko,  ale  po  kilku  miesiącach  bez  mojej  wiedzy  
meble przekazano spedytorowi, który sobie za trzy lata przechowania sło-
no kazał zapłacić, a przy przeprowadzce do tego wiele rzeczy mi poginęło 
i poniszczyło się. Na własnej skórze musiałem tego doświadczyć, jaki jest 
los uciekinierów wojennych, chociaż mnie ten los nie tak ciężko dotknął, 
jak bardzo wielu innych, którzy wszystko stracili.

Po pięciu dniach wróciłem do dywizji, gdzie na każdym kroku widać 
było gorączkowe przygotowania na następne dni; mnożyły się bowiem co-
raz więcej oznaki, że i Włosi przygotowują nad Isonzo jakąś akcję, i pew-
nym dla nas było,  że z  chwilą rozpoczęcia ataku od Tyrolu Włosi  na na-
szym odcinku odpowiedzą gwałtownie. Chodziły słuchy, że około połowy 
miesiąca  rozpoczną  się  działania  na  wielką  skalę.  Zabiegałem  o  to,  aby  
przed 15 jak najwięcej ludzi ściągnąć na nabożeństwo i Komunię Świętą,  
która  przecież  dla  niejednego  mogła  być  ostatnią.  W  niedzielę,  14  maja,  
odprawiłem nabożeństwo na otwartym polu w Brestowicy Dolnej w parku 
cesarzowej Elżbiety. Był to niewielki park na stoku wzgórza pod katolickim 
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kościołem; umieszczono tam popiersie zamordowanej cesarzowej Elżbiety, 
i stąd otrzymał park swoją nazwę. Odprawiałem tam potem nieraz nabo-
żeństwa. Na nabożeństwo przyszło sporo żołnierzy, było ich przeszło 100 
i wielu przystąpiło też do Komunii Świętej, przygotowując się na najgorsze 
przygody idących dni.

W następny dzień, 15 maja 1916 roku, rozpoczęła się ofensywa au-
striacka w Tyrolu. Uderzenie było tak silne i dla Włochów niespodzie-
wane, że w kilkunastu dniach mimo górzystego, silnie ufortyfikowanego 
terenu, wojska austriackie doszły do linii Asiago – Arsiero i zdobywszy te 
nadzwyczaj silne pozycje, wkroczyły już na włoskie terytorium i po zdo-
byciu dnia 3 czerwca twierdzy Ciengo miały już drogę otwartą na Nizi-
nę Lombardzką. Byłoby się wtenczas może skończyło katastrofą dla armii 
włoskiej, gdyby nie ofensywa rosyjska, o której wspomnę później.

Wódz włoski, Cadorna, dopiero teraz zorientował się w położeniu. Po-
nieważ główne siły włoskie stały nad Isonzo, przeto nakazał tu natychmia-
stowy atak, aby odciążyć front tyrolski; część sił przerzucił oczywiście na 
zagrożony odcinek w Tyrolu. 

I zaczęła się na naszym odcinku straszna walka, jakiej dotąd jeszcze 
nie widziałem. Ogień artyleryjski był tak gwałtowny, że wszystkie wzgórza 
na froncie wyglądały jak wulkany, zasłonięte ciężkim dymem. Straszne to 
było widowisko, zwłaszcza w nocy; wtenczas widziało się i ogień, bucha-
jący w górę z eksplodujących granatów, a od czasu do czasu przebłyskiwał 
długi wąż ognia, którym Włosi niszczyli austriackie rowy, polewając je ja-
kąś cieczą zapalającą się od razu w powietrzu. Napływ rannych do szpitala 
był olbrzymi. Strasznie wyglądali ci biedacy, czarni od dymu, w podartym 
ubraniu, oszołomieni jeszcze przeważnie okropnościami walki. Opowia-
dali straszne rzeczy o bojach zaciekłych, w których rowy przechodziły raz 
po raz w inne ręce; walka wśród tego piekła ognia i dymu toczyła się czę-
sto na noże i bagnety.

Ponieważ się dowiedziałem, że w Jumiano, gdzie w pobliżu frontu był 
nasz oddział szpitalny, umierają ciężej ranni bez zaopatrzenia, więc po-
śpieszyłem tam, aby być bliżej na miejscu, i spędziłem tam jedną noc na 
pracy wśród rannych, pomagając, jak umiałem. Na drugi dzień musiałem 
jednak wrócić do Brestovicy, ponieważ do dywizyjnego szpitala z kilku 
punktów napływali ranni i umierający, i dla mnie ważniejszym było być 
w takim centrum niż w jednym z punktów zbornych.

Przez trzy dni bez przerwy trwała ta straszna kanonada i walki, i tyl-
ko chwilami można się było położyć dla wytchnienia; potem się człowiek 
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zrywał na nowo, bo mu sumienie nie pozwalało odpocząć, podczas gdy 
tam może ktoś czekał na pomoc duchowną. Od czasu do czasu dla orzeź-
wienia wychodziłem na pole i patrząc się na ten okropny front, modliłem 
się za tymi biedakami, co tam padali jak muchy w morderczych bojach.

Po trzech dniach Włosi, nie wskórawszy nic, a straciwszy mnóstwo 
ludzi, wstrzymali na chwilę walki, ale jeszcze często ostrzeliwali cały teren. 
Teraz dopiero można było grzebać poległych. Z ewangelików zginęło rów-
nież sporo ludzi; wielu przepadło bez wieści, i nie wiedziano, czy się dosta-
li do niewoli, lub czy też może zostali zasypani gdzieś w rowach. Nie przy 
wszystkich pogrzebach mogłem być obecny, bo grzebano na różnych miej-
scach i śpieszono się z pogrzebem, bo zwłoki poszarpane w gorącu prędko 
się rozkładały. Między innymi pogrzebałem wtedy teologa ewangelickiego 
Lohmanna. Ojciec jego był nauczycielem w zakładach ewangelickich hra-
biny de la Tor w Russie koło Gorycji. Znałem całą rodzinę bardzo dobrze; 
brat zmarłego, również teolog, razem ze mną bez powodzenia ubiegał 
się o posadę w Gorycji. Zmarły należał do najlepszych naszych teologów 
we Wiedniu. Interesował się zwłaszcza wykopaliskami starożytnych ruin 
w Ziemi Świętej, i profesor nasz na fakultecie we Wiedniu, dr Sellin35 brał 
go kilkakrotnie ze sobą do tych prac. Rokował najlepsze nadzieje, i teraz 
mu wypadło życie położyć w boju, do którego sam się jako ochotnik zgło-
sił; zginął w pobliżu swojej wioski rodzinnej, bo Russie niedaleko stąd było 
położone. Na pogrzebie niewielu mogło być obecnych, każdy zajęty był 
pracą lub odpoczywał po walkach. Włosi gęsto jeszcze strzelali i niebez-
piecznie było stać na cmentarzu w Jamiano. Tuż przed pogrzebem ja sam 
skoczyć musiałem z innymi do przygotowanego grobu, bo niedaleko eks-
plodował granat, a odłamki niosło daleko. Tuż po mnie pogrzeb odprawił 
rzymskokatolicki kapelan i po powrocie opowiadał mi, że parę kroków od 
niego padł gruby odłam granatu i omal go nie zabiło.

W niedzielę, 21 maja, odprawiłem nabożeństwo w Brestovicy. Ponie-
waż deszcz padał, musiałem nabożeństwo odprawić w pokoju. Zebrało się 
trochę niedobitków z 31. pułku – zaledwie 26 ludzi! Była to niedziela Ro-
gate – módlcie się, i mówiłem o modlitwie, jako o tym największym uko-
jeniu i wzmocnieniu w boju, stawiając za wzór Chrystusa, który w najcięż-
szym swym boju w Getsemane w modlitwie znalazł znowu siłę. Mówiłem 
o modlitwie jako o tym złotym węźle, łączącym nas na froncie z naszymi 

35 Ernst Sellin (1867–1946) był niemieckim teologiem ewangelickim, który jako jeden z pierw-
szych akademickich biblistów łączył badania nad Starym Testamentem z archeologią.
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drogimi w domu, którzy się za nas modlą, a my za nimi. Ciężko mi było 
mówić, bo niejeden w serdecznym swym utrapieniu płakał. Żywo pozosta-
ła mi z tego nabożeństwa w pamięci postać śp. Tomoszka, gospodarza z Li-
gotki – skromny i cichutki, jak zawsze, stał z boku, wstrzymywał się od pła-
czu, ale łzy jak perły cichutko spływały mu po twarzy, i kiedym wspomniał 
o drogich, którzy w domu modlą się za nami, wiedziałem, że myśli jego 
idą w stronę Ligotki, Goduli, i moje myśli na moment tam poleciały; ale 
trzeba się było opanować i mówić dalej, abym tym biednym po wzrusze-
niu i łzach, których też potrzebowali wskazać w modlitwie źródło siły, któ-
rej im było trzeba jeszcze więcej. Do Komunii Świętej przystąpiła znaczna 
część obecnych, przygotowując się na dalsze niepewne losy. Śp. Tomoszka 
widziałem wtenczas ostatni raz; zginął w następnych walkach.

Przerzedzone ciężkimi walkami oddziały uzupełniono pośpiesznie 
nowymi ludźmi; wszystkie wioski, oczywiście ewakuowane z ludności cy-
wilnej, przepełnione były wojskiem. Urządzałem też, gdzie tylko dotrzeć 
mogłem, nabożeństwa jak w Malchinie, Medeazza, Mohorini; miejscowo-
ści te leżały blisko wybrzeża morskiego, i od czasu do czasu w wolniejszej 
chwili mogłem się pójść wykąpać w morzu koło Duino-Sistiana. Dziwne 
to było kąpielisko! Przychodziło tam dosyć dużo wojskowych, stacjono-
wanych w pobliżu. Tuż koło plaży wznosił się balon obserwacyjny, któ-
ry miał na oku włoską część wybrzeża koło Monfalcone; stamtąd Włosi 
nieraz ostrzeliwali tor kolejowy koło Nabreziny; nad naszymi głowami ze 
świstem przelatywały niekiedy ciężkie 28 cm pociski armatnie i z hukiem 
wybuchały poza nami. Czasami, kiedy działalność bojowa była żywsza, nie 
było wolno się tam kąpać.

Dużo zajęcia miałem w Gorjańsku. Były tam duże szpitale, w których 
koncentrował się ruch rannymi z wielkiego odcinka bojowego. Podczas 
silniejszej akcji bojowej całe podwórze bywało zastawione noszami z ran-
nymi i nieraz lekarze nie mogli nadążyć z pracą. Nieraz ciężko ranni, któ-
rych prędka operacja byłaby jeszcze uratowała, musieli czekać w kolejce 
i błagali o zmiłowanie, ale nadaremnie – niejeden umierał, nie doczekaw-
szy się pomocy.

W Zielone Świątki, 11 czerwca 1916 roku, odprawiłem nabożeństwo 
w Dolnej Brestowicy; obecnych było około 150 żołnierzy z najróżniejszych 
oddziałów; nabożeństwo odbyto się znowu w parku Elżbiety wśród zieleni 
drzew; śpiew nasz rozlegał się potężnie dookoła. Za tekst wziąłem ustęp 
z Dziejów Apostolskich, podkreślając działanie Ducha Bożego, który róż-
nymi językami przemawia, ale różne języki też jednoczy ku wspólnemu 
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Bożemu dziełu. Modlitwa o zjednoczenie przez Ducha Bożego powaśnio-
nych narodów zakończyła kazanie. W ogóle nieraz w kazaniach podkre-
ślałem ten kontrast, panujący pomiędzy światem a Bożym Królestwem, 
i następstwa tego przeciwieństwa – wojny, nienawiści i niepokoje u tego 
świata i wskazywałem na Chrystusa jako jedynego pomocnika i wybawi-
ciela z tego położenia. W dwa tygodnie później na tym samem miejscu 
wziąłem za tekst Księgi Izajasza 2, 2-6, gdzie prorok mówi o wiecznym po-
koju, który nastąpi, kiedy góra Syjon będzie centrum, środowiskiem naro-
dów, i wzywałem, byśmy wszyscy gorliwie pracowali nad przyśpieszeniem 
tych czasów.

Po nabożeństwie wyjechałem zaraz w daleką drogę do Gorycji, by 
w zborze swoim w drugi dzień Świątek odprawić również nabożeństwo. 
Odprawiłem je w domu u jednego z ogrodników, którzy mieli wielkie za-
kłady ogrodnicze tuż przy mieście. Zebrało się zaledwie kilka osób, cieszy-
li się bardzo, że mogli wziąć udział w nabożeństwie i spowiedzi. Za tekst 
użyłem ustęp z Ezechiela, gdzie Pan obiecuje zesłanie Ducha i pobudowa-
ne będą miasta, leżące w ruinie (Księga Ezechiela 36, 22-38). Kazanie do-
stosowane było do tła zburzonej Gorycji, a za cel miało obudzić nadzieję 
na lepszą przyszłość dla miasta i zniszczonego zboru i dla każdego oso-
biście, który po ruinach zbolałej i wzburzonej duszy swojej pozwoli wiać 
Bożemu Duchowi.

Nie zatrzymywałem się długo w Gorycji, bo mnożyły się oznaki, że 
nowe walki się zbliżają. Artyleria włoska okazywała wzmożoną działal-
ność i wstrzeliwała się na różne punkty – trzeba się było pośpieszyć, aby 
być w swoim oddziale w czasie nowych bojów.

Około połowy czerwca zaczęło się nowe piekło. Na drugi dzień bo-
jów otrzymałem wezwanie na pogrzeb Jana Molina z 6. Pułku. Pochodził 
z Górnego Żukowa i zginął koło Monfalcone („c” czyta się jak „k”). Po-
grzeb miał się odbyć w Pietra Rossa (Czerwona Skała). Była to mała bag-
nista dolinka tuż za wzgórzami 85 i 121; tamtędy prowadziła jedyna droga 
na te wzgórza i Włosi w czasie walk drogę tę wprost zasypywali pociskami; 
nazwano ją też słusznie drogą śmierci. Mimo woli zadrżałem, kiedy otrzy-
małem telefoniczne wezwanie na ten pogrzeb. Przygotowany na wszystko, 
wybrałem się zaraz z ordynansem, którego mi niedawno przydzielono; był 
to ewangelik, Czech z okolic Berna, porządny i silny chłopak, który w ra-
zie potrzeby mógł mi być pomocny.

Pędem przelecieliśmy przez najgorszy odcinek; chwilami musieli-
śmy padać na ziemię, kiedy granaty eksplodowały. Na szczęście były tam 
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pobudowane murki dla bezpieczeństwa, za które można się było rzucić 
w groźnej chwili. Cały teren skalisty wprost zryty był eksplozjami grana-
tów, których kawałki zaścielały wszystko dookoła. Ziemia żółta była od 
ekrazytu, którym granaty były napełniane. Na cmentarzu leżało sporo za-
bitych, którzy czekali na swoją kolejkę pogrzebu. W malutkim, dusznym 
baraku, gdzie była stacja sanitarna, chodził koło chorych zacny ks. Stumpf, 
o którym przedtem wspominałem. Poszedł ze mną na cmentarz i był na 
pogrzebie. Na żadnym pogrzebie nie miałem takiej muzyki, jak właśnie 
na tym: na wzgórzach huk wybuchających granatów, ze wszystkich stron 
ryk artylerii, który głośnym echem odbijał się od tych gołych czerwonych 
skał, a w górze raz wraz pękały szrapnele i kule sypały się dookoła. Tuż za 
nami sączyło się małe źródełko, dookoła którego cisnęli się często sprag-
nieni żołnierze; podczas kazania jednego z nich zabiło. Mówiłem na tekst: 
„Wszelkie ciało jest jako trawa i wszelka chwała człowieka jako kwiat tra-
wy; uwiędła trawa i kwiat jej opadł; ale słowo Boże trwa na wieki” (1 List 
św. Piotra 1, 24-25).

Nie chcąc narażać i ludzi, i siebie na śmierć, mówiłem krótko; o zniko-
mości człowieka niewiele było trzeba mówić, straszna rzeczywistość naj-
lepiej ją sama przedstawiała; na jej tle wskazałem na to, co trwa i na czym 
i my trwać możemy, choć nam śmierć w oczy zagląda.

Po pogrzebie mówiłem ks. Stumpfowi, że pozostanę na noc tutaj, by 
pomagać w pracy, ale on mi koniecznie odradzał, mówiąc: Ja tu zostać 
muszę i zostanę chętnie, bo tu mój oddział i moja służba, i mój obowiązek. 
Ty powinieneś być tam, gdzie chorych z różnych miejsc znoszą, bo jesteś 
sam jeden jako ewangelicki duszpasterz na całą dywizję; my katoliccy du-
chowni możemy być przy pojedynczych oddziałach, bo nas jest więcej. Idź, 
mówi, bo w nocy będziecie mieli przypływ wielu rannych. Pożegnałem 
się więc z nim, uznając słuszność jego wywodów, i wybrałem się w drogę 
powrotną. Trzeba było znowu przejść przez tę drogę śmierci; ledwie parę 
kroków na niej uszedłem, aż tu w samą drogę uderza granat ciężkiego ka-
libru, bucha w górę ogromny słup czarnego dymu i na wszystkie strony 
sypią się kamienie i gwiżdżą odłamki granatu; gdybym był o pół minuty 
wcześniej wyszedł, nie byłbym ocalał. Cóż było robić, innej drogi nie było. 
Wzięliśmy nogi za pas, jak to mówią, i całym pędem pary przelecieliśmy 
razem z ordynansem przez ten nieszczęsny odcinek strasznej drogi – na 
szczęście bez wypadku.

Następne dni bardzo były niespokojne; pagórki na froncie dymiły 
znowu jak wulkany; fale rannych przepływały przez szpitale, dużo było 
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pogrzebów. Między innymi pogrzebałem pewnego porucznika z Wiednia, 
nazwiskiem Reisch, i szeregowca z 31. Pułku Piechoty Marka Pawła z Cie-
szyna,  który  sobie  sam życie  odebrał  podczas  odpoczynku  pułku  w  Bre-
stowicy; strzelił do siebie z karabinu i omal przy tym nie zabił innych, bo 
zrobił  to w mieszkaniu.  Dostał  widocznie pomieszania zmysłów wskutek 
przejść na froncie.

Na parę dni walki przycichły i 25 czerwca, w niedzielę, mogłem zno-
wu odprawić nabożeństwo w Dolnej Brestowicy. Obecnych było około 70 
żołnierzy; wielu znajomych zaginęło znowu podczas ostatnich walk.

W  następny  dzień  wybrałem  się  do  pierwszych  linii,  aby  odwiedzić  
swoich  i  przypatrzeć  się,  jak  te  rowy wyglądają  po  tak  ciężkich  walkach.  
Rowów prawie że nie było; były one po prostu zdruzgotane pociskami i za-
mienione w kupy rozbitych kamieni. Żołnierze naprędce kamienie te usta-
wiali w niskie murki, aby mieć jaką taką ochronę przed kulami, a w nocy 
budowano nowe głębsze rowy w skale.  Odległość pomiędzy austriackimi 
i  włoskimi  rowami  była  gdzieniegdzie  tak  mała,  że  niekiedy  Włosi  obok  
ręcznych  granatów  rzucali  naszym  spragnionym  i  zgłodniałym  żołnie-
rzom pomarańcze, zachęcając ich, by się poddali, a będą mieli pomarańcz 
w bród. Za kupkami kamieni przyczajeni siedzieli żołnierze z karabinami 
nastawionymi do strzału. Aby przejść takie rowy, trzeba się było gdzienie-
gdzie  prawie  że  czołgać,  bo  gdyby  się  człowiek  wyprostował,  toby  zaraz  
dostał kulą w głowę.

Za jedną z  takich kup kamieni  znalazłem jednego z  naszych śląskich 
ewangelików;  w  jednej  ręce  trzymał  gotowy  do  strzału  karabin,  a  w  dru-
giej  jakąś  książeczkę,  z  której  pilnie  czytał.  Pozdrowiwszy  go,  pytam,  jak  
się  mu  powodzi.  Panie  pastorze,  jeszcze  nie  najgorzej  –  oto  mogę  sobie  
czytać  „Rajski  Ogródeczek”;  i  rzeczywiście  „Rajski  Ogródeczek”  Arndta  
to był, który tak pilnie czytał, książeczka nam ewangelikom na Śląsku tak 
dobrze znana36. Do głębi wzruszony popatrzyłem na tego człowieka, który 
wśród tego strasznego piekła wojny czyta sobie „Rajski Ogródeczek” i dla 
serca swego znajduje ukojenie.  Pomodliwszy się  z  nim krótko,  poczołga-
łem się dalej. Nazwisko zapomniałem, ale spotkanie to głęboko mi utkwiło 
w pamięci.

36  „Rajski  Ogródeczek”  był  zbiorem  modlitw  niemieckiego  teologa  luterańskiego  Jana  Arndta  
(1555–1621). Modlitewnik należał do popularnej literatury pobożnościowej i wywarł duży wpływ 
na środowiska pietystyczne i nie tylko. Dzieła Arndta były tłumaczone na większość języków euro-
pejskich i wiele pozaeuropejskich. Były one czytane nie tylko przez ewangelików, ale również kato-
lików oraz prawosławnych.
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Część  żołnierzy spała  w kawernach,  bo było południe;  w nocy wszy-
scy zwykle musieli czuwać. Kawerny, jak już wyżej wspomniałem, były to 
jaskinie, wykuwane w skale, gdzie się można było jeszcze najbezpieczniej 
schronić.  Żołnierze  nazywali  je  kawiarniami.  W  jednej  z  takich  kawern  
spotkałem  p.  Karola  Zielinę  z  Kocobędza;  był  zugsführerem  (plutono-
wym). Opowiadał mi, jak wiele już przeszedł, ale potąd zawsze szczęśliwie. 
Za cztery dni  miał  i  on być już nieboszczykiem! Podczas walk w następ-
nych dniach ciężki granat wybuchł u wejścia do kawerny i odłamkiem gra-
natu czy skały uderzony w głowę poległ; 1 lipca pogrzebałem go również 
w Pietra Rossa wśród podobnie niebezpiecznych okoliczności jak przy po-
grzebie śp. Molina, o którym wspomniałem wyżej. 

Następujące  dwa  tygodnie  należały  do  najcięższych  na  froncie  pod  
Doberdob.  Włosi,  którzy  równocześnie  zaczęli  atakować  i  na  froncie  ty-
rolskim, robili największe wysiłki i na gorycyjskim froncie; wojska austria-
ckie odpierały ich krwawo, ale same miały też bardzo poważne straty.

Prawie  codziennie  przychodziły  świeże  oddziały,  aby  uzupełnić  te  
straty  i  wyrównywać  powstałe  luki.  Ponieważ  miałem  mieszkanie  tuż  
obok  głównej  drogi,  więc  widziałem  oddziały  przychodzące  i  odchodzą-
ce  z  frontu.  Obok  mojego  mieszkania  było  wzgórze,  na  którego  stokach  
nieraz  pomęczone  marszem  oddziały  odpoczywały;  wychodziłem  wtedy  
zwykle do nich, szukając swoich ewangelików. Raz pod wieczór zauważy-
łem wielki oddział odpoczywający na tym miejscu. Wyszedłem do niego. 
Uwagę  moją  przykuł  do  siebie  od razu dowódca  oddziału,  młody oficer,  
na którego twarzy malował się tak dziwny smutek i ból, że nie można było 
przejść obojętnie obok niego. Przywitałem się z nim i po krótkiej rozmo-
wie wprost zapytałem, co jest przyczyną tego dziwnego smutku, jaki prze-
bija z jego twarzy.

Popatrzył się na mnie, jakby się wahając, czy ma przede mną otworzyć 
serce  swoje,  ale  widząc moje  szczere  współczucie,  powiada:  Choć jestem 
katolik,  ale  widzę  przed  sobą  współczującego  duchownego  i  człowieka  
i dlatego wszystko ci szczerze jak na spowiedzi powiem i wiem, że znajdę 
zrozumienie. Nie dlatego jestem przygnębiony, że idę na front, owszem idę 
na front po to, abym śmierć znalazł, bo jej po prostu szukam, a ona ucieka 
ode mnie. I  opowiadał mi, jako w Pradze, gdzie miał bogatych rodziców, 
poznał raz pewnego pana, który tak silny wywarł na niego wpływ, że przy-
wiązał się do niego całą duszą; opuścił rodzinę, która się go wyrzekła, i wy-
jechał z nim do Berlina, gdzie jednak ów człowiek odtrącił go po krótkim 
czasie od siebie. Zrozpaczony chciał sobie odebrać życie, strzelając w serce, 
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ale kula przeszła obok serca i został uratowany. Pokazywał mi bliznę po 
ranie. Wstąpił do bardzo ostrego zakonu pod Wiedniem, ale ponieważ 
nie był jeszcze wyświęcony, kiedy wybuchła wojna, więc musiał pójść do 
wojska i oto idzie na front i spodziewa się, że znajdzie śmierć. Do głębi po-
ruszyło mię, wprost przeraziło to jego opowiadanie. Starałem się go uspo-
koić, obudzić w nim wiarę i chęć do życia, przedstawiając mu, że nieraz 
człowiek nie wie, jaką drogą go Bóg prowadzi, i że może i on w życiu swo-
im jeszcze będzie potrzebny komuś, co podobne ma jako on usposobienie. 
Nie budź we mnie, powiada, ochoty do życia, w którym rzadko kto mnie 
w ogóle zrozumieć może, dla mnie najlepiej będzie, że głowę swoją położę 
pomiędzy te głazy, które same wyglądają jak głowy trupie; i rzeczywiście te 
białe głazy wapienne z wydrążonymi od deszczu dziurami wyglądały jak 
trupie głowy. Poruszony do głębi, bo pierwszy raz w życiu słyszałem po-
dobne zwierzenia, pożegnałem się, obiecując odwiedzić go na froncie.

Na drugi dzień spotkałem oddział jego poza Brestovicą; gdyśmy ze 
sobą rozmawiali, przehuczały tuż nad nami dwa największe (28 cm) po-
ciski artyleryjskie włoskie, które ze strasznym hukiem wybuchły w do-
mach pełnych ludzi. Pożegnałem się pośpiesznie z nim i poleciałem tam, 
wiedząc, że obecność moja jako duchownego może tam być potrzebna, 
bo ofiary wybuchów musiały być wielkie. Okropny widok przedstawił się 
moim oczom: jeden z granatów uderzył w domek pełny ludzi, rozerwał 
go na szczątki i wyżłobił w ziemi straszny lej; dół ten pełny był drgających 
jeszcze szczątków ludzkich i końskich, bo w podwórzu domku stały konie. 
W środku zasypany do pasa kamieniami siedział człowiek – okropna mara 
– głowa oberwana z włosów i cała zalana krwią; i chwiała się ta głowa na 
wszystkie strony, bo człowiek jeszcze żył i próbował się wydostać z kamie-
ni. Nie wytrzymałem tego widoku i uciekłem przerażony i dotąd się tego 
wstydzę, i teraz jeszcze niekiedy przypomina mi się ta okropna głowa ki-
wająca się przed moimi oczyma, jakby mi wyrzucając, że nie pośpieszyłem 
z pomocą. Byłbym, ochłonąwszy z przerażenia, pewnie zawrócił, aby po-
móc, ale już też służba sanitarna nadbiegła, aby pełnić swój ciężki obowią-
zek wśród tych domów, na które Włosi skierowali swój najcięższy ogień, 
ponieważ przez wioskę ciągle przechodziły różne transporty ludzi i mate-
riału frontowego. Szło to wszystko na front i tam w ogromnej części gdzieś 
przepadało, jak ziarno sypane do młyna, bo front włoski był to prawdziwie 
piekielny młyn na ludzi. 

Nasza 106. dywizja w tych ostatnich walkach tak została przerzedzo-
na, ludzie tak byli wyczerpani, że musiano całą dywizję wycofać z frontu 
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i odesłać ją na odpoczynek. Razem z dywizją i my duchowni zmieniliśmy 
miejsce pobytu, przenosząc się dalej w głąb kraju. Przy tym straciłem łącz-
ność i z owym nieszczęśliwym oficerem; spotkałem się z nim jeszcze parę 
razy,  nie  znajdując  żadnej  zmiany  w  jego  usposobieniu.  Pisałem  potem  
później  do  niego  z  rosyjskiego  frontu,  ale  nie  otrzymałem  żadnej  odpo-
wiedzi – pewnie znalazł to, czego szukał, ukojenie w śmierci! Był to jedyny 
wypadek,  jaki  spotkałem,  że  komuś  ten  front  śmierci  był  miłym  i  pożą-
danym,  bo  zresztą  wszystko  przed  tym  frontem  drżało.  Przekonywałem  
się  o  tym  naocznie,  stykając  się  z  żołnierzami,  wyciągniętymi  z  frontu.  
Odwiedzałem ich w oddziałach,  rozlokowanych w całej  okolicy.  Serce się 
człowiekowi krajało na widok tych wynędzniałych i do ostateczności wy-
czerpanych ludzi.  Opowiadali  mi o strasznych scenach w boju, o mękach 
wprost,  jakie  przechodzili:  do  ciągłego  niebezpieczeństwa  życia  dołącza-
ło się jeszcze straszne pragnienie, bo upał był wielki, a na gołych skałach 
wody nigdzie nie znalazł, a dowozić ją można było tylko w bardzo niewiel-
kiej ilości; wożono wodę w beczułkach osłami lub mułami, które również 
nie  chciały  iść  w  ogień.  Nieraz  i  głód  doskwierał  mocno.  Okropna  woń  
trupia napełniała powietrze, bo nieraz poległych nie można było wyciąg-
nąć z zasieków drucianych, a ciała prędko się rozkładały i okropny przed-
stawiały  widok.  Najstraszniej  nerwami  szarpały  krzyki  rannych,  którym  
nie można było pójść z pomocą i ginąć musieli wśród wielkich męczarni, 
nieraz o kilkanaście kroków od swoich towarzyszy.

Opowiadali  żołnierze  o  strasznych  scenach  w  walkach  koło  Monfal-
cone. Tuż nad brzegiem morza wznosiły się przy Monfalcone tzw. Adria-
werke;  były  to  tuż  przed  wojną  wybudowane  wielkie  chemiczne  fabryki.  
Znałem je bardzo dobrze, bo dyrektorem fabryki był ewangelik z Niemiec 
i wielu inżynierów i robotników było ewangelików. Tuż przed samym wy-
buchem  wojny  włoskiej  odwiedziłem  jeszcze  panią  dyrektorową  fabryki,  
która pozostała sama, bo męża powołano na wojnę. Prosiła mnie o radę, 
co robić, skoro Włochy wypowiedzą wojnę. Mieszkanie mieli bardzo bo-
gato urządzone i radziłem jej koniecznie, by jak najprędzej spakowała naj-
droższe przedmioty i wysłała je gdzieś w głąb kraju, bo mogą tu toczyć się 
ciężkie boje. Nie omyliłem się – Adriawerke stały się jednym z głównych 
celów artylerii austriackiej, bo w pobliżu nich rozmieściła się ciężka artyle-
ria włoska, a w samej fabryce nieraz schronienia szukały oddziały włoskie. 
Kilka kominów fabryki zwaliły austriackie pociski, a jeden potężny komin 
był przestrzelony przez granat, tak że dziurę na wylot widać było z naszych 
stanowisk, komin jednak mimo to się nie zwalił.
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Wspomniane „Adriawerke” starali się zdobyć Austriacy podczas 
owych walk w lipcu 1916 roku. Trzeba było jednak z naszych rowów do 
Adriawerke przechodzić przez niebezpieczne bagna. U stóp wzgórz bo-
wiem, na których stały austriackie wojska, wypływała po stronie włoskiej 
duża rzeka Timavo, która przez cały swój bieg płynęła pod skałami kra-
su i tuż przed morzem występowała nagle ze skał i zalewając całą okoli-
cę, uchodziła do morza. Przez bagniska tej rzeki musiały nasze kompanie 
brnąć, zanim doszły do Adriawerke. Był to szalony po prostu rozkaz. Wie-
lu ludzi potonęło w bagnach, część dotarła do Adriawerke, ale musiała się 
wkrótce cofnąć i brnąć znowu z powrotem przez zdradliwe bagna, ostrze-
liwana przy tym gęsto przez Włochów. Ciężko się słuchało opowiadań 
o tych strasznych walkach. Żołnierze drżeli na myśl, żeby znowu mieli iść 
na ten okropny front. Na piechotę, mówili, poszlibyśmy na rosyjski front, 
byleby tylko nie być w tym strasznym piekle.

Na niedzielę, dnia 16 lipca, zapowiedziałem nabożeństwo dla całej dy-
wizji we Wojszczycy. Była to wioska ślicznie położona na wysokiej górze, 
skąd roztaczał się przepiękny widok na okolicę i morze. Nabożeństwo od-
prawiliśmy w małym lasku; przyszło około 200 żołnierzy, z czego 88 przy-
stąpiło do Komunii Świętej. Na nabożeństwo przyszedł i generał Kratky 
ze swoim adiutantem i kilkoma oficerami ze sztabu. Nastrój był bardzo 
poważny ze względu na ciężkie straty w ludziach, jakie dywizja poniosła 
w ostatnich walkach, a nie wiedzieć co wszystkich czekało w najbliższych 
dniach.

Tymczasem miała wnet nastąpić ulga – dywizja została przeniesiona 
na rosyjski front.

Na rosyjskim froncie pod Brodami

Na rosyjskim froncie zaszły tymczasem wielkie zmiany. Pobita w roku 
1915 armia rosyjska, która się cofnęła daleko na wschód, poza Brody, Ko-
wel, Grodno i o której wielu sądziło, że nie będzie ona zdolną do większe-
go wysiłku, armia ta stosunkowo prędko się zreorganizowała. Już w mar-
cu 1916 roku rozpoczęli Rosjanie ofensywę na północy i przez jakiś czas 
poważnie zagrozili 10 armii niemieckiej, z powodu jednak wielkich strat 
chwilowo wstrzymali dalsze ataki.

Po klęsce Włochów w Tyrolu postanowiono przyśpieszyć ofensywę 
rosyjską, aby odciążyć front włoski. Dnia 5 czerwca 1916 roku zaczął swoje 
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operacje generał Brusiłow gwałtownym bębniącym ogniem artylerii. Nie-
mieckie wojska gen. Bothmera, wzmocnione XV korpusem tureckim pod 
dowództwem Szefhibassy, odparły atak na odcinku tarnopolskim, nato-
miast pod Łuckiem została rozgromiona IV Armia austriacka arcyksięcia 
Józefa Ferdynanda, i Rosjanie rychło dotarli do Stochodu. Nad Dniestrem 
Rosjanie również przełamali front Planzera-Baltina, zajęli Czerniowce, 
Kołomyję i zbliżyli się do karpackich przełęczy. Uderzenie nastąpiło i na 
północy koło jeziora Narocz.

Z tego powodu Austria musiała prędko zlikwidować swoją ofensywę 
w Tyrolu. Dnia 26 czerwca wojska austriackie pośpiesznie opuściły cały 
zdobyty na Włochach teren, skąd mogły już zadać poważny cios armii 
włoskiej i cofnęły się na stary front w Tyrolu; zyskane przez to siły prze-
rzucono od razu na front rosyjski na zagrożone odcinki. Ledwie tam tro-
chę załatano luki, aż tu Rosjanie znowu gwałtownie uderzyli nad Styrem 
na północ od Łucka, przełamali front austriacki w kilku miejscach, tak, że 
7 lipca niemiecki generał Linsingen musiał wojska swoje cofnąć również 
poza Stochód. W stronę Brodów mieli Rosjanie drogę prawie że otwartą 
i szybkie w tym kierunku robili postępy.

Zaczęto pośpiesznie wyciągać dywizje i z gorycyjskiego frontu, i wy-
syłano na północ, aby zagrodzić katastrofie. I nasza 106. dywizja pośpiesz-
nie została wpakowana do wagonów w Nabrezynie i innych okolicznych 
stacjach, i wysłana na rosyjski front. Jechaliśmy bez przystanku, nawet 
pośpieszne pociągi musiały nam ustępować miejsca; we Wiedniu pociągi 
nasze od razu z jednego dworca przesunięto na drugi i dalej w drogę! Za 
trzy dni byliśmy na miejscu – pod Brodami! (26 lipca 1916 roku).

Pułki naszej dywizji od razu wysłano w bój na front: położenie wi-
docznie było bardzo krytyczne. Silny huk armat, grzechot karabinów 
świadczył, że toczy się walka zażarta, i to blisko od Brodów.

Dowództwo 106. dywizji stanęło w samych Brodach, dalszy sztab, do 
którego należeliśmy i my, duchowni różnych wyznań, stanął w Smolnie tuż 
pod Brodami. Z powodu niepewnego położenia wcale nie wypakowaliśmy 
rzeczy z wozów, wszystko gotowe było do ewentualnego odwrotu. 

Pod wieczór poszedłem do samych Brodów, aby obejrzeć to sławne ży-
dowskie miasteczko (w mieście mieszkali niemal sami żydzi), które przed 
wojną żyło prawie wyłącznie z handlu z Rosją i przemytnictwa. Miasto 
było nieszczególne, prawie wszystko – parterowe domki, wszędzie pełno 
żydów, zaniepokojonych zbliżającą się coraz bardziej gwałtowną walką. 
Noc spędziliśmy na wozach.
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Na drugi dzień (27 lipca) po południu Rosjanie przerwali pod Broda-
mi nasz front; dwie sotnie Kozaków przez przerwę przeleciało i wpadli do 
miasta, gdzie było dowództwo dywizji. Na domiar złego dowódcy dywizji 
gen. Kraty’ego nie było na miejscu, poszedł bowiem zwiedzać stanowiska 
artylerii.  Kiedy mu zatelefonowano, że Kozacy w mieście,  nie chciał  wie-
rzyć, ale grzechot karabinów w mieście przekonał go o prawdzie. Nakaza-
no odwrót całej  dywizji!  Ciężki  to był  odwrót!  Na karkach siedzieli  nam 
Kozacy, których było z daleka widać, uwijających się na swych zgrabnych 
koniach,  przed  nami  zaś  były  zasieki  z  drutu  kolczastego,  przygotowane  
jako nowa zapora  w razie  odwrotu.  W zasiekach tych było  gdzieniegdzie  
tylko  zostawione  przejście  i  do  tych  przejść  wszystko  się  rzuciło  w  po-
płochu.  Wkrótce  i  te  przejścia  zabarykadowane  były  poprzewracanymi  
wozami  i  końmi,  bo  droga  była  ciężka,  piaszczysta  i  co  chwila  wozy  się  
przewracały. Do tego zapadł zmierzch i w lesie trudno się było orientować. 
Ciemności  rozświetlały  płonące  magazyny  i  dworzec  w  Brodach;  co  tyl-
ko można było podpalić, to podpalono, aby się to nie dostało Moskalom 
w ręce. Z lasów wydostaliśmy się wreszcie na otwarte pole; gdzie tylko się 
ruszyć,  wszędzie pełno uciekających wozów i  pieszych ludzi.  Panika była 
taka, że wielu oparło się dopiero aż o Lwów, skąd ich potem z powrotem 
cofnięto na front.

My  cofnęliśmy  się  za  Ponikowicę,  w  której  były  duże  stawy,  mogące  
dać ochronę przed następującymi Moskalami.

Nad ranem wyjaśniło się położenie. Moskale zatrzymali się nad Boł-
durką,  rzeczką  niewielką,  ale  tworzącą  wielkie  bagniska  i  trzęsawiska,  za  
którymi usadowiła się na nowo nasza dywizja i wstrzymała pochód rosyj-
ski. Tu miał się też potem utrwalić front wschodni, bo dalej Rosjanie już 
nie  mieli  się  posunąć  –  wyczerpani  byli  wielkimi  stratami  podczas  swo-
jej ofensywy, i zdaje się, zabrakło im też amunicji. Nawet przyłączenie się 
w tym czasie Rumunii do wojny niewiele pomogło Rosjanom.

Atakowali oni jeszcze nad Stochodem, ale 1 sierpnia ich atak został de-
finitywnie odparty; jedynie na południe od Dniestru udało się im jeszcze 
potem w sierpniu opanować Stanisławów i Nadwórnę, i na tym skończyła 
się ich ofensywa 1916 roku, która była właściwie ostatnią wielką i niebez-
pieczną  rosyjską  ofensywą  w  tej  wojnie,  bo  ofensywa  w  lipcu  roku  1917,  
już po obaleniu rządów carskich, po chwilowych powodzeniach wnet nie 
tylko została odpartą, ale wkrótce przemieniła się w klęskę i dalszy odwrót 
na wschód.
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Przez kilka następnych dni po odwrocie i zatrzymaniu Rosjan wszyst-
ko  na  naszym  odcinku  było  w  stanie  płynnym  –  oddziały  przesuwano  
z miejsca na miejsce, wytyczano nową linię, szukano stanowisk dla artyle-
rii itp. My duchowni też nie wiedzieliśmy, gdzie ostatecznie staniemy. Błą-
kaliśmy się z miejsca na miejsce. Ja poszedłem na dworzec w Zabłotcach, 
bo tam był największy ruch rannych i obecność moja mogła tam być po-
żądaną. I nie omyliłem się. Bez przestanku przyjeżdżały do Zabłocieć, jako 
najbliżej frontu położonej stacji, pociągi sanitarne i odjeżdżały pośpiesznie 
z rannymi, aby prędko zrobić miejsce dla następnych. Pociągi sanitarne na 
ogół urządzone były wzorowo i praktycznie.

W każdym takim pociągu obok wagonów do transportu rannych był 
wagon z salą operacyjną, mieszkaniem dla lekarzy (na jedną noc przyjęli  
mnie do siebie w gościnę);  można było przeprowadzić i  dezynfekcję  róż-
nymi aparatami. Była oczywiście i kuchnia dla chorych i obsługi. Dla cięż-
ko rannych były łóżka, dla lżej rannych zwykłe wagony towarowe z nosza-
mi i ławkami.

W Zabłotcach przy ogromnym ruchu rannych dosyć miałem zajęcia. 
Jednemu  z  umierających  ewangelików,  Niemcowi  Schafferowi,  udzieli-
łem  Komunii  Świętej;  zmarł  wkrótce  potem  i  pogrzebaliśmy  go  w  po-
bliżu  dworca.  Prosił  mnie  o  spowiedź  i  jeden  z  umierających  katolików,  
mimo że widział, iż jestem ewangelickim duchownym; oczywiście mu nie 
odmówiłem. 

Tym bardziej że katolickiego kapelana nie było na miejscu; wysłucha-
łem jego spowiedzi, do której katolicy są przyzwyczajeni, i udzieliłem mu 
rozgrzeszenia  i  umarł  spokojny.  Oczywiście  nie  żądałem od  niego  przej-
ścia  do  Kościoła  ewangelickiego,  jak  to  zawsze  czynią  księża  katoliccy,  
którzy tylko pod tym warunkiem udzielą umierającemu innowiercy roz-
grzeszenia;  niektórzy  z  nich specjalnie  takich umierających innowierców 
mają na oku i próbują ich na łożu śmierci jeszcze nawrócić, powiększając 
przez  to  nieraz  duchowe cierpienia  umierającego.  Nieraz  podczas  swojej  
pracy duszpasterskiej spotykałem się i spotykam z takimi objawami, które 
uważam nie za dobrodziejstwo, ale wprost za barbarzyństwo, dokonywane 
na bezbronnym nieraz umierającym, częstokroć na półprzytomnym. Nie 
chciałem ja  tego  błędu popełniać  i  sądzę,  że  postąpiłem w tym wypadku 
po chrześcijańsku. Doniosłem o tym wypadku zaraz rzymskokatolickiemu 
kapelanowi, który też na drugi dzień przyszedł i zaczął i on w Zabłotcach 
swoje urzędowanie. Oprócz ciężko rannych rozmawiałem i z lżej rannymi 
i chorymi, których setki przewijały się przez dworzec w Zabłotcach.
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W  następnych  dniach  ukończono  rozlokowanie  dywizji  na  nowym  
froncie.  Sztab  ściślejszy  zamieszkał  najpierw  w  Jasnej,  później  w  Barczy-
nie, sztab dalszy w Rudzie Brodzkiej, dużej wiosce położonej nad wielkim 
stawem. Z Rudy Brodzkiej poprzez bagniska, które tworzył tam Styr, do-
jeżdżało się do Huciska, niewielkiej osady na skraju dużego lasu. W lesie 
tym rozkwaterowały się tabory i magazyny, tam też był szpital dywizyjny, 
do którego my duchowni znowu zostaliśmy przydzieleni.

W Hucisku w lesie  odprawiłem też  30  lipca  pierwsze  na  nowym od-
cinku nabożeństwo, na którym było blisko 200 żołnierzy. Było to pewnego 
rodzaju dziękczynne nabożeństwo dla tych, co z włoskiego frontu i odwro-
tu spod Brodów ocaleli i teraz spokojnie w przyszłość spoglądać mogli, bo 
front rosyjski bez porównania bezpieczniejszy był od włoskiego.

Wkrótce przekonałem się jednak,  że Hucisko dla nas kapelanów jest  
nieodpowiednim  punktem.  Do  frontu  przez  piachy,  bagna  i  lasy  trzeba  
było  jechać  przeszło  dwie  godziny.  Ponieważ  zaś  w  Jasnej,  małej  grupce  
domów  w  pobliżu  frontu,  rozlokował  się  oddział  naszego  szpitala,  więc  
w  porozumieniu  z  innymi  kapelanami  poprosiłem  dowództwo  dywizji  
o  pozwolenie  przeniesienia  się  do  Jasnej,  na  co  się  gen.  Kratky  od  razu  
zgodził.  Nie  było  tam  jednak  pomieszczenia  dla  nas  i  musieliśmy  kilka  
nocy spać pod namiotami. Na domiar złego przyszły zimne deszcze z wia-
trem. Raz w nocy wiatr zerwał mi namiot i  w deszczu, w bagnistym lesie 
spać musiałem aż do rana i  przeziębłem bardzo.  Skutki  tego miałem od-
czuć później.

Ponieważ  oddziały  techniczne  zajęte  były  umacnianiem  frontu  i  nie  
było mowy o tym, by nam wkrótce mogły pobudować mieszkania, przeto 
musieliśmy się sami zabrać do roboty i  budować sobie baraki.  Niedaleko 
od  nas  była  mała  osada  Smolarze  i  stamtąd  przywieźliśmy  desek  i  okien  
z domów i pobudowaliśmy oczywiście nie baraki, ale po prostu budy, przez 
które  wiatr  dmuchał,  ale  przynajmniej  deszcz  nam się  już  nie  lał  na  po-
słanie. Katolicki kapelan ks. Skiva, który cierpiał na reumatyzm, nie mógł 
znieść  tych niewygód i  poprosił  o  przeniesienie  go z  frontu w głąb kraju;  
na jego miejsce przybył wnet ks. Fija, zmadziaryzowany Słowak, człowiek 
spokojny i zgodliwy; tylko na temat narodowy toczyliśmy ze sobą niekiedy 
nawet ostre dysputy.

Przybywszy  do  Jasnej,  wybrałem  się  na  drugi  dzień  na  zwiedzenie  
nowego frontu. Odcinek nasz ciągnął się wzdłuż bagien rzeczki Bołdurki 
poprzez wioski: Ceyichnię, Hołotówkę, Łahodów. Chatki w stronę kolonii 
Berlin na północy;  nie  mogłem się  dowiedzieć,  czy ów Berlin był  kiedyś 
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niemiecką kolonią, czy też słowiańską osadą, bo zresztą nazwa Berlin jest 
słowiańskiego pochodzenia i tam, gdzie dziś jest stolica Berlin, była kiedyś 
słowiańska osada, skromny Berlin. Po drugiej stronie bagien widać było 
Brody i tam się ciągnął front rosyjski w dosyć znacznej odległości. Tylko 
koło Hołotówki i Cegielni, gdzie bagna były mniejsze, front rosyjski był 
blisko i to było jedyne miejsce, gdzie niebezpieczniej było chodzić. Poza 
tym cały front był bezpieczny, chyba że od czasu do czasu zawitał jakiś 
granat rosyjski, ale i te granaty, o ile wprost nie trafiły, nie wyrządzały wiel-
kiej szkody. W znacznej części tonęły w bagnistym terenie, nie wybucha-
jąc wcale, a o ile wybuchały, to obrzucały błotem, a nie kamieniami jak na 
włoskim froncie. Rosjanie zresztą byli ostatnimi ofensywami mocno wy-
czerpani i nie okazywali większej ochoty do walki. 

Widziałem, zwiedzając front, jak z bagien wychodzili niekiedy żołnie-
rze rosyjscy, uciekinierzy i dobrowolnie poddawali się – dla siebie samych 
czynili bardzo nieroztropnie, szli bowiem do niewoli na pracę i głód, który 
w mocarstwach centralnych naprawdę już począł wszystkim, a zwłaszcza 
jeńcom dokuczać.

W nowo zakładanych rowach na froncie dużo było pracy; gdzie było 
trochę wyżej, tam piasek, który się ciągle osuwał, i trzeba było bić w ziemię 
pale i kłaść między nie plecionki z wikliny, aby rowy się jako tako mogły 
trzymać. Na miejscach bagnistych stawiano ściany z darni i umacniano je 
również palami i plecionkami. Mieszkania budowano albo w ziemi, a na 
bagnach nad ziemią, ale musiano je umacniać u góry przed możliwymi 
pociskami. Była to praca ogromna, tym bardziej że drzewo było trzeba 
zwozić z dalsza, bo samego frontu z drzew nie wolno było ogałacać dla 
własnego bezpieczeństwa. I padały lasy całe pod siekierą żołnierza; a prze-
śliczne to były lasy, w których staliśmy. Należały do p. Schmida, który 
prowadził bardzo racjonalną gospodarkę lasową i rolną w tych okolicach. 
Żołnierz nie umiał też uszanować tych lasów; zamiast np. ścinać drzewo 
u samego dołu, ścinał je na wysokości 1,5 metra, bo mu tak było wygod-
niej ciąć czy rznąć.

Ogromne ilości drzewa były potrzebne również do budowania dróg. 
Na bagnach i w piaskach budowano drogi, kładąc drzewo obok drzewa 
i przywiązując je do pali wbijanych w ziemię. Z początku wygodnie się na 
takich drogach jeździło, ale prędko drzewa rozpadały się, i to nierówno, 
tak że droga taka była wprost męczarnią, bo wózkiem rzucało jak piłką; 
Niemcy nazwali też te drogi „Prügelwege” (prügeln znaczy bić).
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Na  niedzielę,  dnia  4  sierpnia  nabożeństwo  zapowiedziałem  w  Łako-
dowie;  blisko frontu stała  tam cegielnia,  która  łatwiej  służyła  jako punkt  
zborny. Nabożeństwo musieliśmy odprawić w lesie, bo chałup żadnych nie 
było. Później koło cegielni zbudowaliśmy razem z ordynansem piękny oł-
tarz z pni brzozowych; miejsce było trochę wzniesione pod dębem, dokoła 
ustawiliśmy ławki i w ten sposób stworzyliśmy kościół polowy bez dachu. 
Urządzali tam potem nabożeństwa i katolicy. Gen. Kratky’emu, który nas 
również zaszczycił tam obecnością swoją na nabożeństwie, bardzo się ten 
oryginalny kościół podobał.

Miał  on  jednak  tę  niedogodność,  że  podczas  deszczu  i  w  zimie  nie-
wygodnie tam było stać. Musiałem więc zawczasu na zimę oglądać się za 
innym pomieszczeniem na nabożeństwa.

Znalazłem je w Smolarzach. Była tam ogromna gorzelnia we folwarku 
p.  Schmida.  Gorzelnię  tę  zbudowaną  z  cegieł  żołnierze  do  cna  rozebrali,  
potrzebowali  bowiem  cegieł  na  budowę  pieców  itp.  Zostały  tylko  maga-
zyny,  które  zbudowane  były  z  cementu.  W  jednym  z  tych  magazynów  
urządziłem kaplicę;  była  ona  bezpieczną  przed  mniejszymi  –  pociskami,  
bo powała była silna, z grubego cementu. Zbudowaliśmy ołtarz, ustawili-
śmy ławki; postarałem się i o polowe piecyki do ogrzewania i w ten sposób 
uzyskaliśmy bardzo dogodne miejsce na odprawienie nabożeństw. Katoli-
cki kapelan dywizji prosił również o pozwolenie na odprawianie tam swo-
ich nabożeństw, na co się oczywiście zgodziłem.

Zajęcia na ogół miałem dużo. Wobec złych dróg prawie wszędzie było 
trzeba dochodzić piechotą, a oddziały były bardzo porozrzucane po lasach. 
Całymi dniami włóczyłem się po tych lasach, pogoda jesienna na szczęście 
była  dobrą  i  gdzie  tylko  dojść  mogłem,  wyszukiwałem  swoich  ewangeli-
ków, rozdając im różne broszurki i gazetki ewangelickie w najróżniejszych 
językach,  dostawałem je  od redakcji  różnych gazet  kościelnych,  które  na 
moją prośbę chętnie je przysyłały dla żołnierzy w polu.

Z  końcem  września  poprosiłem  o  urlop,  który  spędziłem  przez  trzy  
tygodnie  w  domu  w  Śmiłowicach.  Do  Gorycji  nie  mogłem  już  jechać,  
bo  w  międzyczasie,  z  początkiem  sierpnia  zajęli  ją  Włosi,  skorzystawszy  
z osłabienia 4 frontu austriackiego z powodu ofensywy rosyjskiej. 

Urlop  taki  wojenny  był  prawdziwym  błogosławieństwem  dla  cia-
ła  i  duszy.  Wśród  wygód  życia  domowego  odpocząć  sobie  mogło  ciało,  
strudzone  tym  prawdziwie  cygańskim  życiem  włóczęgi  na  froncie,  tym  
bardziej że w domu, dzięki przezorności matki, było wszystkiego dosyć – 
nie było trzeba przeżuwać tych kartek chlebowych, jak to niestety czynić 
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musieli biedacy po miastach; był dobry żytni chleb domowy, jakiego trze-
ba było poszukać daleko wokoło, a i do chleba zawsze się coś znalazło. 
Przede wszystkim jednak w spokojnym i miłym życiu rodzinnym odpo-
cząć sobie mogła dusza, szarpana na froncie tylu przeżyciami. Opowiadali 
mi w pierwszym roku wojny, że ich krewni, wróciwszy z frontu na urlop, 
mieli w oczach coś dzikiego i niesamowitego; ten dziki wyraz oczu łagod-
niał jednak po kilkunastu dniach pobytu w domu. Teraz to sam dobrze ro-
zumiałem i odczuwałem.

W wiosce rodzinnej zaszły tymczasem dalsze wojenne zmiany. Na ze-
wnątrz niby domy te same, ale jeśli wejść do domów – prawie wszędzie 
widziało się wyciśnięte znamię wojny. W niejednym domu zabrakło i go-
spodarza, i syna, i parobka; okrutna wojna wymiatała coraz gruntowniej 
wszystkie męskie siły, zostawiając po nich tęsknotę i ciche łzy, i całą tę 
ciężką znojną pracę, która teraz zwaliła się na barki niewiast. I borykały 
się one z ciężkim losem – ciała wydoliły pracy, ale dusze cierpiały; pola 
były uprawione niemal jak dawniej, gdzieniegdzie może nawet i lepiej, bo 
niejedna zapobiegliwa niewiasta, otrzymując nieraz dość znaczne zapo-
mogi wojenne, i pole lepiej mogła uprawić, i dom oporządzić – a jednak 
po ciemnych kątach domów snuły się cienie tych, którzy na froncie cier-
pieli, albo w dalekiej Rosji smutne prowadzili życie, albo też byli w mogile, 
nie wiedzieć nawet gdzie. Były i takie domy, z których te cienie starano się 
wypędzić grzechem...

W pracy na polach widziało się obcych ludzi, w dziwnych ubraniach – 
to rosyjscy jeńcy wojenni, których znaczne zastępy przydzielano do pracy 
rolnej. Byli to na ogół dobrzy pracownicy i spokojni ludzie, sami bardzo 
z tego zadowoleni, że nie musieli siedzieć o głodzie i chłodzie w obozach 
wojennych. Na mieszkanie przydzielono im domek na „Dordowicach”, 
gdzie wieczorami śpiewali nieraz swoje smętne pieśni rosyjskie, a w wol-
nych chwilach wyrabiali różne piękne ozdoby z drzewa. Odwiedziłem ich 
tam raz. Panie, pytali się niecierpliwie, kiedyż się ta wojna skończy? Dusze 
ich rwały się do dalekiej Rosji, a z dalekiej Rosji znowu tak samo wzdy-
chali nasi, tam niecierpliwie czekający powrotu. Westchnienia te wzajem-
ne nie mogły się jednak przedrzeć przez fronty; uderzały w nie tysiączne 
pociski i bezsilne opadały one na skrwawione ziemie. Czasem jakaś kart-
ka z dalekich nieznanych okolic zawitała do domów z pozdrowieniami 
serdecznymi; przechowywano ją jako świętość; niejedną łzą była oblana 
w Rosji przy pisaniu i łzą oblana w domu przy czytaniu. Niektórzy kartki 
takie poddawali chemicznemu badaniu i odkrywano nieraz tajne pismo, 
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które coś innego donosiło, niż to głosiły wyraźne litery pisma. W wypad-
kach nadużyć pomagała potem niekiedy akcja Czerwonego Krzyża, który 
na podstawie międzynarodowych umów miał  prawo wglądnąć w niejed-
no miejsce i łagodzić cierpienia nie tylko rannych, ale i zdrowych jeńców 
wojennych.  Zastępstwa  państw  neutralnych  też  wielkie  w  tym  względzie  
oddawały  usługi;  wszystko  to  jednak  mało  było  w  porównaniu  z  tym  
ogromem  cielesnych  i  duchowych  cierpień,  które  z  niewielkimi  wyjątka-
mi  przechodzić  musieli  jeńcy  w  dalekich  krajach.  Niepewność  o  ich  los  
srodze trapiła niejedno serce. Może też po części dzięki temu z rosyjskimi 
jeńcami u nas po wsiach na ogół obchodzono się bardzo dobrze, wierząc, 
że to może dodatnio odbije się i na losie naszych jeńców w Rosji i jak się 
potem okazywało, to traktowanie naszych ludzi przez cywilną ludność ro-
syjską wcale nie było najgorsze.

W  moim  domu  rodzinnym  również  dała  się  odczuć  wojna:  oprócz  
mnie otrzymał powołanie do wojska i najmłodszy brat Paweł, który z po-
wodu ciężkiej choroby w roku 1914 z początku nie został zaciągnięty, póź-
niej jednak i on musiał się stawić i miał tę wojnę przypłacić swym młodym 
życiem; szwagier,  mąż starszej  siostry,  stał  na froncie  tyrolskim,  a  siostra  
razem z rodziną zjechała na stały pobyt do rodziców; narzeczony młodszej 
siostry dostał się do niewoli rosyjskiej na początku wojny; jedynie najstar-
szy brat, który był zajęty przy przemyśle za granicą, pozostał przy swoim 
zawodzie.

Nie ma się czemu dziwić, że i myśmy się wszyscy pytali, kiedy będzie 
koniec tej strasznej zawieruszy. Kiedy 27 sierpnia 1916 roku Rumunia wy-
powiedziała wojnę Austrii, wtedy się zdawało, że to już teraz naprawdę ko-
niec się zbliżał. Takie było przekonanie i na froncie pomiędzy sztabowymi 
oficerami austriackimi, którzy pospuszczali głowy. Bano się przede wszyst-
kim  ataku  Rumunów  na  południe,  na  Bułgarię,  przez  co  armia  rumuń-
ska byłaby podała rękę armii koalicyjnej Sarraila, która stała w Macedonii 
i  świeżo  została  wzmocnioną  sześciu  dywizjami  serbskimi,  powstałymi  
ze  zreorganizowanych  na  Korfu  resztek  dawnej  serbskiej  armii.  Gdyby  
Rumuni byli wykonali świeżymi siłami ten atak, byliby zarazem Bułgarię 
i  Turcję odcięli  od mocarstw centralnych i koalicyjne okręty byłyby wnet 
mogły wypłynąć na Morze Czarne i pomóc na nowo Rosji. Byłoby to woj-
nę na niekorzyść mocarstw centralnych znacznie skróciło (na froncie ma-
cedońskim zaczęło się też w 1918 roku rozbicie frontu mocarstw central-
nych!). Tak się jednak w roku 1916 nie stało. Dla sprawy Polski oczywiście 
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stało się tak lepiej, bo o powstaniu wolnej, zjednoczonej Polski nie było co 
marzyć bez rozbicia Rosji – ale o tym później.

Rumuni w sierpniu 1916 roku zamiast pójść na południe, rzucili się 
całą siłą przez Karpaty na Siedmiogród, aby jak najprędzej uwolnić z wę-
gierskiego jarzma siedmiogrodzkich Rumunów. Pozwolono im iść da-
leko; zbierano siły i ze wszystkich stron uderzono na nich i rzucono ich 
na Karpaty. Od 26 września do 10 października wrzała ciężka walka pod 
Hermanstadt-Kronstadt, w której Rumuni zostali pobici. Mackensen, któ-
ry na froncie rumuńskim objął naczelną komendę, uderzył dnia 19 paź-
dziernika z wojskami bułgarskimi od południa i dnia 28 października za-
jął rumuński port Konstancę nad Morzem Czarnym. Rumuni, cofając się 
przez Karpaty, stracili mnóstwo sprzętu wojennego i ludzi – Rumunia była 
rozgromiona i tylko część armii potrafiła zająć i utrzymać stanowiska we 
wschodniej części swojej ojczyzny. 

Ważne te nadzwyczaj wypadki rozgrywały się z błyskawiczną szybko-
ścią właśnie podczas mojego pobytu na urlopie w domu (od 29 września 
do 19 października). Na nasze pytania, kiedy się wojna skończy, jasną się 
stawało rzeczą: nieprędko! Przeczuwaliśmy, że koalicja nie popuści, aż 
zwycięży, a tu mocarstwom centralnym nowa przybyła pomoc: kukurydza 
i zboże, a przede wszystkim nafta rumuńska. Trzeba się było teraz znowu 
liczyć z dłuższym trwaniem wojny.

Z tym uczuciem wyjechałem z powrotem na front, wyjechałem jednak 
z nowym zapasem sił po tym wytchnięciu w domu.

Komendę dywizji zastałem na tym samym miejscu, w Jasnej na zachód 
od Brodów. Tymczasem pobudowano tam jednak dużo budynków z drze-
wa. Dla nas kapelanów trzech chrześcijańskich wyznań przeznaczono bu-
dyneczek z czterema komórkami, jedną dla ordynansów. W komórce po 
wstawieniu łóżka ledwie się było można obrócić; okienko było malutkie, 
ale najważniejsza to to, żeśmy mieli światło elektryczne. Sprowadzono bo-
wiem motor dla wytwarzania prądu elektrycznego i nadchodzące długie 
wieczory zimowe stały się nam przez to znośniejszymi, bo można było 
czytać wieczorami.

Wybudowano również dużą salę stołową, gdzie schodziliśmy się na 
obiady i wieczerze. Pomiędzy żołnierzami znalazło się kilku muzykantów 
i zorganizowano małą orkiestrę, która od czasu do czasu grywała wieczo-
rami. Jedzenie również lepsze było niż na froncie włoskim. U chłopów 
okolicznych można było za dobre pieniądze niejedną rzecz zakupić; skła-
daliśmy się wszyscy na te zakupy i ułatwialiśmy kucharzowi urzędowanie 
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ku naszej własnej korzyści. Amatorom polowania od czasu do czasu uda-
wało się zabić dzika lub sarnę w ogromnych lasach okolicznych. Przez ja-
kiś czas miewaliśmy dosyć dzikich kaczek. Na błotnistych terenach pomię-
dzy naszymi i rosyjskimi liniami było ich mnóstwo i pod zachód słońca 
zawsze wylatywały na leże; wtedy wszystkie karabiny puszczano w ruch na 
biedne kaczki. Parę razy myślałem, że się znowu bitwa zaczyna, a to tym-
czasem była bitwa z kaczkami. Po takiej bitwie następowało zawieszenie 
broni i Austriacy, i Rosjanie zbierali razem w zgodzie zabite kaczki, tak jak 
Izrael zbierał przepiórki na pustyni. Ale niedługo było tej zgody, bo przy 
tej sposobności żołnierze czy z jednej, czy z drugiej strony dawali drapaka 
do nieprzyjaciela i komendy zakazały tych serdeczności, na czym zyskały 
tylko kaczki. Kazano też i oszczędzać amunicję.

Żołnierzom szeregowym też z jesieni nie było najgorzej; było sporo 
opuszczonych pól ziemniaków, które sobie kopali i piekli w ogniskach. 
Nawet biedne koniska odżyły trochę; woźnice nasi nasuszyli i nazbiera-
li trochę siana, a mój Vesely to tam gdzieś na polach nawet owsa nadarł 
i nagromadził, by trochę odżywić zmizerowane konie. Jesień w tym roku 
nie była najgorsza; mogłem więc robić bliższe i dalsze wycieczki celem 
odwiedzenia oddziałów. Ewangelików przybyło mi sporo, ponieważ przy-
dzielano do naszej dywizji niektóre niemieckie formacje, w których była 
większość ewangelików z Prus i innych krajów niemieckich. Przy naszej 
komendzie dywizji był oddział niemiecki radiotelegraficzny, który odbie-
rał depesze radiowe, tak że codziennie mieliśmy najświeższe wiadomości 
z różnych central radiowych. W pobliskim lesie stały oddziały tzw. Deu-
tsche Schall-Messtruppen, które za pomocą odpowiednich aparatów mo-
gły dosyć dokładnie oznaczyć miejsce, gdzie stało działo nieprzyjacielskie, 
którego huk wystrzału się słyszało. Było to ważną rzeczą, bo wtedy można 
było od razu skierować ogień armatni w tę stronę i zniszczyć lub zmusić 
do milczenia artylerię nieprzyjacielską.

Wobec dobrej pogody nabożeństwo niedzielne mogłem jeszcze odpra-
wić pod gołym niebem w Łahodowie przy cegielni, przy polowym ołta-
rzu, o którego wybudowaniu przedtem wspominałem. Tak też w niedzielę, 
dnia 29 października, odprawiłem nabożeństwo reformacyjne, w którym 
wzięło udział 194 żołnierzy. Nabożeństwo odbyło się w języku niemieckim 
i polskim. W polskim kazaniu na podstawie tekstu z Psalmu 46, który słu-
żył Lutrowi za podstawę pieśni: „Warownym grodem...”, rozwinąłem bliżej 
myśl, zawartą w wierszu pierwszym: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratun-
kiem we wszelkim ucisku najpewniejszym”.
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W następną niedzielę odprawiłem nabożeństwo również tam, ale po-
tem nastąpiły już szarugi jesienne i zimna i nabożeństwa przenieśliśmy od 
12 listopada do kaplicy w Smolarzach, wybudowanej w magazynach go-
rzelni, jak o tym przedtem wspominałem. Święto umarłych, które Kościół 
ewangelicki obchodzi w ostatnią niedzielę Trójcy, postanowiłem jednak 
odprawić na cmentarzu. Tuż obok komendy dywizji założono cmentarz 
wojenny, na którem już sporo żołnierzy było pogrzebanych. I ewangelików 
leżało już tam kilkunastu; byli to prawie wszystko Węgrzy, polegli na od-
cinku, sąsiadującym z nami od południa, gdzie rowy rosyjskie były bardzo 
blisko i częste tam były wypadki śmierci. Na tym cmentarzu przy sprzy-
jającej pogodzie odprawiłem Święto Zmarłych w dniu 26 listopada. Na 
nabożeństwo przyszedł i dowódca dywizji, i wielu katolików, tak że cały 
cmentarz pełny był żołnierzy. W kazaniu zwróciłem uwagę na to, że choć 
jesteśmy w obliczu śmierci, to większą uwagę powinni poświęcać temu 
życiu, które się ze śmiercią zaczyna. Jeszcze niedawno w Krakowie spot-
kałem się z pewnym panem katolickiego wyznania, który mi opowiadał, 
że był na tym nabożeństwie i w ogólnych zarysach przypomniał mi treść 
kazania.

W dwa dni później odprawiłem podobne nabożeństwo w Hucisku, na 
które przyszło blisko 200 żołnierzy.

Dnia 2 grudnia odprawiliśmy w Łachodowie uroczyste żałobne nabo-
żeństwo z powodu zgonu (20 listopada 1916) cesarza Franciszka Józefa I. 
Dziwne uczucia ogarniały serca nasze. Sędziwy cesarz bądź co bądź był 
popularną w Austrii postacią; my Polacy za jego panowania osiągnęliśmy 
w Austrii o wiele lepsze stanowisko niż przedtem, choć co prawda i klę-
ski wojenne Austrii niemało się do tego przyczyniły, że państwo to było 
zmuszone sprawiedliwiej traktować różne narodowości, ale zawsze od 
stanowiska samego monarchy wiele też zależało. Podobnież i jako ewan-
gelicy za czasów długiego panowania zmarłego cesarza doczekaliśmy się 
sprawiedliwszego niż przedtem traktowania. O ujemnych stronach cha-
rakteru panowania starego cesarza lud oczywiście prawie nic nie wiedział, 
i dlatego postać jego cieszyła się wielką popularnością i wielu podczas 
wojny z jego osobą łączyło los starej Austrii. Kiedy umarł, to wielu mia-
ło wrażenie, że z nim razem do grobu niosą starą Austrię. Od młodego 
cesarza Karola niewiele oczekiwano, chodziły głuche wieści, że lubi życie 
hulaszcze, i niedługo po jego śmierci słyszałem taki żart niemiecki: „Karl I, 
der erste letzte, Wilhelm II, der zweite letzte” (Karol pierwszy ostatni, Wil-
helm drugi ostatni); a kiedy młody cesarz ustanowił odznakę dla żołnierzy 
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frontowych – Karl-Truppenkreuz, to żołnierze nazywali tę oznakę: Krzyż 
Karola Trupa. Byli też tacy, co po młodym cesarzu spodziewali się więcej 
energii i mieli nadzieję, że będzie bardziej samodzielny wobec niemieckie-
go sprzymierzeńca i na własną rękę poprowadzi politykę Austrii i da sko-
łatanemu państwu pokój. Niemiecki sprzymierzeniec tak dalece narzucał 
swoją wolę Austrii, że nawet wielu Niemców austriackich głośno na to sar-
kało. Podobno cesarz Karol próbował i tych samodzielniejszych kroków, 
ale spółka niemiecko austriacka tyle już rzeczy miała za sobą, że trzeba 
było i przez błoto, i piaski brnąć wspólnie i dalej, przy czym stara Austria 
zawsze miała być poszkodowaną. Najlepszym tego przykładem sprawa 
Polski w pokoju brzesko-litewskim – o czym wspomnimy później. 

Tymczasem wszystko pozostało po staremu. Wojna toczyła się da-
lej. Nastała trzecia zima wojny. Na nowym froncie, na wschodzie zima ta 
była ostra. Po deszczach, które tak rozmoczyły wszystkie drogi, że prawie 
wszelka komunikacja musiała ustać: nastały silne mrozy i spadły obfite 
śniegi. Odbiło się to fatalnie na zaprowiantowaniu armii. Przez kilkanaście 
dni zabrakło na przykład zupełnie paszy dla koni. Biedne te stworzenia, 
już i tak wycieńczone do ostateczności, padały jak muchy. Z naszych koni 
kapelańskich padła połowa; po zabiciu w żołądku znaleziono same troci-
ny, bo biedne stworzenia zjadły łoje od wozu i deski ze żłobu. Skutkiem 
tego nas kapelanów posprzęgano po dwóch na jeden wóz; potąd miał każ-
dy jeden wóz do swojego rozporządzenia. Mnie dano spółkę z rabinem, 
z którym miałem ciągłe „hece”, bo jak już dawniej wspominałem, był to 
ortodoksyjny żyd z Miskolczu z Węgier, który nie jadał z nami, ale z or-
dynansem gotował sobie koszerne jedzenie. Chciał ciągle koni, bo wy-
jeżdżał kupować jajka itp. w okolicy. Ile razy go chciałem wyciągnąć na 
wspólny wyjazd na front, to miałem z nim sto pociech, bo bardzo był bo-
jaźliwy – w przeciwieństwie do swojego poprzednika, który miał odwagę 
Makabeuszów.

Mnie tymczasem wózek stał się więcej potrzebnym niż kiedykolwiek; 
przybyło mi bardzo dużo pracy. Na południe od nas, w Kolpinie rozloko-
wał się 19. Pułk Piechoty Węgierskiej, gdzie było bardzo dużo ewangeli-
ków. Nieraz tam musiałem zachodzić, co nie bardzo było bezpiecznym, 
bo kule tam z powodu bliskości rosyjskich okopów szły gęsto i częste były 
wypadki. Na nabożeństwach w Kolpinie miewałem po kilkuset żołnierzy; 
kazania wygłaszałem po niemiecku, a jeden z oficerów tłumaczył równo-
cześnie na węgierski. O ile byli Słowacy, to kazałem po polsku.
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Oprócz tego jeszcze dalej na południe stanął jeden batalion strzelców 
pruskich (Königlich Preussisches 2 Reserve-Jäger-Bataillon), gdzie również 
było  dużo ewangelików,  którzy  nie  mieli  kapelana.  Zgłosiłem się  do  Ko-
mendy i wyraziłem gotowość odprawiania nabożeństw. Przez pewien czas 
co kilka dni wypadał mi tam pogrzeb, co jak się później przekonałem, było 
następstwem tego, że Prusacy nie mieli dosyć starannie pobudowanych ro-
wów i nie mieli kopanych w ziemi dostępów do nich. Dziwnym się może 
wydawać takie zdanie o Prusakach, ale tak było; byli oni doprawdy za wiel-
kimi panami, by się tak męczyć przy budowie rowów jak austriaccy żołnie-
rze,  których batem niemal  napędzano do ciężkiej  pracy  i  dali  się  pędzić,  
ale Prusacy tak się pędzić nie dali. Były też z tego powodu nieraz wypadki 
śmierci. Pogrzeby odprawiali zawsze bardzo uroczyście, z wszystkimi ho-
norami, i musiałem też kazania pogrzebowe starannie opracowywać. Raz 
po  pogrzebie  przyszedł  mi  dziękować  dowódca  kompanii,  twierdząc,  że  
już dawno go kazanie tak nie tknęło jak to, które właśnie słyszał. Pomiędzy 
pogrzebanymi  Prusakami  miałem  i  jedno  polskie  nazwisko,  Janzikowski  
z Pomorza. Kiedy już za polskich czasów w 1921 roku odprawiłem polskie 
nabożeństwo w ewangelickim kościele w Pucku nad Bałtykiem, słyszałem, 
że w Krokowie na Pomorzu do niedawna przed wojną bywały w ewange-
lickim kościele i polskie kazania; może to resztki polskich ewangelików na 
Pomorzu, do których i ów śp. Janzikowski należał.

Nabożeństwa  dla  Niemców odprawiałem w Barczynie;  udział  w  nich  
był zawsze wielki.

Oczywiście swoich oddziałów nie zaniedbywałem i  odprawiałem na-
bożeństwa jak dawniej,  trzeba tylko było znaczną część czasu spędzić na 
wózku i jeździć z jednego miejsca na drugie.

Z  naszych  śląskich  ewangelików  w  tym  czasie  pogrzebałem  Jana  
Słowika  z  31.  Pułku  Piechoty  z  Grodziszcza  koło  Cieszyna,  który  zginął  
strasznie poszarpany pociskiem; pochowałem go dnia 7 grudnia w Jasnej 
koło Brodów na cmentarzu wojskowym, grób nr 50. W styczniu, dnia 27 
pogrzebałem  tamże  Jana  Hojdysza  z  Wędryni,  zamieszkałego  w  Dolnej  
Lesznej. Ten ostatni odebrał sobie strzałem sam życie. 

Wypadki takie zaczynały się mnożyć. W wielkiej mierze winne temu 
były i ciężkie warunki życia, które pogarszały się z dnia na dzień.

Głód coraz uporczywiej  zaglądał  do okopów żołnierskich.  Chleb był  
coraz  gorszy  i  coraz  mniej  go  przydzielano;  wszystko  gotowane  było  na  
wodzie, bo tłuszcze prawie że zupełnie wyszły z użycia. Żołnierze bardzo 
się skarżyli  na marne odżywianie.  Nieraz się mi zdarzało, że rozdzielając 
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pisemka ulotne treści religijnej pomiędzy żołnierzy, słyszałem słowa: 
Chleba nam też dajcie, bo jeść się chce! Żołnierze chętnie zresztą przyj-
mowali i chleb duchowny, ale odzywało się przy tym i ciało, zgłodniałe za 
chlebem powszednim. Praca duszpasterska przy tym stanie rzeczy oczy-
wiście bardzo była utrudniona. Na domiar złego nastały ciężkie mrozy. 
Żołnierze licho byli ubrani; materie, z pokrzywy tkane, wiatrem były, jak 
to mówią, podszyte. Do tego pędzono żołnierzy niemiłosiernie do cięż-
kiej pracy, nieraz może i zupełnie niepotrzebnej. Były prace konieczne, jak 
budowa cieplejszych mieszkań pod ziemią, budowa kolejki dojazdowej na 
front, bez której o należytym zaopatrzeniu frontu nie mogło być mowy; 
ale kazano też nieraz budować luksusowe mieszkania dla różnych komend 
i sztabów; w czasie gdy ziemia jak kamień była zmarznięta, kazano budo-
wać drogi z drzew, przy czym na wbicie pala w ziemi zmarznięty i zgłod-
niały żołnierz potrzebował kilka godzin – którą przy ziemi niezmarzniętej 
można było wykonać za kilka minut. Chodziłem do sztabu i zwracałem 
uwagę, że ludzi niepotrzebnie męczą, bo praca ta i tak na nic się nie zda, 
bo jak przyjdą roztopy, to droga z drzewa zbudowana na ziemi zmarz-
niętej od razu się rozlezie i niemożliwą będzie do użycia. Przewidywania 
moje okazały się zupełnie słuszne, ale nie dano im wiary i żołnierze dalej 
musieli pracować. Ogromnie mi żal było tych biedaków – prawdziwych 
niewolników. O ile który rozkazu nie wykonał, to ciężkie były kary; dyscy-
plina była nadzwyczaj ostra. Za cięższe nieposłuszeństwo był sąd polowy 
i rozstrzelanie. W Łahodowie, blisko ołtarza, przeze mnie wybudowanego, 
gdzie tak często odprawialiśmy nabożeństwa, rozstrzelano żołnierza za 
nieposłuszeństwo. Dowiedziawszy się o tym, przestałem na tym miejscu 
odprawiać nabożeństwa. Ciężką nadzwyczaj była dola zwykłego żołnierza 
w tych czasach!

Jedyną zewnętrzną ulgą w tym położeniu był urlop. Był on prawdziwą 
oazą wytchnienia na pustyni ciężkiego znoju wojny. Zwłaszcza ci, którzy 
w pierwszych liniach stali, czekali zawsze na urlop jak na zbawienie. Rząd 
austriacki rozumiał to ogromnie dodatnie znaczenie urlopów frontowych 
i, o ile tylko pozwalało na to położenie wojenne, urlopów tych udzielano 
dosyć regularnie. Wielki wpływ na takie stanowisko władz miała i spra-
wa przyrostu ludności i jeśli żonaty otrzymywał urlop, to się śmiano, że 
dostał „Anbauurlaub” (urlop hodowlany) – miał urlopowany mąż po-
móc żonie w hodowli gospodarczej, ale zarazem postarać się też o inny 
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„przychówek”, na którym państwu bardzo zależało, aby mieć na przyszłość 
nowy „Kanonenfutter”37, jak mówiono.

Pod tym względem były te urlopy jednym z rzadkich objawów normal-
nego życia płciowego podczas wojny. Życie płciowe, które korzeniami swy-
mi tak głęboko wnika w cielesne i duchowe życie człowieka, przez wojnę 
pod wieloma względami zostało wypaczone i zniekształcone. Tomy można 
by na ten temat napisać, a nie wyraziłby się tego bezmiaru cierpienia i nę-
dzy, jakie i na tym polu wojna wywołała. Byli bohaterowie i bohaterki, któ-
rzy z największym zaparciem się siebie samych zwycięski tu toczyli bój, ale 
ile to na tym polu było walk przegranych! Jakież się smutne rzeczy słyszało 
o życiu kobiet w domu, które mężów miały na froncie! A na frontach, o ile 
tylko po temu nadarzyła się sposobność, ileż to było nadużyć, niemoralne-
go życia, zboczeń różnych! A następstwem tego wszystkiego choroby i nie-
szczęścia, katastrofy rodzinne, które się aż po dziś dzień wloką jak ponury 
cień za tą straszną zmorą wojenną! Urlopy rodzinne żołnierzy były częś-
ciowym zahamowywaniem tych  nieszczęść  i  przynosiły  ze  sobą  ożywczy  
promień słońca miłości tak dla tych, co w domu pozostali, jak dla tych, co 
w polu stali. 

Szczęśliwym  zwłaszcza  był  ten,  kto  na  święta  urlop  mógł  otrzymać,  
a  przede  wszystkim  na  święta  godowe.  Zbliżały  się  one  już  po  trzeci  raz  
w ciągu tej wojny. Kto mógł wyjechać, wyjechał – szczęśliwy! Reszta mu-
siała pogodzić się z losem. Poczta polowa dużo miała przed świętami za-
jęć.  Kto mógł,  posyłał swoim na froncie paczkę świąteczną albo przynaj-
mniej  serdeczne  pozdrowienia;  prowiantury  wydały  większe  niż  zwykłe  
porcje, aby choć znośniejszym uczynić uroczyste święto. Rosjanie okazali 
się bardzo honorowymi – przez całe święta nie padł z ich strony ani jeden 
strzał,  tak  samo oczywiście  i  z  naszej,  i  błoga  cisza  zapanowała  na  całym 
froncie.  Niestety  mniej  honorowymi  okazali  się  Austriacy;  kiedy  w  dwa  
tygodnie  później  Rosjanie  obchodzili  swoje  święta,  któraś  z  austriackich  
baterii na południe od nas dała kilkanaście strzałów. To zupełnie słusznie 
tak rozwściekliło Rosjan, że zasypali ten odcinek gradem pocisków; w ba-
terii,  która zawiniła,  było dwóch zabitych,  a  pomiędzy Niemcami,  którzy 
niedaleko stali, poległ wtedy niejaki Richard Luther, którego dnia 8 stycz-
nia pogrzebałem w Barczynie.

My  w  sztabie  staraliśmy  się  oczywiście  również  godnie  obchodzić  
święta.  Wieczór  wigilijny  nie  był  oczywiście  taki  jak  w  domu,  ale  był  

37 Mięso armatnie.
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znośny.  Mieliśmy  drzewko  wigilijne,  odpowiednią  wieczerzę,  śpiewali-
śmy pieśni  godowe.  Były  nawet  różne  podarunki  gwiazdkowe.  Mieliśmy 
w  sztabie  bardzo  bogatego  oficera  fabrykanta,  Wimhölhzla,  który  nieraz  
do stołu przynosił pudełka z czekoladą dla wszystkich. Na gwiazdkę daro-
wał każdemu oficerowi skrzyneczkę na zapałki ze srebra, generałowi nawet 
ze złota; na skrzyneczce umieszczona była plakieta 106. dywizji. Rozwiel-
możnił  się  bowiem  wszędzie  podczas  wojny  zwyczaj  robienia  plakiet  na  
pamiątkę; plakiety to były ze żelaza, brązu, srebra i wyobrażały jakąś postać 
symboliczną,  niekiedy  też  miały  tylko  numer  oddziału.  Każdy  pułk,  dy-
wizja, armia, fronty różne miały takie pamiątkowe plakiety, które żołnie-
rze umieszczali zwykle na czapce. Niektórzy mieli całą czapkę ozdobioną 
plakietami. Taką plakietą 106. dywizji ozdobione były owe podarunkowe 
skrzyneczki srebrne. Oprócz tego otrzymałem ze sztabu w podarunku pol-
ską książkę; była to „Księga Ubogich”, śliczne wiersze Kasprowicza; powie-
dziano mi, że mi ją kupiono, ponieważ się nieraz ujmowałem za biednym 
żołnierzem. Wieczór upłynął nam na ogół w miłym nastroju; od czasu do 
czasu zapominało się, że się jest na froncie.

Nabożeństwo wigilijne  dla  Niemców,  którzy  przed wieczerzą  wigilij-
ną zwykle jutrznię obchodzą, odprawiłem po południu w Barczynie; było 
przeszło  500  żołnierzy.  Dla  naszych  żołnierzy  nabożeństwo  odprawiłem  
w główne święto w kaplicy w Smolarzach. Ołtarz cały obstawiliśmy drzew-
kami,  na  których  zapaliliśmy  świece,  kaplicę  ogrzaliśmy  z  ordynansem  
piecykami polowymi; przyszło 240 żołnierzy. Śpiewaliśmy pieśni godowe 
i  w  świętym  nastroju,  z  widocznym  wzruszeniem  żołnierze  słuchali  słów  
godowej ewangelii i jej odpowiedniego do okoliczności objaśnienia w ka-
zaniu.  Któryś  z  żołnierzy  narysował  ten  ołtarz  ozdobiony  i  przyniósł  mi  
w Nowy Rok rysunek ten na pamiątkę. W drugie święto miałem pogrzeb 
poległego żołnierza w Hucisku, gdzie również odprawiłem nabożeństwo.

Na  Sylwestra  odprawiłem  po  południu  dwa  nabożeństwa,  jedno  dla  
Madziarów w Kolpinie,  a drugie dla Niemców w Barczynie,  w Nowy Rok 
1917 dla naszych oddziałów w Smolarzach. Na Trzech Króli zaprosił mnie 
zacny  ks.  Stumpf  na  odprawienie  nabożeństwa  w  nowej  kaplicy,  którą  
wśród lasu postawił z drzewa w Łahodowie. Choć sam był katolickim księ-
dzem, nie tylko że zaprosił, ale razem z dowódcą 6. Pułku Piechoty przy-
szedł na to nabożeństwo i śpiewał z nami pieśni.

W styczniu panowały ogromne mrozy.  Dały się  one i  mnie osobiście  
bardzo we znaki. Po przeniesieniu się ściślejszego sztabu do Barczyna kil-
ka domków się opróżniło, a ponieważ mój pokój był ciemny i ciasny, więc 
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przeniosłem  się  do  jednego  z  opuszczonych  domków,  który  miał  duże  
okno, a mój dotychczasowy pokój zajął inny oficer, ewangelik. Ale wkrót-
ce począłem żałować zamiany. Domek był zbudowany w lecie z mokrych 
pniaków,  które  teraz  się  zeschły,  tak  że  niekiedy  słońce  mi  przeświecało  
przez ściany. Mokre deski na powale, zeschnąwszy się, potworzyły szcze-
liny; zalepiliśmy to papierem i nasypali na powałę piasku, by ciepłej było, 
ale deski dalej się kurczyły i piasek się sypał na głowę. Dobrze, że piec był 
z  cegieł  i  drzewa  dosyć,  i  ordynans,  ewangelik,  Czech  z  Moraw,  Lajtkep,  
silny i usłużny chłopak – więc ciągle palił i jakoś nie zmarzłem, a niedługo 
się przekonałem, jak mnie dziwnie Bóg może i od strasznej śmierci zacho-
wał. W moim dawnym mieszkaniu wybuchł bowiem raz wieczorem pożar. 
Ponieważ pokoik był ciemny, więc wybiłem go cały papierem, aby go jaś-
niejszym zrobić, i widocznie od pieca papier się zajął i błyskawicznie cały 
stanął  w  płomieniach.  Na  szczęście  porucznika  nie  było  w  domu;  tylko  
pies, który był w pokoju, mimo natychmiastowej pomocy, nie dał się wy-
prowadzić i spalił się pod łóżkiem. Gdyby mnie podczas snu ogień taki był 
zaskoczył, byłby i mnie podobny los spotkał albobym był odniósł ciężkie 
poparzenia. Teraz już nie narzekałem na zimno w nowym mieszkaniu.

Dnia  27  stycznia,  w  dzień  urodzin  Wilhelma  II,  poproszono  mnie  
o  urządzenie  z  tej  okazji  w  Barczynie  galowego  nabożeństwa.  Przyszło  
przeszło 1000 żołnierzy; oczywiście były i delegacje austriackich komend, 
stojących w okolicy.  Zaproszenie  to  nie  bardzo mi  było  miłe.  Osobistość  
Wilhelma nigdy mi nie była sympatyczną. Kiedy go pierwszy raz podczas 
moich  studiów  w  Berlinie  w  roku  1906  widziałem  jadącego  wierzchem  
przez ulice  Berlina,  na czele  wspaniałego orszaku kawaleryjskiego,  dum-
nego  i  wyniosłego,  z  tymi  szerokimi  ustami,  na  których  widniała  zaro-
zumiałość,  wyrażona  i  w  tych  nastroszonych  wąsach,  wtedy  odczułem  
wprost  odrazę  do tej  postaci.  Oczywiście  niepoślednią  rolę  grało  u  mnie  
uprzedzenie Polaka. Ale podobne wrażenie wywierał Wilhelm II i na nie-
których Niemców.

Położenie moje na tym nabożeństwie (podobnież jak i  w rok później 
przy  takiej  samej  sposobności  w  Lublinie)  nie  należało  do  przyjemnych.  
Musiałem mówić tak,  żeby wilk  był  syty  i  owca cała.  Na podstawie Psal-
mu 121,  1-8  mówiłem o ideale  władcy chrześcijańskiego,  podkreślając  te  
słowa: „Gdyż król nadzieję ma w Panu”. Prusacy, przyzwyczajeni do wyno-
szenia Wilhelma pod niebiosy, kazaniem zachwyceni pewnie nie byli, ale 
ja też nie musiałem kłamu zadawać swojemu sumieniu. 
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W lutym i marcu praca szła normalnym trybem; nabożeństwa odpra-
wiałem regularnie we wspomnianych wyżej miejscowościach. Ważniej-
szych wydarzeń w tym czasie nie było. Z końcem marca przyszedł nagle 
rozkaz przenoszący nas z powrotem na włoski front. W marcu obalono 
w (Petersburgu rządy carskie; należało oczekiwać w Rosji wewnętrznych 
zamieszek, co oczywiście musiało osłabić front rosyjski. Z tego skorzysta-
ły mocarstwa centralne i wycofały z rosyjskiego frontu wszystkie zbęd-
ne siły, by użyć ich na innych frontach. Przeniesiona została i nasza 106. 
dywizja. Ponieważ Węgrzy i Niemcy, wśród których przez kilka miesięcy 
pracowałem, pozostawali na miejscu, więc poszedłem się tam pożegnać. 
Do Madziarów jeszcze łatwiej się było dostać, ale u Prusaków było ciężej. 
Jak wspomniałem, bardzo pilnymi w rozbudowywaniu rowów oni nie byli. 
Trzeba było iść do rowów otwartym polem, bo kopanych dojść nie było 
i kule często gwizdały dokoła. Rowy pełne były wody, bo z końcem mar-
ca nastały roztopy. Nieraz powyżej kolan trzeba było brodzić w wodzie. 
Pomiędzy niemieckimi żołnierzami spotykałem sporo Polaków z Poznań-
skiego; i nasz katolicki kapelan, umiejący po słowacku, opowiadał mi, że 
do spowiedzi zgłosiło się do niego z tego batalionu sporo Polaków i spo-
wiadali się po polsku. Daleka droga powrotna do domu była fatalna. Nie 
wyjechałem wozem, bo konie były bardzo osłabione. Niedawno przedtem 
zwaliły się nam podczas jazdy z nóg i pociągnęły wóz za sobą, a ja wypad-
łem na kupę kolczastego drutu; wołałem więc nie ryzykować i chodziłem 
piechotą. Kiedym wracał po południu, cała okolica była zalana; z rana było 
przymarznięte i mogłem łatwo przejść; teraz było trzeba iść głębokimi nie-
raz kałużami. Aż po pas zmoknięty do nitki wróciłem po długim marszu 
do domu. Na szczęście byłem ciągle w ruchu i w domu od razu położyłem 
się do łóżka i nic się mi nie stało.

Wyjazd artylerii w takich warunkach ze stanowisk do kolei, celem za-
ładowania na pociąg był wprost okropny. Przypatrywałem się, jak musia-
no powyprzęgać konie i ludzie, brnąc po pas w wodzie i błocie, ciągnęli 
armaty. A do kolei było daleko. Kiedyśmy latem przyjechali, to z najbliż-
szego dworca trzeba było wozem dwie godziny jechać do pozycji. Gdyby 
w takich warunkach był nastąpił odwrót, to nie wyratowano by ani jednej 
armaty. Po nadludzkich wysiłkach wpakowano dywizję do kilkunastu dłu-
gich pociągów i wyjechaliśmy, i znowu rumak parowy, jak już kilkakrotnie 
przedtem, unosił mnie w południowe, gorące strony.
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Na włoskim froncie w roku 1917

W sam dzień Wielkiego Piątku pod wieczór stanęliśmy na miejscu prze-
znaczenia;  było  niemieckie  miasteczko  Idrija,  położone  prześlicznie  
w górach Krainy. Ponieważ 106. dywizję przeznaczono na razie na rezer-
wę armii,  więc staliśmy stosunkowo daleko od frontu.  Bliżej  frontu stały 
rezerwy  korpusowe,  a  na  samym  froncie  rezerwy  dywizyjne.  Mieszkanie  
otrzymałem w hotelu Ďedić. Była tam ładna sala teatralna, w której posta-
nowiłem urządzać nabożeństwa.

Było  mi  bardzo  przykro,  że  w  Wielki  Piątek  nie  mogłem  odprawić  
nabożeństwa,  ale  było  to  rzeczą  niemożliwą,  ponieważ  oddziały  dopiero  
jedne po drugich nadchodziły i szukały pomieszczeń, a wieczór już był na-
stał. Dziwnym się nam wydawało, że słońce zachodziło o blisko 2 godziny 
później  niż  koło Brodów – to tymczasem 1 kwietnia zaprowadzono czas 
letni, a w Idriji, daleko na zachód położonej słońce i tak zachodziło o jakie 
trzy  ćwierci  godziny później;  stąd ta  duża różnica  w czasie,  do której  się  
dopiero było trzeba przyzwyczaić. 

W  Wielką  Sobotę  mogłem  przygotować  wielkanocne  nabożeństwo.  
Wielkanoc przypadała w roku 1917 na dzień 8 kwietnia. Nastrój wiosenny 
był jeszcze bardzo słaby. W górach Krainy wieją silne zimne wiatry, zwane 
borą, wskutek czego zima trwa tam bardzo długo, mimo tego, że kraj da-
leko na południu jest położony. O kilkanaście mil bliżej morza drzewa już 
kwitną,  a  w krainie  krasu leżą jeszcze śniegi  i  huczą zimowe wiatry.  I  my 
z  zimy koło Brodów dostaliśmy się  na  zimę krasu i  Wielkanoc nie  miała  
jeszcze wiosennego charakteru.

Na nabożeństwo przyszło około 150 żołnierzy, z czego 66 przystąpiło 
do Komunii Świętej. Na ogół panował nastrój przygnębienia. Każdy wie-
dział,  co  to  znaczy  front  włoski.  Starałem się  nastrój  ten  podnieść  przez  
podkreślenie wiary i nadziei wielkanocnej.

W drugi  dzień  święta  odprawiłem nabożeństwo dla  25.  pułku,  który  
stał w Hotederšic.

Po  świętach  mogłem  się  rozglądnąć  po  okolicy.  Idrija  jest  miastem  
ładnym  o  kilkunastu  tysiącach  mieszkańców;  sławne  jest  ze  swoich  ko-
palni rtęci (żywego srebra). Zwiedziłem raz na Śląsku kopalnię węgla, we 
Wieliczce kopalnię  soli,  postanowiłem teraz zwiedzić  kopalnię  rtęci.  Ko-
palnia  jest  dosyć  głęboka;  dochodzi  bowiem  do  600  metrów  głębokości.  
W  skałach  znajdują  się  żyły  rudy  rtęciowej,  koloru  ciemnoczerwonego.  
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Rudę tę się miele i praży w piecach i w ten sposób uzyskuje się rtęć. Z rudy 
rtęciowej wyrabia się również cynober, barwę ciemnoczerwoną. Praca 
ta jest bardzo niezdrowa. Rtęć działa bardzo ujemnie na ciało, niszcząc 
wszystkie tkanki organizmu. Czytałem, że rząd rosyjski używał polskich 
powstańców w kopalniach rtęci na Syberii, nie dając im oczywiście odpo-
wiednich warunków pracy, wskutek czego po kilkunastu latach pracy ciało 
nieszczęsnych skazańców się rozkładało i odpadało od kości, i biedacy gi-
nęli wśród wielkich męczarni.

W Idriji robotnicy w kopalniach czy fabrykach rtęci umierali również 
przedwcześnie. Nie słyszałem, by im ciało odpadało od kości, ale w każ-
dym razie skutki tej pracy były bardzo ujemne. Rzadko który z robotników 
dożył pięćdziesiątki. Gazy, wydobywające się przy prażeniu rudy, były tak 
trujące, że destylarnie rtęci położone były wysoko na wzgórzach i wysokie 
kominy, aby wiatr mógł jak najdalej unosić szkodliwy dla organizmu dym.

Wskutek wielkiej śmiertelności wśród mężczyzn robotników było 
w Idriji i okolicy bardzo dużo wdów i dziewczyn niezamężnych. Zarabiały 
one na swoje utrzymanie koronkarstwem; koronki wyrabiały jednak nie 
szydełkami, ale na klockach; nitki przywiązane były do klocków, którymi 
bardzo zgrabnie i szybko rzucały według narysowanego wzoru i wyko-
nywały bardzo piękne rzeczy. Koronki te były stosunkowo bardzo tanie 
i w przeciągu krótkiego czasu nasza dywizja wykupiła wszystkie zapasy 
koronek w całej okolicy. Biedne, proste kobiety nie liczyły się ze spadkiem 
wartości pieniądza i nici potem pewnie dużo drożej musiały zakupić, niż 
sprzedały swoje zapasy koronek.

Ludność mówiła po słoweńsku i odnosiła się do nas życzliwie. Skar-
żyła się na wyzysk pracy w kopalniach i fabrykach i surowość zarządców 
lasów i rzek okolicznych. (My na Śląsku również niejedną piosenkę mo-
glibyśmy zaśpiewać o zarządcach lasów byłej Komory arcyksiążęcej). Że 
ludność mówiła prawdę, o tym się zaraz można było przekonać, stanąwszy 
nad rzeką Idrijcą, przepływającą przez miasto i wpadającą dalej na północ 
do Soczy (Izonco). Była to dosyć duża rzeka o bardzo silnie płynącej wo-
dzie; roiło się w niej od prześlicznych pstrągów. Za łapanie pstrągów sypa-
no najcięższe kary i stąd była ich tam tak wielka ilość. Również lasy rządo-
we, które swoją drogą na Krasie z największym trudem sadzono, otoczone 
były surową opieką i za najmniejsze uszkodzenie ciężko karano. Biedna 
ludność, widząc pokusę, a cierpiąc przy tym niedostatek, nieraz narażona 
była na konflikty z prawem.
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Dywizja nasza rozlokowana została oprócz Idriji w kilkunastu wio-
skach, bardzo od siebie odległych, jak zwykle w górach i trudno dostęp-
nych. Odprawiłem nabożeństwo w Godowič i Sairach. Do miejscowości 
tych trzeba było jechać i iść piechotą blisko pół dnia, ale poznałem przy tej 
sposobności ten piękny zakątek Krainy.

W niedzielę, dnia 22 kwietnia, odprawiłem przy licznym udziale żoł-
nierzy ostatnie nabożeństwo w Idriji.

W następnych dniach przesunięto nas bliżej frontu do Wipawy. Je-
chaliśmy przez cały dzień przez dzikie, puste góry krasowe. Pod wieczór 
zaczęliśmy zjeżdżać w dolinę Wipawy. Co za szalona różnica klimatu i ro-
ślinności uderzyła nas w oczy! Na górze zimny wiatr, śnieg, gołe skały kra-
sowe, w dolinie najpełniejsza wiosna, wszystko w rozkwicie, w ogrodach 
gdzieniegdzie nawet palmy.

Wipawę znalem dobrze. Należała ona do mojego zboru w Gorycji, 
choć co prawda niewielu tam było ewangelików. Właściciel hotelu był 
ewangelikiem, lecz pogrzebałem go krótko przed wojną przy wielkim 
udziale miejscowej ludności, przy czym kazanie wygłosiłem również po 
polsku ze względu na ludność słoweńską (po słoweńsku niestety nie umia-
łem). Hotelem dalej zarządzała wdowa po zmarłym, również ewangelicz-
ka; ucieszyła się bardzo, widząc swojego pastora. W sąsiedniej Ajdovšči-
nie (Haindenschaft) więcej miałem ewangelików. Dyrektor fabryki i kilka 
rodzin robotniczych byli ewangelikami, i dojeżdżałem tam co tydzień na 
naukę religii. Nabożeństwa odprawiałem tam w domu francuskiej ewan-
gelickiej rodziny Guyerów ze Szwajcarii. Starsza pani była wdową po pa-
storze, zięć jej był uczonym, zajmującym się wykopaliskami starożytnych 
miejscowości. Mieli śliczną willę na stoku góry. Tuż obok ich mieszkania 
wypływała z owej góry potężna rzeka Hubel. O jakieś dwieście metrów 
wyżej czerniała w prostopadłej ścianie góry ogromna czeluść. W czasie 
powodzi z czeluści tej buchały strumienie wody i z ogromnym hukiem 
spadały w przepaść. Badano tę czeluść i znaleziono w łonie góry jezioro 
– wapień przepuszczał wodę, która gromadziła się w górze i była źródłem 
rzeki Hubel; w czasie powodzi jezioro to wzbierało i nadmiar wody ucho-
dził ową górną czeluścią. Podobne zjawisko widzieć można częściej w kra-
inie Krasu, gdzie woda, płynąc pod ziemią, tworzy pieczary i groty, zdobne 
stalaktytami i stalagmitami, na przykład w Postojnie (Adelsberg) lub jesz-
cze piękniejsze według zdania znawców groty u Św. Kancjana (St. Kan-
zian) koło Divačy. Te ostatnie zwiedziłem jeszcze jako wikary w Skoczowie 
w roku 1910, chodząc przeszło dwie godziny w ogromnych, prześlicznych 
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grotach, przez które huczała podziemna rzeka, zwiedziłem zaledwie część 
tych cudów przyrody.

Z przyjemnością przebiegałem teraz znane mi okolice i odwiedzałem 
znajomych.  Z ewangelików mało kto został;  kogo stać  było na to,  wyjeż-
dżał w dalsze strony, uchodząc przed wojną, która lada chwila mogła zawi-
tać w te okolice. Huk armat wyraźnie było tu słychać.

W  niedzielę,  29  kwietnia,  odprawiłem  przy  licznym  udziale  żołnie-
rzy  i  kilku  moich  cywilnych  zborowników  nabożeństwo  polowe  w  ślicz-
nym parku miejscowego zameczku, w następne dni w okolicy, w Pianinie 
i Budanje. 

W dniach tych zjechał do nas czeski teatr z Pragi, aby urządzić dla żoł-
nierzy  przedstawienie  i  w  ten  sposób  rozweselić  trochę  ich  smutną  dolę.  
Sprytni  Czesi  mieli  przy  tym  oczywiście  i  narodowe  cele  na  oku,  które  
zręcznie  umieli  maskować.  Urządzili  trzy  przedstawienia  w  sali  hotelu  
owej ewangeliczki. Sala była przepełniona, bo i Niemcy, a oczywiście i my 
Polacy przyszliśmy w komplecie. Dywizja przyjęła aktorów bardzo gościn-
nie, urządziła nawet na ich cześć wieczorne przyjęcie.

Ponieważ na razie spokój był na froncie i nic nie zapowiadało większej 
akcji, przeto poprosiłem o urlop i otrzymałem go na czas od 2 do 24 maja. 
Urlop spędziłem znowu w domu, w Śmiłowicach.

Wróciłem, kiedy straszna 10 ofensywa włoska nad Soczą była w toku. 
W drodze spotkałem się z ks. Stumpfem, o którym już kilkakrotnie wspo-
minałem, a który również wracał z urlopu, i razem szukaliśmy 106. dywi-
zji. Stała ona w górach na północ od Gorycji.

W  dolinie  Czepowanu  znaleźliśmy  szpital  dywizyjny.  Była  to  długa  
dolina  wysokogórska,  o  charakterze  wybitnie  krasowym,  pusta  i  skali-
sta.  Pełno  w  niej  było  trenów,  magazynów  i  baraków.  Nie  bardzo  jednak  
przyjemnie było tam mieszkać, ponieważ Włosi dolinę tę nieraz ostrzeli-
wali, prowadziła tamtędy bowiem jedyna droga na dłuższy odcinek fron-
towy; bardzo często nawiedzali również dolinę tę włoscy lotnicy, gęsto ją 
bombardując.

Dowództwo 106.  dywizji  stało  w Kolencu;  my,  duchowni  wszystkich  
wyznań zostaliśmy zakwaterowani na katolickiej plebanii w Lokve. Była to 
malutka  miejscowość  na  wysokości  1000  metrów  w  górach  Ternova  nad  
Gorycją. W czasie pokoju w każdy dzień patrzyłem na te wysokie góry, ale 
ani  na  myśl  mi  nie  przyszło,  bym  tam  kiedyś  miał  zamieszkać.  Cywilny  
proboszcz,  u  któregośmy  zamieszkali,  był  jeszcze  młodym  człowiekiem.  
Słoweńcem.  Pewnie,  że  nie  bardzo  mu  to  było  miłym,  że  zajęliśmy  mu  
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plebanię, ale w grzeczności swojej mówił, że woli mieć duchownych, niż 
Bóg wie kogo innego.

Koledzy kapelani mówili mi o ciężkich walkach, przez które dywi-
zja przechodziła w ostatnich dniach. Zaraz na drugi dzień wybrałem się 
też, aby odszukać swoich ewangelików i dowiedzieć się od nich bliższych 
szczegółów i przekonać się, czy nie ma wśród moich wielkich strat. Puł-
ki 31. i 6., o które mi najwięcej chodziło, odszukałem w Laznej, gdzie po 
ciężkich walkach otrzymały trochę wytchnienia.

Opowiadali mi o strasznych walkach o góry Św. Katarzyny, Św. Ga-
brieli, Monte Santo (Góra Święta, na której był klasztor, dobrze widoczny 
z Gorycji); góry te po kilkanaście razy przechodziły z rąk do rąk, ostatecz-
nie jednak pozostały w rękach austriackich; tylko dalej na północ Włosi 
potrafili się usadowić na górach po lewym brzegu Soczy. Straty przy wal-
kach tych były olbrzymie i pośpiesznie uzupełniano przerzedzone pułki 
nowymi siłami. Przyszło też dosyć dużo i nowych ewangelików ze Śląska 
i innych okolic.

27 i 28 maja 1917 roku wypadały Święta Zielone. Nabożeństwo zapo-
wiedziane na placu w pobliżu kościoła z powodu deszczu nie mogło się 
odbyć na polu. Musieliśmy je odprawić w dużym przedsionku katolickiej 
plebanii. Pierwszy raz w życiu nabożeństwo ewangelickie odprawiałem 
na katolickiej farze. Przypuszczam, że księdzu katolickiemu nie bardzo to 
było miłą rzeczą i mnie również, ale nie można było naprędce wyszukać 
innego miejsca. 

W drugi dzień świąt odprawiłem nabożeństwo w Kolencu dla 31. puł-
ku. Ponieważ na nabożeństwie byli tylko nasi polscy ewangelicy ze Śląska, 
więc odprawiłem je tylko po polsku; było obecnych 82, z czego 65 przystą-
piło do Komunii Świętej. Nabożeństwo odprawiliśmy pod gołym niebem, 
przy czym kamienie krasowe służyły nam za ołtarz. Przypomniały się nam 
czasy, o których mówi historia, kiedy przodkowie nasi na górskich kamie-
niach odprawiali Wieczerzę świętą. Były to wtedy ciężkie czasy ucisku; 
ciężkim też był ucisk, choć innego rodzaju, w jakim się znajdowali biedni 
żołnierze. Prosiliśmy Boga, aby wylaniem Ducha Swego pojednał rozlicz-
ne języki i narody, dziś nawzajem się przeklinające i niszczące.

Po świętach zaczęto pułki nasze, uzupełnione świeżymi siłami zno-
wu wysyłać do rowów. Dywizja 106 otrzymała bardzo ciężki odcinek na 
północ od Monte Santo. Linie ciągnęły się od góry 652, o którą toczyły 
się straszne boje podczas ostatniej ofensywy z tym wynikiem, że Włosi 
część góry zatrzymali w swych rękach; u stóp tej góry było miejsce, zwane 
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Vodiče, od którego począwszy, ciągnęły się nasze rowy wzdłuż potoku Ro-
hot. Sławną górę Kuk naprzeciw trzymali Włosi i z góry tej mogli dosko-
nale widzieć i bombardować nasze rowy, leżące niżej naprzeciw góry Kuk. 
Całe szczęście jeszcze, że dużo w tych miejscach było drzew i krzaków, 
które dawały jakie takie schronienie przed okiem Włochów. Rauterca, Ru-
taršče, a wreszcie Deskla były punktami granicznymi pułków.

W pierwszych dniach czerwca wybrałem się, aby zwiedzić oddziały 
w rowach. Jechaliśmy przez znane miejscowości Bristof i Gargaro, zbu-
rzone doszczętnie podczas ostatniej ofensywy; ziemia dookoła cała zorana 
i przewrócona była pociskami. Niebezpiecznie tamtędy było jechać; toteż 
wnet zsiadłem z wózka, któremu kazałem się ukryć przy skałach, i sam 
dalej szedłem piechotą, bo od czasu do czasu granaty padały i idąc pie-
chotą, łatwiej się było rzucić na ziemię i uniknąć zranienia odłamkami pę-
kających granatów. W jednym miejscu wał artyleryjskich pocisków, które 
w pośpiechu na otwartym polu wyładowano, aby je sobie artyleria sama 
dalej zabrała, dał mi schronienie przed pękającym w pobliżu granatem. 
Ładnie bym wyglądał, pomyślałem sobie, gdyby tak ten granat był eksplo-
dował na kupie granatów, za które się schroniłem!

Koło Zabrdo znalazłem wśród skał odpoczywający 6. pułk, który szedł 
na pozycje. Ks. Stumpf i niektóry oficerowie zrobili sobie na tych skałach 
przygodną kąpiel słoneczną. Pogwarzywszy z nimi i zwoławszy ewangeli-
ków, którym rozdzieliłem pisemka, poszedłem dalej. W Rawnem stała Sa-
nitäts-Kolonne Nr. 106 (oddział szpitala 106. dywizji); obok była ogromna 
grota, w której urzędowały sztaby, telefonując z przednimi liniami. W li-
niach zdążyłem odwiedzić tylko drugi batalion 31. pułku i zmęczony wró-
ciłem, postanawiając niedługo na dwa dni się wybrać, aby zwiedzić cały 
nasz front.

Wykonałem to 7 i 8 maja. Mogłem to tym razem na jednym odcinku 
zrobić jeszcze w dzień, bo Włosi nie byli jeszcze tak dobrze jak później 
wstrzelani na każdy punkt. Drugą część, bardziej niebezpieczną, musiałem 
zwiedzać w nocy. Cała dywizja pracowała nad wybudowaniem nowych ro-
wów. Była to praca nie lada. Cały materiał wojenny trzeba było przez góry 
przewieźć do pierwszych linii, i to przez góry, które stały pod ciągłą obser-
wacją Włochów. Materiał przewożony mógł być oczywiście tylko w nocy. 
Ale i w nocy Włosi ciągle reflektorami oświetlali te góry i zauważywszy 
jaki ruch, walili granatami i szrapnelami. Sam raz w nocy szedłem przez 
te góry z oddziałem; wtem reflektor nas oświetlił. Ludzie od razu padli na 
ziemię i leżeli tak długo nieruchomo, aż reflektor zwrócił się w inną stronę.
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Zwiedzanie rowów w nocy było bezpieczniejsze, ale dla pracy duszpa-
sterskiej trudniejsze. Ludzie prawie wszyscy nie spali, bo w nocy bardziej 
należało czuwać niż w dzień, ale dla mnie trudniej było moich ewangeli-
ków odszukać w nocy. Musiałem zawsze głośno wołać, kto tam ewangelik, 
i  wtedy  pojedynczo  przychodzili  do  mnie.  Po  krótkiej  rozmowie,  modli-
twie rozdawałem pisemka religijne,  papierosy (które otrzymywałem jako 
oficer, ale ich sam nie paliłem) i szedłem dalej. Zmachany do ostateczno-
ści, dowlokłem się nad ranem do stacji opatrunkowej i zasnąłem twardym 
snem na noszach, na których krótko przedtem noszono rannych, a może 
i  zabitych,  bo były poplamione krwią.  Zadowolony byłem i  dziękowałem 
Bogu, że leżę na tych noszach sam cały i żywy, spełniwszy swój obowiązek.

W  następujące  dni  10  i  14  maja  odprawiłem  nabożeństwo  w  Lokve  
i  Poncali.  Pomiędzy  tymi  dwoma  miejscowościami  była  położona  wyso-
kogórska  dolina,  wypełniona  najróżniejszymi  oddziałami  i  zakładami  
wojskowymi;  stały  tu  ogromne  treny,  składy  materiałów  różnego  rodza-
ju, ogromne piekarnie polowe, które wypiekały tysiące bochenków chleba 
dziennie; nieraz przypatrywałem się tej pracy, bo piekarnie położone były 
w pobliżu mego mieszkania.

Pomiędzy zatrudnionymi w tych zakładach wszędzie spotykałem roz-
proszonych ewangelików różnych narodowości i dla nich odprawiłem wy-
mienione nabożeństwa.

W  połowie  czerwca  przeniesiono  dowództwo  dywizji  z  Kolenca  
w okolice Bregu, a dalszy sztab dywizji, do którego my duchowni chwilo-
wo  należeliśmy,  przeniesiono  do  Kolenca.  Była  to  malutka  miejscowość,  
złożona  zaledwie  z  kilku  domów,  a  położona  naprzeciw  Lokve,  tylko  
z  drugiej  strony doliny Czepowan.  Zamieszkaliśmy w barakach drewnia-
nych,  krytych papą,  w których było tak gorąco,  że w słoneczny dzień nie 
można było w nich wytrzymać.

Do nabożeństw wybudowano polowy ołtarz na skraju góry, skąd roz-
taczał się przepiękny widok na daleką okolicę. Wszystkie wyznania chrześ-
cijańskie odprawiały tam nabożeństwa; i ja odprawiłem tam nabożeństwo 
w najbliższą niedzielę, 17 czerwca. Na miejscu jednak mało miałem ewan-
gelików,  więc  wolałem  nabożeństwa  odprawiać  tam,  gdzie  były  większe  
skupienia  żołnierskie  i  tak  odprawiłem  je  w  następnych  dniach  w  Bregu  
dla artylerii, w Lohovecu dla trenów i 31. Pułku Piechoty, który tam częś-
ciowo stał dla odpoczynku.

26 czerwca wybrałem się znowu do pierwszych linii w okolicy Vodiče.
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Rowy  zwiedzać  mogłem  z  powodu  niebezpieczeństwa  tylko  w  nocy.  
Lampki elektrycznej, którą zawsze nosiłem ze sobą, nie wolno było oczy-
wiście  rozpalać,  bo  każde  światło  zwracało  uwagę  Włochów;  w tych wa-
runkach wyszukiwanie żołnierzy ewangelików, rozproszonych po różnych 
oddziałach, było bardzo utrudnione, ale za to też ich wyrazy wdzięczności 
nagradzały  wszelki  trud  i  ich  serdeczny  uścisk  dłoni  zachęcał  do  dalsze-
go poszukiwania. O godzinie 3 trzeba było myśleć o powrocie, aby zdążyć 
przed  świtem  i  uniknąć  ostrzeliwania.  Na  nieszczęście  w  ciemnościach  
pobłądziłem  i  dostałem  się  gdzieś  do  rezerwowych  linii  pomiędzy  druty  
kolczaste,  z  których  nijak  wyjścia  znaleźć  nie  mogłem.  Na  domiar  złego  
byłem sam, bo ordynansa,  człowieka żonatego, zostawiłem w opodal po-
łożonej  miejscowości,  widziałem  bowiem,  jak  bardzo  się  bał  iść  ze  mną  
do pierwszych linii. Położenie moje było nie do pozazdroszczenia. Najbar-
dziej niepokoiło mnie to, bym w ciemnościach nie nastąpił na jaki ręczny 
granat, które nieraz żołnierze porzucali nieopatrznie. Zimny pot występo-
wał mi na czoło i już się zdecydowałem raczej przeleżeć na miejscu aż do 
świtu i potem dopiero szukać wyjścia z tego labiryntu. Wtem Włosi zaczęli 
reflektorami oświetlać te punkty i w ich świetle, powoli się czołgając, zna-
lazłem wyjście i drogę właściwą.

Zapukałem  do  drzwi  oddziału  naszego  szpitala  dywizyjnego  
w Ravnem z prośbą o nocleg. Na czele oddziału stał ów doktor Pollak, żyd, 
o  którym  dawniej  wspomniałem,  że  miałem  z  nim  sprzeczkę,  ponieważ  
zabraniał  mi  rozmawiania  z  żołnierzami  chorymi  pod  pozorem,  że  mu  
przeszkadzam  w  jego  pracy  lekarskiej.  Uważał  tę  chwilę  za  stosowną,  by  
się pomścić i nie przyjął mnie na nocleg pod pozorem, że nie ma miejsca, 
choć miejsce było, jak się na drugi dzień o tym przekonałem. Przyjął mnie 
na nocleg dowódca 25. Pułku Piechoty, bardzo zacny człowiek, pułkownik 
Knöfler,  który  urzędował  w  ogromnej  jaskini  i  nie  znajdował  dość  słów  
potępienia na postępowanie doktora Pollaka, który swoją drogą otrzymał 
później bardzo ostrą naganę z dowództwa dywizji.

Na  drugi  dzień  znalazłem  w  okolicy  Ravnego  sporo  ewangelików  
w bateriach artylerii, której tam stało na pozycjach bardzo dużo. Postano-
wiłem  dla  nich  w  najbliższą  niedzielę  odprawić  nabożeństwo.  Odprawi-
łem je 1 lipca w katolickim kościele w Bate. Miejscowość ta i kościół były 
często  ostrzeliwane  i  ludność  cywilna  została  ewakuowana,  a  kościół  był  
opuszczony.  Było  w  nim  kilka  dużych  dziur  od  granatów,  ale  niebezpie-
czeństwa  zawalenia  się  nie  było,  więc  zdecydowałem  się  tam  odprawić  
nabożeństwo. Żołnierze musieli przychodzić grupkami, aby Włosi, którzy 
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wszystko obserwowali, nie rozpoczęli ostrzeliwania, widząc większy ruch. 
Nabożeństwo odprawiłem po niemiecku, po polsku i z pomocą tłumacza 
po węgiersku. 

Po nabożeństwie wybrałem się do zwiedzenia 6. pułku w pierwszych 
liniach. Linie tego pułku znajdowały się w lesie, tak że można tam było 
przez dzień pójść. Zabawiłem tam parę godzin, ale mi radzono, bym przed 
6 godziną wracał, bo o 6 Włosi nieraz zaczynają ostrzeliwać drogę, zauwa-
żywszy raz o tej godzinie większy ruch na drodze wśród drzew. Posłucha-
łem dobrej rady, ale droga bardzo stroma była po deszczu i tak śliska, że 
się znacznie spóźniłem i jeszcze mi kawał drogi pozostało, a tu rzeczywi-
ście o 6 Włosi rozpoczęli ostrzeliwanie. Strzelali nisko temperowanymi 
szrapnelami, które wybuchały tuż nad koronami drzew. Zadrżałem, kiedy 
nade mną rozległo się charakterystyczne plucie szrapnela: ffiiu! Na szczęś-
cie stałem akurat przy pniu drzewa i odruchowo przycisnąłem się do niego 
i znalazłem ochronę, bo gałęzie drzewa wstrzymały siłę kul. Posypały się 
dokoła mnie gałązki i liście, i dalsze kule, ale mnie nic się nie stało. Sko-
rzystałem z tego doświadczenia i resztę drogi odbyłem w ten sposób, że 
prędko skakałem od drzewa do drzewa; w chwilach odpoczywałem, przy-
cisnąwszy się zdyszany do pni drzew. Tak przetańcowałem resztę drogi 
pod górę. Nie umiem tańczyć, ale tego tańca z pniami drzew nauczyłem 
się odruchowo od razu, nie powiem jednak, żeby taki taniec należał do 
przyjemności. Musiał też to być śmieszny taniec, ale cóż, kiedy ta wściekła 
muzyka pękających szrapneli kazała mi go tak tańczyć. Spocony do nitki, 
ale z całą skórą wydostałem się wreszcie na bezpieczniejsze miejsce.

W połowie lipca otrzymałem rozkaz przenoszący mnie z frontu wło-
skiego do Lublina; moje miejsce przy 106. dywizji miał objąć ks. Turek38, 
syn byłego nauczyciela ewangelickiego z Białej. Byłbym mógł na podstawie 
tego rozkazu zaraz wyjechać, ale nie chciałem zostawić swoich ewangeli-
ków na froncie bez chwilowej opieki duszpasterskiej, więc postanowiłem 
czekać, aż ks. Turek przyjedzie i obejmie urzędowanie. Tymczasem odpra-
wiałem w różnych oddziałach pożegnalne nabożeństwa, a 23 lipca wybra-
łem się jeszcze do pierwszych linii; by rozstać się z oddziałami stojącymi 
na samym froncie, pożegnać się z różnymi znajomymi oficerami, a przede 
wszystkim z ks. Stumpfem, którego wtenczas widziałem po ostatni raz 
w życiu.

38 Theophil Turek (1890–1942) był kapelanem ewangelickim, później został superintendentem 
senioratu belgradzkiego Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego w Jugosławii. 
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Pożegnalne nabożeństwa moje tymczasem się nie kończyły, bo ks. Tu-
rek nie przyjeżdżał i nic też nie pisał, kiedy przyjedzie, i w rzeczywistości 
musiałem czekać na niego przeszło miesiąc.

Tymczasem coraz  więcej  mnożyły  się  oznaki  nowej  włoskiej  ofensy-
wy. Działalność włoskiej artylerii była coraz żywszą, lotnicy włoscy coraz 
gęściej  krążyli  nad naszymi okolicami i  badali  dokładnie teren.  Byli  przy 
tym doprawdy bardzo  odważni.  Raz  jeden  lotnik  włoski  z  jakieś  pół  go-
dziny krążył nad okolicą, widocznie robił zdjęcia fotograficzne; austriacka 
artyleria  przeciwlotnicza  setki  strzałów  puściła  za  nim,  nie  trafiając  go  
wcale. Wreszcie przyleciały trzy austriackie latawce, ale tymczasem włoski 
umknął. Po chwili jednak zjawiły się dwa włoskie bojowe latawce. Były to 
malutkie bardzo zgrabne aparaty,  ogromnie zwinne i  dlatego nadzwyczaj  
niebezpieczne. Rozpoczęła się walka w powietrzu bardzo interesująca, ale 
straszna.  Strzelano  do  siebie  z  kulomiotów  (karabinów  maszynowych),  
których złowrogi grzechot słychać było w powietrzu. Wreszcie zwinny je-
den latawiec włoski wzbił się tuż ponad jeden austriacki i rzucił nań pło-
mień;  momentalnie  skrzydła  aparatu  stanęły  w płomieniach.  Widziałem,  
jak  sternik  austriacki  wyskoczył  z  aparatu,  a  za  nim leciał  w  dół  płonący  
aeroplan.  Na  ten  widok  dwa  drugie  latawce  austriackie  dały  za  wygraną  
i umknęły.

Wobec grożącej włoskiej ofensywy zaczęto ściągać pośpiesznie posiłki. 
Cały  płaskowyż,  na  którym  i  nasz  Kolonec  leżał,  pełny  był  wojska.  Żoł-
nierze spali przeważnie pod namiotami, bo zabudowań na niegościnnych 
wyżynach  było  bardzo  mało  –  gdzieniegdzie  chatka,  jak  u  nas  w  górach.  
Wieczorami  żołnierze  śpiewali  pieśni  swoje  w  różnych  językach,  prze-
ważnie słychać było jednak smętne pieśni ruskie. Chodziłem, gdzie dojść 
mogłem i wyszukiwałem swoich. Nieraz, doszedłszy do skraju płaskowy-
żu, skąd widać było moją Gorycję, siadywałem na kamieniu i przez szkła 
powiększające patrzyłem z góry na moją farę i kościół, gdzie teraz siedzieli 
Włosi i pytałem się, czy mi też jeszcze kiedy będzie możliwe wejść do tej 
ziemi obiecanej. 

14 sierpnia wypadał 30-letni jubileusz rządów króla bułgarskiego Fer-
dynanda,  sprzymierzonego  z  mocarstwami  centralnymi.  Z  dywizji  przy-
szło  zapytanie,  który  z  nas  kapelanów  odprawi  uroczyste  nabożeństwo.  
Rzymskokatolicki i greckokatolicki kapelan wykręcali się, mówiąc, że król 
Ferdynand jest prawosławny i właściwie im nie wypada odprawiać nabo-
żeństwa, więc zdecydowałem się ja, powiadając, że ja za każdego mogę się 
modlić. Odprawiliśmy nabożeństwo w Kolencu, na które przyszło przeszło 
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300 ludzi różnych wyznań. Ponieważ naród bułgarski jest słowiańskim 
narodem i żołnierze obecni byli przeważnie słowiańskiego pochodzenia, 
więc mówiłem najpierw po polsku na tekst Psalmu 21, 1-8, a potem po 
niemiecku na tekst Psalmu 61.

Po nabożeństwie siedziałem z kilkoma znajomymi oficerami w swoim 
baraku. Wtem słyszymy w powietrzu huk nadciągającej włoskiej eskadry 
lotniczej. Wszyscy oficerowie wylecieli z baraku, by obserwować to zjawi-
sko; niektórzy oficerowie byli bez kurtek, w białych koszulach i upomina-
łem ich, by się pokryli, bo lotnicy włoscy mogą ich zobaczyć i wnet może-
my mieć bomby na karku. Śmiali się ze mnie, że się boję. Powiedziałem, 
no zobaczymy, kto się będzie bardziej bał. I pozostałem ukryty w drzwiach 
baraku i przypatrywałem się. Była to ogromna eskadra, złożona z 24 wiel-
kich aeroplanów do bombardowania, zwanych caproni (kaproni); każdy 
caproni miał dla swojej ochrony jeden lub dwa małe bojowe aeroplany tak, 
że wszystkich latawców było przeszło pięćdziesiąt. Eskadra leciała na bom-
bardowanie doliny Czepowanu, która była tuż za nami, a w której roiło się 
od oddziałów i trenów wojskowych różnego gatunku.

Pierwsze caproni wnet były nad doliną i słyszeliśmy straszne eksplozje 
ciężkich bomb. Hałas był nie do opisania: warkot aeroplanów, huk artylerii 
naszej, która strzelała do tych latawców jak szalona, i wybuchy bomb, to 
wszystko składało się na pełne grozy widowisko.

Wtem widzimy, że jeden z owych caproni zaczyna coś kołować nad 
nami jak jastrząb złowrogi; opuszcza się niżej! Zobaczył nieostrożnych 
oficerów, którzy zaciekawieni z lornetek obserwowali lotników! Opuszcza 
się coraz niżej! Przerażeni oficerowie co tchu pędzą do piwnicy, która się 
znajdowała tuż naprzeciw. Ja pozostałem w drzwiach i wołam do nich: no 
widzicie, kto się teraz boi?! Ale i ja uważałem za bardziej wskazane schro-
nić się i wybiegam, patrząc w górę, a tu już leci wprost na mnie, jak się mi 
zdawało, ogromna bomba; widziałem ją w powietrzu. Momentalnie rzuci-
łem się na ziemię. Rozległ się straszny huk i trzask, i krzyk – tuż za moim 
barakiem eksplodowała ciężka bomba. Dobrze, że się rzuciłem na ziemię, 
odłamki szły, świszcząc ponad mną; żołnierz w pobliżu stojący, został ran-
ny w nogę, mnie nic się nie stało.

Mieszkanie przedstawiało straszny widok: ściana baraku, za którą 
nastąpiła eksplozja, była podziurawiona jak sito; odłamki bomby przebi-
ły deski i utkwiły w przeciwległej ścianie; pęd powietrza porwał krzesła 
i ławki, i rozbił je o ścianę przeciwległą; łóżka były poprzewracane; kilka 
odłamków uderzyło w moją walizkę i podziurawiło, i porwało znajdującą 
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się tam bieliznę i mundur; lampa rozbita na kawałki, a nafta rozpryśnięta 
po całym pokoju, drzwi wyrzucone z zawiasów.

Nieprzyjemnie było mieszkać w takiej  ruinie,  tym bardziej  żeśmy się 
mogli spodziewać teraz częstszych takich odwiedzin. I rzeczywiście naza-
jutrz, wczesnym rankiem ordynansi nas budzą, krzycząc: lecą znowu! I do-
prawdy leciała ta sama eskadra.

Jak ptaki przed jastrzębiem rozprysnęliśmy się na wszystkie strony po 
polach, uciekając do pobliskiego lasu, bo w domach, łatwo widocznych dla 
lotników,  nikt  nie  chciał  pozostać.  I  znowu się  powtórzyła  historia  z  po-
przedniego  dnia;  znowu  ten  sam  piekielny  harmider,  huk  w  powietrzu  
i  huk  na  ziemi  od  gęsto  eksplodujących  bomb.  Z  lasku  widzieliśmy,  że  
i pomiędzy naszymi domami nastąpił wybuch. Po przejściu burzy wraca-
liśmy zaciekawieni, co się tam stało. Bomba wybuchła kilka kroków poza 
naszymi dwoma krowami, bo mieliśmy dla mleka zawsze dwie krowy, któ-
re potem szły na zabicie do trenów. Krowom nic się nie stało; widocznie 
leżały  w  chwili  wybuchu  i  odłamki  poszły  ponad  nie.  Daliśmy  im  siana  
i od razu jadły, jakby się nic nie było stało.

Z tymi bombami to dziwne niekiedy były wypadki. W ten sam dzień 
do  obozu  namiotowego  niedaleko  nas  rzucili  Włosi  trzy  bomby  –  dwie  
wybuchły i  nic się  nikomu nie stało!  Trzecia nie wybuchła i  poszliśmy ją 
oglądać. Była podłużnego kształtu, ważyła może jakich 40–50 kilogramów. 
W dolinie  Czepowanu natomiast  odłamki  jednej  bomby zabiły  żołnierza  
i  konia,  stojących  w  znacznej  odległości.  W  ogóle  dolina  Czepowanu  
drżała  przed  włoskimi  lotnikami,  bo  za  każdą  nocą  rzucali  tam  oni  po  
kilkadziesiąt ciężkich bomb, które wiele spustoszenia, a więcej jeszcze zde-
nerwowania sprawiały.

Nakazano  budować  schrony  dla  ludzi  przed  bombami.  Obok  nas  
wybudowano  taki  schron  z  belek  i  kamieni,  ale  ja  nie  miałem  wielkiego  
zaufania do takiej budowy, zobaczywszy ową ciężką bombę, która nie eks-
plodowała.  Pod  taką  bombą,  z  wielkiej  wysokości  lecącą  i  wybuchającą  
mogło się zawalić i silne sklepienie. Dlatego wołałem uciekać do lasku, ile-
kroć włoscy lotnicy się zbliżali.

17  sierpnia  wypadały  urodziny  cesarza  Karola.  Odprawiłem  dwa  
nabożeństwa  w  Podlaka  i  Kerwawec.  Nabożeństwa  odprawiliśmy  na  ot-
wartym  polu  w  dolinkach  krasowych,  poukrywani  pomiędzy  zarośla-
mi,  aby  nas  lotnicy  włoscy  nie  wyśledzili.  Po  nabożeństwach rozdawano 
żołnierzom Karl-Truppenkreuz  (Krzyże  Frontowe  im.  Karola),  nowa  od-
znaka  tylko  dla  tych,  co  w  pierwszych  liniach  stali;  był  to  krzyż  żelazny  
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na czerwonej wstążce. Niektórzy oficerowie, żeby go zdobyć, zgłosili się 
ze sztabów ochotniczo na front, zdobywając przy tym nieraz drewniany 
krzyż na grobie zamiast chlubnej odznaki. 

Jedenasta ofensywa włoska nad Isonzo

17 sierpnia był dniem upalnym, dusznym; burza unosiła się w powietrzu, 
ciężka burza zdawała się też iść od frontu. Myślano, że Włosi 17 sierpnia 
nie zaczną, bo przecież żona cesarza Karola była Włoszką, ale właśnie po 
południu 17 sierpnia zagrały włoskie armaty. Koło drugiej po południu 
jęknęły najcięższe włoskie pociski, głucho eksplodując w stanowiskach au-
striackiej artylerii, a za nimi jakby na znak rozegrały się wszystkie włoskie 
działa na odcinku długości 70 kilometrów, począwszy od morza, a skoń-
czywszy na północ od nas.

Nastały nadzwyczaj ciężkie, denerwujące dni. Wszystkie góry otulone 
były dymami, poza których osłoną działy się straszne rzeczy. Na tle nie-
ustannego grzechotu karabinów i wycia artylerii wstrząsały powietrzem 
wybuchy ciężkich nadzwyczaj min, które Włosi w postaci ciężkich bek 
rzucali z wyższych swych nieraz stanowisk na austriackie linie. Wstrząsy 
te były okropne. Rannych napływały masy, ale i ranny, dostawszy się poza 
pierwsze linie, nie był pewny życia; cały teren na kilkanaście kilometrów 
w głąb obsypywany był pociskami, a nierzadko bombami z trującymi ga-
zami, od których ginęło wielu.

W Kolencu nie spaliśmy całymi nocami podczas tej strasznej ofensy-
wy. Artyleria włoska ciężko ostrzeliwała dolinę Czepowanu, jedyną drogę, 
która prowadziła na szeroki odcinek frontu. Ponieważ my staliśmy między 
Czepowanem i frontem, wzniesieni na jakie 600 metrów tuż ponad doli-
nę, więc tuż ponad naszymi głowami szły te wszystkie pociski. Tysiące kul 
działowych przelatywało nisko nad nami, jedne świszczały, drugie, cięższe 
rechotały i bulgotały w powietrzu, by z hukiem eksplodować w dolinie. 
Nigdy się jednak nie było pewnym, czy pociski te nie spadną na nas. Bez-
ustanne to wycie denerwowało w najwyższym stopniu, zwłaszcza w nocy. 
By móc usnąć, wyszedłem z baraku, który zresztą opuścili i inni oficero-
wie, zabrałem koce i położyłem się na polu za wysoką ścianą kamienną, 
która dawała trochę osłony od zachodu, skąd szły pociski. Tam spędziłem 
ostatnie noce na froncie, prawie że zupełnie bezsenne.
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Z Lublina otrzymałem pismo z zapytaniem, dlaczego nie przyjeżdżam; 
prawie równocześnie przyszedł list ks. Turka, zapowiadającego swój przy-
jazd na najbliższe dni. Wobec tego postanowiłem odprawić jeszcze w nie-
dzielę, 19 sierpnia, ostatnie nabożeństwo i wyjechać.

Nabożeństwo  to  odprawiłem  w  Podlaka  dla  rezerw  frontowych  tam  
stojących.  Na  nabożeństwie  było  32  ewangelików,  którzy  prawie  wszy-
scy  przystąpili  do  Komunii  Świętej,  przygotowując  się  w  ten  sposób  i  na  
śmierć,  która  łatwo  ich  spotkać  mogła,  jak  spotkała  wielu,  bardzo  wielu  
w  tych  dniach,  straty  bowiem  były  straszne.  Włosi  w  11  swej  ofensy-
wie bardzo niewiele  zyskali  na terenie,  ale  za  to  zadali  armii  austriackiej  
krwawe nadzwyczaj ciosy. W ciągu walk nie miało się jeszcze dokładnych 
wieści;  dopiero  później  w  Lublinie  dowiedziałem  się  z  listów  bliższych  
szczegółów. Zginął wtedy zacny ks.  Stumpf;  opatrywał rannych w kawer-
nie,  kiedy  u  wejścia  eksplodowała  ciężka  mina  i  pęd  powietrza  rozbił  go  
o ścianę. Cała dywizja żałowała go serdecznie. Z moich znajomych mi bli-
żej ewangelików młody podporucznik Danel z Bobrku ciężko ranny dostał 
się do niewoli włoskiej, gdzie też zmarł. Zginęło wielu innych; na razie tyl-
ko głuche były wieści, że straty są straszne i nastrój na nabożeństwach był 
bardzo poważny. Po niemiecku mówiłem na tekst Psalmu 121: „Oczy moje 
podnoszę na góry”, a po polsku na tekst List do Rzymian 8, 33-39: „Któż 
nas  odłączy  od  miłości  Chrystusowej?  Czyli  niebezpieczeństwo?  Czyli  
miecz?... Pewienem tego, że ani śmierć, ani teraźniejsze, ani przyszłe rze-
czy,... żadne stworzenie nie będzie nas mogło odłączyć od miłości Bożej!”... 
Tymi słowami Pisma starałem się pocieszyć tych biednych ludzi, drżących 
przed przyszłością.

W poniedziałek przyjechał ks. Turek. Oddałem mu pracę i kancelarię, 
i we wtorek, dnia 21 sierpnia po południu wyjechałem z Kolenca, żegnany 
przez znajomych, którzy z pewnością chcieliby być na moim miejscu. Mnie 
jednak, choć się przede mną otwierało lepsze życie, ciężko było opuszczać 
front. Prawda, że przechodziłem nieraz ciężkie chwile, ale za to ogromnie 
dużo skorzystałem na doświadczeniu; dwukrotny pobyt na froncie rosyj-
skim i dwukrotny na froncie włoskim, choć w całości trwał niespełna dwa 
lata, co do przeżyć i doświadczenia mógł się równać co najmniej dziesięciu 
albo i więcej. Świadomy sobie byłem swojej słabości i błędów, ale dzięko-
wałem Bogu,  że  niejednemu mogłem służyć  Jego  słowem i  wśród  wojny  
głosić i dawać niejednemu Boży pokój. Cieszyło mię, że przez swoją pracę 
duszpasterską potrafiłem również zyskać uznanie ze strony władz wojsko-
wych  i  dla  naszego  kościoła,  bo  te  pochwały  w  rozkazach  i  odznaczenia,  
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jakie uzyskałem, przysparzały chluby nie tylko mnie, ale i Kościołowi na-
szemu. W grudniu 1916 roku otrzymałem tzw. Piis meritis, drugiej klasy, 
to jest srebrny krzyż za zasługi duchowne, a odchodząc z frontu, otrzyma-
łem tzw. Signum laudis, medal pochwalny – oba odznaczenia z mieczyka-
mi na znak, że na froncie zostały przyznane.

Przez te dwa lata tyle ludzi poznałem, z niejednym zaprzyjaźniłem 
się serdecznie, bo niedola zawsze ludzi zbliża, że sobie zawsze miło wspo-
minam te czasy i nieraz, siedząc samotnie, biorę do ręki różne fotografie, 
a wydarzenia tych dni przesuwają się mi przed oczyma duszy, jak obrazy 
na ekranie (w kinie).

Te wszystkie przeżycia miały się teraz urwać i dlatego mi było ciężko 
wyjeżdżać. Jestem w ogóle uczuciowy i rozstawanie się z tym, z czym się 
zżyłem, zawsze mi ciężko przychodzi.

Do pociągu odwoził mnie nasz stary Vesely, który tak długo mi służył. 
Droga nie była łatwa; trzeba było przejeżdżać przez część doliny Czepo-
wanu tzw. dolinę Pustala koło Kalu, gdzie granaty często gęsto się sypały 
i można było jeszcze, jadąc z frontu, zostać na zawsze na froncie. Przez 
niebezpieczny odcinek pędziliśmy, jak tylko nasze konie pędzić mogły; 
parę granatów, jakby na pożegnanie eksplodowało dookoła; w Lokve byli-
śmy już bezpieczni. Kazałem Vesely’emu odpocząć z końmi, a sam staną-
łem opodal i przebiegałem wzrokiem wszystkie te okolice tak dobrze mi 
znane, ten front straszny, zasnuty złowrogimi dymami. Wśród głuchego 
pomruku walki, idącego od frontu, modliłem się w skupieniu ducha za 
tych, którzy tam może ostatni swój bój toczyli.

Wzrok swój skierowałem w stronę swojej Gorycji; przed dymem nie 
było jej widać. Na pożegnanie zrobiłem znak krzyża i wybrałem się w dal-
szą drogę do Polski, do tej wyłaniającej się z dymów wojennych nowej Pol-
ski, gdzie miałem już też pozostać.

Po drodze kilkanaście aut w szalonym pędzie przeleciało koło nas; 
poznałem cesarza Karola, który się śpieszył, by z dala popatrzeć, jak się 
krwawią jego ludy.



119

Przy C.K. Generalnym Gubernatorstwie w Polsce 
z siedzibą w Lublinie
(K. u. k. Militär-Generalgouvernement in Polen)

W Lublinie stanąłem 29 sierpnia 1917 roku. Wszedłem tu od razu w jedno 
z głównych środowisk zagadnienia polskiego podczas wojny. Aby je bliżej 
objaśnić, cofnę się na chwilę daleko wstecz tam, gdzie sprawa polska do-
znała strasznego zawikłania.

Strasznej zbrodni dokonano na Polsce pod koniec XVII wieku. Trzy 
mocarstwa: Austria, Prusy i Rosja, umówiły się, by podzielić między sie-
bie Polskę. Był to zaiste szatański plan, dokonany na chorującym narodzie. 
Tą chorobą narodu usprawiedliwiano nieraz podziały Polski. Ale któż 
ma prawo zabijać chorego człowieka?! Zabijanie chorego może jeszcze 
większą jest zbrodnią niż zabijanie człowieka, który się bronić może, albo 
może nawet sam napada. To prawda, że Polska w XVII wieku chorowała 
na bezrząd, jaki zresztą nieraz w niejednym państwie chwilowo się zda-
rza. I Niemcy, i Austria, i Rosja przechodziły okresy podobnego bezrządu, 
a Polska z tego nie skorzystała. Że zaś i ta choroba Polski nie była śmiertel-
ną i naród sam byłby się wyleczył i podźwignął, tego dowodem Konstytu-
cja 3 maja, w której naród poprawił błędy swoje, tego dowodem powstania 
przeciw najeźdźcom.

Podziały Polski były tym większą zbrodnią, że naród polski w prze-
szłości nieocenione usługi oddał Europie: przez długie wieki bronił cywi-
lizacji europejskiej przed zalewem barbarzyńców wschodu; jeszcze w roku 
1683 ocalił Wiedeń, ówczesną stolicę Niemiec, przed Turkami. Turcy prze-
zywali Polskę psem, który pod krzyżem leży i nie pozwala im obalić tego 
krzyża. Taki naród dobijać w jego chwilowej niemocy było straszną zbrod-
nią, i zbrodnia ta miała się na zaborcach okrutnie pomścić: Do wojny 
światowej nie byłoby prawdopodobnie doszło, gdyby Rosja przez Polskę 
była odgrodzona od reszty Europy! Państwa zaborcze przez zbrodnię swoją 
przy rozdarciu Polski przygotowały teren światowej wojny i w niej straszli-
wie zostały pokarane. Wieszcz nasz, Mickiewicz duchem swym proroczym 
przewidział to i wołał: „O wojnę ludów prosimy Cię, Panie!” i przez wojnę 
ludów przyszła też kara na zbrodnicze państwa; przyszła na wszystkie trzy. 
Chociaż Rosja należała do zwycięskiej koalicji, to jednak tak dziwnie Bóg 
pokierował wszystkim, że i ta Rosja otrzymała swoją cząstkę kary.
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Kiedy  raz  król  pruski,  Fryderyk  Wielki,  żądał  krótkiego  dowodu  na  
istnienie  Boga,  otrzymał  krótką  odpowiedź:  Żydzi!  Gdyby  ktoś  żądał  
krótkiego  dowodu na  odwieczną  Bożą  sprawiedliwość  dziejową,  mógłby  
otrzymać dobrą odpowiedź: Polska!

Pomiędzy ludźmi Bóg działa  przede wszystkim przez  ludzi;  tak było 
i przy sprawie polskiej – wykonaniu sprawiedliwości Bożej nad nieszczęs-
nym  narodem  pomagali  różni  wielcy  ludzie,  przeważnie  byli  to  Polacy  
sami,  którzy  pracowali  dla  Ojczyzny  swej  w  myśl  hasła:  „Pomagaj  sobie,  
a  Bóg ci  pomoże!”.  Powstanie  Kościuszki,  udział  Polaków w wojnach na-
poleońskich,  powstania  1831,  1846  (w  Austrii),  1848  (w  Prusach),  1863  
raz  w  raz  zwracały  oczy  świata  na  niesprawiedliwość,  która  się  Polsce  
stała. Oprócz tych czynów zbrojnych naród, o ile tylko mógł, rwał się do 
żmudnej  codziennej  pracy.  W  Kongresówce  stworzono  wielki  przemysł,  
który  wzbogacił  kraj;  w  zaborze  austriackim  zorganizowano  szeroką  ak-
cję oświatową – Towarzystwo Szkoły Ludowej pozakładało mnóstwo szkół 
i  kursów  najróżniejszych,  w  zaborze  pruskim  broniono  się  rozpaczliwie  
przeciw przemocy,  poruszając  sumienie  świata  na  gwałty  pruskie,  doko-
nywane brutalnie na bezbronnym narodzie. Praca polska była tak silną, że 
ogarnęła nawet kraje, które przed 600 laty zostały oderwane od Ojczyzny 
i w których się zdawało, że życie polskie zamarło już zupełnie – Śląsk stał 
się  beniaminkiem Polski  i  budził  się  do nowego polskiego życia.  Na Ślą-
sku  Cieszyńskim  wszyscy  znamy  tę  polską  narodową  pracę  i  walki  z  nią  
związane.

Po cichu przygotowano się też na wszelki wypadek do zbrojnego wy-
stąpienia.  Zwłaszcza dzisiejszy Marszałek Polski,  Józef  Piłsudski,  na tere-
nie Kongresówki stwarzał Polską Organizację Wojskową (POW). Ścigany 
przez  Moskali,  musiał  się  ukrywać,  ale  dopiął  swojego.  Kiedy  wybuchła  
wojna światowa, wiele rzeczy było już przygotowanych. Od razu powstają 
Legiony  Polskie,  nad  którymi  opiekę  objął  Naczelny  Komitet  Narodowy  
w Krakowie (NKN),  i  już 6 sierpnia 1914 roku Józef  Piłsudski  ze swoimi 
Legionami idzie z Krakowa w bój przeciw jednemu z wrogów Polski, Mos-
kwie, sąd nad innymi wrogami zostawiając biegowi wypadków. Chodziło 
mu przede wszystkim o to,  by najpierw stworzyć wojsko polskie,  wyćwi-
czyć je w boju tak, aby ono kiedyś w odpowiedniej chwili mogło zaważyć 
przy rozstrzyganiu losów Polski.

I Śląsk Cieszyński do Legionów wysłał swoją kompanię, w której po-
między wieloma innymi odznaczyli się i polegli za Ojczyznę śp. porucznik 
Łysek, Nardelli, Tadeusz Farny i wielu innych. 
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Legiony Polskie wnet się wsławiły męstwem i poświęceniem swoim. 
Po dotkliwych stratach odpoczywały przez pewien czas u nas na Śląsku, 
gdzie Komendanta Piłsudskiego i szkołę podchorążych gościł u siebie na 
farze w Nawsiu nasz wódz narodowy, śp. ks. Franciszek Michejda. Gościnę 
tę wdzięcznie wspominali ranni legioniści, z którymi się spotkałem w Oło-
muńcu w szpitalach.

Legiony Polskie Piłsudskiego już samem istnieniem swoim poruszyły 
i wydobyły na nowo na światłość dziejową losy Polski. Zresztą i sama woj-
na światowa, w wielkiej mierze tocząca się na ziemiach Polski, skierowała 
oczy świata na naród polski. Na samym początku wojny Mikołaj Miko-
łajewicz, głównodowodzący armii rosyjskiej, widząc, że od zachowania 
się narodu polskiego wiele będzie zależało, wydał do Polaków manifest, 
w którym obiecywał zjednoczenie ziem polskich i nadanie im szerokiej 
autonomii. I podzieliły się zdania narodu: jedni chcieli się oprzeć o Austrię 
jako tę, która najwięcej wolności Polakom przed wojną dawała (Prusom 
nikt nie wierzył ani ich nie brał w rachubę), drudzy sympatiami swoimi 
zwrócili się ku koalicji i gdyby nie Rosja, która również do koalicji należa-
ła, to chyba cały naród polski byłby zaufał raczej koalicji niż mocarstwom 
centralnym, gdzie rządziły Prusy, od których Polska nie miała się czego 
spodziewać.

W Szwajcarii zawiązał się Komitet Narodowy, który stanął po stronie 
koalicji. W Komitecie Narodowym pracował między innymi Paderewski 
i Henryk Sienkiewicz – znany w całym świecie jako autor „Quo Vadis”. 
Szwajcarski Komitet Narodowy miał za zadanie organizować siły polskie 
po stronie koalicji i dyplomatycznie urabiać opinię koalicji na korzyść Pol-
ski. Z zadania swojego Komitet też bardzo dobrze się wywiązywał.

Uczucia Polski w końcu zupełnie przechyliły się ku koalicji. Wielu 
wskutek sympatii dla koalicji odnosiło się niechętnie nawet do legionów 
Piłsudskiego, nie rozumiejąc zasadniczych zamiarów Komendanta.

Mocarstwa centralne zresztą postępowaniem swoim walnie się same 
do tego przyczyniły, że sympatie Polski przechyliły się na stronę koalicji. 
Prusy, mając wobec Polski nieczyste sumienie, nie ufały Polakom wcale 
i nie myślały zrazu wcale poruszać sprawy polskiej. Przyznał to w kwietniu 
1915 roku w mowie swojej kanclerz niemiecki Bethmann-Hollweg, zazna-
czając: „Niemcy i Austria nie miały zamiaru poruszania kwestii polskiej; 
poruszył ją los bitew”. Niemcy w kraju polskim postępowali według całej 
srogości prawa wojennego; zaraz na początku wojny z błahego powodu 
zbombardowali miasto Kalisz. Nie zależało im wcale na zjednaniu sobie 
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sympatii polskich. Ten duch udzielił się i Austrii, która jeszcze przed woj-
ną liczyła się z Polakami. Marszałek polny armii austro-węgierskiej Con-
rad von Hötzendorf był wprost nieprzychylnie dla Polaków usposobiony. 
Arcyksiążę Fryderyk,  przekraczając Białkę,  wyrzekł  słowa:  „Da fängt das 
feindliche  Land  an”  (Tu  zaczyna  się  kraj  nieprzyjacielski).  Zaprzecza-
no  prawdziwości  tych  słów,  ale  postępowaniem  swoim  je  potwierdzano.  
W  Galicji  tysiące  ludzi  powieszono  niby  za  zdradę,  zwalając  winę  klęsk  
armii  na  ludność,  która  miała  zdradzać.  Arcyksiążę  Fryderyk  otrzymał  
przydomek  „Wieszatiel”.  W  Przemyślu  po  wojnie  opowiadano  mi  o  ta-
kim  zdarzeniu:  Prowadzono  ulicami  Przemyśla  kilkudziesięciu  chłopów,  
podejrzanych niby  o  zdradę.  Oficer  prowadzący  oddział  węgierskich  hu-
zarów  pyta  się,  co  to  za  ludzie.  Otrzymawszy  odpowiedź,  że  podejrzani  
o  zdradę,  kazał  ustąpić  konwojowi  i  z  huzarami  swymi  szablami  zarąbał  
nieszczęśników. Sam byłem nieraz świadkiem brutalnego obchodzenia się 
zwłaszcza żandarmerii austriackiej czy węgierskiej wobec cywilnej ludno-
ści, już i tak straszliwie nękanej wojną. Natomiast Rosjanie wobec ludności 
cywilnej zachowali się bardziej po ludzku. Bano się tylko Kozaków, którzy 
przy odwrocie chętnie podpalali,  ale  otrzymawszy drobny nieraz wykup,  
cofali się, nie wyrządzając szkody. Wszystko to przedostawało się do pub-
licznej wiadomości i wytwarzało wśród narodu polskiego opinię nieprzy-
chylną dla mocarstw centralnych.

Tymczasem na ziemiach polskich toczyły się straszne boje. Milionowe 
armie  przewalały  się  tam  i  z  powrotem  przez  nieszczęsny  kraj,  niszcząc  
wszystko  po  drodze  i  rekwirując,  co  się  dało.  Walki  te  dla  Polaków  były  
tym straszniejsze, że po jednej i drugiej stronie frontu stali Polacy, którzy 
musieli  strzelać  do  siebie  nawzajem.  Boje  te  jednak  z  drugiej  strony  co-
raz  wyraźniej  odsłaniały  oblicze  zagadnienia  polskiego.  Dnia  9  sierpnia  
1915  roku Niemcy zajęli  stolicę  Polski,  Warszawę,  a  wkrótce  cały  kraj  aż  
mniej  więcej  po  dzisiejsze  wschodnie  granice  Polski  został  zajęty  przez  
mocarstwa centralne. Północną część Kongresówki wzięli pod swój zarząd 
Niemcy,  tworząc  generalne  gubernatorstwo  w  Warszawie  z  Beselerem  
na czele,  południową częścią,  do której  należał  i  Piotrków, i  sam klasztor 
w Częstochowie (Częstochowę samą i w ogóle całą linię kolejową Warsza-
wa ku Wiedniowi objęli  Niemcy),  zarządzali  Austriacy,  utworzywszy gu-
bernatorstwo w Lublinie. Cały kraj podzielony został na Komendy Obwo-
dowe (Kreiskommando). Pierwszym generalnym gubernatorem w Lublinie 
został  mianowany  baron  Diller,  późniejszy  namiestnik  Galicji,  znany  ze  
swych sympatii dla Polaków, ale właśnie dlatego też pod wpływem Niemiec 
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wkrótce  odwołany.  Na  jego  miejsce  przyszedł  generał  Kuk,  oczywiście  
bardziej odpowiadający Niemcom i austriackiemu sztabowi generalnemu. 
Gen. Kukowi przedstawiłem się podczas mojego dwutygodniowego przy-
działu do Lublina w 1916 roku. 

Dalsze losy wojny coraz bardziej zmniejszały nadzieję mocarstw cen-
tralnych  w  zwycięstwo;  coraz  więcej  przerzedzały  się  szeregi  żołnierskie;  
trzeba  było  wypełniać  luki.  Uknuto  plan,  by  luki  te  częściowo  wypełnić  
Polakami z Kongresówki. Korciło to strasznie zaborców, że w Kongresów-
ce tyle widać młodych ludzi (Rosjanie bowiem nie zdążyli w Kongresówce 
przeprowadzić  gruntownego  poboru),  których  by  oni  tak  bardzo  mogli  
potrzebować.  Postanowiono  Polaków  wziąć  na  lep  z  ich  patriotycznej  
strony: dnia 5 listopada 1916 roku uroczyście proklamowano w Warszawie 
i  Lublinie  utworzenie  z  ziem,  wydartych  Rosji,  samodzielnego  państwa  
polskiego  z  dziedziczną  monarchią  i  konstytucyjnym  ustrojem,  dodano  
jednak,  że  „dokładniejsze  oznaczenie  granic  zastrzega  się...”  Mogło  to  
oznaczać,  że  nawet  Kongresówka  nie  będzie  cala  należała  do  tego  „pań-
stwa  polskiego”!  –  wiadomo  było,  że  Prusy  chętnie  by  zaokrągliły  swoje  
zachodnie granice kosztem Polski, zwłaszcza przez zabranie dąbrowskiego 
zagłębia  węglowego.  Równocześnie  cesarz  austriacki  wystosował  do  pre-
zydenta ministrów dr.  Körbera pismo odręczne o wyodrębnieniu Galicji.  
Oczywiście nie oznaczało to przyłączenia Galicji do państwa polskiego, ale 
owszem  oznaczało  usunięcie  Koła  Polskiego  z  parlamentu  austriackiego,  
by Niemcy tam łatwiej rządzić mogli.  Skorzystano z tej  szumnej okolicz-
ności proklamacji  państwa polskiego, by nadać temu charakter przyjaźni 
dla narodu polskiego.

Dnia tego byłem jeszcze na froncie rosyjskim pod Brodami. Byliśmy 
właśnie przy obiedzie, kiedy nadeszły owe wieści. Ponieważ często dyspu-
towałem przy stole o sprawie polskiej, więc wszyscy byli ciekawi, co ja też 
jako Polak o tym wszystkim sądzę; myśleli, że będę zachwycony. Ale ja od 
razu połapałem się w sytuacji i na pytanie Niemców, co o tym myślę, iro-
nicznie odpowiedziałem: „Zdaje mi się, że tu chodzi o polskich rekrutów”. 
Oburzono  się  na  mnie.  Za  parę  dni  przyszły  wiadomości  o  proklamacji  
obu Generalnych Gubernatorów, Beselera i Kuka, wzywającej ludność do 
ochotniczego zaciągu wojskowego! Sprawa ta do reszty podkopała zaufa-
nie  narodu  polskiego  do  mocarstw  centralnych.  Próbowały  one  jeszcze  
przez zamianowanie generalnym gubernatorem w Lublinie generała Szep-
tyckiego,  który  przez  pewien  czas  był  w  legionach,  zjednać  sobie  opinię  
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polską, ale nadaremnie. Ochotniczo do wojska nikt się nie zgłaszał, a na-
wet do legionów zaciąg był bardzo słaby.

Proklamacja z 5 listopada 1916 roku o tyle jednak miała swoje wielkie 
znaczenie, że zagadnienie polskie wysuwała na światło dzienne jako jedną 
z ważnych spraw, które będą musiały być uregulowane przy rokowaniach 
pokojowych.

Takie  było  położenie  sprawy  polskiej,  kiedym  w  sierpniu  1917  roku  
stanął w Lublinie.

Pierwsza  moja  wizyta  przeznaczona  była  dla  ks.  superintendenta  
Aleksandra Schoeneicha, lubelskiego pastora, którego poznałem już i na-
uczyłem  się  wysoko  cenić  za  poprzedniego  mojego  pobytu  w  Lublinie  
i który po dziś dzień tam niestrudzenie jeszcze pracuje. Była i jest to jedna 
z  najwybitniejszych  postaci  pomiędzy  pastorami  byłej  Kongresówki.  Już  
sama  zewnętrzna  jego  postawa  jest  imponująca  i  odpowiada  rodowemu  
nazwisku, Schoeneich – piękny dąb; choć już wtenczas miał około sześć-
dziesiątki,  a  dziś  odpowiednio  więcej,  to  jednak  niejeden  młodszy  poza-
zdrościłby mu mógł tej życiowej siły i energii, jaką nie tylko ma, ale z jaką 
też niezmordowanie pracuje. Całe wystąpienie jego nacechowane jest po-
wagą i bardzo chętnie podkreśla on też autorytet kościelnej władzy wobec 
zboru,  przyznając  tu  pod  niejednym  względem  słuszność  Katolickiemu  
Kościołowi, który tym, jak on mi nieraz mówił, stoi jak mur, podczas gdy 
my się nieraz rozpadamy. Wiele w tym słuszności, choć co prawda nie na-
leży  tu  nigdy  przesadzać.  Ale  tego  ks.  superintendent  Schoeneich  nigdy  
nie  czynił  i  nie  czyni;  obok  powagi  tyle  u  niego  serdeczności,  szczerości  
i  dobroci,  że  ja,  choć  dużo  młodszy,  nigdy  tego  nie  odczuwałem,  że  on  
starszy ode mnie,  i  zawsze z  nim obcowałem jak z  równym sobie przyja-
cielem. Te przymioty cechują go w obejściu z innymi, jak się o tym nieraz 
mogłem przekonać. 

Zbliżała  nas  do  siebie  również  miłość  do  Ojczyzny.  Ks.  superinten-
dent  Schoeneich  należy  bowiem  do  tych  licznych  w  byłej  Kongresówce  
pastorów, którzy, choć niemieckiego pochodzenia i o niemieckich nazwi-
skach,  całym  sercem  Polskę,  jako  Ojczyznę  swą,  umiłowali  i  jej  wiernie  
służą,  a  nieraz  i  nieocenione,  i  niedocenione  usługi  jej  oddają.  Niektórzy  
Niemcy  czują  z  tego  powodu  żal  do  tych  pastorów  i  czynią  im  wyrzuty,  
ale chyba całkiem bezpodstawne. Tak jak i my nie możemy mieć żalu do 
Polaków,  którzy  od  pokoleń  w  zupełnie  niemieckim  otoczeniu  mieszka-
ją  i  zniemczyli  się,  bo  to  jest  objaw  zupełnie  naturalny,  tak  się  ma  rzecz  
i tu. Żal można mieć i należy potępić tylko takich ludzi, którzy pomiędzy 
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swoimi mieszkając,  zapierają się własnej  narodowości i  obcym służą,  gu-
biąc swoich, przeważnie tylko dla swojego zysku. Dla zysku zaś ci pasto-
rowie Polsce w byłej Kongresówce nie służyli, owszem czynili to z własną 
stratą;  rząd rosyjski popierał bowiem przed wojną raczej Niemców prze-
ciw Polakom niż na odwrót, i było to raczej dowodem szlachetnego serca, 
jeśli  Niemiec w Kongresówce, widząc gnębionych Polaków, umiłował ten 
naród  uciemiężony  i  do  niego  przystawał.  A  takich  pomiędzy  pastorami  
o  niemieckich  nazwiskach  w  Kongresówce  było  bardzo  wielu.  Studiowa-
li  oni  teologię  przeważnie  w Dorpacie  na Łotwie,  gdzie  tworzyli  związek 
„Polonia”39.

Niemcy,  zająwszy  Kongresówkę,  nienawidzili  tych  pastorów  i  gdzie  
mogli,  to  największe  trudności  im  robili.  Naszego  obecnego  naczelnego  
kapelana ewangelicko-augsburskiego, ks.  seniora Paszkę40,  nawet do Nie-
miec wywieźli i tam go internowali.

Kiedy generalny superintendent, ks. Juliusz Bursche41, który zmuszony 
był z cofającymi się Rosjanami wyjechać do Rosji, po wybuchu rewolucji 
bolszewickiej udał się do Szwecji i stamtąd chciał wrócić do Warszawy, to 
Niemcy przez długi czas nie chcieli mu jako polskiemu patriocie pozwolić 
na  powrót  do  Warszawy.  Wzięto  ich  dopiero  na  podstęp:  Wystarano  się  
mu o  pozwolenie  u  władz  austriackich  na  przyjazd  do Lublina,  i  dopiero  
wtedy Niemcy, nie chcąc się już narażać na hańbę i śmiech, zgodzili się na 
powrót  generalnego  superintendenta  (dzisiaj  biskupa)  do  jego  właściwej  
siedziby, Warszawy.

Do  tych  pastorów,  polskich  patriotów  należał  i  ks.  superintendent  
Schoeneich, przez całe społeczeństwo polskie w Lublinie bardzo szanowa-
ny i ceniony.

39 Uniwersytet w Dorpacie (dziś Tartu) był jedyną uczelnią kształcącą teologów z obszaru zabo-
ru rosyjskiego. Przychylne stanowisko władz uczelni wobec Polaków sprzyjało krzewieniu polskiej 
myśli  patriotycznej.  To  właśnie  tam  powstała  najstarsza  polska  korporacja  akademicka  Konwent  
Polonia, do której należało wielu zasłużonych Polaków (w tym duchownych ewangelickich).
40  Ryszard  Paszko  (1878–1940)  był  pierwszym  naczelnym  kapelanem  ewangelickim  w  Wojsku  
Polskim.  Po  ukończeniu  studiów  teologicznych  na  Uniwersytecie  w  Dorpacie  został  ordynowa-
ny  jako  duchowny luterański.  Z  powodu aktywnej  postawy  propolskiej  został  internowany  przez  
Niemców w Celle pod Hannoverem. W 1919 r. został mianowany naczelnym kapelanem wyznania 
ewangelicko-augsburskiego  i  proboszczem  ewangelickiego  kościoła  garnizonowego  w  Warszawie.  
W 1939 r. został wywieziony do obozu w Kozielsku, a następnie zamordowany przez NKWD.
41  Juliusz Bursche (1862–1942) był wieloletnim biskupem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
i zasłużonym działaczem niepodległościowym. W 1939 r. został aresztowany w Lublinie i przewie-
ziony  do  głównej  siedziby  Gestapo  w  Berlinie.  Został  umieszczony  w  obozie  Sachsenhausen,  był  
wielokrotnie torturowany, zmarł z wycieńczenia w szpitalu więziennym Moabit.
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Z  niecierpliwością  śpieszyłem  do  tego  zacnego  i  godnego  człowieka,  
by się przede wszystkim od niego dowiedzieć, co słychać w Polsce, pleba-
nia (fara) był to niewielki pastorski domek w ogrodzie obok kościoła; kan-
celaria  z  braku  miejsca  na  dole  była  zrobiona  z  poddasza.  Tu  wśród  sto-
sów książek  zastałem ks.  superintendenta  przy  pracy;  pracował  i  pracuje  
on jeszcze potąd na niwie naszego polsko-ewangelickiego piśmiennictwa. 
Przyjął mnie z wielką radością,  wołając:  No, to sobie teraz będzie można 
z kimś swobodnie porozmawiać o naszych sprawach, bo się już duszę w tej 
atmosferze okropnej.

Pytam się go, co słychać nowego. Odpowiada: bieda! Nie mówił o so-
bie, choć, jak się później dowiedziałem, sam prawie że biedę cierpiał. Lek-
cjami po szkołach musiał dorabiać na swoje utrzymanie. „Bieda w kraju!” 
– powtarza – „rekwirują i rekwirują, wyduszają z narodu, co tylko mogą, 
żywność i odzienie, drzewo i maszyny. Poszli Moskale i zabrali, co mogli, 
a  ci  jeszcze  więcej  wywożą;  jeszcze  w  austriackiej  okupacji  trochę  lepiej,  
ale co się w Warszawskim dzieje, to źle opisywać, chyba niebo i golą ziemię 
tam zostawią, jeśli tak dłużej jeszcze pójdzie”.

Tymi słowy skreślił ten zacny patriota smutne położenie ziem polskich 
podczas wojny, jak się potem przekonałem, zupełnie zgodnie z prawdą.

Cóż słychać w Kościele naszym? – pytam się dalej. I tu dowiedziałem 
się smutnych rzeczy. Mój zbór, powiada ks. Schoeneich, prawie że nie ist-
nieje. Rosjanie, cofając się, wywieźli prawie wszystkich ewangelików, uwa-
żając ich za Niemców. Pozostało tylko to, co się ukryło po miastach lub po 
lasach,  i  ewangelicy,  mieszkający  na  zachodnich  kresach,  gdzie  Rosjanie  
nie zdążyli  powywozić ludzi  i  materiału.  Po zborach rządzą się okupanci 
Niemcy  zuchwalej  i  bezprawniej,  niż  gdyby  ten  kraj  już  do  nich  należał.  
W części mojego zboru, opowiada dalej ks. Schoeneich, w filiale Cycowie 
prawem kaduka,  nie  pytając  się  nikogo,  jako pastora instalowali  swojego 
unijnego wojskowego kapelana i ten się tam rządzi, jak szara gęś i pozosta-
łych kolonistów uczy niemieckiego patriotyzmu. Teraz chcą nam narzucić 
nową ustawę kościelną, dogodną dla Niemców.

I  tak  też  rzeczywiście  było.  Okupanci  niemieccy  odważyli  się  nawet  
na  zwołanie  synodu  w  sprawie  zmiany  ustawy  kościelnej.  W  synodzie  
tym  brali  udział  jako  głosujący  obcy  zupełnie  pastorowie,  przeważnie  
wojskowi kapelani, którzy się usadowili po zborach i do obcej organizacji 
kościelnej  (pruski  Kościół  unijny)  należeli.  Przeciwko  temu  bezprawiu  
zaprotestowali  energicznie  miejscowi  prawowici  pastorowie  i  cywilni  
zborownicy,  i  gremialnie  opuścili  synod  i  uniemożliwili  w  ten  sposób  
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dokonanie gwałtu, który się sprzeciwiał najprostszym pojęciom przyzwoi-
tości i prawa międzynarodowego42.

Jakżeż  zupełnie  inaczej  postąpił  Rząd  polski,  objąwszy  w  prawne  
posiadanie  zabór  pruski  i  austriacki!  W  zaborach  tych  najwyższe  ewan-
gelickie  władze  kościelne  mianowane  były  przez  Rząd  i  mógł  to  uczynić  
Rząd polski  i  przez  jedno prawne zarządzenie  położyć kres  rzeczom, nie  
zawsze dla polskości korzystnym. Rząd polski nie skorzystał ze swego pra-
wa i  pozostawił  ewangelickim Kościołom zupełną swobodę działania;  na  
czele  Ewangelicko-Unijnego  Kościoła  w  byłym  zaborze  pruskim  stoi  po  
dziś  dzień  nawet  obywatel  niemiecki,  a  po  zborach  sporo  jest  pastorów  
niemieckich poddanych, którzy niekiedy uprawiają nawet wrogą państwu 
polskiemu  propagandę,  tak  że  ostatecznie  Rząd  polski  był  zmuszonym  
niektórych wydalić.

W ten sposób odwdzięczają się Niemcy za traktowanie ich doprawdy 
tak łagodne i wyrozumiałe, że ono ani w porównaniu nie może iść z trak-
towaniem,  jakiem  darzyli  okupanci  Niemcy  Kościół  ewangelicki  w  byłej  
Kongresówce, o ile ten poczuwał się do polskości.

Można sobie wyobrazić,  jaki  by krzyk na cały świat podnieśli  Niem-
cy, gdyby tak Rząd, korzystając ze swego prawa, mianował wyższe władze 
kościelne,  a  te  zaczęły  wysyłać  do  opuszczonych  zborów  odpowiednich  
pastorów.

A jednak coś podobnego robili okupanci Niemcy w byłej Kongresów-
ce, nasyłając do luterskich zborów pastorów unijnych, przeważnie wojsko-
wych kapelanów i dając im prawo głosu na synodach.

Pastorowie ci nie przysłużyli się też w niczym dobru Kościoła ewan-
gelickiego w Polsce. Głównym ich zadaniem bowiem było budzenie ducha 
niemieckiego u spokojnych kolonistów; czynili to oni przeważnie, podbu-
rzając zborowników niemieckich przeciwko polskim pastorom – i dopięli 
swego! Pastorowie, po polsku czujący, w wielkiej mierze stracili wpływ na 
swoich zborowników. Kiedy przed kilku laty odbyły się wybory na synod 
w  Warszawie,  zbory  wybrały  po  największej  części  ludzi  radykalnego  
niemieckiego usposobienia. Doszło do tak burzliwych scen na synodach, 
że  polska  mniejszość  opuściła  miejsce  obrad  i  rozłam  Kościoła  ewange-
lickiego  na  polską  i  radykalną  niemiecką  część  zdawał  się  nieunikniony.  
Dopiero wtedy Niemcy spostrzegli się, że się za daleko zagalopowali i że 

42 Przywoływany synod łódzki odbył się w dniach 17–18 października 1917 r., a zwołany był na 
polecenie gubernatora Beselera.
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w  Polsce  niepodległej  inaczej  się  powinni  zachować,  i  jedność  została  
utrzymana43.  To  radykalne  niemieckie  usposobienie  po  wielkiej  części  
podniecali  Niemcy  okupanci  i  przeszkodzili  normalnemu  rozłamowi  
Kościoła ewangelickiego w Polsce, a z drugiej strony niemieckim koloni-
stom bardzo utrudniali życie w Polsce, bo społeczeństwo w Polsce odnosi 
się  do  nich  na  ogół  z  większą  nieufnością  i  niechęcią,  niż  to  było  przed  
wojną.

Przewidywał to zacny ks. superintendent Schoeneich i z żalem mówił: 
Okupanci są dzisiaj, ale jutro ich nie będzie, zostaną jednak nasi ewangeli-
cy koloniści i tym gorzej będzie niż dawniej, bo im Niemcy poprzewracają 
w głowie.

I tak się też stało!
Po  tej  rozmowie  o  położeniu  Kościoła  i  kraju  mówiliśmy  oczywiście  

o końcu wielkiej wojny i możliwościach jej wyniku. Zwycięstwo mocarstw 
centralnych zdawało się nam obu niemożliwe. Wprawdzie Rosja już pra-
wie  że  nie  istniała  jako  przeciwnik,  ale  za  to  Ameryka  wypowiedziała  
wojnę  (5  kwietnia  1917  roku),  a  to  więcej  znaczyło  niż  Rosja.  Obecnie,  
można było powiedzieć, cały świat cywilizowany stał już jak mur przeciw 
Niemcom,  bo  o  Austrii  już  się  wiele  nie  mówiło.  Klęska  Niemiec  w  tym  
położeniu zdawała się nieuniknioną. Ale jak długo trwać będzie obrona do 
upadłego  –  któż  to  mógł  powiedzieć?  Kaiser  Wilhelm  zapowiadał  ciągle  
jakąś wielką niespodziankę; czy to miał być jakiś straszny wynalazek wo-
jenny, który mógł przechylić szale zwycięstwa? Możliwe i to było, bo che-
micy  i  mechanicy  niemieccy  znani  już  byli  ze  swej  pomysłowości  w  wy-
szukiwaniu gazów i  narzędzi morderczych (42 cm armaty – dicke Berta!, 
ataki trujących gazów, bezwzględne używanie łodzi podwodnych itp.). Jak 
się później okazało, tą zapowiadaną niespodzianką były armaty, z których 
na odległość przeszło 100 km ostrzeliwano Paryż.

Z drugiej jednak strony wiadomo było, że i alianci robią swoje wyna-
lazki i że się coraz więcej skupiają pod jedną komendę, aby wreszcie zadać 
Niemcom cios ostateczny.

Rozważania nasze na ten temat w tę  i  ową szły stronę,  a  żeśmy sobie 
powiedzieli: Trzeba czekać cierpliwie, aż będzie nasza Polska, a ona będzie, 
bo być musi!

43  Był to synod konstytucyjny, który obradował od czerwca 1922 do kwietnia 1923 r.  i  dotyczył 
uregulowania stosunku Kościoła do państwa.
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Co do Generalnego Gubernatorstwa w Lublinie udzielił mi ks. super-
intendent Schoeneich kilka cennych wskazówek, z których postanowiłem 
skorzystać.

Następnego dnia składałem oficjalne wizyty w Generalnym Guberna-
torstwie.  Generalnym  Gubernatorem  był  były  dowódca  legionowy,  gen.  
Stanisław hrabia  Szeptycki,  brat  biskupa  grecko-katolickiego  we  Lwowie.  
Zameldowałem  się  u  niego  po  polsku,  a  nie  po  niemiecku,  jak  regula-
min przepisywał.  Przyjął  mnie  bardzo mile,  informując  się  o  stosunkach 
w Kościele ewangelickim i przyrzekając poparcie w mojej pracy.

W sztabach spotykałem sporo Polaków,  dziś  ludzi  na  wybitnych sta-
nowiskach w armii polskiej; wszędzie też jednak sporo było Niemców, któ-
rzy mieli czuwać nad tym, aby interesy austriacko-niemieckie nie poniosły 
żadnego uszczerbku. Bacznym oczkiem rządu był major sztabu generalne-
go Hausvic, Czech z pochodzenia, komendant słynnej „Nachrichtenabte-
ilung”, który miał swoich donosicieli po wszystkich biurach, i o wszystkim 
i wszystkich wiedział. Na szczęście w jego własnej „Nachrichtenabteilung” 
byli  również ludzie,  po cichu sprzyjający polskiej sprawie, którzy na czas 
informowali o zamierzeniach Hausvica i w ten sposób paraliżowali niejed-
no pociągnięcie, niekorzystne dla kraju i polskości.

Obok wojskowego generalnego gubernatora najważniejszą osobą przy 
Generalnym  Gubernatorstwie  był  szef  cywilny;  był  nim  Polak,  dr  Jerzy  
Madeyski,  późniejszy  pierwszy  poseł  polski  w  Berlinie.  Na  stanowisku  
swoim jako cywilnego zarządcy zajętego kraju oddał on wielkie usługi kra-
jowi i polskości. Miał do swojej pomocy cały zastęp dobrych Polaków, któ-
rzy dziś w polskiej administracji państwowej zajmują wybitne stanowiska. 

Złożyłem oficjalną wizytę i w katolickim duszpasterstwie wojskowym.
Szefem jego był ks. superior Czyżewski, pochodzący z Bielska, bardzo 

po austriacku usposobiony, przychylny raczej Niemcom niż Polakom, choć 
nie dawał tego zbytnio znać po sobie ze względu na wielką liczbę i wpływy 
Polaków przy Generalnym Gubernatorstwie. Toteż po przewrocie wycofał 
się do resztek Austrii; próbował potem, widząc swą omyłkę, dostać się do 
armii polskiej, ale ze względu na poprzednie przekonania swoje nie został 
przyjęty. Był to człowiek niewielki, bardzo jednak energiczny; władzę swo-
ją  zwierzchnią  dawał  mocno odczuwać  swoim podwładnym kapelanom,  
którzy go nie bardzo lubili. Z moim poprzednikiem przy Generalnym Gu-
bernatorstwie, ks. dr. Kesselringiem, obecnie pastorem we Lwowie, toczył 
zaciętą, cichą walkę, bo ks. superior Czyżewski chciał wzorem wielu innych 
katolickich kapelanów rozkazywać i ewangelickiemu duszpasterstwu. Stąd 
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wybuchały  ciągłe  zatargi.  Ponieważ  ks.  Kesselring  energicznie  się  bronił  
i  nie pozwolił  na mieszanie się obcych do jego spraw, więc stosunek obu 
tych ludzi do siebie był na ogół dość wrogi.  Publiczną też to było tajem-
nicą, że ks. superior Czyżewski przyczynił się bardzo do odejścia ks. Kes-
selringa i do powołania mnie na jego miejsce. Wiedziałem o tym wszyst-
kim, znałem zresztą ks. Czyżewskiego już osobiście z pierwszego swojego 
pobytu w Lublinie. Byłem zaciekawiony, pukając do jego drzwi, jak mnie 
przyjmie.

Przyjął  mnie  z  wylaną  serdecznością,  całując  mnie  nawet  i  mówiąc  
per ty.  Ja  byłem jednak bardzo powściągliwy,  choć oczywiście za grzecz-
ność  odpłacałem  się  również  uprzejmością.  Aby  mu  jednak  dać  poznać,  
że wcale nie myślę iść pod jego komendę, opowiadając mu o poprzedniej 
swojej służbie w wojsku, wspomniałem mu ks. Kondolewicza i swój ostry 
konflikt z nim w Morawskiej Ostrawie, o czym zresztą opowiedziałem na 
początku swoich pamiętników. Wyrażał swoje oburzenie na podobne po-
stępowanie  (jak  się  później  dowiedziałem,  miał  on  sam  jakieś  konflikty  
z ks. Kondolewiczem i pewnie mu było miłym słyszeć, że nie pozwoliłem 
się tyranizować przez ks. Kondolewicza), z opowiadania tego jednak mu-
siał wywnioskować, że ja i w Lublinie w urzędowaniu swym chcę być zu-
pełnie od niego niezależny. I muszę przyznać, że ks. Czyżewski nigdy nie 
próbował wobec mnie odgrywać jakiejś zwierzchniej roli. Żyliśmy ze sobą 
zawsze w zgodzie. Niemile mnie tylko raz to dotknęło, że przy pogrzebie 
pewnego  ewangelickiego  pułkownika  podszedł  pod  ewangelicki  kościół,  
ale  do  samego  kościoła  na  uroczystość  pogrzebową  nie  wszedł.  Dopiero  
pod sam koniec pobytu naszego w Lublinie starły się ostro nasze zdania na 
temat austriackości na pewnej konferencji: nie były to jednak osobiste wy-
cieczki, ale starcie się dwóch zdań w zasadniczej sprawie. Wspomnę o tym 
później.

Obok  ks.  superiora  Czyżewskiego  pracował  w  katolickim  duszpa-
sterstwie  ks.  Bogucki44,  bardzo  miły,  spokojny  i  wyrozumiały  człowiek,  
z którym się później znowu zetknąłem w Krakowie, gdzie był szefem ka-
tolickiego duszpasterstwa przy Dowództwie Okręgu Korpusu Nr V (DOK 
V). Obecnie jest księdzem generałem, szefem katolickiego duszpasterstwa 
przy Dowództwie Okręgu Korpusu Nr VI (DOK VI) we Lwowie.

44 Karol Bogucki (1868–1941) był rzymskokatolickim kapelanem armii austro-węgierskiej, a póź-
niej dziekanem generalnym Wojska Polskiego. W czasie drugiej wojny światowej został aresztowa-
ny przez NKWD, następnie zesłany w głąb Rosji, gdzie zginął.
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Złożyłem również wizytę u przedstawiciela rządu niemieckiego; był 
nim ewangelik, książę von Bülow. Przyjął mnie grzecznie, ale chłodno; 
wiedział dobrze, że jestem polskim patriotą. Na nabożeństwa, zwłaszcza 
uroczystsze, nieraz przychodził, ale czuć było zawsze chłód wiejący od 
niego. Zachodził on nieraz i do ks. superintendenta Schoeneicha, aby się 
informować o potrzebach ewangelickiego Kościoła.

Oprócz niego było jeszcze kilkunastu Niemców przy tak zwanej 
Kriegsgräberabteilung45. Ponieważ obydwaj oficerowie tego oddziału byli 
ewangelikami, więc złożyłem i im wizytę. Informowali mnie dokładnie 
o swojej pracy i musiałem podziwiać ich sumienność i wytrwałość, i wyni-
ki tej pracy. Zadaniem ich było wyszukiwać groby niemieckie, rozpozna-
wać nazwiska poległych i zakładać cmentarze. Nieraz otwierali oni groby, 
wyjmowali różne przedmioty, wysyłali je do pułków różnych i w ten spo-
sób po żmudnych nieraz dociekaniach stwierdzali nazwiska nieznanych 
poległych, tak że pomiędzy grobami niemieckimi zaledwie mały procent 
pozostał nieznanych, podczas gdy pomiędzy austriackimi grobami procent 
ten był o wiele większy. Cmentarze, założone przez nich, przedstawiały się 
bardzo pięknie; dwa z nich poświęciłem sam w Ruskiej Woli i Lublinie, 
o czym później. Z jednym z tych oficerów, zaciętym Prusakiem, miałem 
kilka ostrych konfliktów na temat narodowy, o czym wspomnę później.

Z tego, co wyżej powiedziałem, wynika jasno, że Generalne Guberna-
torstwo w Lublinie musiało być ogromnym aparatem; kilkuset oficerów 
i urzędników było tu zajętych, a na pomieszczenie tego aparatu było trzeba 
masy biur. Zajmowały one potężne gmachy byłego gubernatorstwa rosyj-
skiego, dalej wszystkie prawie budynki przy ulicy Niecałej i sporo innych 
budynków rozrzuconych po mieście. Stołówka znajdowała się w byłym 
banku rosyjskim, którego ogromne sale dawały również pomieszczenie dla 
kasyna oficerskiego.

Mieszkanie przydzielono mi w hotelu-pensjonacie Janina46. Ponieważ 
bardzo blisko stamtąd miałem i do kościoła, i do różnych biur, przeto by-
łem bardzo zadowolony z tego przydziału, choć mieszkanie w hotelu oczy-
wiście miało i swoje ujemne strony. Po dwóch latach włóczęgi po frontach 
i nocowania gdzie bądź, mój malutki pokoik z wygodnym łóżkiem był 

45 Wydział Grobów Wojennych.
46 Hotel Janina mieścił się w kamienicy secesyjnej w Lublinie przy ówczesnej ulicy Czechowskiej 
i funkcjonował do 1925 roku. Obecnie kamienica znajduje się przy dzisiejszej ulicy 3 Maja, gdzie 
siedzibę mają Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna. 
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zdobyczą nie lada, tym bardziej że nie trzeba było może już jutro znowu 
dalej wędrować.

Samo miasto Lublin należy do większych miast w Polsce. Liczy prze-
szło 50 tysięcy mieszkańców. Miasto pobudowane jest na dość wysokim 
wzgórzu nad rzeką Bystrzycą. W dawnej Polsce odgrywało ono znaczną 
rolę. Tu też w roku 1560 doszła do skutku sławna unia lubelska, która Pol-
skę i Litwę złączyła w jednolite państwo. W tych czasach był Lublin jesz-
cze grodem warownym przeciwko najazdom tureckim i tatarskim. Po dziś 
dzień ostał się z tych wieków stary zamek z wysoką, okrągłą wieżą; zamek, 
kiedym go zwiedzał, przerobiony był na więzienie. Lublin aż do XVI wieku 
był obok Lwowa jednym z głównych polskich ośrodków handlu ze wscho-
dem; Polacy, Ormianie i Niemcy zamieszkiwali stare miasto, wtenczas bar-
dzo zamożne; ich wszystkich później wyparli sprowadzeni Żydzi, którzy 
zdobyli całe stare miasto i potąd się w nim gnieżdżą wśród wielkiego bru-
du, ciasnoty i nędzy.

W starym mieście wznosi się piękny kościół katedralny z XIII wie-
ku z dużym placem przed kościołem, na którym odbywają się większe 
uroczystości. 

W starym mieście wznosi się również wielki kościół dominikański. 
W ogromnych suchych i widnych podziemiach tego kościoła pokładano 
zmarłych braci zakonnych. Zeszedłem raz do tych podziemi, aby widzieć 
te osobliwość Lublina; jeden obok drugiego leżą tam setki kościotrupów, 
przykrytych kurzem wieków; na niektórych trzyma się zeschnięta skóra. 
Coś podobnego widziałem później w podziemiach kościoła w Żółkwi (jak 
to przed dwoma laty opisałem w „Pośle”)47.

Nowsza część miasta, z szerokimi pięknymi ulicami, zamieszkała prze-
ważnie przez ludność polską, nazywa się Krakowskie Przedmieście z głów-
ną ulicą tej samej nazwy. Przy tej ulicy wznosi się i ewangelicki kościół. 
W nowszej części miasta dookoła wielkiego placu, z cerkwią prawosławną 
w środku, były gmachy gubernatorstwa rosyjskiego, dowództwa 14 korpu-
su rosyjskiego, poczty itd., teraz były tam austriackie komendy. Na końcu 
nowego miasta piękny, duży park i opodal za miastem ogromne koszary.

Dworzec był daleko od miasta. Ulice, jak prawie wszędzie w byłej 
Kongresówce, brukowane przeważnie tak zwanymi kocimi łbami; są to 
eratyczne, zabłąkane kamienie, które w czasach przedhistorycznych zo-
stały przez lodowce zniesione ze Szwecji i Norwegii do Polski. Pełno jest 

47 Zob. K. Grycz, Żółkiew. Nabożeństwo ewangelickie, „Poseł Ewangelicki” 1926 nr 14, s. 2–3.
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tych okrągłych granitowych, przeważnie czerwonych kamieni na ziemiach 
polskich; niektóre z nich ogromnej wielkości; kamienie te zresztą docho-
dzą aż na Śląsk; w parku miejskim obok ratusza w Białej znajduje się jeden 
taki kamień, znaleziony niedaleko Białej. Wielkich tych kamieni używają 
w Polsce do budowli, a małych, z braku innych, do brukowania ulic. Z ku-
rzu drogi te kamienie okrągłe wystają jak kocie łby, stąd ich nazwa. Jazda 
po tych kocich łbach nie należy bynajmniej do przyjemności.

Miasto  Lublin  nie  miało  kanalizacji.  W  byłej  Kongresówce  miała  ją  
tylko Warszawa; nawet bogata, półmilionowa Łódź nie miała kanalizacji za 
czasów rosyjskich; dopiero teraz za czasów polskich się ją przeprowadza. 
Wszystkie  nieczystości  spływały  głębokimi  ściekami  z  boku  ulicy.  Ścieki  
te  dezynfekowano  często  gaszonym wapnem;  stąd  ten  charakterystyczny  
obraz  bruku  ulicznego  z  Kongresówki:  wierzch  czerwony  z  kocich  łbów,  
boki białe od wapna.

Miasta  byłej  Kongresówki  prawie  że  nie  mają  służby  miejskiej  do  
czyszczenia ulic. Służbę tę pełnią stróżowie domu, każdy do połowy ulicy 
przed swoim domem. Tak jest  tam przeważnie do dziś dnia.  Władze au-
striackie  i  niemieckie  sypały  ciężkie  kary  na  niedbałych stróżów i  porzą-
dek na ulicach był wzorowy. Jak tam było za czasów rosyjskich, nie wiem; 
obecnie, za czasów polskich władze również ściśle przestrzegają porządku, 
a obecny minister spraw wewnętrznych często niespodzianie wpada do ja-
kiegoś miasta i włazi wszędzie, nawet do domów prywatnych i bezwzględ-
nie karze wszelkie niechlujstwo, zagrażające zdrowotności ogółu.

Poznanie nowego terenu mojej pracy, składanie wizyt, przejęcie kan-
celarii itp. zajęło mi przeszło tydzień czasu. Po biurach znajdowałem po-
jedynczych  oficerów  i  szeregowych  ewangelików;  tak  samo  w  58.  Pułk  
Piechoty i w plutonie złoczowskiego pułku ułanów nr 13, stacjonowanym 
w Lublinie, było kilkunastu żołnierzy ewangelików. Byli to prawie wszyst-
ko Niemcy.

Pierwsze nabożeństwo zapowiedziałem na 9 września w ewangelickim 
kościele w Lublinie. Odprawiłem je w języku niemieckim. Przyszło 54 woj-
skowych, 15 przystąpiło do Komunii Świętej. Za tekst obrałem Psalm 50.

Miło  mi  było,  że  mogłem  nabożeństwo  odprawić  znowu  w  swoim,  
ewangelickim  kościele;  przez  dwa  lata  odprawiałem  je,  gdzie  akurat  wy-
padło: w lesie, w polu na kamieniach, w barakach, w rozbitych kościołach 
innych  wyznań,  stodołach,  szopach  itp.  Teraz  mogłem  nabożeństwo  od-
prawić  w ewangelickim kościele,  i  to  tak  miłym,  jak  lubelski  ewangelicki  
kościół. Jest to kościół niewielki, ale piękny i bardzo starannie utrzymany. 
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Stoi  wśród  zieleni  ogrodów,  założonych  na  miejscu  dawnego  cmentarza,  
z którego piękniejsze nagrobki pozostały jeszcze wśród drzew owocowych. 
Nowy cmentarz jest poza miastem połączony jako osobna dzielnica z ogól-
nym rzymskokatolickim i prawosławnym cmentarzem. Ściany przedsion-
ka kościoła od góry aż do dołu obwieszone są metalowymi tabliczkami po-
śmiertnymi,  bo  we  wielu  ewangelickich  kościołach  w  byłej  Kongresówce  
jest zwyczaj umieszczania tabliczek pośmiertnych nie tylko na grobie, ale 
i  w przedsionku kościoła.  Sam kościół,  wybielony biało,  z  białymi ławka-
mi, przypomina nasze śląskie ewangelickie kościoły i sprawia bardzo sym-
patyczne  wrażenie;  jest  też  zbudowany  akustycznie  i  z  kazalnicy  ma  się  
zbór tuż przed sobą; chórów (pawlaczy) nie ma.

Z  zadowoleniem  odprawiłem  to  pierwsze  w  Lublinie  nabożeństwo,  
a  potem zapoznałem się  bliżej  z  oficerami  i  szeregowymi,  którzy  przyszli  
na nabożeństwo. 

W  następne  dni  odprawiałem  nabożeństwo  w  szpitalu  wojskowym  
w Lublinie. W jednym z jego licznych oddziałów, pomieszczonych w gma-
chu obok parku, tam gdzie dziś mieści się Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
znalazłem  kilkunastu  ciężej  chorych  ewangelików  i  dla  tych  urządziłem  
nabożeństwo.  Pomiędzy  personelem  tego  oddziału  znalazłem  i  p.  Leona  
Unuckę48,  syna znanego w naszych kołach na Śląsku p. Unucki w Cieszy-
nie; dziś jest profesorem na Szkole Przemysłowej w Bielsku.

W następną  niedzielę  postanowiłem odprawić  nabożeństwo  w Piotr-
kowie,  gdzie  stała  kadra  naszego  śląskiego  100.  Pułku  Piechoty,  w  której  
było sporo ewangelików. Do Piotrkowa musiałem jechać przez Warszawę. 
Byłem wtedy pierwszy raz w Warszawie. Z wielką ciekawością zwiedzałem 
miasto. Od wojny miasto prawie że nic nie ucierpiało. Rosjanie, cofając się 
przed  Niemcami,  oszczędzili  stolicę  Polski,  nie  chcąc  sobie  zrażać  Pola-
ków; wysadzili w powietrze tylko obydwa główne mosty, chcąc Niemcom 
utrudnić pościg. Most Kierbedzia Niemcy prędko naprawili; piękny most 
ks. Józefa Poniatowskiego pozostawili w stanie zniszczenia; został on od-
nowiony dopiero za czasów polskich; ostatnie roboty ukończono na nim 
dopiero w 1927 roku.

Zwiedziłem Zamek Królewski, doszczętnie wyrabowany ze wszystkie-
go, co przedstawiało jakąkolwiek wartość. Ze wzruszeniem wstępowałem 

48  Leon Unicki (Unucka) (1897–1970) był profesorem Wydziału Włókienniczego w Państwowej 
Szkole Przemysłowej w Bielsku.  W czasie drugiej  wojny światowej był  więziony w obozie Dachau 
i  Mauthausen-Gusen.  Po  wojnie  zorganizował  Technikum  Włókiennicze  w  Bielsku-Białej  oraz  
działał aktywnie na rzecz odbudowania przemysłu wełnianego.
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do ewangelickiego kościoła, w którym kiedyś głosił Słowo Boże śp. ks. 
Otto49. Kościół, położony w samym środku miasta, na jednym z najpięk-
niejszych miejsc Warszawy, zbudowany pod koniec XVIII wieku, z ze-
wnątrz nie wydaje się wielkim, natomiast wnętrze robi imponujące wra-
żenie. Zbudowany jest jak teatr (budowa okrągła); nad pięknym ołtarzem 
kazalnica, nad kazalnicą organy; dwa ogromne pawlacze, ciągnące się 
dookoła całego wnętrza, wszystko nakryte ogromną kopułą, uwieńczoną 
oszkloną galerią, z której pada światło słoneczne z góry na kościół. Wy-
szedłem na ową galerię; jest to punkt, z którego roztacza się najpiękniej-
szy widok na całą Warszawę i okolicę. Wieczorem urządzano w kościele 
koncert kościelny, na który również poszedłem. Oprócz opisanego właśnie 
luterańskiego kościoła, nazwanego popularnie okrąglakiem, Warszawa ma 
jeszcze drugi kościół ewangelicki, dla wyznania kalwińskiego. Kościół ten 
zbudowany jest w stylu gotyckim, jest dużo mniejszy od okrąglaka i nie 
posiada nic godniejszego uwagi.

Blisko kościoła luterańskiego, na najpiękniejszym placu Warszawy, 
tzw. placu Saskim, Rosjanie wybudowali kosztem coś 10 milionów rubli 
swoją wspaniałą cerkiew. Cerkiew ta ogromna z wielką kopułą, pokrytą 
grubo złoconą miedzią i obok postawioną wysoką dzwonnicą, panowała 
nad całą Warszawą i miała jej nadawać rosyjskie piętno. Niemcy w czasie 
okupacji urządzili w niej kościół garnizonowy; w 1918 roku zerwali miedź 
i złoto z kopuły i pokryli ją ordynarną blachą. Zwiedziłem tę cerkiew i po-
dziwiałem bogate jej wewnętrzne wyposażenie. Całe ściany błyszczały od 
marmurów i złoceń i wspaniałych obrazów mozaikowych. Dziś cerkiew ta 
razem z całą wspaniałością rosyjską w Polsce zniknęła z powierzchni zie-
mi – na skutek uchwały sejmowej została ona jako widomy znak przemocy 
rosyjskiej zniszczona. Rozbieranie jej trwało kilka lat; fundamenty jej były 
budowane na wieki i nie można ich było nijak rozebrać. Kiedy je zaczęto 
wysadzać dynamitem, to od wybuchów wszystkie szyby na placu Saskim 
powylatywały i musiano zastosować inne sposoby – tak twardo z Polski 
ustępowała Rosja!

Miasto zwiedzałem, jeżdżąc na wszystkie strony tramwajami, bo War-
szawa jest bardzo rozległa; rozciąga się ona na długości kilkunastu kilo-
metrów wzdłuż Wisły; by przejechać miasto z jednego końca na drugi, to 

49 Leopold Otto (1819–1882) był luterańskim duchownym i propolskim działaczem społecznym 
związanym z Warszawą i Cieszynem. Ze względu na swoją pracę na rzecz uświadamiania polskości 
wśród ewangelików jest nazywany „ojcem polskiego ewangelicyzmu”. 
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potrzeba do tego blisko godziny jazdy tramwajami.  Z rozmowy z  ludźmi 
odniosłem  wrażenie,  że  wszelki  ruch  handlowy  i  przemysłowy  zamarł  
i  bieda zagląda do okien;  środki żywnościowe bardzo drogie,  bo Niemcy 
wszystko rekwirowali dla wojska.

Z Warszawy pojechałem dalej do Piotrkowa. Piotrków był przed woj-
ną  gubernialnym  miastem,  liczącym  około  50  tysięcy  ludności.  Okolica  
żyzna i przemysł, zwłaszcza szklany, jako też korzystne położenie nad linią 
kolejową  Warszawa  –  Wiedeń  zapewniły  miastu  piękny  rozwój.  W  mie-
ście i okolicy sporo było ewangelików. Hotel Litewski, w którym stanąłem, 
należał  ewangeliczce,  p.  Netzel;  dowiedziawszy  się  o  moim  przyjeździe,  
zaprosiła mnie ona serdecznie do siebie w gościnę, z której odtąd zawsze 
korzystałem przy swoich pobytach w Piotrkowie.

Pastorem w Piotrkowie był ks. Wencel50, bardzo zacny, młody jeszcze 
człowiek,  powszechnie  lubiany  w  swoim  zborze;  niedługo  potem  miał  
on paść ofiarą swego zawodu: krótko po przewrocie odwiedzał żołnierza 
chorego na tyfus plamisty i udzielając mu Komunii Świętej, sam się zaka-
ził  i  w  niedługim  czasie  umarł,  licząc  zaledwie  trzydzieści  kilka  lat  życia  
i  pozostawiając  młodą  żonę  i  dzieci.  Kiedy  bytem  u  niego  pierwszy  raz,  
był  w  pełni  sił,  zajęty  swą  pracą.  Zbór  piotrkowski  liczył  około  5  tysięcy  
ludzi,  którzy  prawie  wszyscy  pozostali  na  miejscu,  bo  Rosjanie  nie  zdą-
żyli  ich  wywieźć.  Udział  zboru w nabożeństwach,  jak  się  o  tym na drugi  
dzień mogłem przekonać, był bardzo dobry. Duży, piękny kościół był peł-
ny;  sporo  przystępowało  też  do  Komunii  Świętej.  W  byłej  Kongresówce  
jest w kościele ewangelickim zwyczaj, że każdy przystępujący do Komunii 
Świętej  musi  się  osobiście  przedtem  zgłosić  u  pastora,  który  zapisuje  do  
księgi jego nazwisko; ma tu pastor sposobność do pomówienia osobiście 
ze zgłaszającym się o sprawach duchowych. Oczywiście, że przy wielkich 
zborach zgłaszanie takie wyradza się w zewnętrzną formalność, jak nieraz 
w innych kościołach spowiedź zauszną, której szczątkiem właśnie są owe 
zgłaszania się do Komunii Świętej w byłej Kongresówce.

Na nabożeństwo wojskowe przyszło mi blisko 100 żołnierzy, z których 
połowa przystąpiła do Komunii Świętej. Byli to przeważnie nasi Cieszynia-
cy; w szpitalu znajdowałem również ewangelików z Cieszyńskiego.

W drogę powrotną wybrałem się nie przez Warszawę, ale przez Nowo-
-Radomsk i Częstochowę. W Nowo-Radomsku odprawiłem nabożeństwo 

50  Edmund  Wentzel  (1885–1920)  był  duchownym  luterańskim,  początkowo  był  wikariuszem  
w parafii w Łodzi. W 1915 roku został proboszczem parafii w Piotrkowie.
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w  powszedni  dzień;  przyszło  30  żołnierzy,  przeważnie  również  ze  Śląska  
i  sporo  osób  cywilnych.  Nabożeństwo  odprawiłem  w  świeżo  wybudowa-
nym kościele, który jeszcze nie był wykończony; brakowało jeszcze podło-
gi. Kościół wybudowano bardzo wielki, choć na miejscu wtenczas niezbyt 
wielu  było  ewangelików.  Ale  w  związku  z  rozwojem  przemysłu  spodzie-
wano się znacznego napływu ewangelików i dlatego wybudowano kościół 
tak duży. Nadzieje zboru jednak się nie spełniły. Wojna rozwój przemysłu 
w  byłej  Kongresówce  zupełnie  zatamowała,  a  po  wojnie  przemysł  w  No-
wo-Radomsku się nie rozwinął i zbór raczej się pomniejszył, niż powięk-
szył; dziś jest filią zboru częstochowskiego.

Mając tak dogodną sposobność, postanowiłem zwiedzić i sławną Czę-
stochowę. Po drodze zauważyłem wszędzie straszne zniszczenie na kolei.  
Wszystkie  niemal  dworce  popalone;  to  Niemcy,  cofając  się  w  listopadzie  
1914 roku przed ofensywą rosyjską, wszystko gruntownie zniszczyli; wró-
ciwszy,  nie  odbudowywali  nic  i  urzędowali  tylko  w  barakach,  naprędce  
z  drzewa  pobudowanych.  Inaczej,  trzeba  przyznać  i  pochwalić,  postąpi-
li  Austriacy;  i  oni  zniszczyli  niejeden  dworzec,  ale  wróciwszy,  starali  się  
szkody naprawić; w Kielcach wybudowali nawet piękny dworzec w miejsce 
zniszczonego. Widać było, że im zależy na sympatii Polaków, podczas gdy 
Prusacy  zupełnie  o  nią  nie  dbali.  W  samej  Częstochowie  wielki  dworzec  
ocalał. Częstochowa przed wojną miała również silny przemysł; ludności 
blisko 100 tysięcy. Zbór ewangelicki przed wojną był dosyć silny i miał na-
dzieję na dalszy rozwój. Wybudował też tuż przed wybuchem wojny pięk-
ny duży kościół, mogący pomieścić przeszło 2 tysiące ludzi. Podobnie jak 
w Nowo-Radomsku i  zbór częstochowski pomylił  się w rachunkach swo-
ich – wojna i jej następstwa przyczyniły się raczej do zmniejszenia niż po-
większenia zboru; dziś zbór liczy około 1 tysiąca dusz, którym ciężko jest 
utrzymać w należnym stanie duży kościół, wymagający ciągłych reparacji. 
Do tego trzeba utrzymać pastora i opłacać mu mieszkanie, bo plebanii nie 
wybudowano.  Zwiedziłem kościół  i  chciałem złożyć wizytę  ks.  pastorowi 
Wojakowi, który tam dotąd urzęduje, ale go nie zastałem w domu.

Z  ciekawością  zwiedzałem  i  sławny  klasztor  jasnogórski.  Klasztor  
i  kościół  znajdują  się  na  małym wzniesieniu;  kościół  ma bardzo wysoką 
wieżę,  która  panuje  nad  całą  okolicą.  Okupanci  ciekawie  się  podzielili  
władzą  w  Częstochowie:  miasto  i  kolej  należały  Niemcom,  klasztor  Au-
striakom,  a  wieża  kościoła  znowu Niemcom,  którzy  tam urządzili  stację  
radiotelegraficzną.  Cały  klasztor  otoczony  jest  potężnym  starym  mu-
rem  ceglanym,  będącym  resztką  dawnych  fortyfikacji,  o  które  rozbił  się  
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swojego  czasu  atak  Szwedów,  jak  to  opisuje  Sienkiewicz  w  „Potopie”.  
Pomiędzy murem i  dawnymi wałami  umieszczono stacje  Męki  Pańskiej,  
artystycznie wykonane w brązie.  Po murach obejść  można cały klasztor;  
z  murów widzi  się  też  obszerny ogród klasztorny.  Zauważyłem przecha-
dzających  się  w  ogrodzie  zakonników  w  białych  habitach  –  to  paulini,  
którzy  zarządzają  klasztorem.  Nie  zauważyłem  między  nimi  ani  jednej  
twarzy  inteligentniejszej;  może  też  habit  i  niewygolone  twarze  powodo-
wały ten niekorzystny wygląd. Przypomniał się mi sławny Macoch51, pau-
lin z tego klasztoru, który popełnił straszne morderstwo wśród tak okrop-
nych okoliczności, że wiadomość o tym do głębi poruszyła całą katolicką 
Polskę. Zdawało się przez pewien czas, że wypadek ten poderwie tę bez-
graniczną cześć, jaką katolicyzm polski otacza Częstochowę, ale wkrótce 
wszystko  wróciło  do  dawnego  stanu.  Widziałem  tę  bezgraniczną  cześć  
dla obrazu Marii na własne oczy. Kaplica, w której się obraz znajduje, jest 
wyłożona czarnym marmurem, dosyć ciemna i ponura, sam obraz czarny 
i niewyraźny. Modlący się tłum klęczy lub leży na podłodze, oddając hołd 
obrazowi. I ja się modliłem, stojąc, aby moje klęczenie nie było wzięte za 
cześć dla obrazu;  dziękowałem Bogu za łaskę Jego,  że raczył  nam ewan-
gelikom przez reformację objawić czystość nauki Chrystusowej, która nie 
zna takiej czci dla obrazów, ale chwałę Boga „w duchu i prawdzie” i prosi-
łem o wspomożenie Jego, byśmy według nauki Chrystusowej umieli wieść 
życie swoje.

Kaplica połączona jest z dużym głównym kościołem; lud w niej zgro-
madzony  śpiewał  litanię;  głosem  monotonnym  powtarzał  do  nieskoń-
czoności  prawie  te  same  zawsze  formułki.  O  ile  piękniejszy,  pomyślałem  
sobie,  nasz  śpiew  zborowy,  gdzie  się  śpiewa  nasze  religijne  pieśni,  pełne  
głębokich, budujących myśli chrześcijańskich!

Zwiedziłem również bogaty skarbiec klasztoru.
Jakom  wchodził  „heretykiem”  na  Jasną  Górę,  tak  jeszcze  większym  

„heretykiem”  z  niej  wracałem;  żal  mi  było  tych  tłumów,  które  z  daleka  
przychodziły, aby w Częstochowie szukać zbliżenia do Boga, zamiast tego 
zbliżenia  szukać  w  modlitewnej  komórce  swego  domu.  Mówią,  że  takie  
pielgrzymki mają wpływ wychowawczy na lud wiejski; po części może to 
prawda,  ale  ile  z  drugiej  strony  przy  tym  i  wpływów  demoralizacyjnych,  

51  Damazy  Macoch  (1874–1916)  był  zakonnikiem  w  Częstochowie,  który  w  klasztornej  celi  
w 1920 r. dokonał brutalnego morderstwa swojego kuzyna Wacława. W trakcie procesu sądowego 
Macoch miał  się  przyznać do okradania  klasztoru jasnogórskiego wspólnie  z  braćmi zakonnymi.  
Skradzione dobra przeznaczał na utrzymywanie swojej kochanki Heleny.
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niebezpieczeństwo rozniesienia chorób i strata czasu, i pieniędzy! Już my, 
ewangelicy, wolimy chyba pozostać raczej przy naszych formach życia 
religijnego!

W jedną z następnych niedziel wybrałem się do Kielc, gdzie według 
wykazów była większa liczba żołnierzy ewangelików. Kielce leżą w bardzo 
pięknej, górzystej okolicy; niedaleko od Kielc znajduje się sławna Łysa 
Góra, mająca około 600 metrów wysokości, co na polskich równinach jest 
dużym wzniesieniem. Same Kielce zbudowane są na wzgórzu; dookoła 
piękne lesiste pagórki. Kościół ewangelicki znajduje się przy głównej ulicy 
miasta; kościół i plebania otoczone ogrodem. Zbór nieduży, około 1 tysią-
ca dusz, rozrzuconych po mieście i okolicy. Pastor pozostał w miejscu i nie 
wyjechał do Rosji.

Na nabożeństwo przyszli Niemcy, Polacy i Madziarzy. Kazanie wobec 
tego postanowiłem wygłosić po niemiecku i po polsku, a Madziarom wrę-
czyłem pisane kazanie w języku węgierskim, które miałem jeszcze z cza-
sów frontowych, i powiedziałem im, żeby razem z nami śpiewali (śpiewali-
śmy ze śpiewników wojskowych, gdzie były pieśni i w języku węgierskim), 
a tuż przed kazaniem wyszli z kościoła i podczas niemieckiego i polskiego 
kazania w kościele, żeby jeden z nich im przeczytał napisane kazanie wę-
gierskie w parku przy kościele, gdzie były ławki i nikt obcy nie miał tam 
dostępu. Zgodzili się na to. W kilka dni później jednak otrzymałem z ich 
pułku długie pismo, wyrażające oburzenie, że Madziarów wyprosiłem 
z kościoła. Wytłumaczyłem pułkownikowi, jak się sprawa w rzeczywistości 
miała i że moje postąpienie miało na celu raczej uwzględnienie i Madzia-
rów niż ich obrazę, ale widząc taki brak zrozumienia dobrej chęci, odtąd 
już więcej nie poświęcałem większej uwagi znanym ze swego szowinizmu 
narodowego Madziarom.

O madziarskim szowinizmie miałem sposobność dwukrotnie przeko-
nać się w Lublinie. Przy naszym stole przez pewien czas siedział Madziar 
oficer. W rozmowach swoich kilkakrotnie zaatakował Polaków, okazując 
się bezwzględnym przyjacielem Prusaków, tak że mu dałem ciętą odprawę 
i wyniósł się z naszego towarzystwa. Siedząc raz przy innym stole, pozna-
łem również madziarskiego oficera, tak samo wielbiciela Prusaków i potę-
piającego Polaków, żeśmy się bardzo ostro starli w rozmowie. Dowiedział 
się o tym gen. Szeptycki i wydał rozkaz zabraniający prowadzenia rozmów 
politycznych przy stole. Ja zaś z tych rozmów przekonałem się, że dzisiejsi 
Madziarzy to nie Madziarzy z dawniejszych czasów, kiedy się to mówiło: 
„Węgier, Polak dwa bratanki – i do szabli, i do szklanki”. Podczas wojny 
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Madziarzy na ogół zmienili zupełnie swoją polityczną orientację; skiero-
wali się w stronę Berlina, a przeciw Polsce. I dziś z pewnością więcej zezu-
ją w stronę Berlina, stamtąd spodziewając się ratunku ze swej niebywałej 
katastrofy narodowej, która ich słusznie spotkała jako kara za bezwzględ-
ność wobec Słowaków, Serbów i Rumunów; o Słowakach np. mówili: „To-
tember, nem ember” – Słowak to nie człowiek.

W Kielcach później nieraz jeszcze bywałem na nabożeństwach i po-
grzebach, bo było tam sporo ewangelików żołnierzy.

Wybrałem się raz z nabożeństwem i do Radomia. Radom, położony 
na linii kolejowej Lublin – Zagłębie Dąbrowskie, był przed wojną guber-
nialnym miastem. Rosjanie zbudowali tu ogromną, piękną cerkiew, któ-
ra ostała się po dziś dzień, zamieniona na garnizonowy kościół katolicki. 
W samym mieście niewielu było ewangelików; natomiast w okolicy było 
i jest kilka silnych kolonii ewangelickich niemieckich. Kościółek niewiel-
ki; pastorem był wówczas i jest po dziś dzień ks. Tochtermann52. Bardzo 
zacny i pracowity duszpasterz, który niedawno wydał drukiem w języku 
polskim objaśnienia do Ewangelii św. Mateusza i św. Jana. Przyjął mnie 
bardzo serdecznie w swoim domu i zaproponował mi odprawienie i cywil-
nego nabożeństwa. Odprawiłem więc dwa nabożeństwa, z rana wojskowe, 
a później cywilne; na obu było dosyć dużo osób.

W szybkim tempie poznawałem cały kraj; o ile tylko nie miałem na-
bożeństw w Lublinie, wybierałem się w coraz inne strony, aby odwiedzać 
ewangelików po garnizonach i poznać jak najlepiej miejscowe stosunki. 
Chciałem poznać i zagłębie węglowe dąbrowskie. Wybrałem się więc na 
nabożeństwo do centrum tego zagłębia: Dąbrowy Górniczej i Sosnowca. 
W Dąbrowie Górniczej odprawiłem nabożeństwo dla żołnierzy i cywil-
nych w ewangelickim kościółku, i który stanowi filię zboru sosnowieckie-
go, po czym zwiedziłem miasto i okolicę i wybrałem się do Sosnowca, 
gdzie przed wojną pracował jako inżynier szwagier mój, Stonawski u fa-
brykanta Schöna, ewangelika. Meble, które tam pozostawił, idąc na wojnę, 
znalazłem tam w zupełnym porządku, o czym mu napisałem. Pomiędzy 
fabrykantami w Sosnowcu wielu było ewangelików i to bardzo zamoż-
nych. Jeden z nich własnym kosztem wybudował piękny kościół ewan-
gelicki i plebanię, i oddał wszystko do dyspozycji zborowi, zachowując 

52 Henryk Tochtermann (1864–1929) był duchownym luterańskim. W 1889 r. został probosz-
czem w Pilicy, a w 1903 r. w Radomiu, gdzie służył jako pastor aż do śmierci. Za życia publikował 
komentarze do ksiąg biblijnych.
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sobie jednak prawo własności. Pastorem był wtenczas ks. Utke53, starszy 
już i bardzo schorzały człowiek, obecnie następcą po jego śmierci jest 
ks. Tytz54, który tam przyszedł z Kielc.

W następną niedzielę wybrałem się do Zamościa. Zamość obecnie jest 
niewielkim miastem, ale w XVI i XVII wieku odgrywał w Polsce znacz-
niejszą rolę i był warownią, pod którą zapędzały się niekiedy zagony ta-
tarskie i kozackie. Zamość nazwę swoją otrzymał od sławnej rodziny Za-
mojskich, która nieraz wybitny brała udział w politycznym życiu Polski, 
wymienić tu zwłaszcza należy wielkiego kanclerza Polski, Jana Zamojskie-
go, który żył w dobie reformacji i choć sam pozostał katolikiem, to jednak 
stanowczo się sprzeciwiał wszelkiemu krzywdzeniu i niesprawiedliwości 
wobec ewangelików. Powiedział raz mniej więcej te słowa: Połowę życia 
dałbym, aby wszyscy obywatele Ojczyzny byli katolikami, ale całe życie 
położyłbym, aby się nikomu dla jego wiary nie działa krzywda.

Przypominała się mi wciąż postać tego wielkiego człowieka, kiedym 
chodził po mieście, na którem po dziś dzień widać ślady gospodarczej ręki 
wielkiego narodu. Bardzo piękny duży ratusz na rynku mógłby być ozdo-
bą i wielkich miast; cały rynek otoczony podsieniami; u wejścia do miasta 
ogromny, piękny kościół; utrzymały się też do dziś dnia resztki dawnych 
murów obronnych. Opodal miasta Rosjanie wybudowali wielkie koszary, 
w których odprawiłem nabożeństwo, bo w miejscu nie ma ewangelickiego 
zboru. Obecnie w mieście i okolicy gwałtownie się szerzy ruch za Kościo-
łem Narodowym, który zerwał z Rzymem, zaprowadził liturgię w języku 
polskim zamiast łaciny, małżeństwo księży i wiele innych reform, które go 
zbliżają do kościołów reformacyjnych, chociaż dogmaty po największej 
części pozostały rzymskokatolickie.

Zbliżało się Święto Reformacji 1917 roku. Postanowiłem je odprawić 
jak najuroczyściej, wszak był to jubileusz 400-letni reformacji. W niedzielę 
przedtem, dnia 28 października, odprawiłem uroczyste nabożeństwo re-
formacyjne dla żołnierzy w Piotrkowie; samych żołnierzy przyszło przeszło 
200. W sam dzień uroczysty, 31 października, odprawiłem nabożeństwo 

53 Ernest Utke (1857–1926) był duchownym luterańskim i wieloletnim proboszczem w Sosnow-
cu. Pełnił również funkcję dyrektora sosnowskiej Szkoły Realnej.
54 Jerzy Tyc (1888–1944) był duchownym luterańskim i kapelanem pomocniczym. Został pro-
boszczem w Stawiszynie, Kielcach, a w końcu w Sosnowcu. Przez cały czas angażował się w działal-
ność humanitarną. W 1939 r. władze okupacyjne odwołały go z urzędu proboszcza. W następnym 
roku został aresztowany. Po wyjściu z więzienia pełnił funkcję kierownika spółdzielni przy fabryce 
przędzalniczej.



142

w  Lublinie,  w  kościele  ewangelickim.  Zaprosiłem  przedstawicieli  wszyst-
kich  urzędów  wojskowych;  w  imieniu  generalnego  gubernatora  przy-
szedł jeden z generałów, z poselstwa niemieckiego przyszedł książę Bulöw 
z wszystkimi oficerami, z różnych biur przyszło tylu delegatów, że kościół, 
bardzo pięknie ozdobiony zielenią,  był  przepełniony.  Liturgię na naszym 
wojskowym  nabożeństwie  odprawił  ks.  superintendent  Schoeneich,  a  ja  
wygłosiłem kazanie w języku niemieckim i polskim. W niemieckim kaza-
niu mówiłem o znaczeniu dzieła reformacji z punktu widzenia religijnego, 
kulturalnego  i  historycznego,  a  w  polskim  kazaniu  mówiłem  o  reforma-
cji  w  Polsce  i  jej  wpływie  na  rozwój  duchowy  narodu  polskiego.  Dziwne  
uczucie  ogarniało  serce  przy  obchodzeniu  jubileuszu  jednego  z  najwięk-
szych wydarzeń historycznych w czasie tej wielkiej światowej wojny, która 
była również jednym z największych przełomów w dziejach ludzkości!

W  następny  dzień  wybrałem  się  do  Dęblina,  aby  i  tam  dla  garstki  
żołnierzy  ewangelików  odprawić  nabożeństwo  reformacyjne.  Dęblin  był  
przed  wojną  jedną  z  większych  fortec  rosyjskich  nad  Wisłą,  zbudowaną  
dla obrony ważnego mostu, zbudowanego u ujścia rzeki Wieprza do Wisły. 
Rosjanie fortecę tę nazwali Iwangorodem (Grodem Jana).

Forteca  była  zbudowana  z  cegły  i  z  tego  powodu  przestarzała  –  nie  
mogła ona stawić oporu dzisiejszej artylerii i Rosjanie Dęblina też podczas 
swojego  odwrotu  nie  bronili,  zniszczyli  tylko  to,  co  można  było  napręd-
ce  zniszczyć.  W  środku  fortecy,  gdzie  w  ogromnym  obronnym  kolisku  
umieszczone były koszary, wszystko było spalone. Kilkanaście budynków 
Austriacy naprędce odnowili i  pomieścili tam część swoich wojsk. Nabo-
żeństwo odprawiłem w sali żołnierskiej.

W Dęblinie spotkałem katolickiego kapłana ks. Ściskałę55, wychowan-
ka  naszego  polskiego  gimnazjum  w  Cieszynie.  Pracował  tam  jako  woj-
skowy kapelan,  ale  rozpoczął  też  i  większą działalność wśród miejscowej  
katolickiej ludności, której zaufanie wkrótce w wysokim stopniu pozyskał 
i  został  tam nawet  po  ukończeniu  wojny.  Okazywał  mi  zawsze  dużo  po-
mocy w mojej pracy, ilekroć tam i później przyjeżdżałem, za co mu bardzo 
byłem wdzięczny, bo nie zawsze łatwą to było rzeczą mnie przyjeżdżające-
mu na  parę  godzin  zebrać  rozproszonych ewangelików;  ks.  Ściskała,  do-
wiedziawszy się,  że  mam nabożeństwo,  i  znając  żołnierzy,  temu i  owemu 

55  Dominik  Ściskała  (1887–1945)  był  kapelanem  w  armii  austro-węgierskiej,  a  później  w  Woj-
sku Polskim. Służył w Jabłonkowie, Krakowie, Dęblinie oraz w Radomiu. Był autorem wspomnień 
„Z dziennika kapelana wojskowego 1914–1918” z 1926 r., w których opisał swoją służbę w Dęblinie. 
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ewangelikowi  zwrócił  uwagę,  że  będzie  miał  swoje  nabożeństwo.  Zapra-
szał  też  zawsze  serdecznie  do swojego mieszkania,  abym mógł  odpocząć  
po pracy, bo w miejscu nie było żadnego hotelu; opodal fortecy była tylko 
mała,  brudna  żydowska  mieścina.  Natomiast  były  w  Dęblinie  ogromne  
miasta – wronie: w pobliżu fortecy były lasy ogromnych drzew, które sobie 
szczególne  upodobały  kruki  i  wrony;  na  każdym  drzewie  było  po  kilka-
naście i kilkadziesiąt gniazd wronich; niezliczone tysiące tego wstrętnego 
ptactwa  gnieździło  się  w  tych  lasach  i  złowrogim  krakaniem  napełniało  
całą okolicę. Czegoś podobnego w życiu nie widziałem i włosy się mi jeży-
ły na samą myśl, żeby człowiek osłabiony legł w takim lesie; rozniosłoby go 
nieszczęsnego drapieżne ptactwo w dziobach swoich. 

Dosyć dużo ewangelików, pomiędzy nimi i oficerów z rodzinami, było 
w Sandomierzu i wybrałem się tam, aby odprawić nabożeństwo, przy czym 
zwiedziłem  miasto  i  okolicę.  Sandomierz  należy  do  najstarszych  miast  
w Polsce. Rozbudowany został i otoczony silnymi murami przez gospoda-
rza Polski, króla Kazimierza Wielkiego i w tym czasie, i później miał wiel-
kie znaczenie w handlu polskim. Pod Sandomierzem wpada San do Wisły, 
która odtąd staje się w większej mierze spławną i temu też miasto zawdzię-
czało swój rozwój i znaczenie. Jeden z ewangelickich oficerów saperów za-
prosił mnie na jazdę motorówką po Wiśle, skąd pięknie widać było miasto. 
Położone na wysokiej górze ze swoim starym ratuszem i z licznymi stary-
mi  kościołami  i  klasztorami  miasto  z  dalsza  piękny  przedstawia  widok  –  
z bliska traci znacznie na uroku z powodu przeważnie żydowskiego miesz-
czaństwa. Za rosyjskich czasów Sandomierz bardzo podupadł; obecnie po 
zbudowaniu  za  czasów  polskich  ogromnego  nowego  mostu  kolejowego  
przez Wisłę, łączącego Lwów najbliższą drogą z Łodzią, Poznaniem, Berli-
nem, Sandomierz może się na nowo podnieść z upadku swojego.

Do  Sandomierza  nieraz  zajeżdżałem  i  obecnie  z  Krakowa  też  tam  
niekiedy  zaglądam,  bo  pomiędzy  tamtejszymi  saperami  zawsze  znajdzie  
się  sporo  ewangelików,  którzy  na  miejscu  nie  mają  swego  kościoła.  Raz  
miałem tam chrzest u jednego z oficerów, który obecnie służy i w wojsku 
polskim. Zawsze byłem proszony w gościnę do jednego porucznika Cze-
cha,  który  i  rodzinę  dla  tańszego  życia  sprowadził  na  miejsce.  Wieczory  
spędzaliśmy na rozmowie o „wielkiej polityce”. Raz pokazywał mi kartkę-
-mapę, na której był przedstawiony czeski „štaat” (czeskie państwo), jak go 
sobie już wtedy Czesi wymarzyli i  dokładnie wymierzyli,  i  ciekawa rzecz, 
wyglądał  on niemal  tak jak  obecnie,  tylko że  ze  Śląska więcej  się  jeszcze  
spodziewali Czesi dostać. Oczywiście jako Polak ze Śląska protestowałem 
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od  razu  przeciwko  temu  i  patrząc  się  na  tę  mapkę,  powiadam  porucz-
nikowi:  aleście  sobie  też  to  długie  jelito  nagotowali;  uważajcie,  aby  wam 
na którym końcu nie  pękło,  bo by się  wam wszystko mogło z  niego wy-
kidać. Uśmiał się i  powiada: nie bójcie się, już to mamy wszystko dobrze 
obrachowane!

Prędko  mi  zleciał  czas  jesienny  przed  Bożym  Narodzeniem,  tym  
bardziej  że  z  końcem listopada  aż  do  połowy grudnia  otrzymałem urlop 
dla  uporządkowania  swoich prywatnych spraw w Gorycji,  z  której  Włosi  
krótko przedtem zostali wyrzuceni: dnia 24 października bowiem rozpo-
częła się w górach na północ od Gorycji straszna dla Włochów ofensywa 
austriacko-niemiecka,  która  się  zakończyła  katastrofalnym  odwrotem  
Włochów nad Piawą.  W odwrocie  tym Włosi,  uciekając  w panice,  pozo-
stawili prawie cały ogromny materiał wojenny i około 100 tysięcy jeńców. 
I byłaby armia włoska uległa wtenczas zupełnemu pogromowi, gdyby nie 
wezbrana rzeka Piawa, nad którą wojska austriackie i niemieckie musiały 
się zatrzymać. Tymczasem przyszło z pomocą 6 francuskich i 6 angielskich 
dywizji, które zatrzymały uciekających Włochów. Ci ochłonęli z przestra-
chu i z pomocą Francuzów i Anglików natarli na przeprawiające się przez 
Piawę nieprzyjacielskie wojska i odrzucili je poza rzekę, zadając im nawet 
poważne  straty.  Rzeka  Piawa  z  powodu  tych  wypadków  jest  odtąd  ota-
czana niezwykłą czcią ze strony Włochów. Kiedym w roku 1927, jadąc na 
południe, przejeżdżał przez Piawę, w chwili przejazdu wszyscy Włosi byli 
u okien wagonu i mówili: święta rzeka! I rzeczywiście, gdyby nie wezbra-
na  Piawa,  prawdopodobnie  całe  północne  Włochy  byłyby  wtedy  wpadły  
w ręce mocarstw centralnych, które by się były znowu poratowały kukury-
dzą i pszenicą lombardzką.

Przybywszy do Gorycji, widziałem na własne oczy skutki panicznego 
odwrotu Włochów: zostawili na miejscu całą, nawet lekką artylerię z amu-
nicją  i  ogromne  tabory,  i  zapasy.  Miasto  było  okropnie  zniszczone;  do  
zniszczenia bowiem przez Włochów, którzy przedtem ostrzeliwali miasto, 
dołączyło się teraz zniszczenie przez Austriaków, którzy z całych sił walili 
w  nieszczęsne  miasto,  zajęte  przez  Włochów.  Nie  widziałem ani  jednego  
domu  nietkniętego.  Moja  plebania  wyglądała  okropnie;  nie  było  mowy,  
bym  w  niej  mógł  zamieszkać;  musiałem  stanąć  w  hotelu,  który  wojsko-
wość prędko naprawiła dla oficerów. Z rzeczy,  których tam jeszcze sporo 
zostawiłem, jako też z mebli kościelnego nie zostało ani śladu – wszystko 
zostało wykradzione. Nawet ziemię z ogrodu wywieźli Włosi, używając jej 
widocznie do sypania rowów. Tuż przed plebanią w ogrodzie roztwierał się 
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ogromny  lej,  wyrwany  austriackim  30  cm  pociskiem;  szczęściem  pocisk  
nie wpadł do domu, bo nie byłoby już nawet co reperować. 

Zabrałem się zaraz do roboty. Wojskowość przydzieliła mi 20 jeńców 
i  wozy,  i  nazwoziłem  blachy,  desek  i  papy  dachowej,  i  od  biedy  pozaty-
kałem  dziury  w  dachu,  by  uchronić  dom  od  zupełnej  ruiny;  do  ogrodu  
kazałem  nawieźć  ziemi.  Trzeba  było  przy  tej  pracy  postępować  bardzo  
ostrożnie,  bo  wszędzie  pełno  było  rozrzuconych  ręcznych  granatów.  
W mieście, do którego prędko wróciła znaczna część ludności, w przecią-
gu  kilku  tygodni  było  blisko  600  wypadków  zranień  od  wybuchających  
granatów. Ja sam omal nie stałem się ofiarą wypadku: zauważyłem w ogro-
dzie wystającą z ziemi rączkę i ciągnę ją z siłą, a tu granat niebezpieczny, 
widocznie umyślnie wetknięty w ziemię przez Włochów; na szczęście nie 
eksplodował. W przeciągu kilkunastu dni byłem gotowy z najkonieczniej-
szą pracą, jeńcy bowiem pracowali chętnie, bo dla zachęty kupowałem im 
chleb, który przyjmowali z ogromną wdzięcznością – chleba, biedacy, pra-
wie nie widywali; jedzenie ich było bardzo liche; raz na ulicy zauważyłem 
jeńców, którzy z błota wyciągali łupiny kurpieli i jedli. Nie żałowałem więc 
pieniędzy  i  co  tylko  mogłem  dostać,  kupowałem  im,  a  oni  za  to  chętnie  
i pilnie pracowali.

Załatwiwszy  tę  pracę,  zwiedzałem  pobojowiska:  sławną  Podgorę,  
Monte  Santo,  wdrapałem  się  na  zamek  gorycyjski  rozwalony  granatami.  
Najstraszniej  wyglądała dolina róż i  cmentarz (Campo Santo)  gorycyjski!  
Przez  cmentarz  szły  rowy  –  z  jednej  strony  Włosi,  z  drugiej  Austriacy,  
przekopujący  się  do  siebie  poprzez  groby!  Cały  cmentarz  przewrócony  
wybuchami  granatów.  Grobowce  rodzinne,  z  których  powyrzucano  na  
wierzch  trumny,  służyły  za  schronienie.  W  życiu  nie  widziałem  czegoś  
podobnego. Kto wśród takiego otoczenia straszną walkę mógł wytrzymać, 
ten doprawdy żelazne miał  nerwy;  wielu  jednak na tym miejscu poszar-
pało sobie nerwy na całe życie! Z największym trudem odszukałem grób 
mojego poprzednika w urzędzie, śp. ks. seniora Schmidta; w grób uderzył 
granat i rozbił pomnik, ale ciało zostało w grobie. Napisałem o tym zaraz 
pozostałej wdowie.

W mieście zwiedzałem znane mi mieszkania zborowników; wszystkie 
wyrabowane i poniszczone. Nabożeństwa nie odprawiłem, bo z ewangeli-
ków tylko dwóch zastałem w mieście, reszta jeszcze nie wróciła.

Czyniłem  usilne  starania  u  władz  wojskowych,  by  plebanię  odnowi-
li  gruntownie,  w  zamian  za  co  ofiarowałem  im  używanie  domu  na  biu-
ra;  o  odnowieniu kościoła  na razie  nie  było  co marzyć.  Usiłowania  moje  
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uwieńczone zostały dobrym skutkiem; kiedym z wiosną na przyszły rok 
zaglądnął do Gorycji, praca nad odnowieniem plebanii była w pełnym 
toku, a kiedym jesienią krótko przed końcem wojny tam był, praca była 
już na ukończeniu, tak że zbór zaraz po wojnie plebanię mógł wynająć 
ewangelickim metodystom włoskim na ich pracę.

Zadowolony z przyrzeczeń władz wojskowych, wróciłem do Lublina 
w połowie grudnia. Trzeba było myśleć o świętach. Ponieważ 23 grudnia 
wypadała niedziela i najwięcej ewangelików żołnierzy było w Piotrkowie, 
więc postanowiłem tam odprawić nabożeństwo przed świętami, a w samo 
Boże Narodzenie w Lublinie. Wracałem z Piotrkowa w wigilię. Pociąg miał 
takie opóźnienie, że dopiero późnym wieczorem byłem w Lublinie; wa-
gonów nie opalano, a dął tak zimny wiatr, że bardzo przemarznąłem. Na 
stacjach nigdzie nie można było dostać nic kupić, i zmarznięty, i głodny 
pośpieszyłem do naszego kasyna oficerskiego, ciesząc się na obfitą wigi-
lijną wieczerzę, ale tu dostaliśmy po kawałku ryby i strudla i więcej nic; 
bufet był zamknięty, bo każdy chciał być wolny we wigilię, tak że miałem 
prawdziwie wojenną wigilię – następna miała być już w czasie pokoju, 
w domu rodzinnym!

W styczniu wypadło mi trudne zadanie: 27 były urodziny cesarza Wil-
helma i ja miałem odprawić nabożeństwo jako wojskowy kapelan. Stosu-
nek pomiędzy narodem polskim a mocarstwami centralnymi doznał, jak 
o tym zaraz dalej wspomnę, znacznego pogorszenia wskutek pokojowych 
rokowań z Rosją w Brześciu Litewskim; niechęć, żeby się łagodnie wyra-
zić, do Niemiec i ich przedstawiciela cesarza Wilhelma rosła z każdym 
dniem; oczywiście i ja tu nie stanowiłem wyjątku. Wiedziałem, że na tym 
oficjalnym nabożeństwie oprócz Niemców będą przeważnie Polacy, ofi-
cerowie i urzędnicy z najróżniejszych biur Generalnego Gubernatorstwa; 
zdawałem sobie z tego dokładnie sprawę, że mi nikogo nie wolno z kazal-
nicy obrażać, ale że przede wszystkim nie wolno mi obrażać prawdy. Dłu-
go rozmyślałem, długo ważyłem każde słowo. 

Kościół był przepełniony. Byłem ciekawy, jakie wrażenie wywrze ka-
zanie. Jeszcze w kościele jeden z kapitanów Polaków szepnął mi dyskretnie 
do ucha: „Ale go ksiądz wystrychnął na psa!”. „Nie, tego absolutnie nie 
chciałem, odpowiadam; mówiłem o panującym, jak go sobie wyobrażam 
ze stanowiska chrześcijańskiego i jak go sobie wyobrażam jako człowieka. 
Pan kapitan pewnie oczekiwał od ewangelickiego pastora hymnów po-
chwalnych na ewangelickiego władcę, ale kościół nie jest na takie rzeczy 
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i stąd pan kapitan popadł w błąd, że nie chwaląc, tym samem bezwzględ-
nie potępiam”.

Kiedym wrócił do domu, do mieszkania, przychodzi pośpiesznie jakiś 
chłopak uliczny ze świstkiem papieru w ręce, podaje mi go i od razu za-
biera się do wyjścia. Pytam się, od kogo to? Nie śmiem powiedzieć, mówi 
chłopak; od oficera, dodaje i ucieka. Na kartce były nabazgrane następują-
ce słowa: „Sie sind ein Meister; bitte um eine Antwort aut gleichem Wege!” 
(Pan jest mistrzem; proszę o odpowiedź tą samą drogą). Widocznie jakiś 
Niemiec chciał w ten sposób wyrazić mi swoje niezadowolenie z kazania.

Za parę dni mieliśmy jako Polacy powód do wyrażenia swojego nie-
zadowolenia z polityki Niemców – 9 lutego zawarto w Brześciu Litewskim 
sławny pokój między mocarstwami centralnymi a niby Ukrainą. Była to 
straszna bomba, która wybuchła na ziemiach polskich! Fabrykowana była 
w kuźni niemieckiej już od dłuższego czasu. Wrócę się też znowu wstecz 
i przedstawię pokrótce dalszy rozwój sprawy polskiej tam, gdzie ją zosta-
wiłem poprzednio.

Dnia 5 listopada 1916 roku, jak już pomniałem, ogłosiły władze oku-
pacyjne proklamację, zapowiadającą utworzenie Królestwa Polskiego. 
Dalszym krokiem tej proklamacji było rozporządzenie z 6 grudnia 1916 
roku o utworzeniu tzw. Tymczasowej Rady Stanu, mającej się składać z 25 
członków; siedzibą jej miała być Warszawa. Zakres jej działania był bardzo 
szczupły: mogła ona przedstawiać różne wnioski w sprawach krajowych, 
współdziałać w tworzeniu wojska polskiego, pomagać w administracji go-
spodarczej kraju itp. We wszystkim jednak była ona uzależniona od władz 
okupacyjnych. 14 stycznia 1917 roku odbyło się otwarcie owej Tymczaso-
wej Rady Stanu w sali kolumnowej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Pomiędzy Radą Stanu a władzami okupacyjnymi stosunki od samego 
początku były nie najlepsze; rokowania o zakres działania Rady szły bar-
dzo opornie; przekazywanie już nie powiedzieć władzy, ale pozorów wła-
dzy Radzie Stanu szło jeszcze trudniej. Zależało ono zawsze od każdorazo-
wego położenia militarnego mocarstw centralnych – czuły się one silniej, 
to nic nie chciały dać, w chwilach klęski ustępowały trochę, by później 
znowu odbierać.

Tymczasem na terenie międzynarodowym sprawa polska stawała się 
coraz głośniejszą. 22 stycznia 1917 roku Prezydent Stanów Zjednoczo-
nych, Wilson, występując wobec senatu z orędziem, dał między innymi 
wyraz powszechnie uznanej potrzebie istnienia „Polski zjednoczonej, 
niepodległej i autonomicznej”, co później znalazło swój wyraz w sławnym 
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13.  punkcie Wilsona z 8 stycznia 1918 roku.  Rada Stanu wysłała depeszę 
do Wilsona z wyrazami podziękowania.

Dnia  8  marca  1917  roku  wybucha  w  Rosji  rewolucja;  carat  obalony!  
Nowy  rząd  księcia  Lwowa  wydał  w  sprawie  polskiej  odezwę  do  polskich  
Braci,  w  której  wyraźnie  wspomina  o  utworzeniu  niezawisłego  państwa  
polskiego  ze  wszystkich  terytoriów,  w  których  Polacy  tworzą  większość.  
Państwo to z Rosją miałoby być połączone wolnym związkiem, „sojuszem” 
militarnym.

Odezwa ta nowego rządu rosyjskiego miała dla sprawy polskiej wielkie 
znaczenie: państwa koalicyjne, związane sojuszem z Rosją, przy rozwiązy-
waniu sprawy polskiej musiały się liczyć ze stanowiskiem Rosji, a ta sama 
Rosja  mówi  o  niezawisłym  państwie  polskim,  a  już  nie  o  autonomicznej  
Polsce, należącej do Rosji. Rządy Anglii, Francji i Włoch od razu przesłały 
depesze gratulacyjne na ręce Lwowa, w których przyjmują do wiadomości 
stanowisko Rosji w sprawie polskiej, zachowując się jednak z rezerwą wo-
bec wspomnianego w odezwie związku militarnego.

Z armii rosyjskiej,  na skutek wymienionej odezwy, wyłonił się w Ro-
sji korpus polski, złożony z oficerów i żołnierzy Polaków, służących dotąd 
w  wojsku  rosyjskim.  Dowódcą  korpusu  polskiego  był  generał  Dowbór-
-Muśnicki.  Korpus  składał  się  z  12  pułków  piechoty,  z  pułku  ułanów  
„Krechowieckich”,  pułku  artylerii,  uzbrojonego  w  armaty  amerykańskie  
i z oddziału lotniczego o sile 24 samolotów. Łączna siła korpusu wynosiła 
40 tysięcy ludzi.

Dnia  6  kwietnia  1917  roku  Stany  Zjednoczone  wypowiadają  wojnę  
mocarstwom centralnym.

Pozycja  Polski  na  terenie  międzynarodowym  znacznie  się  wzmaga.  
16  maja  1917  roku  Koło  Polskie  we  Wiedeńskim  parlamencie  uchwaliło  
w  sprawie  polskiej  znamienną  rezolucję:  „Polskie  Koło  Sejmowe  stwier-
dza, że jedynym dążeniem narodu polskiego jest odzyskanie niepodległej, 
zjednoczonej Polski z dostępem do morza, …stwierdza międzynarodowy 
charakter  tej  sprawy,  …wyraża  nadzieję,  że  życzliwy  nam  cesarz  Austrii  
sprawę tę ujmie w swe ręce…”

4 czerwca 1917 roku Prezydent Rzeczpospolitej Francuskiej, Poincaré, 
wydaje dekret w sprawie utworzenia armii polskiej we Francji: „Tworzy się 
we  Francji  na  czas  trwania  wojny  armię  polską  autonomiczną,  poddaną  
pod  rozkaz  Naczelnej  Komendy  Francuskiej,  a  walczącej  pod  sztandarem  
polskim...” Do armii tej przyjmowano Polaków, służących już w armii fran-
cuskiej,  dalej  Polaków  znajdujących  się  w  niewoli  w  krajach  koalicyjnych,  
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którzy się dobrowolnie zgłosili. Armia ta pod koniec wojny liczyła już około 
100 tysięcy ludzi i wróciła potem do kraju pod dowództwem gen. Hallera.

28 sierpnia 1917 roku zawiązał się w Paryżu Polski Komitet Narodo-
wy, na którego czele stanął  Roman Dmowski.  Komitet  ten został  uznany 
przez  koalicję  jako  „oficjalna  organizacja  polska”,  przedstawiająca  naród  
i  państwo  polskie  i  przedstawiciele  jego  zostali  przyjęci  przy  poszczegól-
nych rządach koalicyjnych. Miało to bardzo doniosłe znaczenie, bo odtąd 
sprawa polska miała oficjalnych przedstawicieli u rządów, które miały nie-
długo dyktować pokój.

Kiedy sprawa polska, a zwłaszcza sprawa armii polskiej, tak korzystnie 
układała się u koalicji, w samym kraju tymczasem armia polska prawie że 
wszędzie  przestała  istnieć.  Stało  się  to  z  powodu  przysięgi,  której  złoże-
nia  zażądano od legionów;  przysięga  wymagała  dotrzymania  „wierności,  
braterstwa broni  wojskom Niemiec i  Austro-Węgier  oraz  państw z  niemi 
sprzymierzonych”.  Tej  przysięgi  przeważna  część  legionistów  nie  chciała  
złożyć. Wielu z nich, obywateli austriackich, prosiło o przeniesienie do ar-
mii  austriackiej,  inni zostali  internowani w Szczypiórnie.  Brygadier Józef  
Piłsudski  i  podpułkownik  Sosnkowski  zostali  aresztowani  i  internowani  
w Magdeburgu.

Dnia  25  sierpnia  1917 roku generał  Beseler  wydał  nawet  rozkaz  od-
transportowania na teren austriacki wszystkich legionistów, którzy nawet 
przepisaną  przysięgę  złożyli.  Wobec  tego,  że  stało  się  to  bez  zapytania  
i wiedzy Rady Stanu, Rada ta demonstracyjnie złożyła mandaty swoje, ale 
uczyniła to nie na ręce władz okupacyjnych, ale na ręce Rady Regencyjnej 
z  3  osób:  ks.  arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Rakowskiego,  Zdzi-
sława Lubomirskiego i Józefa Ostrowskiego. Rada Regencyjna miała odtąd 
przedstawiać interesy polskie wobec mocarstw centralnych.

12 września 1917 roku okupanci wydali patent w sprawie władzy pań-
stwowej  w  Królestwie  Polskim,  uznający  Radę  Regencyjną,  która  miała  
powołać prezydenta ministrów, a ten znowu zorganizować różne minister-
stwa. Prezydentem ministrów został mianowany Jan Kucharzewski. Tytuły 
były, ale poza tym prawie nic – tylko cień władzy. Niemcy prawie nic nie 
chcieli  dać,  bo  tymczasem  na  wschodzie  poczuli  się  zupełnymi  panami  
położenia. 

W  listopadzie  nastąpił  w  Petersburgu  nowy  przewrót:  bolszewicy,  
w  zaplombowanych  wagonach  przysłani  przez  Niemców  do  Rosji,  obali-
li  rząd  Kiereńskiego  i  zagarnęli  władzę.  Lenin  ogłosił  odezwę  pokojową  
i dnia 4 grudnia 1917 rozpoczęto rokowania o rozejm na froncie rosyjskim. 
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23  grudnia  1917  zaczęły  się  rokowania  pokojowe  w  Brześciu  Litewskim.  
Rząd polski domagał się dopuszczenia do tych rokowań, które miały prze-
cież stanowić i o losach Polski; rządy państw centralnych milczały, aż dnia 
9 lutego 1918 roku wydały komunikat, że pokój z „Ukrainą” zawarty.

Pokój ten był tak niekorzystny dla Polski,  że w całym kraju zawrzało 
jak  w  kotle;  nastąpił  nowy  podział  Polski:  tzw.  Chełmszczyzna,  należą-
ca  już  do  Królestwa  Polskiego,  została  wydzielona  i  przyznana  Ukrainie.  
Na  domiar  złego  w  tajnej  klauzuli  przyrzeczono  podział  dawnej  Galicji  
i utworzenie z jej wschodniej części wraz z dawną Bukowiną osobnej pro-
wincji „ukraińskiej”. Oznaczało to pogrom Polaków i w dawnej Galicji.

Kopnięto w najgorszy sposób Polskę, aby zyskać sympatię tzw. Ukrai-
ny, której bolszewicy dawali autonomię i uzyskać od niej tym łatwiej chleb, 
którego tak bardzo brakowało. Pokój ten też nazwano „Brotfriede”56.

Oburzenie  w  kraju  było  straszne.  Przypominam  sobie,  kiedy  wie-
czorem 9  lutego przyszła  wiadomość  o  tym pokoju i  kiedy rozgoryczony 
wypadłem na ulicę, padał deszcz i ciemności panowały, powiedziałem so-
bie: dla nas teraz noc i deszcz płaczu, ale dla was te nasze łzy zamienią się 
w krew. Zdawało się przez pewien czas, że w kraju wybuchnie rewolucja, 
ale  rozsądniejsze  żywioły  opanowały  wzburzone  umysły  i  radziły  czekać  
i czekano z zaciśniętymi pięściami. W  Galicji  kolejarze  ogłosili  jedno-
dniowy strajk demonstracyjny i przez jeden dzień w czasie wojny stanęły 
wszystkie  koleje.  Władze austriackie  były  bezsilne.  W Warszawie gabinet  
Kucharzewskiego  demonstracyjnie  ustąpił,  a  Rada  Regencyjna  wystoso-
wała do okupantów pisma, w których bardzo ostro zaprotestowała przeciw 
gwałtowi zadanemu Polsce i stwierdziła, że odtąd władzę swoją czerpie już 
nie od obu cesarzy, którzy w jaskrawy sposób pogwałcili swoje słowo, ale 
od samego narodu, i wydała dekret powołujący gabinet Steczkowskiego.

W Lublinie pokój brzeski spowodował wielkie zmiany. Generał Szep-
tycki  podał  się  do  dymisji;  na  jego  miejsce  przyszedł  generał  Lipoščak,  
Chorwat, człowiek zresztą dla Polaków przychylnie usposobiony. Ludność 
była tak oburzona, że nieprzyjemnie było w austriackim mundurze poja-
wić się na mieście. W następne dni urządzono ogromny pochód demon-
stracyjny  przeciw  okupantom.  Niesiono  tablice,  na  których  w  dosadny  
sposób  dawano  wyraz  swemu  oburzeniu.  Ja  z  grupą  oficerów  przypatry-
wałem  się  pochodowi  z  okna  kasyna  oficerskiego.  W  pochodzie  miałem  
znajomych  Polaków,  między  innymi  i  ks.  superintendenta  Schoeneicha;  

56 Pokój chlebowy.
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uśmiechałem się do nich i witałem ich skinieniem głowy z widoczną sym-
patią.  Obok  mnie  stał  pewien  kapitan  kawalerii,  Niemiec;  ogromnie  był  
oburzony, że się tak zachowuję, wreszcie wybuchnął, krzycząc: „Ich verste-
he nicht,  wie sich ein österreichischer Offizier so benehmen kann!” (Nie 
rozumiem, jak się austriacki oficer w ten sposób może zachowywać). Od-
wróciłem się i z największym spokojem mu odpowiedziałem: „Was wollen 
Sie, die Leute haben ganz recht!” (Czego Pan chce, ci ludzie mają zupełną 
słuszność). Rozwścieczony zapowiedział mi, że to zgłosi u władzy. Popro-
siłem go o to i poszedł. I zgłosił rzeczywiście, ale sprawę „zatuszowano”.

Kiedym w południe przyszedł na obiad, ze zdziwieniem patrzano się 
na mnie, że jeszcze nie jestem aresztowany, bo puszczono nawet plotkę, że 
byłem przy spaleniu przez pochód portretów obu cesarzy i że nawet brawa 
biłem; tak daleko oczywiście nie byłbym się posunął.

Wieczorem  siedzieliśmy  w  czytelni.  Przychodzi  kapitan  niemiecki,  
którego dobrze jako ewangelika znałem, i  wszczęła się w dużym kole na-
miętna  dysputa,  w  której  ja,  gorący,  oczywiście  również  brałem  udział.  
Podejrzewałem,  że  ten  kapitan  przysłał  mi  ową  kartkę  w  dniu  urodzin  
Wilhelma. W dyspucie odcinałem się mu bardzo ostro. Wreszcie on znie-
cierpliwiony wybucha: „Am Ende werden sie noch Oberschlesien verlan-
gen?!” (Nareszcie może jeszcze Górnego Śląska zażądacie). Odpowiedzia-
łem mu z zimnym spokojem: „Das ist ja selbstverständlich!” (Rozumie się 
samo przez się!). Otworzył gębę i zdawało się, że z krzesła spadnie; wstał 
i odszedł, nie mówiąc słowa, uważając mnie widocznie za wariata. 

Przeciwko  gwałtowi,  zadanemu  Polsce  w  Brześciu,  zaprotestowali  
czynnie i żołnierze polscy, o ile oni jeszcze się znajdowali po stronie mo-
carstw centralnych; brygadier pułkownik Józef Haller z tzw. Polskim Kor-
pusem Posiłkowym przebił  się  dnia  14 lutego pod Rarańczą w okolicach 
Czerniowiec przez front austriacki i po bitwie pod Kaniowem przez Mur-
man przedostał się do Francji,  gdzie objął dowództwo nad armią polską. 
Legionistów, którzy pod Rarańczą nie zdołali się przebić, internowano na 
Węgrzech w Marmaros-Sziget.

Natomiast korpus polski Dowbora-Muśnickiego spisał się gorzej; po-
zwolił się otoczyć Niemcom, którzy go rozbroili i odebrali bogaty materiał 
techniczny i znaczne zapasy. W niedługim czasie na ulicach Lublina i w in-
nych miastach spotykać można było często rozbrojonych dowborczyków 
w charakterystycznych rosyjskich mundurach. Jadąc raz do Sandomierza, 
widziałem  samego  Dowbora,  który  osiadł  i  w  okolicach  Sandomierza,  
skończywszy swoją karierę wojskową.
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Na wschodzie mocarstwom centralnym nikt już nie stał na przeszko-
dzie;  bolszewicy  próbowali  jeszcze  trochę  oporu,  ale  wojska  niemieckie  
i  austriackie bez trudu wszystko zmiotły i  szeroką ławą wkraczały w głąb 
Rosji, na prowincje bałtyckie i do Ukrainy. Na to i bolszewicy zawarli po-
kój, 3 marca 1918 roku, ale wojska mocarstw centralnych zaszły już aż po 
Odessę; szukały zboża, którego jednak niewiele znajdowano. Hrabia Czer-
nin, który się głównie przyczynił do zawarcia tego pokoju chlebowego, do-
stał 14 kwietnia dymisję; popadł w niełaskę, bo zraził Polaków do Austrii, 
a chleba za to nie uzyskał.

Wycofanie  się  Rosji  z  wojny  miało  jednak  poważne  następstwa  mi-
litarne.  Po  zajęciu  Ukrainy  musiała  zawrzeć  pokój  i  Rumunia  (7  maja  
1918),  która  mogła  być  teraz  wzięta  we dwa ognie,  od zachodu i  wscho-
du.  Spora  ilość  dywizji  mogła  być  ze  wschodu  przerzucona  do  Francji,  
gdzie się Niemcy przygotowywali do strasznego ciosu, który chcieli zadać 
koalicji.  Po  rozgromieniu  też  w  niebywały  sposób  Włochów  w  paździer-
niku  1917  roku  nawet  pewna  część  i  austriackich  wojsk  mogła  pójść  na  
pomoc Niemcom do Francji.  106.  dywizja,  w której  przez długi  czas sta-
łem na różnych frontach, ściągnięta potem na dłuższy czas na odpoczynek 
do Lublina i okolicy, została wysłana do Francji. Nadto bolszewicy zaczęli 
zwalniać  jeńców  mocarstw  centralnych  i  wysyłać  ich  masowo  do  ich  oj-
czyzny, otrzymując w zamian za to jeńców rosyjskich, których mocarstwa 
centralne również powoli zaczęły odsyłać do Rosji. Ponieważ jednak było 
niebezpieczeństwo,  że  jeńcy  wracający  z  Rosji  mogą  przynieść  ze  sobą  
różne  choroby,  przeto  musieli  oni  przechodzić  kwarantannę  w  różnych  
obozach na granicy. Jeszcze więcej jednak niż chorób obawiały się mocar-
stwa centralne zarazy bolszewizmu,  którą wracający jeńcy mogli  ze  sobą 
przynieść;  bolszewicy  bowiem  marzyli  o  rewolucji  światowej  i  specjalną  
uwagę  zwracali  na  jeńców  wojennych,  aby  ich  odpowiednio  wyszkolić  
i  przygotować  rewolucję  na  zachodzie.  Mocarstwa  centralne  tego  bardzo  
się  obawiały  i  wszystkich wracających z  Rosji  jeńców poddawały  bacznej  
uwadze. W obozach koncentracyjnych urządzano odczyty o bolszewizmie 
i starano się podnieść stan moralny wracających jeńców. W pracy tej i my 
kapelani mieliśmy obowiązek brać wybitny udział. Ja chętnie skorzystałem 
z tej sposobności, bo chciałem się zetknąć z tymi ludźmi i dowiedzieć się 
od nich niejednego. 

Ale  18  lipca  rozpoczęła  się  długo  przygotowywana  kontrofensywa 
francuska, która miała już teraz ostatecznie zadecydować o wyniku wojny. 
Użyto tu nowego typu tanków: 321 małych prędkich tanków potoczyło się 



153

w stronę niemieckich okopów, za nimi szła piechota, a artyleria trzymała 
w szachu artylerię niemiecką. Niespodzianka była wielka, Niemcy cofnęli 
się na 8 km w głąb i wkrótce 20 i 21 lipca wycofali się znad Marny – marne 
były ich wysiłki nad Marną w roku 1914, marne i  w roku 1918; w rękach 
francuskich zostało 20 tysięcy jeńców, 500 armat, 3 tysiące karabinów ma-
szynowych i mnóstwo sprzętu wojennego.

7  sierpnia  generał  Foch  został  marszałkiem  Francji.  Rozpoczęło  się  
teraz łamanie frontu niemieckiego; w morderczych walkach sierpniowych 
i wrześniowych Niemcy nie tylko coraz więcej tracili na terenie, ale pono-
sili straszne straty i w ludziach; zaczęli podupadać i na duchu.

Odczuło  się  to  i  w  Królestwie  Polskim.  Jak  z  początku,  tak  i  w  1918  
roku  często  wyjeżdżałem  przez  niemiecką  okupację  przez  Warszawę  do  
Piotrkowa  i  innych  miejscowości.  Niemcy  w  stosunku  do  polskiej  lud-
ności  nie  odnosili  się  już  z  taką  butą  i  pewnością  siebie,  choć rekwizycje  
trwały  nadal  i  wydawano  ostre  rozporządzenia  o  przewozie  żywności.  
Kościół  ewangelicki  w  okupacji  niemieckiej  też  odetchnął  trochę,  odkąd  
zarząd nad nim objął Generalny Superintendent ks. Juliusz Bursche, czło-
wiek energiczny i  niepospolitej  miary, z którym i potężni jeszcze Niemcy 
liczyć się musieli. Kilkakrotnie wstępowałem do księdza Generalnego Su-
perintendenta  w  przejeździe  przez  Warszawę  i  poznawszy  Go  bliżej,  cie-
szyłem się,  że  w niedalekiej  może przyszłości  cały  nasz  ewangelicki  Koś-
ciół w nowej Polsce będzie miał za przewodniczącego swego człowieka tak 
doświadczonego i  zdolnego,  jak ks.  Bursche.  Niemcy,  tracąc w wojnie  na 
siłach, coraz więcej się z Nim też liczyli i nie czynili już takich przeszkód 
jak w roku 1917 i początkach 1918 roku.

Upadek  animuszu  wyczuwałem  i  w  Lublinie  u  niemieckich  oficerów.  
W tych czasach więcej się niż przedtem z nimi stykałem. W Ruskiej Woli 
za  Lublinem  urządzali  oni  duży  cmentarz  poległych  w  wojnie  Olden-
burczyków,  których  pułk  w  okolicy  miał  duże  straty  w  bitwie  z  Rosjana-
mi.  Cmentarz  miałem  ja  poświęcić  jako  ewangelicki  wojskowy  kapelan.  
Cmentarz  urządzono bardzo pięknie  i  przygotowano wielką uroczystość.  
Przed  poświęceniem,  widząc  wielkie  masy  ludu  polskiego,  które  z  całej  
okolicy się zeszły, zaproponowałem księciu von Bulöw, że przemówię i po 
polsku do miejscowej ludności, wśród której cmentarz pozostanie; zgodził 
się na to chętnie. Po kazaniu mówiłem z ludem, który mnie całą gromadą 
otoczył i zapraszał do chat na chleb i mleko; nie spodziewałem się takiego 
przyjęcia i dawałem temu wyraz; na to wójt mi mówi: my chcemy uczcić 
każdą wiarę w Pana Boga; różne są wiary, ale dobrze by było, żeby każdy 
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Pana Boga chwalił. Książę Bulöw też się dziwił tej sympatii i pyta się: czy 
ksiądz tu urodzony, że się ludzie tak serdecznie do niego odnoszą. Ja mu 
na to: polski lud to dobry lud, trzeba mu tylko okazać trochę serca.

Ja zaś, widząc takie postępowanie polskiego ludu wobec ewangelickie-
go pastora, przypomniałem sobie opowiadanie śp. ks. Pindora57, który raz 
w  niemieckiej  katolickiej  okolicy  opawskiego  Śląska  urzędował  i  Niemcy  
ze  zdziwieniem  konstatowali,  że  nie  ma  rogów  na  głowie.  O  podobnych  
wypadkach słyszałem i w niemieckim Tyrolu. 

Za uroczystość tę,  jako też za dawną pracę duszpasterską wśród żoł-
nierzy  niemieckich,  o  której  książę  Bulöw  wiedział,  dostałem  Oldenbur-
ski Krzyż Żelazny. Przykro mi tylko było, że książę Bulöw krzyż ten wrę-
czył mi nie uroczyście,  jak się to zwykło z odznaczeniami czynić,  ale dał 
mi  go,  spotkawszy mnie na schodach kasyna oficerskiego;  wyciągając  go 
z  kieszeni,  mówi  mi:  To  księdzu  przesyła  rząd  oldenburski.  Zdawało  mi  
się w pierwszej chwili, że krzyża nie przyjmę, ale nie chcąc księcia Bulöwa 
drażnić  i  odpowiadać  pięknym  za  nadobne,  przyjąłem  i  podziękowałem.  
Usprawiedliwiałem to i niechęcią, którą do mnie jako Polaka Niemcy czu-
li, i ich zdenerwowaniem, widocznie rosnącym z dnia na dzień.

Raz czytam komunikaty wojenne, ogłaszane na tablicy kasyna; właś-
nie przychodzi ów niemiecki oficer, z którym już miałem starcia, i czytając 
komunikat  o  nowej  klęsce  niemieckiej,  wybucha i  woła:  „Diese  verfluch-
ten  Engländer!”58.  Do  Francuzów  Niemcy  nie  czuli  takiego  żalu,  jak  do  
Anglików,  swych  kuzynów.  Chciałem  mu  odpowiedzieć  z  przekąsem,  że  
jednak tak strasznie przeklęci nie są, skoro takie sukcesy odnoszą, ale się 
opanowałem;  nie  jest  to  zresztą  moim  zwyczajem  natrząsać  się  z  ludzi,  
którym się źle powodzi; wolę dać ciętą odpowiedź takim, którzy w swym 
powodzeniu nos dźwigają do góry.

Ciężkie doprawdy doświadczenia przychodziły na Niemców: po czte-
rech latach największych wysiłków, po tylu triumfach przychodził szybkim 
krokiem straszny upadek i upokorzenie. Tego upokorzenia bały się przede 
wszystkim  monarchistyczne  rządy  mocarstw  centralnych  i  widząc  nie-
uchronny upadek,  po  konferencji  dnia  10  września  w Spa,  głównej  kwa-
terze niemieckiej, Austria dnia 14 września wystąpiła ze swoją propozycją, 
zapraszającą wojujące państwa na poufną konferencję w jakiejś neutralnej 

57 Jan Pindór (1852–1924) był duchownym ewangelickim oraz znanym wśród protestantów pisa-
rzem i tłumaczem literatury religijnej na język polski.
58 „Ci przeklęci Anglicy”.
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miejscowości.  W  ten  sposób  chciały  mocarstwa  centralne  honorowo  
wycofać  się  z  tej  krwawej  afery.  Ale  już  w cztery  dni  potem rząd Stanów 
Zjednoczonych  odpowiedział,  że  warunki  pokoju  są  znane  (14  punktów  
Wilsona) i  że nie chce się zajmować żadnym projektem konferencji  w tej  
sprawie.  Jasną  było  rzeczą,  że  koalicja  pokój  będzie  dyktować,  a  nie  roz-
prawiać o nim – monarchistycznym rządom państw centralnych groził już 
nie tylko upadek, ale i upokorzenie. Przyszło ono prędzej, niż myślano.

Upadek i rozkład mocarstw centralnych

Upadek ten nieoczekiwanie zaczął się nie od zachodu, gdzie najcięższe to-
czyły  się  boje,  ale  od wschodu,  gdzie  Niemcy czuli  się  jeszcze  pewniejsi.  
Dnia 15 września uderzyła koalicja w Macedonii i przerwała front. Bułga-
ria prosi 26 września o pokój!

Dnia 19 września angielska kawaleria przerwała front palestyński, któ-
ry po zdobyciu dnia 9 grudnia 1917 roku Jerozolimy, biegł  niedaleko od 
tego miasta. Generał niemiecki Liman von Sanders ledwie uniknął niewo-
li, a Anglicy zajęli Damaszek; wobec ludów wschodu runął zupełnie nimb 
potęgi niemieckiej, a 11 października Turcja poprosiła o rozejm. Tymcza-
sem na  froncie  zachodnim cios  po  ciosie  spadał  na  Niemców:  ofensywa  
francusko-amerykańska  (od  26–30  września),  angielsko-francuska  (od  
27 września do 13 października) i ofensywa na Belgię wyrzucała Niemców 
z coraz dalszych stanowisk.

4 października rządy Niemiec, Austrii  i  Turcji  zwróciły się do prezy-
denta Wilsona z prośbą o przystąpienie do rokowań pokojowych na pod-
stawie jego 14 punktów z 8 stycznia 1918 roku, ale zanim wstępne rozmo-
wy o pokoju miały być wszczęte, rozpadła się zupełnie stara Austria.

Pierwszy krok uczynił tu mały nasz Śląsk Cieszyński. 12 października 
polskie  stronnictwa  polityczne,  polskie  zrzeszenia  narodowe,  kulturalne  
i  gospodarcze  oświadczają  swoją  przynależność  do  zjednoczonej  Polski.  
W tym samym dniu cesarz Karol przyjmuje na audiencji szereg polityków 
wszystkich narodów Austrii. 13 października rząd Stanów Zjednoczonych 
notą  Lansinga  oświadcza,  że  z  powodu stanu  wojennego  między  Austrią  
a  Czecho-Słowakami  i  z  powodu  słusznych  żądań  narodowych  Jugosło-
wian te dwa narody same będą decydować o swym losie. Była to oficjalna 
zapowiedź rozbicia Austrii. 
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15  października  wszyscy  polscy  posłowie  do  Rady  Państwa  oświad-
czają, że od tej chwili uważają się za poddanych i obywateli wolnego i zjed-
noczonego państwa polskiego.

16 października  cesarz  Karol  wydaje  manifest  do ludów,  zapowiada-
jący przeobrażenie Austrii na państwo związkowe i 18 października prosi 
Wilsona o odrębny pokój i natychmiastowe zawieszenie broni.

Ale  inaczej  sądzone  było  starej  Austrii!  24  października  runął  cały  
front  włoski,  ustąpił  gabinet  Hussarka,  a  27  października  prof.  dr  Lam-
masch  otrzymał  od  cesarza  misję  utworzenia  gabinetu,  likwidującego  
Austrię. W Krakowie 27 października utworzono Polską Komisję Likwida-
cyjną, która dnia 31 października objęła rządy w Krakowie; w tym samym 
dniu  oficerowie  Polacy  w  Cieszynie  opanowali  garnizony,  poddając  się  
pod komendę gen.  Roji  w Krakowie.  Dnia  28  października  Czeska  Rada  
Narodowa  proklamowała  w  Pradze  państwo  czesko-słowackie,  a  sejm  
chorwacki ogłosił niezawisłość Chorwacji, Sławonii i Dalmacji.

Dnia  1  listopada  w  Wiedniu  przyszedł  do  steru  rząd  republikański,  
a w Budapeszcie objęła rządy węgierska Rada Narodowa.

Stara Austria przestała istnieć.
Jak się przewrót dokonał w praktyce, spróbuję przedstawić na podsta-

wie tego, co widziałem w Lublinie i na Śląsku. 

Przewrót w Lublinie

Chociaż  sprawozdania  z  pola  walki  były  bardzo  oględne  i  w  nieznacznej  
tylko mierze dawały poznać właściwy stan rzeczy,  to jednak ludność na-
uczyła się czytać między ich rządkami i przeczuwała, co się święci. Wśród 
Niemców widać było przygnębienie coraz głębsze,  natomiast  polska lud-
ność coraz więcej w nadziei podnosiła głowę; czuła, że zbliża się godzina, 
na którą naród czekał przeszło sto lat. Gazety polskie, czując słabnącą rękę 
cenzury,  pisały  już  dosyć  otwarcie.  Zwłaszcza  odważny  był  „Ilustrowany  
Krakowski  Kurier  Codzienny”,  który  podczas  wojny  sprawy  narodowe  
nieraz mocno podkreślał i bardzo tym zyskał na popularności. W Lublinie 
rozchodził  się  masami.  Wszędzie  było  słychać  krzyk  chłopców:  „Kurier  
Krakowski” na jutro, a kilka razy był nawet już na pojutrze – przy funkcjo-
nowaniu poczty nieraz lepszym, niżby się tego administracja gazety mogła 
spodziewać.  Podczas  wojny  to  bowiem zakorzenił  się  zwyczaj,  że  redak-
cje wielu gazet,  licząc się z opóźnieniem poczty,  drukowały gazety z datą 
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następnego dnia, aby czytelnicy mieli złudzenie, że czytają gazetę zupełnie 
świeżą.  Niepiękny ten zwyczaj  okłamywania  czytelnika utrzymał  się  nie-
stety po dziś dzień i razi swoją niekonsekwencją.

Pod wpływem wiadomości, przedostających się wszystkimi szparami, 
poruszenie wśród ludności stawało się coraz silniejsze. Co gorętsi parli do 
jak najśpieszniejszego przybliżenia godziny wyzwolenia. Chodziły słuchy, 
że  Polska Organizacja  Wojskowa,  POW chce czynnie  wystąpić.  Zdarzały  
się  i  akty  terroru.  Pewnego  dnia  zastrzelono  pod  parkiem  miejskim  ko-
misarza  policji  Terleckiego,  sprawców  nie  ujęto.  Na  ulicę  coraz  częściej  
wylegiwały tłumy, jak pszczoły kiedy się mają roić. Już i wiece pod okiem 
gubernatorstwa na ulicy urządzano, jak to my Polacy w ogóle demonstra-
cje lubimy. Byłem raz świadkiem takiego wiecu i przystanąłem, aby wysłu-
chać mów. Były one z początku bardzo czerwone, prawie że bolszewickie, 
tu i ówdzie odezwały się oklaski; wtem przemówił jakiś gorący polski pa-
triota tak serdecznie i z uczuciem, że porwał wszystkich za sobą i wszyst-
kie następne mowy były już tylko na nutę narodową, a nie bolszewicką.

Skorzystałem  z  tego  zjawiska  na  jednej  z  konferencji  wojskowych.  
Zwoływano  nas  bowiem  oficerów  i  kapelanów  na  narady,  co  czynić,  aby  
zapobiec  tzw.  dzikiej  demobilizacji,  gdzieby  wszystko  pouciekało,  a  kraj  
narażony był  na  największe  niebezpieczeństwa ze  strony zbolszewizowa-
nych mas.  Różni różne dawali  rady, ale nikomu nie przyszło na myśl,  by 
bronić starego porządku rzeczy. Wtem wstał superior ks. Czyżewski i tak 
powiada: „Dla nas, którzyśmy przysięgali cesarzowi, nic się nie zmieniło, 
my musimy dochować tej wierności i tej wierności uczyć wszystkich i za-
kończył: „Für uns bleibt Karl, Karl, und noch einmal Karl”. (Dla nas pozo-
staje tylko Karol [cesarz], Karol i jeszcze raz Karol)”. Spoglądnęliśmy jeden 
po drugim; poprosiłem o głos i zaznaczyłem w przemówieniu, że nadcho-
dzącego przewrotu już niczym nie uchylimy, bo jest to chwila dziejowa, na 
którą  się  wiele  złożyło  i  zamiast  teoretycznych  rozważań,  musimy  wziąć  
rzecz z  praktycznego punktu widzenia;  i  powołując się  na doświadczenia 
wspomnianego wiecu, zaznaczyłem, że trzeba obok uczuć religijnych bu-
dzić w sercach poczucie godności narodowej i wzywać do zbudowania na 
ruinach nowych gmachów narodowych, a wtedy bolszewizmu nie będzie-
my  mieli.  Po  przemówieniu  podeszło  do  mnie  kilku  katolickich  kapela-
nów Polaków i ściskając mi rękę, wyraziło swoje zadowolenie, żem dobrze 
odpowiedział.

Rzeczywistość przyznała mi słuszność. Wszystkie narodowości, obec-
ne  w  Gubernatorstwie  w  Lublinie,  organizowały  komitety,  by  w  razie  
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demobilizacji ułatwić żołnierzom powrót do domów w narodowych gru-
pach. Bardzo czynny był między innymi czeski komitet, który mając Cze-
chów wszędzie i  na kolejach, znakomicie potem przeprowadził  odesłanie 
swoich żołnierzy do ojczyzny. 

Zaczęło się  powolne organizowanie przyszłej  armii  polskiej,  na razie 
oczywiście jeszcze cichaczem. Przyjechało z Warszawy kilku wojskowych 
delegatów  i  zwołało  polskich  oficerów  i  urzędników  na  poufną  naradę;  
zapytywano  nas,  kto  by  chciał  wstąpić  po  przewrocie  do  armii  polskiej.  
Zdecydowałem się i  ja:  do Gorycji  nie miałem co wracać,  zwłaszcza jeśli  
w odrodzonej Ojczyźnie miała być potrzebna i moja praca. Zapytałem się 
więc, czy będą potrzebowali ewangelickich kapelanów; odpowiedziano mi, 
że tak, i zostałem od razu przyjęty.

Pod koniec  października  naprężenie  doszło  do  najwyższego  stopnia.  
Co chwila jakieś nadzwyczajne wydanie gazet,  rozchwytywane przez tłu-
my, ciągle się snujące w oczekiwaniu po ulicach.

Na sobotę, 26 października, zwołał gen. Lipoščak wszystkich oficerów 
i urzędników gubernatorstwa do wielkiej sali przyjęć i po krótkim pożeg-
nalnym przemówieniu oznajmił:

„Cesarz Karol zwalnia wszystkich z przysięgi jemu złożonej”. Stara Au-
stria przestała istnieć. Pozdejmowaliśmy wszyscy bączki austriackie z cza-
pek,  a na ich miejscu każdy umieścił  swoje narodowe barwy i  znaki:  my, 
Polacy, przypięliśmy polskie orzełki na tle biało-czerwonych wstążek.

Z  zaciekawieniem  przyglądały  się  nam  tłumy,  kiedyśmy  wyszli  na  
ulicę.  Każdemu patrzono na czapkę,  jaki  jego znak.  Nas Polaków witano 
serdecznie, a młodzież nieraz przystawała, salutowała i wołała „Niech żyje 
Polska!”. Dziwne uczucie rozpierało nam piersi: „Stare rzeczy przeminęły, 
oto się wszystkie nowemi stały!”. Zdawało się człowiekowi, że na nowo żyć 
zaczyna i jakieś dziwne poczucie młodzieńczej mocy w niego wstępowało. 
Otwierały się przed nami na oścież drzwi nowych czasów i przestępowa-
liśmy ten próg z radosnym drżeniem, oczekując czegoś wielkiego, niezna-
nego; serca dziękowały Bogu, że nam pozwolił doczekać tej wielkiej chwili, 
prosząc, byśmy się jej godnymi okazali.

Cóż będzie? Co robić? Czego się jąć? szumiało człowiekowi w głowie. 
Do domu śpieszyć,  w rodzinne strony! By ze swoimi przeżyć te wzniosłe 
chwile  i  naradzić  się,  co  począć  –  tak  człowiekowi  szeptało  odruchowe  
uczucie. Nie, zostaniesz i na miejscu zaczniesz pracę, aż otrzymasz rozkaz 
dalszy, tak człowiekowi mówił rozum obywatelski.



159

I postanowiłem pozostać i pełnić dalej służbę; wszak w szpitalach zo-
stali  chorzy,  żołnierze  nie  wszyscy  od  razu  mogli  wyjechać  i  trzeba  było  
niejednemu może pomóc; niech najpierw odpłyną te fale, którym się spie-
szy,  a  potem pójdziesz  i  ty,  jeśli  ciebie  tu  nie  będzie  potrzeba w nowo na 
miejscu tworzącej się armii. I zostałem.

Miałem już przed kilku dniami zapowiedziane na niedzielę,  dnia 27, 
nabożeństwo  reformacyjne  w  Lubartowie  koło  Lublina  i  tam  wyjecha-
łem. Dziwne to było nabożeństwo reformacyjne.  Odprawiłem je w małej  
rosyjskiej  cerkiewce,  pustką  stojącej.  Obok  żołnierzy,  po  wielkiej  czę-
ści  katolików,  wśród  których  był  i  jeden  oficer  katolik  Niemiec  z  Chebu  
w  Czechach,  przyszło  sporo  cywilnych  ewangelików,  którzy  niedawno  
temu wrócili znad Wołgi, dokąd ich w 1915 roku wywieźli jako Niemców 
Rosjanie,  cofający  się  z  Królestwa.  W  międzyczasie  w  domach  ich  i  go-
spodarstwach,  zniszczonych  zresztą  bardzo,  zagnieździli  się  obcy  ludzie,  
którzy się nie chcieli usunąć dobrowolnie: powrócili w nędzy największej 
z dalekiej Rosji  do swoich siedzib na nową nędzę, ale przyszli  z nadzieją,  
że swoje dostaną i zacznie się dla nich nowe życie. 

Za  tekst  reformacyjny  obrałem 1  List  do  Koryntian  3,  11-15:  „Inne-
go  gruntu  nikt  nie  może  założyć,  oprócz  tego,  który  jest  założony,  który  
jest Jezus Chrystus”. Wywodziłem w tym kazaniu reformacyjnym, że prze-
bywamy  podobne  wielkie  chwile,  jak  za  czasów  reformacji.  Reformacja  
z jednej strony obaliła dawny zły porządek rzeczy, ale z drugiej strony na 
ruinach wybudowała nowy gmach ku Bożej chwale, a ludzkości ku pożyt-
kowi.  Zawaliły  się,  mówiłem,  stare  gmachy;  ale  na  ruinach  musimy  my  
z pomocą Bożą wybudować nowy. Podstawą niech nam będzie sam Chry-
stus i Jego miłość, a ściany wybudować musimy ze samych siebie i swego 
poświęcenia  dla  społeczeństwa.  Kto się  nie  wmuruje  w ten kościół  Boży,  
będzie  jako  ta  cegła,  która  w  błocie  na  drodze  leży  i  rozmiażdżą  go  koła  
wozów, kto zaś się wprawi w mocny mur przez pracę społeczną, tego czyn, 
a  może  i  imię  pozostanie  i  wspominane  będzie  przez  przyszłe  pokolenia,  
a  zapisane  przede  wszystkim  u  Boga.  Wezwałem  i  powracających  z  Rosji  
ewangelików, by pomogli przez swoją wiarę, nadzieję i miłość odbudować 
to Państwo Polskie, którego teraz są obywatelami.

Długo  po  nabożeństwie  rozmawiałem  i  z  żołnierzami,  i  cywilnymi,  
udzielając wskazówek; ów oficer czekał na boku, jakiś bardzo przygnębio-
ny. Gdy oni odeszli, podszedł do mnie i rozpłakawszy się, powiada: „Panie 
pastorze, winszuję wam waszej Polski, boście na nią zasłużyli, ale ja, Nie-
miec z Czech, czegóż ja się mam spodziewać! Jestem jako ta cegła,  która 
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w  błocie  leży,  jak  mówił  ksiądz  pastor,  i  przejadą  po  mnie  koła  wozów”.  
Mówię mu: „Bracie, na wóz z cegłą! siadaj na wóz i jedź do swojej ojczyzny 
i tam pracuj, a resztę polecaj Panu Bogu!”. Podziękował mi za życzliwe sło-
wo i odszedł widocznie podniesiony na duchu.

Po  powrocie  do  Lublina  zastałem  stosunki  w  najwyższym  stopniu  
naprężone i  miasto  w wielkiej  obawie;  nastąpiła  dzika  demobilizacja  żoł-
nierzy, którzy, dowiedziawszy się o rozpadnięciu się Austrii, nie uznawali 
już  żadnej  władzy  nad  sobą,  przejęci  zresztą  już  i  tak  w  znacznej  mierze  
duchem bolszewizmu. Każdy chciał się też jak najprędzej dostać do domu. 
Bandy uzbrojonych żołnierzy  z  58.  Pułku Piechoty,  przeważnie  Rusinów,  
ruszyły  na  miasto,  chcąc  się  widocznie  na  drogę  zaopatrzyć  w  żywność,  
a przy tym i w inne rzeczy. Położenie uratowali Polacy z tego pułku i ułani 
z 13. Pułku Piechoty, przeważnie Polacy, którzy widząc, co się święci, usta-
wili  się  z  karabinami  maszynowymi  koło  parku  miejskiego  i  nadchodzą-
cym masom żołnierzy  zagrozili  wystrzelaniem,  jeśli  nie  złożą  broni  i  nie  
rozejdą się w spokoju.

Nie  chciało  się  widocznie  żołnierzom  narażać  drogiego  życia,  które  
cało  wynieśli  z  długiej  wojny,  poskładali  po  części  broń  i  przez  pola  po-
maszerowali  ku  dworcu,  a  ponieważ  pociągów  w  stronę  Lwowa  na  razie  
nie  było,  więc  pomaszerowali  dalej  każdy  piechotą  do  rodzinnych stron,  
zresztą niezbyt odległych.

Ale  oto  koszary,  magazyny,  składy  wojskowe,  o  ile  w  nich  jeszcze  co  
zostało,  pozostały  bez  wart  i  jakiejkolwiek  opieki;  groziło  znowu niebez-
pieczeństwo, że szumowiny miejskie rzucą się na to wszystko, rozkradną 
i  zniszczą to,  co było już teraz polską własnością państwową.  I  oto dziel-
na nasza młodzież ratowała, jak i gdzie indziej, położenie: masowo głosi-
li  się  młodzi  studenci  do pełnienia  ochotniczej  służby wojskowej.  Byłem 
oburzony na oficerów i żołnierzy z armii Dowbora-Muśnickiego, których 
w  mundurach  dosyć  widywałem  na  mieście,  że  się  nie  zgłaszali.  Zrobiła  
to  na szczęście  młodzież.  Po nocach dżdżystych i  zimnych pilnowali  ko-
szar i magazynów; wiara oczywiście była bardzo przejęta swym zadaniem 
i zdenerwowana, a strzelać dobrze nie umiała, więc po nocach, a po części 
i we dnie taki było wszędzie słychać huk strzałów, że się nieraz miało wra-
żenie, że się jest w pobliżu frontu. Niebezpiecznie też było pokazywać się 
wieczorem poza miastem, a nawet i w mieście, ale zadanie zostało spełnio-
ne: uratowano sporo mienia państwowego. 

Na  dzień  31  października,  Święto  Reformacji,  przygotowywali  od  
dawna  Niemcy  z  Oddziału  Grobowego  (Kriegsgraberabteilung)  wielką  
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uroczystość  w  Lublinie:  w  okolicy  Lublina  poległo  sporo  żołnierzy  nie-
mieckich,  których  pogrzebano  na  cmentarzu  w  pobliżu  dworu.  Tam  
Niemcy wybudowali ładną kaplicę jako pomnik dla poległych, i w dniu 31 
października  miałem  ją  poświęcić.  W  uroczystości  wziął  udział  i  ks.  su-
perintendent  Schoeneich,  który  dokonał  aktu  poświęcenia,  a  ja  wygłosi-
łem  kazanie.  Księcia  Bülowa  nie  było,  bo  już  wyjechał;  jego  podwładni  
pozostali jeszcze jednak prawie wszyscy. Widząc tych Niemców, z którymi 
nieraz miałem ostre dysputy, przygnębionych straszną porażką, jaka spot-
kała ich naród, przemówiłem do nich mniej więcej w te słowa: „My Pola-
cy, którzyśmy tyle klęsk przeszli, rozumiemy dobrze wasze uczucie, i one 
znajdują w naszych sercach oddźwięk i  zupełnie inaczej  się  na was teraz 
patrzymy niż dawniej. Odchodzicie, mówiłem, zostawiając tu to, co każdy 
naród ma w najświętszej i najdroższej pamięci: swoich bohaterów. Doda-
jecie do tych niezliczonych mogił i krzyżów na naszych ziemiach jeszcze 
jedną. Bądźcie pewni,  że my Polacy, których ziemie mogiłami są usłane, 
i wasze mogiły tu czcić będziemy. Niech te mogiły i krzyże zbliżą do siebie 
oba narody, a przede wszystkim niech to uczyni krzyż Tego, który umarł 
ku pojednaniu świata całego. Przez Jego krzyż przeprowadźmy reformację 
współżycia narodów”.

Dziwnie w takich okolicznościach brzmiał reformacyjny hymn: „Wa-
rownym  grodem  jest  nasz  Bóg”.  Ale  po  raz  pierwszy  i  on  w  podobnych  
okolicznościach  i  czasach  był  śpiewany,  w  czasie  wielkiego  przewrotu;  
w  dobie  obecnego  przewrotu,  kiedy  się  wszystko  dookoła  nas  waliło  –  
a powstawał świat nowy, wskazywał nam ten nieśmiertelny hymn na Boga, 
warowny gród, który nigdy nie kruszeje i ostoją jest po wszystkie czasy.

Po nabożeństwie przystępuje do mnie ów kapitan Niemiec, z którym 
nieraz ostre miewałem starcia,  jak to poprzednio opowiedziałem, i  który 
mi też prawdopodobnie przysłał – ową kartkę po nabożeństwie w urodzi-
ny  cesarza  Wilhelma;  głęboko  widocznie  wzruszony,  ze  łzami  w  oczach  
podaje mi rękę i powiada: „Dziękuję serdecznie za te słowa; jeszcze nigdy 
w życiu nie  wywarło na mnie  nabożeństwo takiego wrażenia,  jak  to  dzi-
siejsze; proszę bardzo o odpis przemówienia na pamiątkę”. Obiecałem mu 
go dać i przyszedłszy do domu, zrobiłem zaraz odpis i poszedłem odwie-
dzić pana kapitana, ale niestety już go nie zastałem; cały personel niemie-
cki nagle gdzieś wyjechał i nie wrócił więcej.

Wyszedłszy na ulicę, słyszę głosy chłopaków: Nadzwyczajne wydanie, 
Lwów w ogniu walki! Austriacy i Niemcy, ustępując ze Lwowa i wschodniej 
Małopolski, broń wydali przeważnie Rusinom i zorganizowali powstanie, 
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by nowej Polsce jak najwięcej zrobić kłopotu, a koronę zapewnić jedne-
mu z Habsburgów, Wilhelmowi, synowi arcyksięcia Stefana z Żywca, który 
stanął na czele powstania i którego dla tego nazwano Wasyl (Wilhelm po 
rusku) Wyszywany (od wyszywanych koszul, które noszą Ukraińcy).

Pierwsza wojna młodej Polski, zaledwie kilka dni wieku liczącej! A ile 
ich jeszcze miało wybuchnąć! Twarda rzeczywistość zaglądnęła w oczy – 
rozpoczęło się życie, ale z różnymi trudami, jak zresztą każde życie tu, na 
ziemi. Społeczeństwo jednak dawało sobie radę. Z miejsca porwało się spo-
ro młodych z Lublina na ochotnika do Lwowa, a w samym Lwowie cudów 
waleczności dokonywało samo polskie mieszczaństwo, a przede wszyst-
kim znowu młodzież, ba, prawie że dzieci, które się wsławiły w długich 
bojach jako „orlęta”, powiedziałbym lwiątka lwowskie. Sam, będąc później 
przez pewien czas na froncie polsko-ukraińskim i we Lwowie samym, jak 
to później napiszę, podziwiałem bohaterski ten gród z jego orlętami.

Wiadomość o wybuchu pierwszej wojny, jaka spadła na Polskę, po-
działała na mnie jak i na wielu innych jak wiadro zimnej wody na rozpa-
loną głowę.

Z tym uczuciem poszedłem na obiad do oficerskiego kasyna. Przy na-
szym stole pozostała jeszcze znaczna część dawnych bywalców, przeważ-
nie Czechów, którzy zostali w Lublinie, by pilnować transportów czeskich 
oficerów i urzędników. Wtem jeden ze znajomych Polaków przynosi mi 
„Morgenzeitung” z wiadomością, że Czesi zajęli Cieszyn. Wiadomość ta, 
jako mnie bardzo blisko obchodząca, jeszcze gorzej podziałała na mnie niż 
wiadomości ze Lwowa, i oburzony zwracam się do Czechów i mówię: „No 
to i z wami wojna, panowie Czesi?!” i w ostrych słowach dawałem upust 
swojemu wzburzeniu. Zaczęli mnie uspokajać, że to chyba kaczka dzien-
nikarska; jeden z nich wyjął nawet mapę etnograficzną, pokazuje Cieszyn 
i okolice, i mówi: I na tej niemieckiej mapie jest Cieszyńskie w przeważnej 
części oznaczone jako polskie; pogodzimy się, mówi, co polskie, to bę-
dzie polskie: „Ne zlobte se, všechno bude dobre!”. Trudno się było jednak 
uspokoić i powiedziałem im, że o Cieszyńskie, jeśliby chcieli i jego polską 
część zabrać, musiałaby się rozbić zgoda naszych narodów i wojna byłaby 
nieunikniona. Niespokojny byłem cały dzień i noc i z największym naprę-
żeniem czekałem dalszych wiadomości. Nazajutrz gazety przyniosły wia-
domości, że to Polacy opanowali Cieszyn. Odetchnąłem i zgoda, i radość 
zapanowały na nowo przy naszym stole.

Inne jednak rzeczy zaczęły znowu poważne myśli człowiekowi 
nasuwać.
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Nie tyle zewnętrzne boje zaczęły niepokoić serca, ile przede wszystkim 
wewnętrzne stosunki w młodym naszym państwie: coraz więcej zaczęło się 
okazywać, że brakło głowy, a zanadto jest rozdwojona; stare nałogi narodu 
zaczęły brać górę nad zdrowym zmysłem państwowym. W ciągu września 
i  października,  gdzie  widocznym  już  było,  co  nastąpi,  naród  nie  potrafił  
wyłonić z  siebie  tajnego rządu,  jak to na przykład stało się  w Czechosło-
wacji, który by umiał wszystkie nerwy narodu uchwycić w ręce i wystąpić 
w odpowiedniej  chwili  jako Rząd Narodowy.  Rada Regencyjna była  niby 
rządem, a jednak nim nie była jako mianowana przez obcych i nieskupia-
jąca  w  sobie  najtęższych  umysłów  narodu.  Prawda,  że  wielu  najlepszych  
nie  było  na  miejscu  w  kraju,  ale  jednak  dosyć  było  takich,  którzy  mogli  
wytworzyć  Rząd,  a  jednak  nie  doszło  do  tego  z  braku  odpowiedniego  
przygotowania i niezgody.

Część  władzy  ujęła  w  swe  ręce  Polska  Komisja  Likwidacyjna,  która  
dnia 27 października objęła Kraków, a 31 zachodnią Małopolskę. Na Ślą-
sku Cieszyńskim już w dniu 19 października zorganizowała się Rada Na-
rodowa, która w dniu 30 objęła władzę nad tą starą dzielnicą Piastowską. 
W Lublinie na okupację austriacką został mianowany dnia 30 październi-
ka  przez  Radę  Regencyjną  Juliusz  Zdanowski  jako  Generalny  Komisarz  
Rządu Polskiego. Wszystko to było tylko częściowym rozwiązaniem spra-
wy, najważniejszego nie było: w tych ważnych, wielkich dniach przewrotu 
zabrakło autorytetu jednego silnego Rządu.

Dnia  3  listopada  gabinet  Józefa  Świeżyńskiego,  mianowany  przez  
Radę Regencyjną, bez porozumienia z tą Radą wydaje manifest do naro-
du o „Polsce  ludowej”.  Na to  Rada Regencyjna od razu daje  dymisję  mi-
nisterium  Zwierzyńskiego,  na  którego  miejsce  powołuje  dr.  Władysława  
Wróblewskiego. Do tego wszystkiego siedzieli jeszcze w Warszawie Niem-
cy  z  Beselerem  na  czele,  krępując  bądź  co  bądź  Radę  Regencyjną  w  jej  
poczynaniach. 

Bezhołowie  jeszcze  się  powiększyło,  kiedy  w  nocy  z  7  na  8  listopada  
w  Lublinie  ogłoszono  Ludowy  Rząd  Republiki  Polskiej,  na  którego  czele  
stanął  poseł  Ignacy  Daszyński.  Kiedym rano  8  listopada  wyszedł  na  uli-
cę,  zauważyłem  rozlepione  wszędzie  ogromne  czerwone  plakaty,  po  uli-
cach zaś patrolujące grupy uzbrojonej milicji socjalistycznej, w ubraniach 
cywilnych  z  czerwonymi  kokardami.  Treść  odezw  była  również  bardzo  
czerwona:

„Robotnicy,  włościanie  i  żołnierze polscy!...  ogłaszamy poniższe pra-
wa:  Rada  Regencyjna,  działająca  na  szkodę  narodu  polskiego,  przestaje  
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istnieć...;  wszystkie  w  Polsce  donacje  i  majoraty,  wszystkie  lasy,  zarówno  
prywatne, jak i dawne rządowe ogłaszamy za własność państwową; wpro-
wadzamy  ośmiogodzinny  dzień  roboczy;  na  sejm  wniesiemy  projekty  
przymusowego  wywłaszczenia  i  zniesienia  wielkiej  własności  ziemskiej,  
upaństwowienia  kopalń,  salin,  przemysłu  naftowego,  dróg  komunikacyj-
nych oraz innych działów przemysłu. Polaków, zamieszkałych na ziemiach 
byłego Księstwa Litewskiego wzywamy, aby w braterskiej  zgodzie z naro-
dem litewskim i białoruskim dążyli do odbudowania państwa litewskiego 
w dawnych jego historycznych granicach, Polaków zaś ze wschodniej Ga-
licji i na Ukrainie do pokojowego załatwienia kwestii spornych z narodem 
ukraińskim...  Tworzenie  armii,  wobec  nieobecności  Józefa  Piłsudskiego,  
powierzamy jego zastępcy, płk. Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu...”

Pod odezwą między innymi ogłoszono i  nazwisko Witosa.  Nazajutrz  
już  jednak  Witos  ogłasza  odezwę,  że  podpis  jego  umieszczono  bez  jego  
wiedzy i że w skład rządu posła Daszyńskiego nie wchodzi.

Zupełne rozbicie społeczeństwa z powodów partyjnych było aż nadto 
widoczne  i  działało  w tej  chwili,  kiedy  orzeł  nasz  miał  się  wzbić  w górę  
do lotu, jak straszna kula u nogi. Widać to było i na zewnętrznym wyglą-
dzie miasta. Opustoszały ulice, wieczorem brakowało nieraz oświetlenia, 
strzelanina  po nocy  wzmogła  się  jeszcze  więcej  niż  wtedy,  kiedy  służbę 
pełnili  studenci,  których  teraz  zluzowała  milicja.  W  biurach  urzędni-
czych zabrakło  urzędników,  po  odejściu  dawnych austriackich;  wszczy-
nał się zamęt.

Na  jeden  z  następnych  dni  wyznaczono  na  placu  przed  katedrą  za-
przysiężenie wojska. Ponieważ dotąd nie składałem jeszcze w ogóle przy-
sięgi na wierność Polsce, więc poszedłem, aby to uczynić. Wielki plac za-
pełniony  był  wojskiem  i  publicznością.  Przystąpiłem  do  grupy  oficerów,  
przeważnie legionowych, którzy mnie przyjęli bardzo serdecznie.

Przysięgę  od  katolików  odebrał  katolicki  kapelan,  bardzo  miły,  tro-
chę ułomny człowiek, ks. Ciepichoł59, który służył w legionach, a obecnie, 
nie wiem z jakich powodów, nie służy więcej jako kapelan, ale jako zwy-
kły  major  w  naszej  armii.  Ode  mnie  przysięgę  odebrał  jeden  z  oficerów  

59  Henryk  Ciepichałł  (1886–1934)  był  kapelanem  rzymskokatolickim  Legionów  Polskich,  a  na-
stępnie  Wojska  Polskiego.  W 1916 r.  przyjął  od Józefa  Piłsudskiego tajemny akt  „wyrzeczenia  się  
protestantyzmu  i  złożenia  wyznania  wiary  rzymsko-katolickiej”  w  Karasinie.  Tego  samego  roku  
był internowany za odmowę złożenia przysięgi na dotrzymanie braterstwa broni wojskom Niemiec 
i Austro-Węgier. W 1922 r. odszedł ze stanu duchownego, służąc dalej w wojsku. W 1923 r. zmienił 
wyznanie na ewangelicko-augsburskie. 
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legionowych.  Cieszyłem się,  że  Rząd,  na którego ręce składałem tę  przy-
sięgę,  w sprawach wyznaniowych stanął  na wysokości  zupełnego równo-
uprawnienia wyznań: „Z dniem dzisiejszym ogłaszamy w Polsce całkowite 
polityczne  i  obywatelskie  równouprawnienie  wszystkich  obywateli  bez  
różnicy  pochodzenia,  wiary  i  narodowości,  wolność  sumienia...”  W  roz-
mowie  z  oficerami  podkreśliłem  z  radością  tę  dodatnią  stronę  odezwy  
nowego Rządu i  zapewniałem,  że  my,  polscy  ewangelicy,  Ojczyźnie  swo-
jej  według najlepszych swych chęci  i  tradycji  służyć będziemy.  Niektórzy 
z  obecnych  poznali  osobiście  stosunki  w  Cieszyńskim i  z  uznaniem pod-
nosili zasługi polskich ewangelików nad rozbudzeniem życia narodowego 
na Śląsku. Z rozrzewnieniem wspominali i nazwisko śp. porucznika Łyska, 
który poległ jako legionista.

I  tak  w  podniosłym  i  miłym  nastroju  mogłem  dopełnić  uroczystego  
aktu  złożenia  przysięgi  wierności  Ojczyźnie  jako  Jej  obywatel  i  żołnierz  
– kapelan.

Niedługo jednak trwał rząd lubelski; dnia 10 listopada wrócił z Mag-
deburga do Warszawy brygadier Józef Piłsudski; w ten sam dzień zaczęto 
rozbrajać Niemców w Warszawie, a w dniu 11 listopada, w którym nastą-
piło też pamiętne zawieszenie broni na froncie zachodnim, w tym samym 
dniu cała niemal władza skupiła się w ręku Piłsudskiego: Rada Regencyjna 
mianowała  go  Naczelnym  Dowódcą  armii,  a  poseł  Daszyński,  prezydent  
rządu lubelskiego, oddał również swe stanowisko do jego dyspozycji; bry-
gadier  Piłsudski  po  rozwiązaniu  się  Rady  Regencyjnej  zamianował  Da-
szyńskiego prezydentem gabinetu celem utworzenia tego gabinetu i zwo-
łania Sejmu Ustawodawczego.

Najwyższy był czas, że powstał Rząd; wielkim szczęściem było, że zna-
lazł  się  człowiek,  który  wśród  mas  polskich  miał  odpowiedni  szacunek  
i  posłuch,  i  mógł  z  powodzeniem  ster  władzy  ująć  w  swe  ręce.  Ośrodek  
państwowości polskiej przeniósł się do Warszawy, Lublin od razu spadł do 
roli podrzędnej.

W  dniu  12  listopada  zgłosiłem  się  u  władzy  wojskowej  w  Lublinie  
i zapytałem się, czy w najbliższej przyszłości jestem tu potrzebny i czy by 
nie  lepiej  było,  aby  mnie  przeniesiono  do  Cieszyna,  gdzie  wśród  żołnie-
rzy ewangelickich wyznania więcej bym mógł znaleźć pracy. Uznano mój 
punkt widzenia i od razu dano mi rozkaz wyjazdu do Cieszyna.

Pośpiesznie  szykowałem  swoje  manatki  sam,  bo  ordynans,  wiedeń-
czyk,  już  dawno  był  wyjechał,  nie  pożegnawszy  się  nawet  ze  mną;  po-
szedł na dworzec popatrzeć się, jak tam z pociągami, a znalazłszy właśnie 
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odpowiedni, odjechał. Nie tak łatwo jednak było samemu dać sobie rady; 
rzeczy miałem sporo, boć jeszcze z frontu wszystko miałem u siebie, na-
wet składane łóżko polowe, a tłok był wszędzie niesłychany. Dworzec cały 
był oblężony masami rosyjskich jeńców, którzy czekali całymi dniami na 
pociągi. Po długiem czekaniu nadjechał pociąg w kierunku zachodnim. 
Ruch na pociąg był niesłychany, pięściami torowano sobie drogę. Popro-
siłem komendanta dworca, by mi dopomógł, i wpakowano mnie gwałtem 
z moimi bagażami do przedziału drugiej klasy. Okropnie ten przedział 
wyglądał! Okna powybijane, a materiały z siedzeń wszystkie wykrajane, 
tak że wióry sypały się na wszystkie strony – taki był brak materiału na 
ubrania, że nawet tego używano, ale chyba tylko na łaty; wielu też tylko 
z psoty robiło szkody, bo zabrakło władzy, która by w porządku utrzymała 
niesfornych.

Pociąg powoli posuwał się naprzód, bo rozprzężenie władz kolejo-
wych paraliżowało ruch; na każdym dworcu sceny zdobywania pociągu, 
podobne jak w Lublinie. Do tego na stacjach w pobliżu granicy dołączała 
się rewizja żołnierzy niepolskich, mających wyjeżdżać z kraju za granicę. 
Rewizja ta była bardzo surowa; nie tylko że rzeczy rewidowano i zabie-
rano bez pardonu wszystko, co było własnością państwową, ale nieraz 
kazano się rozbierać do bielizny i o ile który miał podwójną bieliznę, to 
ją musiał oddawać. Ujmowałem się za żołnierzami, bo mi żal było bie-
daków, którzy choć tyle „zarobili” na wojnie, a tu żal był wielki, pogoda 
dżdżysta i nieprzyjemna i wielu jechało w otwartych wozach towarowych. 
Nie pomogły nic moje wstawiennictwa; twardo mi odpowiadano: „Z na-
szymi na granicach to samo robią, nawet wszelką bieliznę z nich zdzierają 
i wszystko im rabują”. I prawdą to niestety było, jak się później dowiady-
wałem. Najbezwzględniejsi byli podobno Madziarzy, którzy nawet płasz-
cze odbierali; względniejsi byli tylko wobec Prusaków, którzy swoją drogą 
uzbrojeni wracali z Bałkanów i zabierali do pociągu, co się dało; w Cie-
szynie, jak słyszałem, na dworcu mąkę z pociągu sprzedawali cywilnej 
ludności, która się gromadami na dworcach zbierała, by się w ten sposób 
zaprowiantować.

Powrót żołnierza z frontu był przeważnie fatalny, była to prawdziwie 
dzika demobilizacja. Działy się okropne rzeczy, kiedy pękły wszystkie 
fronty i milionowe rzesze uzbrojonych żołnierzy runęły wszędzie na dwor-
ce, by się jak najprędzej dostać do domu. Przepadły też ogromne miliardy, 
które w materiale wojennym skupione były na frontach i w etapach. 
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Najlepiej obłowiły się kraje w pobliżu frontów, które swoją drogą, też 
najwięcej od wojny ucierpiały. W Lublinie np. nagromadziły się takie masy 
wozów  z  prowiantami  i  końmi,  że  za  1  koronę  można  było  kupić  konia  
i nikt już potem nie chciał kupować i ginęły biedne zwierzęta, zresztą już 
i tak wycieńczone wojną.

Znakomicie obłowił się na demobilizacji Wiedeń, przez który musiała 
przeważna  część  żołnierzy  z  południowego  frontu  przejeżdżać.  Tu  prze-
chodzili żołnierze przez ścisłą rewizję. Wielu jednak nie pozwoliło się re-
widować. Najlepiej  wyszli  na tym ci,  którzy na froncie się zorganizowali,  
zaopatrzyli cały pociąg i uzbroili w karabiny maszynowe; kiedy ich chcia-
no  rewidować,  grozili  walką  i  karabinami  maszynowymi  torowali  sobie  
drogę do ojczyzny. Tak np. wrócił do Polski z włoskiego frontu pułk wado-
wicki z oficerami i kapelanem swoim, ks. Miodońskim, obecnie w Bielsku; 
uratowali dla Polski materiał, uzbrojenie pułku i pociąg.

Straszną, jak mi opowiadano, była droga przez Alpy. Pociągi były tak 
nabite, że na dachach żołnierze leżeli, a ponieważ tam jeden tunel po dru-
gim  następuje,  więc  wielu  nieostrożnych,  a  po  części  i  nietrzeźwych  żoł-
nierzy  zginęło  z  roztrzaskanymi  głowami;  wielu  biedaków  też  pomarzło,  
bo  w  Alpach  panowały  właśnie  już  silne  mrozy  –  przetrzymali  wojnę,  
a przyszło im zginąć w drodze powrotnej do domu!

106.  dywizja,  przy  której  byłem  przez  długi  czas  na  froncie,  a  któ-
ra  przed  przewrotem  była  na  froncie  francuskim  koło  Verdun,  wróciła  
przez Niemcy przeważnie piechotą;  w ogóle Niemcy z frontu przeważnie 
wrócili piechotą do swoich siedzib; i tam koleje nie były w stanie od razu 
przewieźć  kilku  milionów  ludzi.  Wracali,  w  pełnym  uzbrojeniu,  witani  
wszędzie przez ludność cywilną, mimo klęski narodowej, z entuzjazmem. 
Chciało  im  społeczeństwo  w  ten  sposób  podziękować  za  trudy,  a  z  dru-
giej  strony  i  tam  radość  była  wielka,  że  ta  nieszczęsna,  beznadziejna  dla  
nich wojna już się  skończyła;  rewolucja socjalistyczna we wielu stronach 
Niemiec  przeobraziła  tam  zresztą  przynajmniej  na  pewien  czas  umysły,  
tak  że  i  w  Niemczech  wielu  z  radością  witało  obalenie  wilhelmowskiej  
monarchii.

Tak odbywała się  demobilizacja.  Utkwiła ona i  mnie żywo w pamię-
ci.  Następstwa  tej  dzikiej  demobilizacji  były,  można  powiedzieć,  dla  ca-
łej  ludzkości  fatalne:  Żołnierze  przeziębnięci  i  osłabieni  masowo  ulegali  
grypie,  która  zaczęła  przybierać  prawie  że  charakter  dżumy;  grypa  ta  
przeniosła się i do domów, na ludność cywilną, również osłabioną wsku-
tek wojny; prawie wszystkie kraje zostały nią nawiedzone; żniwo śmierci 



168

wskutek niej w roku 1918 i w następne było straszne. Czytałem raz, że 
wskutek grypy na całym świecie niewiele mniej ludzi wyginęło jak na 
frontach. I ja miałem na nią w domu zapaść, choć na szczęście nie cięż-
ko. Na wozie, choć zziębnięty do cna i przemoczony przez blisko dwa dni 
jechałem, niewiele sobie z tych niewygód robiłem – nad ciałem panował 
duch, pełen radości, że jadę do wolnej już, bliższej swojej Ojczyzny. Ze 
wzruszeniem wysiadłem w Dziedzicach, pierwszej stacji śląskiej; dworzec 
cały udekorowany zielenią i barwami narodowymi; za kilkanaście godzin 
stanąłem w Cieszynie, który po 600 latach rozłąki znów wrócił na łono 
Ojczyzny, Polski.

Przewrót na Śląsku Cieszyńskim

Przewrót ten podzielić można na trzy okresy: przygotowanie przewrotu, 
przewrót polityczny, przewrót wojskowy.

Właściwie na Śląsku nie powinno by się mówić o przewrocie, bo był 
to raczej powrót Śląska Cieszyńskiego do Polski; do 1335 roku bowiem 
Śląsk Cieszyński razem z całym Śląskiem należał od niepamiętnych cza-
sów do Polski. Od roku 1335 zmieniły się rządy z polskich na obce, ale lud 
pozostał polski. W 1848 roku, tak zwanej wiośnie narodów, Cieszyńskie 
obudziło się do nowego życia narodowo-polskiego i wkrótce stało się be-
niaminkiem Polski, która jak tylko mogła, zasilała u nas ruch narodowy. 
Bardzo wybitny udział w obudzeniu naszego Śląska do narodowego życia 
wzięli ewangelicy śląscy. Nie będę tego ruchu odrodzeniowego bliżej opi-
sywał, bo nie należy to do wojennego pamiętnika, wspomnę tylko tyle, że 
z chwilą wybuchu wojny światowej Cieszyńskie z wyjątkiem frydeckiego 
powiatu i kilku miast miało charakter wybitnie polski. Cieszyńskie sfor-
mowało też kompanię legionową jako widomy znak swojej duchowej łącz-
ności z Polską. Podczas wojny, w czasie pobytu naczelnego dowództwa 
armii austriackiej w Cieszynie, polskie życie narodowe, a zwłaszcza prasa 
polska została przytłumiona całą sforą najróżniejszych wywiadowczych 
urzędników austriackich; co najgorętsze żywioły polskie zostały wcielo-
ne do austriackiej armii. W roku 1918 nastąpiło jednak znaczne ożywie-
nie – ręka umierającej Austrii osłabła i na Śląsku. Zwłaszcza jesień 1918 
roku miała się stać wiosną nowego życia i u nas na Śląsku. Mówiono już 
otwarcie o prawie przynależności Cieszyńskiego do Polski. W parlamencie 
wiedeńskim w dniu 1 października posłowie ks. Londzin i Tadeusz Reger, 
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a w dniu 11 października poseł dr Michejda60 wyrazili jasno wolę ludu ślą-
skiego należenia do Polski. 

W  dniu  12  października  przedstawiciele  wszystkich  polskich  stron-
nictw  politycznych,  kulturalnych  i  gospodarczych  Śląska  Cieszyńskiego  
uchwalili jednomyślnie następujące oświadczenie:

„Wobec przyjęcia przez państwa centralne bez ograniczenia i  bez za-
strzeżeń  zasad  pokojowych  Wilsona,  który  w  punkcie  13  orędzia  stycz-
niowego żąda utworzenia Polski ze wszystkich ziem polskich z dostępem 
do  morza;  wobec  tego,  że  Rada  Regencyjna  w  Warszawie,  powołując  się  
na powyższe zasady i przyjęcie ich przez państwa centralne, proklamowa-
ła  już  zjednoczoną  i  niepodległą  Polskę,  zapowiada  w  najbliższym  czasie  
zwołanie ogólnego Sejmu polskiego w celu uchwalenia konstytucji i usta-
lenia formy rządu; my, zebrani przedstawiciele zrzeszeń politycznych, na-
rodowych i gospodarczych na Śląsku, oświadczamy:

1.   że  jako  Polacy,  zamieszkujący  kraj  polski,  uznajemy  bezwarun-
kowo przynależność naszą i  kraju naszego do całej,  zjednoczonej  
i niepodległej Polski z dostępem do morza;

2.   że  dla  Polski  całej,  zjednoczonej  i  niepodległej  uznajemy  władzę  
Rady  Regencyjnej,  dopóki  wola  społeczeństwa  innej  władzy  nie  
ustanowi;

3.   że  z  zadowoleniem  uznajemy  postanowienie  zwołania  Sejmu,  
opar tego na najszerszej podstawie demokratycznej, bo tylko Sejm, 
wyszły  z  wyboru  najszerszych  warstw  ludności,  z  wszystkich  
ziem  polskich,  dać  może  rękojmię  zrozumienia  i  sprawiedliwego  
uwzględnienia  potrzeb  całego  społeczeństwa  i  wszystkich  jego  
warstw;

4.  że za najważniejszy obowiązek wszystkich Polaków w chwili obec-
nej uważamy jedność w działaniu i usuwaniu na bok wszystkiego, 
co  by  nas  różnić  i  dzielić  mogło,  bo  wobec  narodu,  wobec  dzie-
jów i potomności odpowiedzialni jesteśmy za to, ażeby skupić dziś 
wszystkie  siły  do  jednego,  najwyższego  celu,  –  budowy  państwa  
polskiego i utrwalenia bytu jego na wewnątrz i na zewnątrz.

60 Jan Michejda (1853–1927) był doktorem prawa i ewangelickim działaczem narodowym Śląska 
Cieszyńskiego. Na forum parlamentu austriackiego zabiegał o prawa dla ludności polskiej. W cza-
sie  walk o Śląsk Cieszyński  był  aresztowany i  więziony.  W 1922 r.  został  pierwszym burmistrzem 
Cieszyna.
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Dążąc do narodowej jedności i  państwowej niepodległości,  nie prag-
niemy nad nikim panować i  popierać będziemy z  całych sił  dążenie  każ-
dego  narodu,  walczącego  o  własną  państwowość,  w  szczególności  z  brat-
nim  narodem  czeskim  pragniemy  żyć  w  zgodzie  sąsiedzkiej  i  dobrem  
porozumieniu”.

Dnia 13 października odbył się w Orłowej wiec polski, w którym wzię-
ło  udział  około  15  tysięcy  ludzi;  przemawiali  posłowie  dr  Michejda  i  ks.  
Londzin. Na wiecu tym podkreślano stanowczo, że powiat bielski, cieszyń-
ski  i  frysztacki  musi  przypaść  Polsce,  co  zostało  entuzjastycznie  przyjęte  
przez wiecowników. Podniósł się jeden głos, co będzie z Czechami. Z pol-
skiej strony oświadczono, że o kilka gmin kłócić się nie będziemy; oświad-
czenie to drobna grupa Czechów przyjęła z zadowoleniem. Podobny wiec 
odbył się 20 października w Boguminie.

Szalony bieg wypadków parł jednak do bardziej stanowczych kroków; 
nie  wystarczało  wiecowanie,  należało  utworzyć  rząd  narodowy,  który  by  
ster wypadków ujął w swe ręce. Stało się to dnia 14 października: Wszyst-
kie stronnictwa polskie na Śląsku wyłoniły ze siebie tak zwaną Radę Na-
rodową,  która  miała  strzec  interesów  ludności  polskiej  aż  do  ostatecz-
nego przyłączenia Śląska do Polski.  Przez krok ten dokonał  się  przewrót  
polityczny.

Skład  Rady  Narodowej  był  następujący:  Z  Polskiego  Zjednoczenia  
Narodowego należeli  do niej  dr Jan Michejda,  adwokat i  poseł  w Cieszy-
nie; Kazimierz Piątkowski, dyrektor gimnazjum w Orłowej; Jan Jaś, rolnik 
w  Lesznej  Dolnej;  Rudolf  Kołaczek,  wójt  w  Zebrzydowicach;  Jan  Kotas;  
nauczyciel  wydziału  w  Dąbrowej;  Zofia  Kiedroniowa,  żona  inżyniera  
w Dąbrowej, i Paweł Bobek, profesor szkoły ćwiczeń w Bobrku. Ze Związ-
ku  Śląskich  Katolików  do  Rady  Narodowej  należeli:  ks.  poseł  Londzin;  
Franciszek  Halfar,  burmistrz  w  Porębie;  doktor  Wacław  Olszak,  lekarz  
w  Karwinie;  Franciszek  Tomiczek,  budowniczy  w  Bobrku;  dr  Leon  Wolf,  
adwokat  we  Frysztacie;  ks.  Eugeniusz  Brzuska,  profesor  w  Orłowej;  Ma-
ria  Sojkowa,  właścicielka  realności  w  Oldrzychowicach.  Z  Polskiej  Partii  
Socjalno-Demokratycznej:  Tadeusz  Reger,  poseł  do  parlamentu;  doktor  
Ryszard  Kunicki,  lekarz  we  Frysztacie;  Emanuel  Chobot,  kierownik  hur-
towni  w  Morawskiej  Ostrawie;  Jerzy  Kantor,  przewodniczący  II  grupy  
stowarzyszenia  górniczego w Cieszynie;  Piotr  Kornuta,  kierownik  Domu 
Robotniczego  w  Trzyńcu;  Franciszek  Czyż,  górnik  w  Datyniach;  Dora  
Kłuszyńska, żona lekarza w Boguminie.
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Prezydium Rady tworzyli: ks. Londzin, Tadeusz Reger i dr Michejda, 
sekretarzem Rady został p. Bobek.

Rada Narodowa źródło swej władzy czerpać mogła tylko z woli ludu; 
wolę tę na razie wypowiedziały przedstawicielstwa tego ludu, zgrupowane 
w stowarzyszeniach narodowych, które tę Radę wyłoniły ze siebie. Należa-
ło jednak zapytać o zdanie szerokie masy ludności. W tym celu Rada Na-
rodowa wydała następującą odezwę:  „Ludu śląski!  Nad Śląskiem naszym 
zeszło słońce wolności! Uznane przez wszystkich prawo samostanowienia 
pozwoliło Ci po 600-letniej rozłące wrócić do wolnej, zjednoczonej Polski. 
Przedstawiciele  Twoi  uroczyście  ogłosili  to  złączenie  się  ze  wspólną Ma-
cierzą, a Ty, ludu śląski, potężnym głosem stwierdź tę niezłomną wolę, ja-
wiąc się masowo na zgromadzeniu, które się odbędzie w niedzielę, 27 bm. 
o  godzinie  2:30  w  Domu  Narodowym  w  Cieszynie.  Parlamentarni  Twoi  
przedstawiciele i zaproszeni posłowie przedstawią sprawozdanie i sytuację 
polityczną.

Hej! kto Polak; – mąż czy niewiasta – do Cieszyna na wiec!
Rada Narodowa dla Księstwa Cieszyńskiego”. 
Wiec  ten  odbył  się  w  Cieszynie  w  dniu  27  października.  Zeszły  się  

ogromne masy ludu, które wypełniły cały rynek główny; liczba ludu zgro-
madzonego wynosiła około 50 tysięcy.

Wiec  zagaił  poseł  Franciszek  Halfar,  po  czym  przemawiali  posłowie:  
dr Michejda; ks. Londzin, Reger, p. Paszkowski, delegat z Krakowa, p. Kan-
tor,  pani  Sojkowa  i  p.  Legierski,  przełożony  gminy  Istebnej.  Wszystkie  
mowy nacechowane były stanowczością, stwierdzającą przynależność Ślą-
ska do Polski; wiec wśród burzliwych okrzyków stanowisko takie pochwa-
lił. Kiedy ówczesny starosta Bobowski po bardziej ostrych oświadczeniach 
wyszedł  na  trybunę  i  oświadczył:  „Rozwiązuję  zgromadzenie”,  wówczas  
rzucili się ludzie z laskami i rewolwerami na trybunę i jedynie milicja oby-
watelska  wzięła  starostę  Bobowskiego  w  obronę  i  wyprowadziła  z  rynku  
na miejsce bezpieczne. Nastrój na wiecu był podniecony i dosyć burzliwy, 
aczkolwiek utrzymany w tonie poważnym. W przemówieniu swoim dr Mi-
chejda  oświadczył,  że  władze  polskie  nie  dopuszczą  do  żadnej  krzywdy  
w stosunku do Niemców i że „Niemcom ani jeden włos z głowy nie spad-
nie”.  Kiedy  na  to  podniosły  się  gwałtowne  krzyki,  wówczas  po  drugi  raz  
i po trzeci raz oświadczył, że w państwie polskim mają Niemcy zapewnio-
ne bezpieczeństwo i że Niemcom ani jeden włos z głowy nie spadnie.

Niemcy  nie  bardzo  się  okazali  wdzięcznymi  za  te  oświadczenia  –  
gdzie mogli, przeszkadzali, a były wypadki i pobicia przez Niemców kilku 
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wiecowników,  którzy  wieczorem  bocznymi  ulicami  wracali  do  domów.  
W Domu Narodowym w nocy wybito kilka szyb.

Były  to  po prostu  dziecinne psoty  w porównaniu z  ogromem wraże-
nia, jakie pozostawił po sobie wiec cieszyński. Rada Narodowa czuła to, że 
ma lud za sobą, i mogła sobie teraz śmielej poczynać. A stanowczość była 
jak najbardziej konieczna, ponieważ i Niemcy, i Czesi otwarcie zaczęli wy-
stępować z uroszczeniami swoimi do Śląska: Niemcy pragnęli utworzenia 
tak zwanego Sudetenlandu, a Narodowy Vybor z Morawskiej Ostrawy za-
żądał nawet od starosty frysztackiego uznania republiki czesko-słowackiej.

Wobec  tego  Rada  Narodowa  w  dniu  30  października  proklamowała  
uroczyście  przyłączenie  Śląska  Cieszyńskiego  do Polski,  przy  czym usta-
lenie  ostatecznej  granicy  między  Czechami  a  Polską  pozostawiono  po-
rozumieniu  się  rządom  obydwu  państw,  pod  warunkiem  uwzględnienia  
przynależności narodowej i woli ludności.

O  uchwale  tej  powiadomiono  Radę  Regencyjną,  do  której  wysłano  
depeszę  hołdowniczą,  i  istniejące  dotychczas  przedstawicielstwo  rządów  
austriackich  na  Śląsku,  które  swoją  drogą  Rady  Narodowej  jako  swej  
zwierzchniej władzy uznać nie chciały.

Konieczną wobec tego było rzeczą ująć w polskie ręce władzę wojsko-
wą,  bo  bez  niej  Rada  Narodowa  nie  mogła  znaleźć  należytego  posłuchu  
w kraju. Dobrowolnie władzy tej komendant garnizonu cieszyńskiego, płk 
Gerndt, nie chciał oddać; trzeba było więc użyć przymusu, i tego dokonał 
przewrót wojskowy w nocy z 31 października na 1 listopada.

Opis  przewrotu  tego  podaję  według  danych,  które  otrzymałem  od  
uczestnika tego przewrotu, dr. Władysława Michejdy – ja sam byłem wtedy 
na Śląsku nieobecny, ale dla całokształtu sprawy chcę przewrót ten opisać. 

Oto, co podaje dr Michejda:
Po  wiecu  cieszyńskim  zaczęto  w  gronie  oficerów  Polaków  organizo-

wać  przewrót  wojskowy.  Odbyło  się  kilka  zgromadzeń  w  Domu  Naro-
dowym.  Omawiano  sposób  pozyskania  podoficerów  i  żołnierzy,  jako  też  
dzień, w którym należałoby zrobić przewrót. Brano pod uwagę niebezpie-
czeństwo kompanii czeskich i ruskich, z których ostatnie szczególnie były 
dobrze  uzbrojone  jako  bataliony  marszowe.  Odbyło  się  również  w  dzień  
przed przewrotem zgromadzenie podoficerów Polaków, gdzie jeden z ofi-
cerów  (nazwiska  nie  pamiętam)  przedstawił,  że  w  najbliższych  dniach  
będą chcieli oficerowie polscy opanować garnizon i że wówczas będą mu-
sieli podoficerowie odpowiednio pokierować żołnierzami.
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Wieczorem dnia 31 października odbyło się o godzinie 6 zgromadze-
nie  oficerów  w  Domu  Narodowym.  W  toku  obrad  przyszedł  meldunek  
od  plutonowego  Martinka,  który  pełnił  służbę  przy  telefonie,  tej  treści,  
że  w  Krakowie  objął  już  władzę  generał  Roja  i  że  powinniśmy  starać  się  
objąć władzę. Wówczas natychmiast wybrano porucznika Matusiaka, jako 
najstarszego, dowódcą wojskowym i dowódcą garnizonu z oddaniem mu 
naczelnej  władzy  wojskowej.  Porucznik  Matusiak  w  myśl  poprzednio  
umówionego sposobu działania wyznaczył dowódców kompanii i nakazał, 
aby każdy dowódca kompanii zarządził alarm i polecił rozbroić Czechów 
i Niemców, jako też Rusinów, opanować magazyn broni i amunicji, złożyć 
przysięgę doraźną, przy czym każdy dowódca zależnie od sytuacji miał się 
zgłaszać po dalsze dyspozycje.

Oficerowie  biegiem udali  się  do  koszar,  zaalarmowali  kompanie,  nie  
zdradzając celu rozdzielenia żołnierzy na poszczególne narodowości. Pole-
cili Czechom, Niemcom i Rusinom złożyć broń, a kiedy się to stało, wów-
czas  oznajmiono  im,  że  są  rozbrojeni  i  że  w  następny  dzień  będą  mogli  
wyruszyć do domów. Polskim oddziałom wydzielono większą ilość amu-
nicji,  obstawiono nimi warty i  magazyn broni,  jako najważniejszy punkt,  
pewien  oddział  udał  się  do  miasta  celem  rozbrojenia  żandarmerii  i  dla  
opanowania poczty i dworca kolejowego.

Pamiętam, że w czasie składania przysięgi jednej z kompanii na głów-
nym placu koszarowym przyleciał jakiś żołnierz z batalionu marszowego, 
ulokowanego w szkole wydziałowej, i zameldował, że w batalionie tym sy-
tuacja przedstawia się dosyć krytycznie, gdyż przyszli oficerowie Niemcy 
i żądają, ażeby batalion marszowy poszedł przeciwko kompaniom polskim 
w koszarach. Szczęściem poinformowano w poprzedni dzień podoficerów 
o naszych zamiarach i podoficerowie ci przeciwstawili się żądaniu Niem-
ców. Mimo to położenie było dla nich dość ciężkie. Wówczas por. Matusiak 
wysłał natychmiast kompanię por. Precza ze Lwowa, ażeby przeciwstawił 
się żądaniu oficerów Niemców. Kompanię tę objął później porucznik Mi-
chejda i  biegiem doszedł  do szkoły wydziałowej,  gdzie  kompanię ustawił  
przed dwoma wejściami do szkoły wydziałowej z bronią gotową do strzału.

Na ten moment trafił pułkownik Gerndt, który przyleciał z hotelu Pod 
Jeleniem  i  rozpoczął  hałas,  i  pytał  się,  kto  zaalarmował  garnizon  i  co  się  
właściwie dzieje. Na to pytanie jeden z polskich oficerów, który miał przy-
padkowo służbę garnizonu, oświadczył Gerndtowi, że ma służbę garnizo-
nu i że on z powodu niepokojów kazał zaalarmować garnizon.
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Kiedy niemieccy oficerowie stojący w drzwiach szkoły wydziałowej 
i oficerowie zgromadzeni koło Gernta widzieli, że gotów dojść do rozlewu 
krwi, i kiedy nadto zobaczyli, że z koszar przybywa drugi oddział uzbrojo-
ny, wówczas rozpoczęto pertraktacje. Ze względu na przykrą sytuację, jaka 
się wytworzyła dla pułkownika Gerndta, prosił pułkownik Gerndt, żeby 
pertraktacje te odbyć w sieni restauracji tzw. Karwiner Bierhalle. Wówczas 
udaliśmy się wszyscy do tej sieni i o ile sobie przypominam, znajdował się 
tam pułkownik Gerndt, por. Matusiak, por. Figna, Czech por. Gawlik, któ-
ry później zginął w bitwie pod Karwiną, śp. por. Sikora, śp. por. Kotas i po-
rucznik Michejda. Gerndt zapytywał, co się dzieje. Wówczas por. Matusiak 
oświadczył mu, że na podstawie telegramu z Krakowa objął jako najstarszy 
władzę wojskową w Cieszynie i żąda jako dowódca garnizonu oddania 
władzy przez pułkownika Gerndta. Na to pułkownik Gerndt oświadczył, 
że nic o tym nie wie i władzy nie może oddać póty, póki rząd we Wied-
niu nie nakaże mu władzę oddać, tym bardziej że złożona przysięga i ho-
nor oficerski, honor wojskowy nie zezwalają mu złożenia broni bez walki. 
Wówczas por. Matusiak oświadczył mu, że dowódca komendy w Krakowie 
właśnie zmianę władzy nakazał. Kiedy zaś pułkownik Gerndt nie chciał 
temu dać wiary i mówił, że póki osobiście rozkazu takiego nie odbierze, 
póty władzy nie odda, i kiedy chciał wyjść, wówczas śp. por. Kotas i my 
zagrodziliśmy mu drogę, a por. Matusiak oświadczył, że w takim razie mu-
siałby go aresztować. Mimo to pułkownik Gerndt chciał wyjść z bramy, 
jednak któryś z podoficerów (zdaje mi się plutonowy Martinek) ustawił 
kilku żołnierzy z bagnetami na broni przed wyjściem. Wówczas pułkow-
nik Gerndt niezmiernie zdenerwowany i blady zawrócił i oświadczył por. 
Matusiakowi, że widzi się bezsilnym i przystąpił do dalszych pertraktacji. 
Por. Matusiak zgodził się na to, że wyjdzie razem z pułkownikiem Gernd-
tem do głównych koszar do telefonu, ażeby dać możność pułkownikowi 
Gerndtowi połączyć się z komendą wojskową w Krakowie dla uspokoje-
nia swojego sumienia wojskowego. Pułkownik Gerndt w otoczeniu ofice-
rów Polaków i w otoczeniu kilku żołnierzy polskich z karabinami poszedł 
dawną ulicą Elżbiety do koszar. Niezwykle silne wrażenie wywołał na nas 
wszystkich i na pułkowniku Gerndcie drobny szczegół, kiedy żołnierz po-
stawiony przy wejściu do komendy garnizonu sprezentował broń przed 
por. Matusiakiem i zameldował się; był to dla pułkownika Gerndta wido-
my znak, że żołnierze uznają nową władzę i że znalazł się już faktycznie 
poza nawiasem. 
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W  pokoju  starano  się  uzyskać  połączenie  z  Krakowem,  jednak  z  po-
wodu  zamieszania,  jakie  się  stało  na  poczcie  wskutek  przyjścia  oddziału  
wojska i wskutek ucieczki amazonek pocztowych, połączenia uzyskać nie 
było można. Wówczas pułkownik Gerndt dosyć stanowczo oświadczył, że 
władzy nie odda. Jednak na to por. Matusiak z jeszcze większą stanowczoś-
cią  zaznaczył,  że  jeśli  władzy  nie  odda,  to  natychmiast  każe  go  rozbroić  
i  zaaresztować.  Pod  tą  presją  pułkownik  Gerndt  okazał  gotowość  odda-
nia  władzy.  Zaznaczył  jednak,  że  jako  oficer  nie  może  tego  zrobić,  gdyż  
jest  to  niezgodne  ze  złożoną  przysięgą  i  z  honorem.  Kiedy  jednak  wszy-
scy  obecni  oficerowie  tłumaczyli  pułkownik  Gerndtowi,  że  jest  to  rzecz,  
która dzieje się na terenie całego państwa i że nie ubliża w zupełności ofi-
cerskiemu  honorowi,  wówczas  doszło  do  formalnego  oddania  komendy.  
Mianowicie pułkownik Gerndt regulaminowo oświadczył:  „Ich übergebe 
Ihnen das Kommando”, a por. Matusiak oświadczył:  „Ich übernehme das 
Kommando”.

Po  przejęciu  władzy  zażądał  por.  Matusiak  od  pułkownika  Gerndta  
złożenia oficerskiego słowa honoru, że w ciągu nocy nie podejmie żadnych 
kroków skierowanych przeciwko nowej władzy. Pułkownik Gerndt odmó-
wił  pierwotnie  złożenia  tego  oświadczenia,  a  kiedy  na  to  por.  Matusiak  
oświadczył,  że  jeśli  słowo takie  złoży,  wówczas  będzie  mógł  natychmiast  
iść na wolność, a jeśli go nie złoży, wówczas będzie musiał pozostawić go 
w koszarach pod dozorem oficerów, wówczas pułkownik Gerndt dał żąda-
ne słowo honoru.

Ze  względu  na  bezpieczeństwo  wobec  podniecenia  umysłów  odpro-
wadziło  dwóch  oficerów  pułkownika  Gerndta  do  hotelu  Pod  Jeleniem,  
a ponieważ oficerowie ci byli uzbrojeni w krótkie karabinki, więc wywoła-
ło to silne wrażenie na ludności cywilnej, która zdziwiona była hałasami, 
co się dzieje. Tymczasem opanowano żandarmerię, pocztę i dworzec i za-
razem wysłano oddział do Skoczowa, gdzie zachodziła obawa, że przewrót 
wobec  niedostatecznego przygotowania  akcji  mógłby  się  nie  udać.  Przez  
całą  noc  oddziały  czuwały,  ażeby  nie  doszło  do  zamieszek  i  ażeby  Czesi  
lub Rusini nie zorganizowali  kontrakcji.  Na drugi dzień przystąpiono do 
organizowania  oddziałów  i  zarazem  zgłoszono  w  Radzie  Narodowej,  że  
przewrót nastąpił i że wojskowość uznaje zwierzchnią władzę narodową.

Oddziały  obce,  to  jest  ruskie,  wysłano  natychmiast  do  Małopolski  
Wschodniej  jako  element  dla  Śląska  niebezpieczny.  Również  pozosta-
wiono  ze  względu  na  uczucia  braterskie,  jakimi  się  wówczas  kierowano,  
czeskim  oddziałom  karabiny  i  karabiny  maszynowe  i  po  kilku  dniach  



176

uroczyście i bardzo serdecznie pożegnano ich na dworcu, przy czym od-
czuwaliśmy wyraźnie, że Czesi z Cieszyna odejść nie chcą. Na drugi dzień 
oddział czeski wrócił z Żyliny, twierdząc, że dalszego przejazdu nie mieli. 
Wówczas zapanowało między nami ukrywane oburzenie i postanowiono 
bezwarunkowo czeskich oddziałów się pozbyć. Generał Aleksandrowicz 
wydał rozkaz po porozumieniu się z komendą w Morawskiej Ostrawie, 
żeby oddziały czeskie wysłać do Czech. Przy odjeździe Czesi po cichu się 
odgrażali, że znowu wrócą do Cieszyna.

Oficerom niemieckim wypłacono gażę i dano im jeszcze materiał na 
ubrania i w zupełnej zgodzie ich pożegnano.

Natychmiast przystąpiono do dokładnego zorganizowania pułku, któ-
ry nosił nazwę Pułk Ziemi Cieszyńskiej. W krótkim czasie, wskutek zgła-
szania się ochotników i powracania oficerów, zorganizowano pełny pułk, 
dobrze uzbrojony i wyszkolony, gdyż wszyscy byli dawnymi żołnierzami. 
W niektórych miejscowościach, jak w Wiślicy, Wiśle i Trzyńcu, doszło do 
rozruchów o charakterze komunistycznym, wskutek czego wysłano tam 
oddziały celem uspokojenia ludności. W pewien wieczór przyszła wiado-
mość, że robotnicy trzynieccy w ogromnej liczbie maszerują uzbrojeni na 
Cieszyn. Było to w pierwszych dniach, kiedy siły nasze były jeszcze zni-
kome. Wówczas por. Barteczek dla wytworzenia nastroju wysłał na ulice 
miasta oddział kawalerii, który pełnym galopem przeleciał główne ulice 
miasta, co wywołało kolosalne wrażenie i postrach. 

Tak pomiędzy oficerami jak szeregowymi cieszyńskiego pułku, którzy 
brali udział w przewrocie, jako też w organizowaniu pułku, było bardzo 
dużo ewangelików.

Przydział oficerów w Pułku Ziemi Cieszyńskiej w pierwszych dniach 
listopada 1918 roku był następujący:
Dowództwo garnizonu cieszyńskiego: porucznik Matusiak Klemens. 
Dowództwo pułku: porucznik Skrzypek Ludwik. 
Adiutantura pułkowa: porucznik Zientek Paweł, przydzielony do adiutan-
tury podporucznik Gojniczek, podporucznik Buryjan i chorąży Szewczyk. 
Dowódca kompani sztabowej: porucznik Juroszek. 
Dowódca komp. I-szej: podporucznik Holan. Dowódca komp. II-giej: 
porucznik Kantor Paweł. 
Dowódca III-ciej kompanii: porucznik Dubiniak. 
Dowódca IV-tej kompanii: podporucznik Michejda Władysław. 
Dowódca V-tej kompanii: podporucznik Jakubiec. 
Dowódca kompanii karabinów maszynowych: porucznik Cienciała Jan. 
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Oddział konny: podporucznik Grycz Jerzy. 
Komendant milicji: porucznik Ciupek Jan. 
Prowiantura: porucznik Barteczek Franciszek. 
Magazyny: podporucznik Strach. 
Komisja gospodarcza: porucznik Sikora Jan. 
Zakład aprowizacyjny: podporucznik Niemiec Paweł. 
Rzeźnia garnizonowa: podporucznik Tomoszek. 
Komenda dworca w Cieszynie: podporucznik Kubiczek. 
Komenda szpitala II-go: porucznik Korzeniowski. 
Komenda szpitala I-szego porucznik Szajter Jan. 
Naczelny lekarz całego garnizonu: doktor Hessek. 
Dział budowlany: akcesista Lazar Karol.

Nazwiska podkreślone  to  ewangelicy.  Liczba  bardzo  wielka,  a  była  
jeszcze większa, jeżeli doda się tych, którzy też byli przy wszystkim, cho-
ciaż nie  zajmowali  kierujących stanowisk.  Podporucznicy Lasota,  Pawlas  
i  inni,  trochę  później  zaś  przybyli  porucznik  Kotas  Ferdynand  i  Probosz  
Paweł, którzy obaj pod Skoczowem zginęli śmiercią bohaterską.

Przewrót  wojskowy  miał  doniosłe  znaczenie  –  oddał  on  rzeczywistą  
władzę nad krajem w ręce Rady Narodowej.

Musieli się z tym liczyć i Niemcy, którzy rękę swoją wyciągali po naszą 
ziemię,  a  w  dniu  5  listopada  stanęła  też  pomiędzy  Radą  Narodową i  Na-
rodnim Vyborem w Morawskim Ostrawie ugoda, mocą której cały powiat 
cieszyński  i  bielski,  a  z  frysztackiego  gminy  z  zarządami  polskimi  miały  
należeć pod zwierzchnią władzę Rady Narodowej,  zaś  reszta pod władzę 
Narodniego Vyboru.

Radość  zapanowała  w  całym  kraju;  z  otuchą  można  było  patrzeć  
w nową przyszłość. Zaczęło się organizowanie nowego życia.

W tym stopniu rozwoju zastałem stosunki na Śląsku, kiedy stanąłem 
w Cieszynie, wracając z Lublina do domu. 

Z dworca  pośpieszyłem zaraz  do komendy wojskowej,  która  urzędo-
wała w koszarach dawnego 100. pułku. Dowódcą polskich sił zbrojnych na 
naszym Śląsku był wtenczas gen. Aleksandrowicz, u którego się zgłosiłem, 
wyrażając życzenie, żebym najchętniej pracował w Cieszynie, gdzie znam 
stosunki  i  gdzie  chwilowo  jest  największe  skupienie  żołnierzy  ewangeli-
ckich. Sprawa musiała pójść do Dowództwa Okręgu Generalnego w Kra-
kowie, któremu Cieszyn podlegał. Aż do załatwienia sprawy otrzymałem 
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urlop, który oczywiście postanowiłem spędzić u rodziców w Śmiłowicach, 
i tam też zaraz wyjechałem.

Dziwne uczucie ogarnęło mnie, kiedym stanął na granicy wioski ro-
dzinnej; spełniły się najmilsze marzenia, jakie żywiłem od młodocianych 
lat – ukochane moje strony rodzinne należą do wolnej Polski! Głęboko 
wzruszony uklęknąłem i dziękowałem Bogu za tę radość wielką, która roz-
pierała piersi. Nad polami przewlekały się mgły jesienne; nie było słychać 
wiosennego śpiewu skowronków, a jednak wiosna to była, wiosna radosna!

Przypomniały mi się słowa Mickiewicza z „Pana Tadeusza”: „Ja jed-
ną taką wiosnę miałem w życiu”, i oto nagle, jak niekiedy na wiosnę, nie 
wiedząc skąd, zimny wiatr zawieje i mnie radość moją na chwilę zamąciło 
pytanie: „Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu” – czyżby tylko jedna 
miała być i tu ta wiosna, a po niej rozczarowanie?

Od zachodu z wiatrem pędziła nowa fala mgły, która drapieżną ręką 
przysłoniła i wioskę, i góry. Ścisnęło się serce przeczuciem złowieszczym...; 
ale oto ten sam wiatr, który nagnał mgłę, poszarpał ją i w strzępy rozerwał 
i w blasku słońca na nowo zajaśniały góry i białe domy, i krzyż na wieży 
szkoły, rodzinnego domu – i na nowo otucha wstąpiła w serce. Podążyłem 
naprzód; rodzinny dom ze starymi kochanymi rodzicami czekał na przy-
jęcie dzieci, rozproszony zawieruchą wojenną. W domu był już szwagier 
inżynier Stonawski, teraz wracałem ja; dopiero po roku miał wrócić z Sy-
berii narzeczony młodszej siostry, prof. Grycz, a nauczyciel Szalbot, który 
tak jakby do rodziny należał, miał wrócić dopiero za trzy lata z Syberii. 
Daremnie czekał dom na najmłodszego śp. Pawła, który w dalekiej Alba-
nii, w kwiecie wieku obcej legł ziemi; w kilka lat potem wybrałem się do 
Skutari, by odszukać grób; cmentarz znalazłem, ale z grobów napisy po-
znikały i została jego mogiła jako mogiła nieznanego żołnierza wśród tylu 
milionów mogił strasznej tej wojny.

W dziwnym nastroju spędziliśmy wieczór; do późna w noc wspomi-
naliśmy to, cośmy przeszli, radowali się z tego, co nastąpiło, snuli plany na 
przyszłość. Czasy zmieniły się przez przewrót gruntownie i bardzo wielu 
musiało zmienić kierunek swego życia. Do nich należałem i ja. Na daw-
ne stanowisko do Gorycji nie było co wracać, choćbym tam był wyżycie 
zawsze znalazł – powstała wolna Polska i jako Polakowi należało w kraju 
pozostać i tu pracować. I tak postanowiliśmy na radzie rodzinnej, iż zo-
stanę w kraju, a ponieważ już od trzech lat służyłem w wojsku i nabrałem 
w służbie tej pewnego doświadczenia, więc postanowiliśmy, abym w niej 
pozostał.
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W kilka dni później objął dowództwo wojskowe w Cieszynie pułkow-
nik Latinik, którego dobrze znałem z frontu z 100. pułku. Zaszedłem do 
niego i przyrzekł sprawę mianowania mnie kapelanem w Cieszynie po-
przeć w Krakowie.

Tymczasem zapadłem i ja na hiszpankę, która wszędzie zaczęła na-
gminnie panować, przy licznych nawet wypadkach śmierci. Przy dobrym 
domowym leczeniu przezwyciężyłem ją jednak wkrótce i kiedy z Cieszyna 
otrzymałem wiadomość, że nominacja moja z Krakowa już nadeszła, nie 
mogłem dłużej w domu wytrzymać i, choć jeszcze niezupełnie zdrowy, 
zgłosiłem się do służby.

Rozkaz mianujący pierwszego polskiego ewangelickiego kapelana 
brzmiał następująco: „Przydzielam księdza pastora Karola Grycza do dys-
pozycji pułkownika brygadiera Latinika w Cieszynie jako kurata ewange-
lickiego na okręg śląski” (Rozkaz Dowództwa Okręgu Generalnego, Kra-
ków, Nr 16 z 29 listopada 1918).

Zgłosiłem się u pułkownika Latinika i zapytałem go wobec tego, że 
rozkaz wyraźnie opiewał: „do dyspozycji płk. Latinika”, jak mną chce za-
dysponować i jak on pojmuje moją służbę. Odpowiedział, że jego zdaniem 
powinienem spełniać pracę duszpasterską nie tylko wśród żołnierzy, ale 
w tak wyjątkowych czasach powinienem pracować również wśród lud-
ności cywilnej ewangelickiej i z ewangelickiego punktu widzenia uświa-
damiać ją o jej obowiązkach wobec państwa polskiego, a między innymi 
zachęcać, by młodych swych synów dawała na obronę kraju – pobór do 
wojska był bowiem na razie nie przymusowy, ale dobrowolny, ochotniczy. 
Zgodziłem się od razu na to, tym bardziej że sam chciałem mu taki sam 
plan przedłożyć.

Następnie trzeba było uregulować sprawy gospodarcze. Mieszkanie 
przydzielono mi w hotelu Austria61, menaż oficerska była w budynku ko-
szarowym, odstąpionym później na wyższą szkołę rolniczą w Cieszynie62. 
Przy pierwszej wieczerzy spotkałem wielu starszych znajomych; sporo 
było młodszych, których nie znałem jeszcze. Zgłosił się do mnie zaraz przy 

61 Hotel Austria znajdował się w klasycystycznym, dwupiętrowym budynku przy ul. Głębokiej 
25 w Cieszynie.
62 Budynek koszarowy znajdował się przy ul. Kraszewskiego. Obecnie mieści się w nim Zespół 
Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie.
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stole por. Olszar63, późniejszy teolog, wyrażając swą radość, że ewangelicy 
będą mieli swojego kapelana, i objaśniał mi, kto z młodszych, nieznanych 
mi,  jest  ewangelikiem;  był  ich znaczny procent.  Nastrój  był  bardzo miły,  
serdeczny i wesoły; wszystko to była młodzież, która i w pełni życia, z za-
pałem i  radością rwała się  do pracy dla ukochanej  Ojczyzny.  Nie brakło,  
jako  między  młodymi,  i  zdrowego  humoru.  Dziarsko  przedstawiała  się  
ta  młodzież  nasza  –  austriackie  mundury  już  pozrzucano  a  przyodziano  
legionowe,  polskie.  Ja  na  razie  zatrzymałem jeszcze  mundur  austriackie-
go  kapelana,  zamieniłem  tylko  czapkę  na  legionową,  a  dopiero  później  
wykombinowałem  sobie  sam  mundur  polskiego  ewangelickiego  kapela-
na;  wszak byłem nim pierwszy i  zdany byłem na własny pomysł.  Kurtka  
była długa do kolan, z przodu były sznurowania ze sznurów, jak u polskiej 
czamary,  u  góry  klapy  zakładane,  z  tyłu  było  zbieranie  nie  jak  u  obecnej  
czamary, ale jak u ubrania salonowego, kołnierz wykładany, wszystko było 
obszyte  fioletem  jako  kolorem  duchowieństwa.  Mundur  ten  ogólnie  się  
podobał  i  został  też  później  przyjęty  przez  naszego  seniora  wojskowego.  
Po kilku latach wprowadzono jednak inny, moim zdaniem, mniej piękny.

Czynność  swoją  postanowiłem  zacząć  od  Skoczowa  –  stamtąd  mnie  
przed wojną wskutek niecnej agitacji usunięto, tam też chciałem rozpocząć 
na  znak,  że  teraz  inne  czasy.  W  niedzielę,  dnia  1  grudnia  postanowiłem  
tam wygłosić odczyt. Powziąłem też ważny plan, by rozmówić się z posłem 
Kożdoniem  i  zaproponować  mu  pośrednictwo  w  celu  porozumienia  się  
z Radą Narodową; – byłem przekonany, że uda się pozyskać go dla polskiej 
sprawy, a pozyskanie go miałoby wielkie znaczenie, bo wpływ zawsze jesz-
cze miał on wielki.

Tymczasem w nocy z soboty na niedzielę por. Matusiak na własną, jak 
słyszałem, rękę kazał posła Kożdonia aresztować. Trzymano go przez pe-
wien czas w więzieniu; podobno w więzieniu, jak później słyszałem, płakał 
i prosił o rozmówienie się z kimś; widocznie bał się ciężkiej kary – małoż 
to  bowiem  jemu  podobnych  w  czasach  przewrotów  na  gałęziach  powie-
szono!  Posłuchania  mu  nie  udzielono,  ale  wypuszczono  go  na  wolność,  
umożliwiając mu ujście do Czech, skąd potem kierował agitacją plebiscy-
tową przeciw Polsce.

63  Jan  Olszar  (1898–1961)  był  żołnierzem  i  kapelanem  ewangelickim.  W  1919  r.  brał  udział  
w  walkach  o  Śląsk  Cieszyński.  W  późniejszych  latach  został  duchownym  luterańskim.  W  1928  r.  
wyjechał  do  Kanady,  gdzie  został  proboszczem.  W czasie  II  wojny  światowej  służył  jako  kapelan  
polskich wojsk w Szkocji.
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Przez uwięzienie posła Kożdonia popełniono ciężki błąd. Moim zda-
niem posłowi Kożdoniowi należało albo wymierzyć najcięższą karę, usu-
wając go zupełnie, bo był to zdrajca swojego ludu i jeden z największych 
szkodników dla narodowej sprawy przed wojną i podczas wojny, albo też, 
i tego zdania jako chrześcijanin byłem, należało przebaczyć mu i wezwać 
go do naprawienia błędów przez nową pracę – „zbłąkanym braciom otwo-
rzyć serca, winę ich zmyje wolności chrzest”64. Poseł Kożdoń, znałem go 
przecież dosyć dobrze, w gruncie rzeczy był miękkim człowiekiem, łatwo 
ulegającym różnym wpływom. Jako student należał do obozu narodowe-
go. Przyszedłszy do Skoczowa, do międzyświeckiej szkoły ewangelickiej, 
był narodowcem i nieraz rozwijał przed ówczesnymi swoimi przyjaciółmi 
program swej narodowej pracy w nowej placówce.

Niedługo potem poseł Kożdoń uległ pod względem narodowym zu-
pełnie wpływom niemieckim, tym bardziej że jego otoczenie było niemie-
ckie. Razem z dyrektorem Kreislem ze Skoczowa był sprężyną niemieckich 
poczynań w Skoczowie. Żeby złamać ruch narodowy, stronnictwo niemie-
ckie chwyciło się ohydnego środka, by przez polskie pismo zatruwać duszę 
polskiego ludu, i założono „Ślązaka”, którego duszą był poseł Kożdoń, o ile 
przy tym względy materialne odgrywały rolę, nie moją rzeczą jest osądzić. 
„Ślązak” pod względem paskudztwa dziennikarskiego prześcignął chyba 
wszystkie przedwojenne gazety podobnego pokroju. Poseł Kożdoń pis-
mem tym wystawił sobie sam jak najsmutniejsze świadectwo i wyrządził 
sprawie moralnego zdrowia naszego społeczeństwa na Śląsku nieobliczal-
ne szkody. Nie byłoby się czemu dziwić, gdyby gniew ludu po przewrocie 
był jemu wymierzył doraźną karę. Ale chwała Bogu, lud nasz do gruntu 
jeszcze zepsuty nie był i gniew jego objawiał się tylko w pogróżkach.

Może że poseł Kożdoń wśród zmienionych zupełnie warunków byłby 
się dał nakłonić do zmiany swego stanowiska i naprawienia swych błędów. 
Byłem tego prawie pewny i chciałem mu ofiarować pośrednictwo pomię-
dzy nim a Radą Narodową; tymczasem uwięzienie jego rozwiało wszyst-
kie te plany. Poseł Kożdoń po wypuszczeniu go z więzienia i ucieczce za 
granicę tym bardziej przechylił się na stronę Niemców. Przy plebiscytowej 
pracy oświadczał się wyraźnie za Czechami, ponieważ Niemcy śląscy wo-
leli należeć do Czech, gdzie są 3 miliony Niemców, niż do Polski, gdzie 
Niemców jest znacznie mniej i mniejsze mają wpływy. Że obecnie poseł 
Kożdoń jako burmistrz miasta Czeskiego Cieszyna wobec żądań polskiej 

64 Fragment z hymnu „Z dymem pożarów” Kornela Ujejskiego.
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ludności  jest  względniejszy,  to tłumaczy się tylko tym, że we wzmożeniu 
siły polskiej mniejszości w Czechach widzi wzmożenie się siły i mniejszo-
ści niemieckiej. W gruncie rzeczy od czasów skoczowskich poseł Kożdoń 
jest Niemcem.

Zostawmy  zresztą  p.  Kożdonia  ocenie  historii  naszego  kraju;  ona  
orzeknie, o ile p. Kożdoń przyczynił się do upadku naszego polskiego ludu, 
a tym samym i rozdarcia kraju naszego pomiędzy dwa państwa.

Wróćmy do swojego tematu, od którego trochę tymi uwagami odbie-
głem. Przyjechawszy do Skoczowa i wynająwszy salę pod Białym Koniem 
na  odczyt,  pośpieszyłem  na  farę  ewangelicką,  by  poprosić  o  ogłoszenie  
z kazalnicy tego odczytu, który się miał odbyć zaraz po nabożeństwie.

Ks. Gabryś był chory; zastępował go ks. Unucka z Cieszyna, który od-
czyt  ogłosił  i  polecił  zebranemu  zborowi,  tak  że  przyszło  przeszło  dwie-
ście  ludzi.  Serdecznie  się  ze  mną  witali  jako  z  dawnym  swoim  wikarym  
i  z  natężoną  uwagą  wysłuchali  odczytu,  w  którym  mówiłem  na  temat:  
„Stare  rzeczy  przeminęły,  oto  się  wszystkie  nowemi  stały”,  o  przewrocie  
i  jego  następstwach.  Opowiedziałem  o  ewangelickim  Kościele  w  Polsce,  
jako  go  poznałem  podczas  swojego  rocznego  tam  pobytu,  i  zachęcałem  
ich, by z otuchą i nadzieją powitali to nowe państwo, do którego teraz na-
leżą,  i  w  połączeniu  z  całym  ewangelickim  Kościołem  w  Polsce  jako  pol-
scy ewangelicy pracowali ku dobru Ojczyzny, która dla nas wszystkich, po 
polsku mówiących, jest właściwą matką naszą.

Proszono  mnie,  bym  znowu  przyjechał  i  służył  im  radą  w  tych  nie-
pewnych czasach, gdzie często nie wiedzieć, czego się trzymać należy. 

Na następną niedzielę mogłem już dostatecznie przygotować pierwsze 
wojskowe nabożeństwo w Cieszynie.

Ogłosiłem  nabożeństwo  w  rozkazie  wojskowym,  w  którym  prosiłem  
również  o  nadesłanie  mi  wykazów  ewangelików  z  pojedynczych  kompa-
nii.  W  aktach  zachowały  mi  się  wykazy  z  kilku  kompanii.  I  tak  2.  Kom-
pania  Zapasowa  31.  Pułku  Strzelców  w  Cieszynie  wykazała  55  żołnierzy  
ewangelików; 4. Kompania 20; 5. Kompania Zapasowa 44; Karabiny ma-
szynowe  28;  Komenda  Polskiej  Policji  Wojskowej  w  Cieszynie  17  ewan-
gelików; 1. Batalion 10. Pułku Piechoty Ziemi Cieszyńskiej, który stał we 
Frysztacie,  50 szeregowych i  3 oficerów ewangelików. Z innych kompanii 
i oddziałów brak mi w aktach wykazów, ale procent ewangelików był tam 
mniej więcej  taki sam, tak że liczbę żołnierzy ewangelików można śmia-
ło określić na okrągło 300, czyli stanowiło to w grudniu 1918 roku blisko 
połowę całej liczby żołnierzy; ludność ewangelicka spełniła tu sumiennie 
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swój obowiązek wobec Ojczyzny. W aktach zachował mi się imienny wy-
kaz ewangelików z 5. Kompanii 31. Pułku Strzelców. Podaję go dla upa-
miętnienia ich nazwisk i wykazania gmin, z których żołnierze ci pocho-
dzili. Oto ich nazwiska:

Kubica Antoni, starszy sierż., Poręba; Pollok Paweł, starszy sierżant, 
Ustroń; Jadamus Karol, podof. rach. 2 k. plut. Cieszyn; Guńka Jan, sekc., 
Błędowice Dol.; Michejda Karol, jednor. sekc., Kocobędz; Niemiec Józef, 
sekc., Końska; Pasz Józef, sekc., Górna Sucha; Skałka Józef, dóbr, sekc., 
Końska; Wawrzeczko Adolf, sekc., Mor. Ostrawa; Lupinek Erwin, sekc., 
Cieszyn; Rogol Jerzy, sekc., Kowale; Raszka Jan, sekc. Skoczów; Kubala 
Emil, star. żołn., Dolne Toszonowice; Steffek Paweł, star. żołn., Ligotka Ka-
mer.; Rakowski Paweł, star. żołn., Rzeka; Śliwka Jan, star. żołn., Wilamo-
wice; Bujok Karol, strz., Dolna Sucha; Bubik Paweł, strz., Grodziec; Badu-
ra Paweł, szereg., Roztropice; Cymorek Jan, szereg., Krasna; Drozd Jerzy, 
szereg., Ustroń; Fender Paweł, szereg., Mazańcowice; Goryl Jan, szereg., 
Mosty; Heczko Paweł, szereg., Bystrzyca; Kubiczek Józef, szereg., Oldrzy-
chowice; Kupka Alojzy, szereg., Leszna Górna; Kobielusz Paweł, szereg., 
Koniaków; Kajzar Gustaw, szereg., Górny Żuków; Konderla Jan, szereg., 
Wendrynia; Raszek Karol, szereg., Ustroń; Slisz Jan, szereg., Nydek; Smelik 
Jan; szereg., Wilamowice; Szczugieł Paweł, szereg., Jaworze; Szmek Adam, 
szereg., Koszarzyska; Starzyk Paweł, szereg., Nydek; Wózek Jerzy, szereg., 
Koszarzyska; Zientek Jan, szereg., Łyżbice; Zientek Adolf, szereg., Gnojnik; 
Zwijas Paweł, szereg., Cisownica; Makula Jan, szereg., Ustroń; Cieślar Je-
rzy, szereg., Wisła; razem 44.

Cieszyn, dnia 6 grudnia 1918.
Komendant komp.: Jakubiec, ppor. m.p.

Po otrzymaniu wykazów odwiedzałem żołnierzy ewangelików po od-
działach i zaprosiłem ich osobiście na nabożeństwo. Kościoła niestety na 
nabożeństwo to nie mogłem otrzymać, 8 grudnia bowiem wypadał dzień 
pokutny i kościół od wczesnego rana aż do popołudnia był zajęty na na-
bożeństwa szkolne, spowiednie i główne. Odprawiłem więc to pierwsze 
wojskowe nabożeństwo w sali konfirmacyjnej w starej szkole. Sala była 
pełna; oprócz szeregowych przyszli też prawie wszyscy oficerowie ewan-
gelicy. Kazanie wygłosiłem na tekst: „Pokutujcie, albowiem się przybliżyło 
Królestwo Niebieskie!”. Wywodziłem, że te nowe czasy, które nastają po 
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wojnie, przyniosą ze sobą przybliżenie się Królestwa Niebieskiego; dlatego 
nam trzeba pokutować, to znaczy, odnowić się wewnętrznie, abyśmy tych 
lepszych czasów godnymi byli i odpowiednio umieli je ukształtować. Ka-
zanie to na pamiątkę podałem do druku w „Pośle Ewangelickim”. 

Spowiedź  dla  żołnierzy  urządziłem dopiero  w następną  niedzielę  ra-
zem z młodzieżą szkół polskich. Przez tydzień wieczorami albo też w nie-
dzielę  po  południu  wygłaszałem  odczyty  w  różnych  miejscowościach  
Śląska,  jak  w  Cieszynie,  Kocobędzu,  Goleszowie,  Puńcowie,  Ustroniu,  
Jaworzu  i  innych.  Do  wyjazdów  miałem  do  rozporządzenia  auto,  które  
jednak bardzo często odmawiało posłuszeństwa, bo skołatane było wojną. 
I tak, jadąc raz z por. Olszarem na odczyt do Próchnej, kilka razy po dro-
dze musieliśmy auto naprawiać, tak że z opóźnieniem zdążyłem na odczyt, 
mimo że wyjechaliśmy zaraz po obiedzie. Wracamy w nocy, ale auto zno-
wu po drodze utknęło. Trzeba było wracać piechotą do Próchnej, a na dru-
gi  dzień  ledwie  zdążyliśmy  do  Cieszyna  na  piękną  uroczystość  przejęcia  
władzy  nad  naszym  śląskim  ewangelickim  kościołem  przez  generalnego  
superintendenta ks. Juliusza Burschego z Warszawy, dnia 20 grudnia 1918 
roku. Było to właściwie pierwsze swojego rodzaju objęcie Śląska Cieszyń-
skiego  przez  centralne  władze  warszawskie.  Przy  wypełnionym  kościele  
i udziale prawie wszystkich pastorów śląskich odbyła się ta piękna uroczy-
stość. Ja brałem w niej udział jako pastor wojskowy.

Wiele  zajęcia  miałem  w  szpitalach;  w  Cieszynie  kilka  wielkich  gma-
chów  koszarowych  użytych  było  na  sale  szpitalne,  a  w  Bielsku  i  Dziedzi-
cach  pobudowane  były  obszerne  drewniane  baraki.  Pełno  wszędzie  było  
chorych jeszcze z czasów austriackich oczywiście; bardzo dużo było cho-
rych na malarię (zimnicę), której się nabawili w Albanii, wielu dogorywało 
na gruźlicę. Nieraz byłem wzywany do chorych z Komunią Świętą, często 
wypadały pogrzeby. Oprócz regularnego zwiedzania sal, odprawiałem też 
nabożeństwa  dla  chorych  i  dla  ewangelików  z  obsługi  szpitalnej,  wśród  
których  był  między  innymi  doktor  Kubisz65  z  Gnojnika,  obecnie  lekarz  
chirurg w krajowym szpitalu cieszyńskim.

Wśród ciągłej pracy i ruchu ani się spostrzegłem, jak przyszły święta 
Bożego  Narodzenia.  Wigilię  spędziłem  oczywiście  w  gronie  rodzinnym  
w  Smiłowicach.  Piękna  to  była  wigilia.  Śniegu  tylko  brakowało,  bo  zima  

65  Jan Kubisz (1885–1948) był  wybitnym lekarzem i  dyrektorem Szpitala Śląskiego w Cieszynie.  
Jego ojciec, również Jan, był działaczem narodowym, nauczycielem i poetą, który napisał popular-
ną na Śląsku Cieszyńskim pieśń „Ojcowski dom”.
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była w tym roku nadzwyczaj łagodna. Strzelania wigilijnego na wiwat było 
co niemiara. Kiedyśmy pod wieczór wyszli na przechadzkę do „bucznika” 
na górze Goduli, słychać było od strony dolin taką strzelaninę, żeśmy byli 
pewni, że w zagłębiu węglowym czy na Górnym Śląsku gdzieś wielka bitwa 
się toczy; pytaliśmy się jeden drugiego, czy to może Czesi albo też Niemcy 
nie  rozpoczęli  z  nami  wojny,  i  z  niecierpliwością  czekaliśmy  w  następne  
dni wiadomości, gdzie się to toczyć mogła owa bitwa. Tymczasem była to 
strzelanina  wigilijna.  Przyniesiono  tyle  karabinów  i  amunicji  z  wojny  do  
domów, a każdy chciał dać upust swojej radości, że po czterech wigiliach 
płaczu i smutku obchodzić może znowu radosną wigilię, więc strzelano na 
umór z karabinów i moździerzy, tak że robiło to z daleka wrażenie wielkiej 
bitwy.

Po  odprawieniu  świątecznych  nabożeństw  otrzymałem  zaproszenie  
polskich  ewangelików  z  Nowego  Sącza  na  odprawienie  tam  polskiego  
nabożeństwa w niedzielę przed Nowym Rokiem i na zorganizowanie pol-
skiej  mniejszości  ewangelickiej  w  tamtejszym,  przeważnie  niemieckim  
zborze. W odrodzonej Polsce zaczęło się we wielu dotąd prawie zupełnie 
niemieckich  zborach  organizować  polskie  życie.  Tak  było  i  w  Nowym  
Sączu,  gdzie  był  pastor  Niemiec,  nieumiejący  po  polsku,  a  pewna  część  
zborowników, a zwłaszcza dzieci w szkołach, po niemiecku nie rozumiała. 
Powitano mnie ze strony tych zborowników z wielką radością, i odtąd pol-
scy ewangelicy w Nowym Sączu stali  mi się  drogimi i  o  ile  tylko mi czas  
pozwala,  nieraz  do  nich  zaglądam.  Pierwsze  swe  kazanie,  wtenczas  tam  
wygłoszone, podałem na ich prośbę do druku w „Pośle Ewangelickim”.

Nie wszystko jednak przedstawiało się różowo w tych wielkich dniach 
po  przewrocie.  Nędza  ludności,  wyczerpanej  wojną,  była  bardzo  wielka;  
długie ogonki przy sklepach żywnościowych nie znikały jeszcze. Rząd pol-
ski na całe państwo, a na Śląsku Rada Narodowa czyniła, co mogła, aby tej 
nędzy zapobiec. Sprowadzano z Ameryki mąkę, tłuszcze i inne rzeczy dla 
pomożenia zgłodniałej ludności. Rząd polski przy tym zaciągnął w Ame-
ryce znaczne długi, które po dziś dzień ciążą na społeczeństwie. Było też 
jednak w Ameryce sporo ewangelickich towarzystw i Kościołów, jak lute-
rańskie  Kościoły,  metodyści,  baptyści,  kwakrowie  i  inne,  które  krociowe  
sumy łożyły, aby wyniszczonej Europie dopomóc w imię miłości chrześci-
jańskiej bez względu na jej wyznanie. Dużo środków żywności, zwłaszcza 
mleka kondensowanego, kakao, fasoli, kasz i ubrań towarzystwa te wysyła-
ły i do nas do Polski. Wiele z tego ginęło w kieszeniach pośredników, wiele 
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jednak  dostawało  się  do  rąk  biednej  ludności,  wdzięcznej  za  wspaniało-
myślną, bezinteresowną pomoc.

Drugim smutnym objawem wojny był bolszewizm i bandytyzm, który 
butnie  dźwigał  głowę w zagłębiu  dąbrowskim,  w rzeszowskim i  wielu  in-
nych okolicach. Na naszym Śląsku przez pewien czas położenie wydawało 
się groźne przede wszystkim na Wiśle, gdzie niespokojna ludność wszczęła 
rozruchy i  splądrowała zamek.  Ks.  Mrowiec prosił  mnie,  bym przyjechał  
z odczytem do Wisły. Wybrałem się tam w Nowy Rok i wygłosiłem odczyt 
po nabożeństwie w sali gospody zborowej.

Nie był to odczyt spokojny, jak w wielu innych miejscowościach, gdzie 
ludność  z  uszanowaniem  dla  stanu  duchownego  i  z  życzliwością  słowa  
przyjmowała;  w  Wiśle,  podobnie  jak  po  części  i  w  Jaworzu,  na  zgroma-
dzeniu było sporo takich, którzy przyszli,  aby przeszkadzać.  Sala była po 
prostu nabita,  tak że ludzie naciskali  na stół,  zza którego przemawiałem. 
Już podczas odczytu ciągle niespokojni młokosi się wyrywali i przeciwny-
mi okrzykami przerywali moje wywody. Dyskusja po odczycie była bardzo 
namiętna.  Kiedym mówił  o  potrzebie  ochotników do wojska,  aby porzą-
dek był utrzymany, odzywały się głośne protesty.

Dopiero  przez  energiczne  wystąpienie  przeciw  młokosom,  zakłóca-
jącym porządek,  przez usilne dowodzenie,  że  w interesie  wszystkich leży 
ogólny  porządek  i  bezpieczeństwo,  udało  się  mi  opanować  sytuację.  Sta-
ry „fojt”  pan Razka,  podając mi rękę,  powiedział  mi:  „Ale  oni  to dobrze 
umią nagodać ludziom”. Na wyrażone z wielu stron życzenie odprawiłem 
tam niedługo potem również nabożeństwo, na które przyszło bardzo wiele 
ludzi.

Ucieszyłem  się,  zobaczywszy  niedługo  po  moim  pierwszym  pobycie  
w  Wiśle,  w  szeregach  naszych  ochotników  wojskowych  przeszło  dziesię-
ciu Wiślan, którzy mi mówili, że ich rodzice po moim odczycie wysłali na 
służbę wojskową. Praca nie poszła więc na marne.

Po objęciu urzędu kapelana w grudniu wydałem do naszych urzędów 
parafialnych odezwę, którą prosiłem ogłosić zborom. Na odezwę tę otrzy-
mywałem zaproszenia, bym przyjechał z kazaniem. Nie wszędzie mogłem 
z braku czasu przybyć, ale z wielką ochotą wybrałem się z nabożeństwem 
do Trzyńca na dzień 12 stycznia;  mam tu bowiem sporo krewnych,  a  do 
tego  Trzyniec  jest  tak  ważnym  ośrodkiem  naszego  życia  na  Śląsku,  że  
nie chciałem go pominąć.  W kazaniu mówiłem o potrzebie skupienia się 
do  pracy  nas  wszystkich  polskich  ewangelików  na  Śląsku,  abyśmy  mo-
gli  podołać  wielkiemu zadaniu,  jakie  na  nas  te  wielkie  rzeczy  nakładają.  
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Wspomniałem, że jeśli się nie zabierzemy do pracy, to ta rzeka Olza, przez 
Trzyniec płynąca, nas przeciąć może na dwie połowy, i prosiłem rozważyć, 
jak by to strasznie wyglądało. Po strasznym dla nas rozstrzygnięciu i roze-
rwaniu naszego Śląska na dwie połowy jeden z krewnych moich z Trzyńca 
przypomniał mi to kazanie i te słowa o Olzie i z żalem dorzucił, że jeszcze 
gorzej wypadło, niż wtenczas przepowiadałem. 

W ogóle w tym fatalnym styczniu 1919 roku stałem nieraz pod wpły-
wem złowrogich przeczuć. Od strony zachodu czuć było zbliżającą się bu-
rzę; raz po raz dochodziły wieści, że Czesi zbroją się do napadu, a z naszej 
strony nic się poważniejszego nie robiło, aby być przygotowanym na wszel-
ki wypadek. Dziwna jakaś lekkomyślność owładnęła ogół. Przypominam 
sobie, na Sylwestra zapowiedziano huczną zabawę w Domu Narodowym. 
Nie jestem przeciw zabawom, ale huczne zabawy w Sylwestra nigdy mi się 
nie podobały, a tym bardziej wtenczas, kiedy dokoła jeszcze tyle nędzy wo-
jennej było widać. Ale taki jakiś dziwny szał tańca zaczął wtenczas ludzi 
ogarniać, szał, który nie skończył się do dziś dnia, owszem może jeszcze 
spotęgował. Na zabawę sylwestrową nie poszedłem, ale przechodząc pod 
Domem Narodowym późnym wieczorem i słysząc szumiącą zabawę, z ża-
lem powiedziałem sobie: Tańczycie na wulkanie! Któż wie, co nam najbliż-
sza przyszłość przyniesie?

Rada Narodowa nie spełniała też, zdaje się, należycie swego zadania. 
Wiele było głosów oburzenia, że jest tam sporo ludzi, którzy dbają więcej 
o swój niż publiczny interes. Powtarzam tu tylko to, co ogólnie mówiono; 
do sedna sprawy nie mogłem dochodzić.

W wojsku sprawy nie przedstawiały się równie różowo. Na ogół zgła-
szanie się ochotników nie było wystarczające; brak było też i odpowiednie-
go materiału wojennego. Po wioskach organizowano wszędzie tak zwaną 
milicję ludową, która by miała współdziałać z wojskiem w razie wtargnię-
cia Czechów, na ogół jednak dowództwo, zdaje się pod wpływem Warsza-
wy, która Czechów nie znała i im wierzyła, poważnie z atakiem czeskim 
się nie liczyło i nie robiło takich przygotowań, jakie koniecznie powinny 
były być robione. Przypominam sobie, że na jakieś dziesięć dni przed cze-
skim najazdem ks. Kulisz66, który był w Morawskiej Ostrawie, przyniósł 
wiadomości bardzo alarmujące i opowiadał mi, że nigdzie ani w Radzie 

66 Karol Kulisz (1873–1940) był seniorem diecezji cieszyńskiej i proboszczem parafii w Cieszy-
nie. W 1921 r. założył organizację sióstr diakonis dla opieki nad dziećmi i starcami w Dzięgielowie. 
Został aresztowany w 1939 r. za działalność narodowo-społeczną na rzecz przyłączenia Śląska Cie-
szyńskiego. Zginął w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie.
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Narodowej,  ani  w  dowództwie  wojskowym  ostrzeżenia  jego  należytego  
posłuchu nie znalazły. Niby przypuszczano, że jest najazd możliwy, ale na-
leżytych kroków zapobiegających nieszczęściu nie zrobiono.

Dnia 17 stycznia najlepiej wyszkolony batalion śląski wysłano na front 
lwowski. Niespodziewanie przyszedł ten rozkaz z Warszawy. Ledwie mia-
łem czas zdążyć do koszar, aby pożegnać odchodzących żołnierzy. Katoli-
cki kapelan i ja mieliśmy krótkie przemówienia do nich na placu koszaro-
wym. Zachęcaliśmy obydwaj do wypełnienia rozkazu wojskowego i słysząc 
obawy żołnierzy, co będzie ze Śląskiem, skoro oni odejdą, tłumaczyliśmy, 
że jedna jest sprawa polska i walczy się o nią na wschodzie i na zachodzie, 
a Śląsk musi również spłacić dług wdzięczności wobec bohaterskiego Lwo-
wa, który zawsze o Śląsku pamiętał. Pomaszerowali żołnierze wśród kurzu, 
taka była ciepła słoneczna pogoda, na dworzec, skąd ich żegnał, kto mógł 
zdążyć na dworzec, dowiedziawszy się o ich odejściu.

Niepokój nasz po ich wyjeździe wzrósł jeszcze więcej.
Naprężenie wzmogło się jeszcze więcej z powodu wyborów do pierw-

szego  sejmu  warszawskiego,  które  się  odbyć  miały  26  stycznia.  Przepro-
wadzenie tych wyborów na Śląsku, w takim jak wtenczas położeniu, było 
krokiem wysoce niepolitycznym. W ogóle za mało było czasu, aby wybory 
te na właściwą sprowadzić drogę, i należało raczej, jak to zresztą i tak póź-
niej uczyniono, powoływać do sejmu posłów wybranych przez ludność już 
za dawniejszych czasów, a nie wprowadzać nowego zamętu do niewykla-
rowanych jeszcze stosunków.

Do wyborów tych, z wyjątkiem kilku gmin powiatu bielskiego, nie do-
szło, bo tymczasem nastąpił najazd czeski.

Najazd czeski na Śląsk

W dniu 23 stycznia o godzinie 11 przed południem przybyło do Cieszyna 
kilku oficerów czeskich, poprzebieranych w mundury koalicyjne, i zażąda-
ło od brygadiera  Latinika opróżnienia  w przeciągu dwóch godzin całego 
Śląska Cieszyńskiego aż po rzekę Białkę. Brygadier Latinik oświadczył, że 
dopóki  nie  będzie  miał  rozkazu  od  swej  władzy,  nie  ustąpi.  Dla  porozu-
mienia  się  z  naczelnym dowództwem i  otrzymania  odpowiednich rozka-
zów pozostawiono czas do godz.  1 po południu 23 stycznia.  Tymczasem 
czeskie  oddziały  przed  upływem  tego  terminu,  bo  jeszcze  o  godzinie  11  
minut  45,  przekroczyły  granicę  i  zaatakowały  dworzec  w  Boguminie.  
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Rozpoczęła się nieszczęsna wojna dwóch bratnich narodów, wojna, któ-
rej winę ponoszą jedynie Czesi; nie czekając na ostateczne rozstrzygnię-
cie spornej sprawy, porwali się, aby ją rozstrzygnąć siłą; chcieli skorzystać 
z tego, że Polska, i tak osłabiona wojną, stała w ciężkiej walce z Ukraińca-
mi i postanowili stworzyć fakt dokonany, z którym by się potem koalicja 
musiała liczyć. Bolesnym echem odezwała się sprawa cieszyńska w całej 
Polsce i sprawa ta po dziś dzień jest powodem, że stosunki pomiędzy obu 
bratnimi narodami nie są takie, jakie być powinny.

Do tego Czesi walkę ową w styczniu prowadzili w sposób wysoce nie-
honorowy, co tym bardziej powiększyło do nich niechęć w całej Polsce. 
Byłem sam osobistym świadkiem tych smutnych wydarzeń i serce mi się 
krwawiło na widok tego, co się działo, bo wiedziałem, że walka ta, tak pro-
wadzona, jest na długie czasy grobem przyjaźni polsko-czeskiej, a zawsze 
sam osobiście byłem i jestem zwolennikiem jak największego zbliżenia po-
między tymi narodami, ale oczywiście bez krzywdy czy jednej, czy drugiej 
strony.

Stosunek sił w walce tej był bardzo nierówny – po stronie czeskiej była 
ogromna przewaga. Walkę o Cieszyńskie można podzielić na cztery etapy: 
walka o Bogumin, walka o zagłębie węglowe, manewrowanie o Cieszyn 
(bo tu większych walk nie było) i bój o Skoczów. 

Walka o Bogumin była przygrywką całej akcji czeskiej. Czesi najpierw 
zaatakowali ten punkt, ponieważ przez zdobycie Bogumina mieli otwarte 
transporty wojsk i w stronę Cieszyna, i w stronę Dziedzic. Dowódcą załogi 
polskiej w Boguminie był ppłk Mroczkowski, późniejszy komendant pla-
cu w Cieszynie. Miał on do dyspozycji dwie kompanie 12. Pułku Piechoty. 
W myśl układu listopadowego stała w mieście Boguminie również kompa-
nia czeska z oddziałem karabinów maszynowych. Czesi zaatakowali Bogu-
min od strony Pudłowa, gdzie stał tylko jeden pluton piechoty z chorążym 
Jakubcem na czele. Pluton ten przez trzy godziny bronił się przeciw trzem 
batalionom czeskim z 8 karabinami maszynowymi i 1 baterią haubic. Po 
rozpoczęciu zaczepnych kroków ze strony Czechów kpt. Michnik wysyła 
natychmiast 11. Kompanię 12. Pułku Piechoty z plutonem ppor. Jeschiwe, 
razem 82 ludzi, celem rozbrojenia czeskiej kompanii w mieście Bogumi-
nie, liczącej 200 ludzi z 4 oficerami i 2 karabinami maszynowymi. Zasko-
czenie było tak nagłe i zręczne, że przy stracie dwóch tylko zabitych z na-
szej strony cały oddział czeski został rozbrojony w koszarach i wysłany do 
Piotrowic, po czym dzielna kompania broni dworca kolejowego przeciw-
ko pociągowi pancernemu, który usiłował wyładować oddział czeski na 
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dworcu. Wielki błąd popełnił sam dowódca załogi polskiej w Boguminie, 
ppłk Mroczkowski – zamiast pchnąć do walki wszystkie siły, które miał 
do dyspozycji, dał się wciągnąć w rokowania czeskiemu majorowi Sikorze, 
który chciał zyskać na czasie i otoczyć załogę polską, co się mu też dzięki 
nieostrożności ppłk. Mroczkowskiego zupełnie udało; podczas przewleka-
jących się rokowań Czesi pociągami ściągnęli nowe kompanie i otoczyli 
naszych. Wstrzymano walkę na dworcu, podczas której dzielny ppor. Je-
schiwe został ranny w nogę, i stanął układ, że wzięta do niewoli czeska 
kompania z Bogumina wróci z Piotrowic, a nasi w zamian za to również 
mogą się wycofać z Bogumina, który zajęli Czesi. I znowu zamiast układ 
ten przeprowadzić „z rączki do rączki”, przy czym równocześnie na grani-
cy działań wojennych byłyby się wymieniły polskie i czeskie oddziały, ppłk 
Mroczkowski pozwolił wrócić najpierw pojmanym Czechom – a następnie 
ci, czując się silnymi, wbrew wszelkim umowom, poturbowawszy jeszcze 
żołnierzy i rannego ppor. Jeschiwego, zaaresztowali wszystkich i z ppłk. 
Mroczkowskim i oficerami wysłali do Morawskiej Ostrawy. Bez wielkiego 
trudu ppłk Mroczkowski byłby się mógł z dwoma kompaniami po stocze-
niu walki wycofać na czas w stronę Piotrowic, a tak przepadły dwie dzielne 
kompanie i cała linia w stronę Dziedzic została zupełnie odsłonięta.

W Boguminie niestety zawiedli też zupełnie robotnicy, których na 
umówiony znak syrenami fabryk powołano pod broń; robotnicy w Bogu-
minie na ogół mało narodowo uświadomieni, nie spełnili swego zadania 
i tak padła ta nadzwyczaj ważna placówka.

Czesi mogli teraz zaatakować zagłębie węglowe nie tylko od zachodu, 
jak to zaraz na początku działań zrobili, ale i od północy, i to też, jak dalej 
opiszę, zadecydowało o śpieszniejszym opuszczeniu przez nas Dąbrowy 
i Karwiny. 

Zagłębia węglowego broniła z naszej strony załoga frysztacka z od-
działami rozlokowanymi w Zagłębiu. Dowódcą załogi we Frysztacie był 
ppłk Springwald, który miał do dyspozycji 1. Batalion 10 Pułku Piecho-
ty Ziemi Cieszyńskiej z mjr. Topolińskim na czele, oprócz tego niewiel-
ki oddział 2. Pułku Szwoleżerów. Oprócz tego z 11. Batalionu 10. Pułku 
Piechoty 5. Kompania stała na ogromnym odcinku Toszonowice Górne 
aż po Górną Suchą. Z 1. Batalionu Druga Kompania stała w Dąbrowie, 
a Trzecia w Karwinie, pierwsza zaś kompania po rozpoczęciu walki nad-
biegła z Frysztatu i stanęła na wschód od Karwiny. Oddziały te wsparli mi-
licjanci, a po części i robotnicy polscy, którzy w zagłębiu daleko dzielniej 
się zachowali niż w Boguminie. Na słabe te siły uderzyły o godzinie 4 po 
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południu  trzy  bataliony  czeskie,  wspierane  tu  i  ówdzie,  jak  np.  w  hutach  
Gwarectwa  w  Dąbrowie,  przez  ludność  cywilną.  Do  godziny  11  w  nocy  
trwała bez przestanku walka, przy czym niektóre szyby przechodzą kilka-
krotnie raz w polskie, drugi raz w czeskie ręce. I byłaby się może walka ta 
o Karwinę i Dąbrowę toczyła przez dłuższy czas, ale oto Czesi po wzięciu 
Bogumina dotarli do Piotrowic i stamtąd zajęli Frysztat i mogli atakować 
teraz zagłębie z trzech stron; mimo dzielnej obrony od południa i półno-
cy trzeba było opuścić  zagłębie  i  skoncentrować oddziały  bliżej  Cieszyna 
i rozpoczęło się teraz manewrowanie o Cieszyn, bo większych walk z wy-
jątkiem o Stonawę i Małe Kończyce tu nie było.

Z  naszej  strony  popełniono  tu  kilka  zasadniczych  błędów,  skutkiem  
czego Cieszyn musiał paść zbyt prędko. Nie jestem wprawdzie strategiem, 
ale  kapelanem,  jednakowoż  podczas  wojny  miałem  sposobność  przestu-
diowania  niejednej  bitwy  i  o  walce  o  Cieszyn  mogę  też  wydać  swój  sąd,  
tym  bardziej  że  byłem  tu  bliskim  świadkiem  wydarzeń  i  stykałem  się  
i z żołnierzami, stojącymi na froncie, i często zaglądałem też i do kancela-
rii dowództwa, chcąc się dowiedzieć szczegółów, aby według tego dostoso-
wać moją duszpasterską działalność.

Nie będę się wdawał w szczegóły, ale na ogół miałem to wrażenie, że 
w dowództwie frontu śląskiego, zwłaszcza w okresie manewrowania o Cie-
szyn,  brak  było  inicjatywy,  ducha  przedsiębiorczości,  który  umie  i  zary-
zykować  w  odpowiedniej  chwili,  i  zaskoczyć  nieprzyjaciela.  Dowództwo  
nasze  chciało  walkę  prowadzić  według  wszelkich  reguł  strategicznych  
z  rezerwami,  które  nieraz  stały  zupełnie  bezczynnie,  kiedy  ich  należało  
koniecznie  użyć.  Szefem  sztabu  był  kpt.  Palarczyk,  zresztą  najlepszy  ofi-
cer, ale na tym stanowisku nie mógł wypełnić swego zadania, bo nie miał 
odpowiedniego fachowego wykształcenia. Oficerem do osobistych zleceń 
bryg. Latinika był por. Figna. Ci trzej ludzie: bryg. Latinik, kpt. Palarczyk 
i por. Figna – stanowili właściwie cały sztab dowództwa frontu śląskiego. 
Sztab ten nie miał i odpowiedniego połączenia z oddziałami; wiem, że się 
było  trzeba  porozumiewać  i  przez  telefony  komory  arcyksiążęcej,  która  
przecież  nam  przychylną  i  wtenczas  jeszcze  nie  była.  Dlaczego  tak  było,  
czemu  nie  zabezpieczono  i  nie  przygotowano  odpowiednich  polowych  
połączeń  telefonicznych,  na  to  nie  mam  odpowiedzi.  Miałem  wrażenie,  
że  wszystko to  jest  operetką wojenną;  gdyby to  niestety  nie  było  równo-
cześnie  straszną  tragedią  naszego  kraju,  która  boleśnie  szarpała  sercem!  
Niespokojny i  strwożony rzucałem się na wszystkie strony; raz byłem tu, 
to  tam  i  wyjścia  żadnego  znaleźć  nie  mogłem.  Odwiedziłem  w  sobotę  



192

oddziały skoncentrowane w Pogwizdowie, w niedzielę przeszedłem kosza-
ry, odwiedzając żołnierzy stojących w rezerwie; żołnierze się burzyli, że ich 
do walki nie wysyłają, i grozili, że na własną rękę się wyrwą, a nie chcą stać 
bezczynnie w rezerwie. Zgłaszałem to w dowództwie, ale mi mówiono, że 
tak być musi.

I  skupione  stały  rezerwy,  już  dobrze  wypoczęte,  bo  od  piątku  walki  
nie  było,  stały  w  wielkich  stosunkowo  ilościach  w  Cieszynie,  a  zwłasz-
cza  w  Pogwizdowie  i  Łąkach,  a  tymczasem  wrzał  bój  o  Stonawę,  gdzie  
po bohatersku między innymi bronił  się  ppor.  Pawlas,  póki  oddział  jego 
nie  został  prawie  zupełnie  zniesiony,  a  on  sam,  dwukrotnie  ranny,  ukrył  
się wśród ludności cywilnej w terenie zajętym przez Czechów, którzy bez 
pardonu  dobijali  nawet  rannych,  wziętych  do  niewoli.  Stały  silne  rezer-
wy w Pogwizdowie,  a  tymczasem Czesi  rozgramiali  w pobliskich  Małych 
Kończycach oddział kpt. Hallera, który tam legł bohaterską śmiercią. Jak 
się to stać mogło, że nie nawiązano odpowiedniego połączenia z tą grupą, 
gdzie  przecież  wyraźnie  słyszeć  można  było  odgłosy  walki,  bo  odległość  
przecież niewielka, na to również nie umiałem dać odpowiedzi. 

I  znowu, jak przy Boguminie,  nie zabezpieczono tu linii  ku Dziedzi-
com i całe prawie nasze skrzydło zawisnęło w powietrzu.

Niewyjaśnione było też położenie na południu w stronie Jabłonkowa 
i Gródka. W Jabłonkowie ppor. Jeżowicz ze swoją kompanią dał się zasko-
czyć  Czechom,  którzy  z  łatwością  wzięli  Jabłonków.  Został  w tamtą  stro-
nę  wysłany  mjr  Zörner  z  kompanią  żywiecką,  dwoma plutonami  karabi-
nów maszynowych i plutonem szwoleżerów, i  z pomocą milicji  Bystrzycy 
i okolicznych wiosek, która dzielnie dopisała, bronili wzgórz na linii:  By-
strzyca–Gródek. Pod wieczór nadszedł od mjr. Zörnera fatalny telegram, 
który sam czytałem, a który donosił, że od strony Jabłonkowa i Koniakowa 
idzie  kilka  tysięcy  Czechów.  Jak  się  potem  okazało,  telegram  ten  był  źle  
zredagowany, bo mjr Zörner chciał dowieść, że słyszał, iż stamtąd ciągnie 
kilka tysięcy Czechów, a telegram opiewał, że oni już idą.

Wiadomość  ta  zadecydowała,  jak  się  zdaje,  o  opuszczeniu  Cieszyna  
bez  walki  –  wobec  niebezpieczeństwa  od  północy  i  domniemanego  nie-
bezpieczeństwa  od  południa,  sądzono,  że  lepiej  na  czas  się  wycofać,  niż  
narażać  ogół  walczących  na  otoczenie  i  wzięcie  do  niewoli.  Była  jeszcze  
jednak  inna  możliwość,  a  mianowicie  rzucenia  pewnej  części  sił  na  pół-
noc  w  stronę  linii  kolejowej  Bogumin–Dziedzice,  by  tam  zatrzymać  po-
chód Czechów i  utrzymać Cieszyn dłużej  w rękach,  ażby nadeszły dalsze 
posiłki z innych stron Polski.  Domniemane niebezpieczeństwo od strony 
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południa nie było zresztą tak bezpośrednie i nagłe, bo Czesi stamtąd przy 
jakiej takiej obronie nieprędko zagrozić mogli, tak że ryzyko trzymania 
Cieszyna dłużej nie było zbyt wielkie. Pokazało się zresztą, że sami Czesi 
byli zdziwieni ewakuacją Cieszyna i dopiero na drugi dzień po południu 
pierwsze ich patrole nieśmiało wkraczały do miasta. Jeśli utrzymanie Sko-
czowa tymi samymi mniej więcej siłami było możliwe, to było możliwe 
i utrzymanie Cieszyna ze skróceniem frontu od południa, bo front pod 
Skoczowem nie był dłuższy, jak mógł być nim uproszczony front pod Cie-
szynem. Jeśli zaś pod Skoczów przyszło za dwa dni więcej posiłków, to by-
łyby one przyszły i pod Cieszyn, a z drugiej strony odwrót spod Cieszyna 
kosztował nas dużo sił, bo żołnierze zdemoralizowani odwrotem w znacz-
nej części pouciekali do domów, jak to opiszę trochę dalej. Moim zdaniem 
Cieszyna bez poważniejszej walki nie powinno się było oddawać. Pozwoli-
liśmy się brakiem inicjatywy wymanewrować z Cieszyna.

Odwrót z Cieszyna nastąpił też nagle bez odpowiednich przygotowań, 
bez wywiezienia magazynów, których zapasy tak były potrzebne do dalszej 
walki. Żywność naprędce w znacznej części rozdano ludności cywilnej, 
a drobną tylko część wywieziono. Najgorsze zaś to, że na zapasy spirytusu 
pozwolono się rzucić żołnierzom, którzy pijani stracili zupełnie poczucie 
dyscypliny. Znaczna część żołnierzy, których strony rodzinne zajmowali 
obecnie Czesi, zniechęconych zresztą bezczynnym przyglądaniem się wal-
ce, zdemoralizowanych odwrotem, podchmielonych użyciem alkoholu, 
pouciekało z szeregów do domu. Demoralizujący to był odwrót! Kiedym 
wysiadł z pociągu w Skoczowie, bo tam miał być dalszy punkt oparcia, 
zatrzymałem się na chwilę na dworcu; nadjechał następny pociąg od Cie-
szyna, pełny żołnierzy zupełnie pijanych, zdaje mi się przeważnie z wa-
dowickiego pułku piechoty. Mieli wysiąść w Skoczowie i pójść na nowe 
stanowiska. Zbuntowali się i nie chcieli opuścić pociągu. Z kilku oficerami 
chodziłem od wagonu do wagonu i gwałtem usuwaliśmy ich z przedziałów 
na peron. Na peronie znowu się zbuntowali i wsiedli z powrotem do po-
ciągu. Postanowiłem jechać z nimi do Bielska, aby tam może w jakiś spo-
sób przyczynić się do ich powrotu na front. W Bielsku od razu pośpieszy-
łem do Komendy dworca i prosiłem o pomoc. Tymczasem żołnierze pijani 
rzucili się na bufet trzeciej klasy, rozbili go, pozabierawszy znowu wódkę, 
jaka tam była, i pijąc dalej, poukładali się wśród ludności cywilnej na ła-
wach, pod ścianami, na podłodze. Wszelkie przekonywania komendanta 
dworca na nic się nie zdały i komendant ten odszedł. Zostałem z nimi sam. 
Niebezpieczeństwo stawało się coraz bardziej groźne; żołnierze wygrażając 
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się, powyciągali granaty ręczne – mogło dojść do nieobliczalnych na-
stępstw. Nadjechał przecież jakiś mniejszy oddział żołnierzy na szczęście 
trzeźwych, wziąłem ich sobie na pomoc i wkroczywszy na salę, kazałem 
poodbierać pijanym żołnierzom przede wszystkim granaty, grożąc opor-
nym ciężką karą. Na szczęście obyło się bez wypadku; wyforowaliśmy pija-
nych żołnierzy z dworca i pod eskortą wysłaliśmy ich do koszar. Przez całą 
noc siedziałem tak na dworcu w Bielsku, by móc w razie potrzeby pomóc 
swym wstawiennictwem; na drugi dzień rano wróciłem do Skoczowa.

Tu przeprowadzono teraz energiczniej dalszą obronę. Dowództwo 
pomieściło się w gmachu szkoły wydziałowej; dziwne dzieje – tam, gdzie 
mieściła się kiedyś kuźnia hakatyzmu p. dyrektora Kreisla, tam pomiesz-
czony był sztab polskiego dowództwa. Na kępie skoczowskiej pod okna-
mi szkoły posła Kożdonia ustawione były polskie armaty, które dzielnie 
przyczyniły się do odparcia ataku czeskiego pod Kisielowem. Pośpiesznie 
rozmieszczono na nowych stanowiskach oddziały wycofane spod Cieszy-
na i nadchodzące z różnych stron Polski posiłki. 

Linia nasza obronna biegła teraz na zachód od Drogomyśla, Ochab, 
Simoradza do Chełmu (wzgórza) i na wschód od Goleszowa; na połu-
dnie od Goleszowa położenie koło Ustronia i Wisły było niewyjaśnio-
ne i stamtąd też miało nam podczas walki o Skoczów zagrozić poważne 
niebezpieczeństwo.

Odpocząwszy przez dzień, wybrałem się wieczorem na zwiedzenie 
oddziałów wysuniętych w stronę Ogrodzonej. Wziąłem ze sobą trochę 
pisemek religijnych, aby rozdzielić między żołnierzy; wziąłem też papiero-
sów i tytoniu, których zapas miałem jeszcze z czasów austriackich i wzią-
łem go z Cieszyna, zostawiając tam inne rzeczy, bo wiedziałem, że żołnierz 
przyzwyczajony do palenia chętniej po nieprzespanej nocy przyjmie pa-
pieros niż kawałek chleba. Niesamowicie było mi samemu w ciemnościach 
późnego wieczoru wyszukiwać nasze wysunięte placówki; każdej chwili 
można się było na przedzie natknąć i na czeskie patrole, które po zajęciu 
Ogrodzonej badały nasz front, zresztą bardzo luźny, tak że przezeń mogły 
się w niejednym miejscu przesunąć. Idę gościńcem w stronę Ogrodzonej; 
zauważam w zmierzchu jakiś patrol, ale nie wiem jaki – nasz czy czeski? 
– więc prędko przyczajam się w rowie przydrożnym i przepuszczam pa-
trol, badając pilnie, co za jaki; na szczęście był nasz, więc proszę, by mi 
wskazano nasze oddziały. Znajdowałem je rozlokowane po domach z wy-
stawionymi strażami. Trud opłacił się sowicie, bo radość żołnierzy z otrzy-
manych wiadomości o nadeszłych posiłkach wojskowych była wielka, a do 
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papierosów, których już kilka dni nie widzieli,  to się im aż oczy iskrzyły; 
dziękowali serdecznie za pamięć i obiecywali sumiennie spełnić swój obo-
wiązek; religijne pisemka znalazły tu też milsze przyjęcie, a zresztą były to 
dni  strasznego  przygnębienia  i  niebezpieczeństwa,  i  wtedy  człowiek  za-
wsze przystępniejszy jest dla myśli religijnej.

W  następny  dzień,  to  jest  28  stycznia,  artyleria  czeska  rozpoczęła  
ostrzeliwanie Międzyświecia i Kisielowa; rozpoczęło się wzajemne ostrze-
liwanie patroli  na całym prawie froncie.  Odwiedziłem odcinek od Simo-
radza  poza  Międzyświeć  przez  Wilamowice,  wstępując  wszędzie,  gdzie  
stały  oddziały  wojskowe;  odwiedziłem  przy  tym  niejedną  rodzinę  znaną  
mi jeszcze z czasów mojego wikariatu w Skoczowie i wzywałem, by żołnie-
rzy naszych, za wolność kraju walczących, przyjmowano z życzliwością, na 
jaką zasługują. Już zmierzch zapadał, kiedy dotarłem do dworu w Między-
świeciu,  w  którym  był  rozlokowany  jeden  z  naszych  śląskich  oddziałów.  
Tu dowiedziałem się o śmierci por. Ferdynanda Kotasa, który zginął pod 
Kisielowem,  raniony  śmiertelnie  granatem  na  posterunku  obserwatora.  
Zwołałem cały oddział, który się szykował do odejścia na stanowiska; ze-
braliśmy się we wielkiej stajni dworu międzyświeckiego, w której stały ko-
nie 2 Pułku Szwoleżerów. Aby mnie żołnierze lepiej słyszeli,  stanąłem na 
wielkiej  kupie  nawozu  i  stamtąd  przemówiłem.  Jeszcze  nigdy  nie  stałem  
na takiej kazalnicy. Jakie było to kazanie, nie pamiętam, bo mówiłem bez 
przygotowania pod wrażeniem chwili; opowiadał mi tylko w kilka miesię-
cy potem jeden z uczestników, że nigdy kazanie na nim nie zrobiło takiego 
wrażenia jak wtenczas. Oczywiście okoliczności towarzyszące temu nabo-
żeństwu potęgowały jego wrażenie; widziałem wielkie wzruszenie na twa-
rzach żołnierzy, bo i ja sam byłem bardzo wzruszony. Odczuwałem daleko 
głębiej ważność położenia niż kiedykolwiek podczas wojny, bo tu przecież 
o kraj ojczysty i jego wolność chodziło. Potem w ciemnościach zmierzchu 
znikali  żołnierze,  idący  na  stanowisko  pod  Kisielów,  gdzie  miał  zawrzeć  
niedługo  decydujący  bój;  stałem  i  błogosławiąc  im  z  daleka,  szeptałem:  
„Niech  wam  Bóg  błogosławi  i  niech  was  strzeże...  a  wam,  co  byście  zgi-
nąć mieli, niech da Swój pokój”, a gdzieś działo zahuczało i dopowiedziało 
swoje amen. 

W następne dwa dni,  29 i  30 stycznia,  toczyły się ciężkie boje o Sko-
czów.  Były  to  najtrudniejsze  dni.  Panował  silny  mróz  przy  ostrym  wie-
trze;  przez  całą  zimę  prawie  że  w  ogóle  w  owym  roku  mrozów  nie  było,  
za  to  wytężyły  one swą siłę  właśnie  w czasie  najazdu czeskiego.  Żołnierz  
nasz na ogół na mróz ten słabo był zaopatrzony i cierpiał dotkliwie. Dnia 
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28 stycznia Czesi próbowali szczęścia znowu przede wszystkim od półno-
cy, w stronę Dziedzic, gdzie się im już dwa razy sztuka udała; zaatakowali 
most w Drogomyślu większymi siłami. Dzielnie tutaj sprawił się pociąg 
pancerny „Hallerczyk”, który przez uszkodzony most przejeżdża i ogniem 
swoim zmusza Czechów do cofnięcia się, po czym wjeżdża nawet na stację 
w Próchnej i zabiera tam zdobycz z broni, amunicji i przyprowadza jesz-
cze dziesięciu jeńców.

Z drugiej strony frontu, od Goleszowa, Czesi próbują takiego same-
go szczęścia ze swoim pociągiem pancernym, ale nasza artyleria od razu 
wzięła go pod strzał jeszcze na dworcu w Goleszowie i nie pozwoliła mu 
pokazać, co potrafi.

Poza tym w dniu 29 przez cały dzień trwały mniejsze lub większe 
utarczki na całym froncie, w Ochabach próbowali Czesi przejść nawet 
przez Wisłę, ale zostali odparci. W dniu tym frontu zwiedzić nie mogłem, 
bo trzeba było robić przygotowania do pogrzebu śp. por. Kotasa, który był 
wyznaczony na popołudnie. Trumnę kazałem ustawić w kościele przed 
ołtarzem i stamtąd też odbył się pogrzeb. Przyszedł i brygadier Latinik, 
aby uczcić pamięć tego dzielnego oficera. Poza tym było zaledwie kilku 
oficerów i szeregowych, bo wszystko zajęte było obroną frontu. Za tekst 
obrałem słowa Psalmu 126: „Którzy siali ze łzami, żyć będą z wykrzyka-
niem”. Mówiłem, że w tym wypadku ciała poległych są najdroższym nasie-
niem, które musimy siać w ziemię; siejemy je ze łzami, ale spoglądamy ku 
Bogu i prosimy, aby On raczył pobłogosławić to drogie ziarno, żeby owoc 
wydało. Ono już, mówiłem, owoc wydaje, bo szlachetna ofiara wszystkich 
nas do ofiar zachęca. Starożytni wierzyli, że duchy poległych walczą dalej, 
idąc razem ze żywymi. Niech pamięć tego bohatera idzie z nami w naszym 
boju o słuszną i sprawiedliwą naszą sprawę, a przyjdzie czas, że po siebie 
ze łzami żąć będziemy z wykrzykaniem...

Podczas przemówienia ciężkie działa ustawione w pobliżu kościoła 
bezustannie huczały, tak że się trzęsły okna w kościele – to walka o Chełm 
i okolice się toczyła.

Podczas nocy wysłano świeżo przybyłe posiłki na najbardziej zagro-
żone odcinki; były to dwa bataliony 28. Pułku Piechoty z miasta Łodzi i 7. 
Pułku Piechoty z Warszawy, i dwie kompanie z Radomska, 24. Pułk Pie-
choty z Mielca, 25. Pułk Piechoty. Nadszedł również 5. Szwadron 2. Pułku 
Ułanów z Kalisza i zluzował po części 2. Pułk Szwoleżerów, który pod do-
wództwem por. Pryzińskiego tak dobrze się zasłużył w dotychczasowych 
walkach, patrolując na wszystkie strony i pełniąc rolę łącznika.
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Dzień 30 stycznia był decydującym i najbardziej gorącym. Od samego 
rana wre walka; najcięższe boje były o środek frontu, o wzgórza Wiślica–
Simoradz, Międzyświeć, a zwłaszcza o odcinek od Kisielowa aż po tor ko-
lejowy koło Goleszowa. Tu odznaczył się przede wszystkim batalion łódz-
ki,  który, choć ze świeżych rekrutów złożony, dzielnie odpierał wszystkie 
ataki czeskie i sam się porywał do kontrataku. 

Czesi, nie mogąc nic wskórać w środku frontu, postanowili zaskoczyć 
nas od południa i  uderzyć z boku, gdzie mieliśmy słabe tylko siły.  Po za-
jęciu Wisły i Ustronia znaczną przewagą zaatakowali linię Narodzim–Pa-
tyków; stał tam pluton szwoleżerów i słabe oddziały naszego cieszyńskie-
go  10.  Pułku  Piechoty.  Oddziały  te,  wystrzeliwszy  amunicję,  poczęły  się  
cofać  przed  przeważającym  nieprzyjacielem.  Byłem  właśnie  około  godz.  
pierwszej w okolicy dworca skoczowskiego i widziałem cofające się nasze 
oddziały.  Niebezpieczeństwo było bardzo wielkie  – Czesi,  zająwszy dwo-
rzec skoczowski, byliby zaszli nam na tyły i zwinęli cały nasz front i zanie-
dbanie tego odcinka byłoby się strasznie pomściło. W ostatniej chwili  na 
niebezpieczny ten punkt zostały rzucone trzy kompanie naszego 10. Pułku 
Piechoty, które z pomocą artylerii odrzuciły Czechów, tak że cofnęli się ze 
stratami. Pod wieczór położenie było naprawione i walka przycichła, i bój 
o Skoczów był rozstrzygnięty na naszą korzyść.

Zwycięstwo  okupione  zostało  oczywiście  bolesnymi  ofiarami.  Przez  
cały dzień napływali  do miasta z  różnych stron frontu ranni;  umieszcza-
liśmy  ich  w  miejscowym  szpitaliku,  a  kiedy  tam  miejsca  zabrakło,  urzą-
dziliśmy  polowy  szpital  w  sali  gimnastycznej  szkoły  wydziałowej.  Wnet  
napełniła  się  duża  sala.  Pomiędzy  ciężko  rannymi  oficerami  był  również  
ewangelik, por. Probosz Paweł z Łyżbic; otrzymał ciężką ranę postrzałową 
w brzuch; rozmawiałem z nim; zdawał sobie sprawę z ciężkiego stanu swo-
jego i z rozrzewnieniem wspominał o matce swojej i przesyłał jej pozdro-
wienia.  Widząc  groźny  jego  stan,  pomodliłem  się  z  nim  i  udzieliłem  mu  
rozgrzeszenia;  na udzielenie  mu Komunii  Świętej  czasu nie  starczyło,  bo 
jak  najprędzej  chcieliśmy  go  wysłać  pociągiem  sanitarnym  do  Krakowa,  
aby uratować to młode życie. Niestety umarł w pociągu, nie dojechawszy 
żywy do Krakowa. Pogrzebany został na cmentarzu w Krakowie.

Po powrocie do Cieszyna widziałem się z jego matką; dzielna to nie-
wiasta!  Opowiadała  mi,  jak  ona  jako  wdowa  wychowywała  tego  jedyna-
ka  swojego,  który  był  jej  radością,  chlubą  i  nadzieją  na  stare  lata.  Sama  
biedna,  wszystko  łożyła,  aby  mu  dać  odpowiednie  wykształcenie  i  przez  
gimnazjum  go  przeprowadziła  z  największym  wysiłkiem.  Teraz  poległ.  
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Widziałem, jaki ból szarpie jej serce matczyne. Ale przezwyciężając łzy, ze 
spokojną rozjaśnioną twarzą rzekła: „To dla Ojczyzny!”. Podziwiałem wiel-
kiego zaiste ducha w tej wątłej, skromnej zewnętrznie postaci i przypo-
mniały się mi te historyczne postaci Matki Polki, która najdroższe skarby 
łożyła na ołtarzu Ojczyzny.

Po odejściu głównego transportu chorych, wysłanych pociągiem sani-
tarnym do Bielska i Krakowa, pośpieszyłem do dowództwa, aby się dowie-
dzieć, co nowego. Dowództwo przygotowywało mimo odparcia czeskich 
ataków dalszy odwrót, wychodząc z założenia, że położenie od południa 
jest w dalszym ciągu niebezpieczne.

Rozpacz człowieka ogarniała na wiadomość, że mimo dzielnej i sku-
tecznej obrony ma się rozpocząć dalszy odwrót. Kochający tę ziemię był-
by się jej zębami chwycił, byle jej nie puścić. Uczucie żalu i rozgoryczenia 
ogarnęło serca chyba wszystkich dobrych Ślązaków. Uformowana napręd-
ce ze samych prawie Ślązaków jedna bateria zbuntowała się i nie chciała 
usłuchać rozkazu zaprzestania walki. Wysłała z tym delegację do brygadie-
ra Latinika, który ją potraktował jako przewodników buntowników i groził 
im oddaniem pod sąd polowy. Pierwszym obowiązkiem żołnierza, mówił, 
to posłuszeństwo; „jeśli mnie dziś jako żołnierzowi każą oddać Kraków, 
to ja i Kraków oddam”, tak się wyraził. Bryg. Latinik nie był człowiekiem 
tego pokroju, co na przykład generał Żeligowski, który zaryzykował wiele 
i ocalił Wilno. Bryg. Latinik, nie chcąc ponosić żadnej odpowiedzialności, 
nie chciał nic ryzykować, a jednak wojna jest grą, w której nieraz trzeba 
to zrobić. Nie brał on nawet tego pod rachubę, co i jako dobry żołnierz 
i strategik powinien był uczynić, że może i u Czechów nie wszystko w po-
rządku. I okazało się też później, że rzeczywiście nie wszystko było w po-
rządku: Czechom zabrakło amunicji – i poprosili o rozejm. Tego samego 
dnia, to jest 30 stycznia, o godzinie 9 wieczorem zgłosili się w naszym 
dowództwie, prosząc o zawieszenie broni na 24 godziny. Prośba ta była 
dowodem, że u Czechów coś jest źle, i to się powinno było wykorzystać. 
Byłem i jestem zawsze przeciwny rozlewowi krwi ludzkiej, ale takich wy-
padków wiarołomnego napadu i grabieży polskiej ziemi, jak to było przy 
najeździe czeskim na polski Śląsk, nie powinno się było zostawić bez kary 
i należało odebrać to, co było gwałtem zabrane.

Bryg. Latinik porozumiał się z Krakowem i rozejm z Czechami zawarł. 
Wojska miały stać tam, gdzie w chwili ustania walk się znalazły. Rozpo-
częły się rokowania i rozejm ten przedłużano, aż wdała się w całą sprawę 
koalicja, która wymusiła zaprzestanie wojny.
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Dnia 1 lutego przyszła do skutku umowa w sprawie Śląska Cieszyń-
skiego, podpisana w Paryżu przez Dmowskiego i Beneša, a kontrasygno-
wana przez Wilsona, Lloyda George’a, Orlando i Clemenceau; najistot-
niejszy jej ustęp i brzmiał: „Aż do powzięcia przez kongres pokojowy 
rozstrzygnięcia w sprawie ostatecznego przyznania terytoriów część linii 
kolejowej między północną częścią Cieszyna a okręgiem górniczym pozo-
stanie w okupacji wojsk czeskich, gdy tymczasem część linii południowej, 
poczynając od Cieszyna, łącznie z miastem aż do Jabłonkowa włącznie zo-
stanie oddana pieczy wojsk Polaków”.

Po ustaniu walk trzeba było urządzić pogrzeb ofiar ostatniej wielkiej 
bitwy. W rozkazie dowództwa wyznaczyłem na to dzień 2 lutego i kazałem 
wszystkich poległych, jeszcze niepogrzebanych, skoncentrować w Skoczo-
wie. Jako kaplicę pośmiertną wyznaczyłem salę gimnastyczną szkoły wy-
działowej w Skoczowie.

Z urządzeniem pogrzebu miałem wielki kłopot. Żołnierze po prze-
ważnej części nie mieli legitymacji, bo oddziały były formowane nieraz 
naprędce, a co gorsza, to to, że żołnierze często nawzajem się nie znali, bo 
za krótko żyli razem. Przynoszono więc poległych bez podawania ich na-
zwisk; jakiś oddział przyniósł sześciu poległych i położył ich na cmenta-
rzu, nie zgłaszając, z której formacji pochodzą.

Postanowiłem tę trudność rozpoznania poległych pokonać w ten spo-
sób, że wydałem rozkaz, że każdy oddział, który miał poległych, wysłał po 
kilku ludzi do kaplicy cmentarnej, którzy by może rozpoznali poległych. 
Oprócz tego zrobiłem zdjęcia fotograficzne, aby z ich pomocą może i po 
pogrzebie prowadzić dalej dociekania. Cały dzień spędziłem w ten sposób 
pośród trupów, tak że wieczorem zupełnie już byłem nerwowo wyczerpa-
ny, tym bardziej że niektórzy z poległych strasznie wyglądali. Jeden z nich 
na pół był spalony z okropnie potarganymi wnętrznościami: opowiadali ci, 
co go przynieśli, iż słyszeli, że żołnierze czescy polali mu ładownicę naftą 
i podpalili, wskutek czego patrony eksplodowały i rozerwały wnętrzności. 
Jeden z poległych miał zostać zakłuty przez Czechów w dole od wapna, 
dokąd się schronił.

Udało mi się przez moje zabiegi stwierdzić do dnia pogrzebu nazwiska 
następujących poległych: Mistrzak, Szmulski, Pasik, Pabich, Grabowski, 
Muszyński, Sabiraj, Zawistowski, Przepiórka, Witoszek, Mackiewicz, Ba-
nasik, por. Klinke, Bobek. Czterech zostało na razie nierozpoznanych.

O śp. Bobku, który miał pochodzić z Kameralnej Ligotki, mówiono, że 
był ewangelikiem, a o por. Klinke, który pochodził z miasta Łodzi i miał 
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nazwisko z niemiecka brzmiące, przypuszczaliśmy, że był ewangelik, dla-
tego tych postanowiliśmy pogrzebać na ewangelickim cmentarzu, a resz-
tę na katolickim. Z braku wojskowego katolickiego kapelana poprosiłem 
księdza proboszcza skoczowskiego Mockę o przyjęcie funkcji religijnej, na 
co się chętnie zgodził i wziął też udział w uroczystym pogrzebie razem ze 
swoimi wikarymi. 

W ewangelickim kościele pogrzebowe kazanie wygłosił ks. Unucka, 
który zastępował chorego ks. Gabrysia, po czym nasz pochód pogrzebowy 
przyłączył się do katolickiego pochodu pogrzebowego, który przyszedł od 
strony miasta. Ogromne tłumy ludności cywilnej i wojska wzięły udział 
w tym żałobnym obrzędzie.

Na katolickim cmentarzu liturgię końcową odprawił jeden z wikarych, 
zdaje mi się, ks. Kojzar, w języku polskim, nie łacińskim, co zrobiło wielkie 
wrażenie. Po uroczystości na katolickim cmentarzu cały pochód przeszedł 
na cmentarz ewangelicki. Pięknie postąpiło i katolickie duchowieństwo, 
które również przyszło na nasz cmentarz, podobnie jak i ja i ks. Unucka 
w rewerendzie wzięliśmy udział w pogrzebie na katolickim cmentarzu.

Przemówiłem na tekst z Ewangelii Jana 15, 13: „Większej miłości nad 
tę żaden nie ma, jeno gdyby kto duszę swoją położył za przyjacióły swoje”.

Salwami karabinowymi i armatnimi wojsko na koniec żegnało swych 
towarzyszy broni.

Następne dni i tygodnie poświęcone były ciągłym rokowaniom o wy-
konanie ugody paryskiej z 1 lutego, na podstawie której Czesi mieli zatrzy-
mać w swym ręku północną część kolei koszycko-bogumińskiej, a resztę 
oddać nam. Rokowania się przedłużały i niecierpliwość szarpała naszymi 
sercami. Z dnia na dzień wyczekaliśmy rozkazu na wymarsz do Cieszyna.

W tym czasie nasze śląskie oddziały otrzymały rozkaz wymarszu do 
zagłębia dąbrowskiego, gdzie wybuchły niepokoje na tle komunistycz-
nym. Zgłosiłem się do bryg. Latinika z prośbą, że pójdę z tymi oddziała-
mi, w których najwięcej było ewangelików, na co się on zaraz zgodził. Za 
kilka dni jednak zmieniłem ten zamiar pod wpływem wiadomości, że już 
niedługo pójdziemy do Cieszyna; chciałem bowiem dalej prowadzić pracę 
uświadamiania narodowego na Śląsku.

W Skoczowie niedobrze się czułem; nerwy wskutek ciągłego ocze-
kiwania były naprężone. Gniewały mnie też pomysły niektórych ofi-
cerów sztabu, by ustanowić specjalne odznaczenia za walki na froncie 
polsko-czeskim.
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Zaledwie  kilka  dni  trwały  te  walki,  a  już  musiały  być  odznaczenia.  
I  wymyślono  też  „Krzyż  za  obronę  Śląska”  I  i  II  klasy  –  niebieski  krzyż  
z wieżą piastowską w środku; oprócz tego później uchwalono plakiety pa-
miątkowe.  Brygadier  Latinik  przyjął  ten  pomysł  i  w  rozkazie  dowództwa 
ogłosił  nazwiska odznaczonych.  Ja otrzymałem krzyż II  klasy.  Później  za 
krzyż I klasy Ministerstwa Spraw Wojskowych przyznano „Virtuti militari”, 
do którego jest przywiązana roczna pensja, a za krzyż II klasy przyznano 
„Krzyż  Walecznych”.  Jak  to  zwykle  bywa,  najwięcej  i  najlepszych  odzna-
czeń  spadło  oczywiście  na  tych,  którzy  byli  „najbliżej  miski”.  Zdziwiony  
byłem, zobaczywszy niedawno „Virtuti militari” za śląski krzyż I klasy na 
piersi jednego z niższych oficerów byłego sztabu frontu śląskiego.

W  tym  czasie  rozpisano  pierwszą  polską  pożyczkę  wewnętrzną.  Po-
nieważ  miałem  na  tyle  czasu,  przeto  postanowiłem  zająć  się  sprzedażą  
asygnat  tej  pożyczki  w wojsku.  Wybrałem się  do Krakowa,  aby nawiązać  
osobiście  z  którymś  z  banków  rokowania  o  oddanie  mi  do  dyspozycji  
asygnat  pożyczki.  Wróciłem  do  Skoczowa  26  lutego  rano.  Tu  zastałem  
ogromny ruch. Wracaliśmy do Cieszyna.

Powrót wojska polskiego do Cieszyna

W nocy z 23 na 24 lutego Czesi  wbrew umowie paryskiej  zrobili  atak na 
cały  nasz  front,  ale  zostali  ze  stratami  odparci.  Po  tej  nieudanej  próbie,  
bojąc  się  pewnie  i  nagany  ze  strony  koalicji,  Czesi  okazali  większą  ustę-
pliwość w rokowaniach o wykonanie umowy paryskiej z 1 lutego. W nocy 
z  24 na 25 lutego zawarto wojskową ugodę o  sposobie  wykonania  ugody 
paryskiej.  Wojska  miały  zająć  wyznaczone  w  paryskiej  ugodzie  odcinki,  
a  zarząd  cywilny  miał  pozostać  ten  sam,  co  przed  najazdem  czeskim,  to  
znaczy Radzie Narodowej miały nadal podlegać wszystkie te gminy, które 
jej zostały przyznane ugodą z 5 listopada 1918, czyli powiaty bielski, frysz-
tacki i cieszyński z wyjątkiem 6 gmin czeskich.

Nie  było  to  idealne  rozwiązanie  sporu,  bo  po  sprawiedliwości  cze-
skie  wojska  powinny by  były  opuścić  cały  teren,  zajęty  gwałtem i  wbrew 
umowie  listopadowej.  Podział  też  linii  koszycko-bogumińskiej  i  fryde-
ckiej  przy  pozostawieniu  dawnego  zarządu  cywilnego  zawierał  w  sobie  
zarodki  przyszłych  tarć  i  narażał  na  szykany  i  przykrości  ludność,  która  
z zajętych przez wojska czeskie terenów musiała się dla załatwienia urzę-
dowych czynności udawać do Cieszyna. Miały się zacząć te znane kłopoty 
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graniczne w Podoborze i Ropicy. Nie było więc takie rozwiązanie idealne, 
ale  w  każdym  razie  było  lepsze  niż  zajęcie  Śląska  przez  Czechów  aż  po  
Wisłę; zmuszenie też Czechów do częściowego ustąpienia dawało nadzie-
ję jeszcze sprawiedliwego rozwiązania sprawy śląskiej na przyszłość. Stąd 
radość  ogromna  zapanowała  na  całym  polskim  Śląsku.  Dzień  26  lutego  
należy dlatego do najbardziej pamiętnych dni Cieszyńskiego Śląska.

Był to dzień wcześniejszej, niż po inne lata, pierwszej wiosny. Wobec 
tego, że w roku z 1918 na 1919 zimy właściwie nie było, roślinność rozwi-
nęła się bardzo wcześnie;  dużo już było pierwszych wiosennych kwiatów 
na polach, nieokrytych śniegiem; skowronki wydzwaniały już gromadnie 
wiosenne pieśni. Wiosenna radość rozpierała też nasze piersi.

Przy  ulicy  Bielskiej  wystawiono  naprędce  bramę  tryumfalną  na  po-
witanie  naszego  wojska.  My  żołnierze  zatrzymaliśmy  się  przed  bramą,  
a  dookoła  nas  zgromadziły  się  nieprzeliczone  tłumy  naszej  polskiej  lud-
ności, która ledwie dowiedziawszy się o naszym powrocie, rzuciła wszelką 
pracę i samorzutnie ze wszystkich stron taką falą napłynęła, że zalała cały 
Cieszyn  –  rolnicy,  robotnicy,  górnicy,  inteligencja,  wszystko  to  jakby  na  
skrzydłach radości zleciało do Cieszyna; uwiadomić ogół ludności nie było 
czasu;  jeden uwiadamiał  prędko drugiego i  na tym polegał  też urok tego 
dnia, że bez specjalnych przygotowań zeszły się takie masy.

Ludność  po  drodze  dla  przywitania  naszego  wojska  zbierała  po  po-
lach  wiosenne  kwiaty  i  wieńczyła  nas  nimi,  i  obsypywała  wszędzie  pod-
czas pochodu. Łzy cisnęły się nam do oczu na widok takiego uniesienia.  
Jeden z oficerów, głęboko wzruszony, powiedział mi: „Wygnali nas Czesi,  
przywrócił  nas Bóg!”.  Dnia 26 stycznia opuszczaliśmy Cieszyn,  26 lutego 
wracaliśmy.

Jeden  z  oficerów,  z  innych  stron  Polski  pochodzący,  rzekł  mi:  „Lud,  
który tak potrafi witać, godzien jest tego, by dla niego cierpieć i krew swoją 
przelewać”.  Był  to  dzień  prawdziwego wesela.  Po  dziś  dzień  zachowałem 
sobie  bukiecik  kwiatów  z  owego  dnia,  tak  jak  się  przechowuje  kwiaty  
z  dnia  weselnego.  Entuzjazm  zebranych  tłumów  dosięgł  najwyższego  
napięcia,  kiedyśmy wkraczali  na wielki  plac koszarowy;  było tu na placu 
i  dookoła  zebranych  najmniej  z  jakie  50  tysięcy  ludu,  którego  okrzykom  
nie było końca. Kwiatami obsypywano również komisję koalicyjną, która 
się również zjawiła, aby nas powitać. Widziała ona najlepszy, jaki w ogó-
le  można  było  urządzić,  plebiscyt  Śląska  za  Polską.  Długo  nieprzebrane  
tłumy zalegały  plac  koszarowy i  całe  miasto;  dopiero  kiedy  deszcz  obfity  
zaczął padać, powoli się rozchodziły do swoich stron. 
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Kto miał krewnych, ten do późnego wieczora obchodził  ten radosny 
dzień w gronie rodziny, która, rozerwana przez walki, teraz mogła się zno-
wu razem zebrać; tak było i u mnie. Skończyły się niepokoje o los najbliż-
szych, kiedyśmy się znowu wszyscy w zdrowiu i radości mogli zejść razem.

Niektóre rodziny, zwłaszcza spośród naszej inteligencji polskiej, prze-
szły  w  ciągu  tego  miesiąca  chwile  ciężkich  doświadczeń  i  trwogi.  Czesi,  
wkroczywszy  na  nasz  teren,  brutalnie  się  zachowywali  zwłaszcza  wobec  
naszych  księży  i  nauczycieli  i  innych  narodowych  przewodników  ludu.  
Wielu  z  nich  zostało  aresztowanych  i  wysłanych  na  Morawy.  Między  in-
nymi aresztowano na przykład również sędziwego już ks. Karola Michej-
dę, ewangelickiego proboszcza z Bystrzycy. Żona jego, sędziwa pastorowa, 
akurat  w  przeddzień  walk  wybrała  się  do  krewnych  w  Białej  i  z  powodu  
wybuchu walk nie mogła się przedostać do Bystrzycy. Spotkałem ją w wiel-
kim przygnębieniu i zdenerwowaniu w Bielsku i pomogłem jej dostać się 
do  Skoczowa,  by  stamtąd  łatwiej  mogła  przy  ewentualnej  pauzie  w  wal-
kach przedostać się do swoich. Przez front przedostawały się głuche wieści 
o brutalności Czechów wobec naszych narodowych przewodników i wielu 
z  nas,  mając  zresztą  dowody  znęcania  się  Czechów  nad  naszymi  pojma-
nymi żołnierzami, bardzo się niepokoiło o los swoich najbliższych, którzy 
pozostali po drugiej stronie frontu.

Nasz  powrót  do  Cieszyna,  połączony  również  z  wypuszczeniem  na  
wolność wszystkich uwięzionych, położył kres tym obawom i niepokojowi.

W  niedzielę,  dnia  2  marca,  odprawiłem  w  ewangelickim  kościele  
uroczyste  nabożeństwo dziękczynne.  Kazałem na tekst  z  Psalmu 126.  Na 
nabożeństwie  brakło niestety  naszych ewangelickich żołnierzy,  ponieważ 
zostali oni, jak to już wspomniałem, wysłani do zagłębia dąbrowieckiego, 
a potem na front lwowski, dokąd już w styczniu poszedł był przed wybu-
chem walk z Czechami jeden batalion naszego pułku.

Na froncie polsko-ukraińskim pod Lwowem

Wybrałem się  na front  lwowski  na dwa tygodnie,  by dla  naszych żołnie-
rzy odprawić nabożeństwa postne i wielkanocne. Wyjechałem 9 kwietnia: 
Wielkanoc wypadała na 20 kwietnia. Pułk nasz stał między Sądową Wisz-
nią  a  Gródkiem Jagiellońskim;  bronił  on  ważnego odcinka  kolei,  prowa-
dzącej  z  Przemyśla  do otoczonego przez  Ukraińców Lwowa.  Linia  ta  zo-
stała raz nawet przerwana przez Ukraińców. Pułk nasz dzielnie tu spełnił 
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swoje zadanie. Batalion nasz, który już w styczniu odszedł pod Lwów, miał 
nadzwyczaj  ważny  i  bardzo  trudny  odcinek  koło  Lubienia,  znanej  miej-
scowości kąpielowej. Do linii bojowej można tam było dojść tylko wąskim 
przesmykiem, ze wszystkich stron otoczonym przez Ukraińców. Odcinek 
ten  trzymał  batalion  dzielnie  przeszło  dwa  miesiące.  Został  on  stamtąd  
zluzowany właśnie w dniach mojego przybycia na front polsko-ukraiński. 
Słyszałem  wiele  opowiadań  o  ciężkich  czasach,  jakie  tam  przeżyli  nasi  
Ślązacy.

Wysiadłem po długo trwającej jeździe na stacji w Rodatyczach, bardzo 
wielkiej  wiosce  o  ludności  mieszanej,  polskiej  i  ukraińskiej,  z  Kościołem  
katolickim,  który  tam  się  identyfikuje  z  Polską,  i  ruską  cerkwią.  Tam  się  
dowiedziałem, że dowództwo pułku naszego chwilowo znajduje się w po-
bliskim  Barze  i  tam  zaraz  podążyłem  razem  z  swym  ordynansem,  Mo-
linskiem. Bar jest to niewielka wioska, położona wśród lasów, o ludności 
prawie że zupełnie polskiej; posiada katolicką kaplicę, do której dojeżdżał 
ksiądz skądinąd. Zgłosiłem się w dowództwie. Dowódcą był płk Obracaj, 
ewangelik, pochodzący ze Śląska; szefem sztabu był kapitan Hulka. Oby-
dwu  spotykałem  później  często  w  Krakowie.  Ułożyliśmy  program  nabo-
żeństw dla  pułku  na  przeciągu  dwóch tygodni.  Zamieszkałem u  jednego  
z polskich chłopów; chata była czysta i dobrze zbudowana. Dano mi świet-
licę z piecem kamykowym, ale w kuchni nie było jeszcze pieca kuchenne-
go, tylko nalepa. 

Pierwsze nabożeństwo odprawiłem w piątek, dnia 11 kwietnia w Mi-
latynie.  Nabożeństwo odbyło się w sali  szkolnej.  Wzięło w nim udział  45 
żołnierzy,  z  czego  36  przystąpiło  do  Komunii  Świętej.  Po  nabożeństwie  
udałem  się  do  linii  frontowej,  aby  i  tam  odwiedzić  żołnierzy,  którzy  nie  
mogli przyjść na nabożeństwo. Była to moja ostatnia wizytacja frontu bo-
jowego, bo od tego czasu już więcej w linii bojowej nie byłem.

Dla  przygotowania  nabożeństwa  w  Dobrzanach  udałem  się  tam  już  
dzień  przedtem  do  stojącego  tam  batalionu,  na  którego  czele  stał  mjr  
Topoliński,  zakwaterowany  ze  sztabem  we  folwarku.  Zwłaszcza  w  tym  
batalionie  sporo  było  ewangelików,  wśród  których  miałem  swoich  zna-
jomych.  Zauważyłem  wielkie  przygnębienie  z  powodu  wypadków  na  
Śląsku i  wielkie obawy co do przyszłych jego losów. Musiałem użyć całej  
siły  swego  ówczesnego  optymizmu,  aby  i  podczas  prywatnych  rozmów,  
a potem w kazaniu podnieść wątpiących na duchu i w ten sposób ułatwić 
im  spełnienie  ciężkiego  obowiązku,  do  którego  zostali  powołani  tam  na  
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wschodzie,  daleko  od  swoich  rodzinnych  stron.  Pytaniom,  co  na  Śląsku  
nowego, nie było końca. Zabawiłem aż do zmierzchu.

Kiedym  wieczorem  koło  lasu  przez  pola  szedł  z  powrotem  do  Baru,  
ktoś z lasu strzelił  do mnie; kula świsnęła mi koło głowy. Upadłem zaraz 
na ziemię, by się zabezpieczyć przed dalszymi strzałami, a kiedy się te nie 
powtórzyły,  po  chwili  wstałem i  uciekłem dalej  od lasu.  Na szczęście  już  
też zmrok zapadł i powtórny napad był utrudniony. Tak wróciłem cało do 
domu.  Opowiadano mi,  że  wszędzie  po  lasach  są  rozproszeni,  uzbrojeni  
Ukraińcy, często chłopi, którzy mają pod dostatkiem broni z czasów woj-
ny  i  strzelają  do  Polaków.  Odradzano  mi  stanowczo  chodzenia  samemu,  
zwłaszcza po lesie.

Na  nabożeństwo  w  Dobrzanach  w  niedzielę  kwietnią  przyszło  prze-
szło 200 żołnierzy, między nimi sporo katolików, którzy nie mieli również 
kapelana. Do Komunii Świętej przystąpiło 45 żołnierzy.

W następny dzień odprawiłem nabożeństwo polowe w samym Barze. 
Przyszło 80 żołnierzy, z czego do Komunii Świętej przystąpiło 32, między 
innymi i dowódca pułku.

We wtorek wybrałem się do Lwowa, aby tam na Wielki Piątek przygo-
tować  nabożeństwo  dla  ewangelików rozproszonych  po  różnych  oddzia-
łach,  broniących  Lwowa  i  okolicy.  Miasto  przedstawiało  smutny  widok  
zniszczenia.  Przez  pół  roku  trwały  walki  w  samem  mieście.  Austriacy  
wojskowe  magazyny  wydali  Ukraińcom,  którzy  daleko  lepiej  byli  uzbro-
jeni  niż  Polacy  i  długo  się  mogli  bronić.  Walki,  w  których  brały  udział  
po stronie polskiej nieraz prawie że dzieci, sławne Orlęta Lwowskie, były 
zaciekłe.  Nieraz  część  ulicy  była  obsadzona przez  Polaków,  a  część  przez  
Ukraińców, ba, były takie wypadki, że pojedyncze gmachy były w rękach 
obydwu stron walczących, jak np. poczta, gdzie na jednym piętrze walczyli 
Polacy,  a  na  drugim  siedzieli  Ukraińcy,  póki  się  ich  nie  udało  wykurzyć  
przez pożar.  Wskutek tego miasto,  piękny skądinąd Lwów, przedstawiało 
smutny obraz  zniszczenia.  Okna powybijane  i  zabarykadowane deskami,  
mury podziurawione od kul.

Kiedym  przyjechał  do  Lwowa,  główna  część  miasta  była  w  polskich  
rękach, ale jeszcze niebezpiecznie było chodzić w niektórych dzielnicach. 
Najbliższa okolica była natomiast w ręku Ukraińców, a zwłaszcza pagórki 
od południa, skąd nieraz do miasta padały strzały.

Celem  zdobycia  tych  wzgórz  przygotowywano  właśnie  wielką  ofen-
sywę,  aby  je  posiąść  na  Wielkanoc.  Wobec  tych przygotowań i  mających 
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bezpośrednio  nastąpić  walk  nie  mogłem odprawić  nabożeństwa  wojsko-
wego, bo żołnierzy nie można było wypuścić z linii bojowej.

Z  tego  powodu  poodwiedzałem  tylko  szpitale,  złożyłem  wizytę  ko-
ledze  ks.  dr.  Kesselringowi,  pastorowi  lwowskiemu,  i  wybrałem  się  z  po-
wrotem  do  śląskiego  pułku,  aby  tam  jeszcze  w  Wielki  Piątek  odprawić  
nabożeństwo. 

W  Gródku  Jagiellońskim,  w  dowództwie  grupy  gen.  Sikorskiego,  
otrzymałem  wskazówki,  na  podstawie  których  odszukałem  nasz  bata-
lion, który właśnie został zluzowany z Lubienia, a z Cieszyna wyszedł już 
w styczniu.  Znajdował  się  on w okolicy  Gródka Jagiellońskiego w malut-
kiej wiosce Ebenau, niemieckiej katolickiej kolonii.

Na  czele  batalionu  stał  major  Stroński,  nadzwyczaj  dzielny  i  zacny  
człowiek,  który  chlubnie  się  odznaczył  na  froncie  polsko-ukraińskim,  
gdzie  też  poległ  podczas  naszej  ofensywy  w  lecie  tego  samego  roku;  zo-
stał  przewieziony  do  Cieszyna  i  pochowany  na  ewangelickim  cmentarzu  
w  Cieszynie  w  rodzinnym  grobowcu;  sam  był  katolikiem,  ale  rodzina  ze  
strony żony była ewangelicką. Pod względem wyznaniowym był on bardzo 
wyrozumiałym i wziął też udział w naszym nabożeństwie.

Nabożeństwo  w  Wielki  Piątek  zdążyłem  odprawić  dopiero  o  godzi-
nie 3 po południu. Wzięło w nim udział blisko 150 żołnierzy, w tym wielu 
katolików.

Po  nabożeństwie  pozostałem  w  Ebenau,  ponieważ  zamierzałem  od-
prawić  również  w  Niedzielę  Wielkanocną  nabożeństwo  ze  spowiedzią.  
Mieszkałem razem z  kilku  innymi  oficerami,  pomiędzy  którymi  był  por.  
Cienciała, dzisiejszy inspektor szkolny w Ostrzeszowskim, poznańskie wo-
jewództwo. Wieczorem opowiadali mi obszernie o swoich przejściach na 
ciężkim odcinku w Małym Lubieniu. I ja wiele musiałem opowiadać o na-
szych ciężkich przejściach na Śląsku Cieszyńskim.

Wielka Sobota była bardzo niespokojna. Od wczesnego ranka huczały 
na całym froncie armaty, zwłaszcza od strony Lwowa szedł ciężki pomruk 
dział – była to nasza ofensywa, zmierzająca do tego, by Ukraińców tak da-
leko odrzucić od Lwowa, by nie mogli już ostrzeliwać miasta. Ofensywę tę 
już  od dawna przygotowywano.  Ściągnięto z  Poznańskiego sporo żołnie-
rzy,  a  dla  zmylenia  Ukraińców  uderzano  przedtem  raz  w  tym,  drugi  raz  
w innym miejscu. Sam byłem zaraz po moim przyjeździe na front ukraiń-
ski  świadkiem,  jak  baterie  poznańskie  z  szaloną  szybkością  przejeżdżały,  
z miejsca na miejsce, oddawały masę strzałów i znów prędko leciały dalej, 
by za chwilę powtórzyć to samo w innym miejscu, tak aby się Ukraińcom 



207

zdawało,  że  tu właśnie  mamy masę artylerii  i  że  może tu nastąpi  ofensy-
wa; a tymczasem wszystko skupiano koło samego Lwowa i tu też nastąpi-
ło  uderzenie,  które  uwieńczone  zostało  pełnym  powodzeniem  –  miasto  
Lwów  zostało  zupełnie  oswobodzone  od  wszelkiego  niebezpieczeństwa  
i  otrzymało  w  ten  sposób  piękny  podarek  świąteczny,  na  który  bohater-
stwem swych dzieci w pełni zasłużyło.

Ponieważ  Ukraińcy,  którzy  na  odcinku  koło  nas  wielkie  mieli  siły,  
mogli  rozpocząć  tu  przeciwnatarcie,  przeto  u  nas  wszystko  musiało  być  
w  pogotowiu;  przez  całą  noc  wszystko  czuwało,  ja  położyłem  się  spać  
w ubraniu, aby każdej chwili być gotowym. Przed kilku dniami Ukraińcy 
strzelali na Ebenau zapalnymi granatami i spalili  gospodarstwo obok nas 
i  ostrzeliwanie takie mogło się powtórzyć. W nocy jednak umilkły działa 
na całym froncie; Ukraińcy poniósłszy klęskę, przegrupowywali się, a my, 
osiągnąwszy zwycięstwo, wstrzymaliśmy ogień.

Niedziela  Wielkanocna  była  zupełnie  spokojna.  Odprawiłem  nabo-
żeństwo polowe, w którym wziął udział cały batalion. Do Komunii Świętej 
przystąpiło 45 żołnierzy. 

W  Poniedziałek  Wielkanocny  odprawiłem  nabożeństwo,  również  
polowe,  we  folwarku  w  Dobrzanach;  i  tu  przyszedł  na  nabożeństwo  cały  
batalion, ponieważ katolicy również nie mieli kapelana swojego, a do koś-
cioła było daleko.

W następny dzień odprawiłem jeszcze nabożeństwo we Wołczuchach. 
Ponieważ dął zimny wiatr, musieliśmy je odprawić w stodole.

Poodwiedzawszy  wszystkie  śląskie  oddziały  na  ukraińskim  froncie  
i odprawiwszy wszędzie nabożeństwa, wybrałem się w drogę powrotną do 
Cieszyna, gdzie na 3 maja jako w święto narodowe miałem odprawić uro-
czyste nabożeństwo wojskowe.

Na tle tego nabożeństwa wyniknął pomiędzy mną a brygadierem La-
tinikiem  i  komendantem  garnizonu,  podpułkownikiem  Mroczkowskim,  
poważny zatarg, który się oparł o Ministerstwo Spraw Wojskowych i przy-
śpieszył potem mój awans i przeniesienie mnie do Krakowa.

Podpułkownik  Mroczkowski  był  fanatycznym  katolikiem;  do  mnie  
jako  duchownego  ewangelickiego  odnosił  się  z  widoczną  niechęcią.  Raz  
na bankiecie, w którem brało udział bardzo wielu ewangelików, rozpoczął 
swoje przemówienie od słów: „Nie mamy w Polsce króla, ale za to mamy 
królową Polski, Matkę boską częstochowską”..., słowa te mocno podkreślił 
i  wypowiadając  je,  patrzał  na  mnie,  jakie  one  wrażenie  na  mnie  wywrą.  
Oczywiście my, ewangelicy, byliśmy bardzo zbudowani.
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W rozkazie o nabożeństwie trzeciomajowym pominął zupełnie nabo-
żeństwo ewangelickie, mimo że było zgłoszone. Zaprotestowałem oczywi-
ście przeciw temu energicznie, bo przecież nieodprawienie w ten dzień na-
bożeństwa ewangelickiego w naszym w tak znacznej mierze ewangelickim 
Cieszynie  byłoby  zrobiło  jak  najgorsze  wrażenie  i  zaszkodziłoby  sprawie  
polskiej.  Na  moją  interwencję  u  brygadiera  Latinika  do  rozkazu  nr  66  
ogłoszono następujący dodatek:

„Jutro  (3  maja),  o  godzinie  9  odbędzie  się  nabożeństwo  wojskowe  
w  kościele  ewangelickim.  Żołnierze  wyznania  ewangelickiego,  pod  do-
wództwem 1 oficera oraz oficerów tegoż wyznania, o ile służba na to po-
zwala,  mają  wziąć  udział  w  tym  nabożeństwie.  Zarówno  oficerowie,  jak  
i żołnierze muszą  jednak  o  godzinie  11  przed  południem  wziąć  udział  
w mszy polowej i paradzie”.

Poszedłem do ppłk.  Mroczkowskiego i  zwróciłem mu uwagę na nie-
właściwość  wydanego  rozkazu,  który  zmusza  ewangelików  do  wzięcia  
udziału w katolickiej mszy, i zaznaczyłem, że takie postępowanie musi za-
szkodzić państwowym interesom Polski w Cieszyńskim, które w znacznej 
mierze jest  ewangelickie.  Mimo to rozkazu nie  zmienił  i  w nabożeństwie 
na 3 maja w naszym kościele wzięła udział znikoma liczba żołnierzy ewan-
gelików. Było natomiast sporo ludności cywilnej, zdziwionej tym, że na na-
bożeństwie wojskowym nie ma prawie żołnierzy ani delegacji wojskowej.

Po nabożeństwie zaszedłem do bryg. Latinika, aby jeszcze raz zapro-
testować przeciw takiemu postępowaniu. Oświadczył on, że msza polowa 
należy do parady,  a  ponieważ w paradzie  wszyscy żołnierze muszą wziąć 
udział,  więc  on  nie  mógł  inaczej  postąpić.  Oświadczyłem  mu  na  to,  że  
będę  musiał  w  sprawie  tej  odnieść  się  do  swojego  Konsystorza,  a  on  za-
powiedział,  że sprawę przedstawi w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Ja 
chwilowo  sprawy  nie  załatwiałem,  chcąc  ją  osobiście  przy  sposobności  
omówić w Konsystorzu w Warszawie. 

Po  pewnym  czasie  otrzymałem  wezwanie  do  szefa  naszego  sztabu,  
który mi przeczytał ostrą naganę dla mnie z Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych,  że  sprzeciwiłem się  wykonaniu wydanego rozkazu.  Oświadczyłem 
na to stanowczo, że w takim razie bryg. Latinik nieściśle przedstawił całą 
sprawę w Ministerstwie Spraw Wojskowych, ponieważ ja przecież nikogo 
nie odmawiałem, od spełnienia wydanego rozkazu, zwracałem tylko uwa-
gę  na  niewłaściwość  tego  rozkazu,  a  u  brygadiera  Latinika  byłem  już  po  
nabożeństwie,  a  więc  nie  może  tu  być  nawet  mowy,  bym  w  jakikolwiek  
sposób sprzeciwiał się wykonaniu rozkazu, skoro rozkaz już był wykonany. 
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Poprosiłem o pozwolenie na wyjazd w tej sprawie do Warszawy, które też 
otrzymałem.

W Warszawie szef Sekcji Religijno-Wyznaniowej, mjr Pieracki67, przy-
znał mi zupełną słuszność, cofnął naganę i zapowiedział mi awans i prze-
niesienie mnie na wyższe stanowisko jako kapelana ewangelickiego na całe 
Dowództwo Okręgu Generalnego „Kraków”.

Byłem z tego zupełnie zadowolony, bo rozszerzało to zakres mojego 
działania. Wprawdzie w Cieszynie praca też była: w szpitalach, gdzie wielu 
było chorych jeszcze z czasów wojny światowej; była praca pomiędzy lud-
nością cywilną, gdzie urządzałem czasami odczyty lub wygłaszałem prze-
mówienia, jak np. na 4 i 11 maja na naszych ewangelickich wieczorkach 
w Domu Narodowym; ale zbyt mało było ewangelickich żołnierzy w sa-
mym Cieszynie, ponieważ nasz śląski pułk wciąż pozostawał na froncie, 
a tymczasem w Krakowie i innych garnizonach Krakowskiego Okręgu Ge-
neralnego sporo było żołnierzy ewangelików, którzy potrzebowali opieki 
religijnej.

Przy sposobności pobytu w Warszawie postanowiłem poruszyć rów-
nież sprawę organizacji naszego duszpasterstwa wojskowego. Zaszedłem 
do generalnego superintendenta ks. Burschego, który mnie upoważnił 
do poczynienia w tej sprawie kroków u władz wojskowych. Za pośredni-
ctwem szefa Sekcji Religijno-Wyznaniowej, mjr. Pierackiego, otrzymałem 
posłuchanie u Ministra Spraw Wojskowych, gen. Leśniewskiego. Wypy-
tywał się on mnie dosyć dokładnie o warunkach pracy duszpasterskiej 
wśród żołnierzy ewangelickich i polecił mi w sprawie organizacji zwrócić 
się do Kurii Biskupiej, która również opracowywała organizację służby 
duszpasterskiej, i potem poczynić odpowiednie kroki celem ruszenia tej 
sprawy z miejsca.

Zaszedłem do Kurii Biskupiej, ale jak przewidywałem, w sprawie or-
ganizacji służby duszpasterskiej niewiele tam skorzystałem. Natomiast 
pokazano mi tam podanie ks. proboszcza Paszki o przyjęcie go do wojska 
polskiego; ks. Paszko przewidziany był, jak mi już przedtem wspomniał 
gen. sup. ks. Bursche, na naczelnego kapelana ewangelickiego w wojsku. 

67 Bronisław Pieracki (1895–1934) był zasłużonym politykiem i oficerem Wojska Polskiego. Zo-
stał pierwszym szefem Sekcji Religijno-Wyznaniowej w Ministerstwie Spraw Wojskowych, która 
powstała w 1919 r. Był ministrem spraw wewnętrznych i bliskim współpracownikiem Józefa Pił-
sudskiego. Zginął w wyniku zamachu dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów 
w 1934 r.
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Mówiono  mi  w  Kurii  Biskupiej,  że  zachodzi  do  nich  i  ks.  Gloeh68,  który  
również  czyni  starania  o  mianowanie  go  naczelnym  kapelanem,  i  że  nie  
wiedzą, co z całą tą sprawą zrobić.

Powiedziałem, że miarodajne koła ewangelickie popierają kandydatu-
rę  ks.  Paszki  i  że  w  ogóle  cała  ta  sprawa  powinna  być  przekazana  Sekcji  
Religijno-Wyznaniowej, jako tam należąca.

Poczyniłem  teraz  starania  u  różnych  kompetentnych  czynników  
o  zwołanie  konferencji  w  sprawie  organizacji  naszej  służby  duszpaster-
skiej.  Konferencja  ta  odbyła  się  na  Zamku  Królewskim  w  Warszawie,  
zajętym wtenczas  przez  wojskowość.  Daty  już  nie  pamiętam.  Z  ramienia  
Konsystorza ewangelicko-augsburskiego był obecny ks. radca Loth, z Kon-
systorza ewangelicko-reformowanego, ks. superintendent Semadeni, dalej 
szef  Sekcji  Religijno-Wyznaniowej  mjr  Pieracki,  jeszcze  ktoś  z  oficerów  
sztabu i ja.

Po  przedstawieniu  stanu  rzeczy  przez  mjr.  Pierackiego  i  różnych  za-
pytaniach  ze  strony  konsystorskich  przedstawicieli  proszono  mnie  jako  
tego, który już od kilku lat w wojsku pracuje, o postawienie odpowiednich 
wniosków.

Zaproponowałem, by na czele ewangelickiego duszpasterstwa wojsko-
wego obu głównych odłamów Kościoła ewangelickiego, to znaczy wyzna-
nia luterańskiego i kalwińskiego, stanął jeden naczelny kapelan z tytułem 
seniora ewangelickiego.

Zaznaczyłem,  że  obydwa  wyznania  ewangelickie  są  tak  pokrewne,  
a niejednolitość kierownictwa może tylko utrudniać pracę, jak to widzia-
łem podczas swej dotychczasowej służby w wojsku, tak iż najbardziej wska-
zaną by było rzeczą, by przed mianowaniem seniora ewangelickiego przez 
Ministra Spraw Wojskowych porozumiały się zawsze obydwa Konsystorze 
pomiędzy sobą i przedstawiły jednego kandydata na to stanowisko.

Zdanie to spotkało się z ogólną zgodą wszystkich zebranych.
Nie zgodził się na ten punkt widzenia gen. sup. ks. Bursche, któremu 

potem  przedłożono  wnioski  konferencji,  i  zostało  mianowanych  dwóch  
seniorów,  jeden  dla  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego,  a  drugi  dla  
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

68  Feliks  Gloeh  (1885–1960)  był  naczelnym  kapelanem  wyznania  ewangelicko-augsburskiego  
i  dyrektorem  ewangelickiego  gimnazjum  im.  Mikołaja  Reja  w  Warszawie  (dziś  XI  Liceum  Ogól-
nokształcące). Wcześniej był zaangażowany w działalność narodową na Mazurach. Był redaktorem 
różnych pism patriotycznych i religijnych.
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I  wykazuje  praktyka,  że  takie  załatwienie  nie  było  i  nie  jest  dobre.  
Istnienie  dwóch  senioratów  wywołuje  trudności  w  sporządzaniu  wyka-
zów,  ponieważ  żołnierze  często  identyfikują  reformację  z  wyznaniem  
reformowanym.

Przy korpusach kapelan ewangelicki istnieje dla obydwu wyznań i nosi 
tytuł  ewangelickiego,  a  nie  ewangelicko-augsburskiego  i  ewangelicko-
-reformowanego,  i  załatwia  wszystko  ku  ogólnemu  zadowoleniu,  a  w  na-
czelnym kierownictwie jest rozdwojenie, ba później spowodowano jeszcze 
większe rozbicie: przy opracowaniu następnych wydań organizacji uchwa-
lono dać osobny seniorat jeszcze Kościołowi Ewangelicko-Unijnemu z by-
łej dzielnicy pruskiej, i to zupełnie bez podstawy.

Kościół  ten nie stanowi bowiem bynajmniej  osobnego wyznania.  Na 
podstawie rozkazu króla pruskiego w roku 1817 Kościół ewangelicki luter-
ski i ewangelicki reformowany w Prusach zostały zmuszone do stworzenia 
jednej wspólnej organizacji kościelnej zwanej unijną, zachowały przy tym 
jednak  każdy  swoją  odrębność  wyznaniową,  nie  istnieje  więc  absolutnie  
wyznanie  ewangelicko-unijne.  Nasze  zaś  wojskowe  senioraty  w  Warsza-
wie są tworem wybitnie wyznaniowym i noszą też tytuły: Senior Wojsko-
wy  Wyznania  Ewangelicko-Augsburskiego  i  Senior  Wojskowy  Wyznania  
Ewangelicko-Reformowanego,  a  mimo  to  utworzono  odrębny  seniorat  
z tytułem: Senior Wojskowy Wyznania Ewangelicko-Unijnego, chociaż ta-
kiego wyznania nie ma.

Skoro  ten  seniorat  będzie  obsadzony,  można  sobie  wyobrazić,  jakie  
rozbicie pracy i niesnaski z tego nastąpić mogą.

Sprawa  organizacji  naszego  duszpasterstwa  wojskowego,  moim  zda-
niem, została wypaczona już w samym zarodku.

Wracając po wymienionej konferencji z Warszawy, zawadziłem o Kra-
ków, by wyszukać sobie mieszkanie, skoro tam wkrótce miałem być prze-
niesiony.  Wyszukałem je  sobie  przy ul.  Straszewskiego nr  2,  pod samym 
Wawelem i kiedy wyszedł oficjalny rozkaz o przeniesieniu moim do Kra-
kowa,  opuściłem  Cieszyn  i  razem  z  nowym  swym  ordynansem,  Pawłem  
Skupieniem  z  Dobracic,  wybrałem  się  na  nową  swą  placówkę;  było  to  
3 września 1919 roku i odtąd stale pracuję w Krakowie.

Dla ostatecznego zlikwidowania w moich stosunkach skutków wojny 
wybrałem się w grudniu 1919 roku do Gorycji, aby rozwiązać swój stosu-
nek ze zborem w Gorycji, i do Lublany, aby stamtąd zabrać swoje meble.

Przez  granicę  jugosłowiańską  na  Grac  nie  mogłem się  nijak  przebić,  
bo akurat stemplowano w Jugosławii korony austriackie i nikogo tam nie 
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wpuszczano. Musiałem więc zrobić wielkie koło na Salzburg i tamtędy do-
stałem się do Włoch, gdzie leżała moja dawna Gorycja. W Gorycji pozo-
stała garstka ewangelików. 

Czuli do mnie żal, że nie wróciłem do nich po ustaniu wojny, ale trud-
no, granice po moim wyzdrowieniu w grudniu 1918 roku były prawie że 
zamknięte, a moim obowiązkiem było pracować w odrodzonej Ojczyźnie. 
Wobec tego Zbór odstąpił kościół i plebanię włoskim metodystom, którzy 
zobowiązali się odnowić kościół; o odnowienie plebanii postarałem się już 
ja sam pod koniec wojny, jak o tym poprzednio pisałem.

Zwołano zgromadzenie zborowe, odprawiłem nabożeństwo pożegnal-
ne i wyjechałem do Triestu, aby stamtąd w konsulacie jugosłowiańskim 
otrzymać pozwolenie na wjazd do Lublany. Nie otrzymałem go. Po tygo-
dniu jednak stemplowanie pieniędzy skończono i dotarłem do Lublany.

Tu zaledwie miałem dzień czasu, aby załatwić sprawy przewozu mebli, 
bo miano mnie doczepić do czesko-słowackiego pociągu ewakuacyjnego, 
który z Poli wywoził majątek obywateli czesko-słowackich i na drugi dzień 
miał przejeżdżać przez Lublanę. Jeszcze nie zdążyłem załadować mebli, kie-
dy lokomotywa przyjechała po mój wagon, tak że zapomniałem w pośpie-
chu kilka rzeczy, ale z drugiej strony zadowolony byłem, że nie musiałem 
czekać długo i mogłem mieć nadzieję, że na święta zdążę do Krakowa.

Rozpoczęła się długa, uciążliwa jazda pociągiem towarowym. Za-
mieszkałem w wagonie, gdzie były moje meble. Był to wprawdzie wagon 
kryty, ale nie dawał wielkiej ochrony przed zimnem, a jak na nieszczęście 
rozpoczęły się wielkie mrozy, kiedyśmy jechali przez Alpy. Piecyka nie 
miałem, więc marzłem bardzo. Raz w nocy zamarzła mi do kropli woda 
we wiadrze. Całe szczęście, że miałem materace i kołdry i pod niemi spę-
dziłem główną część podróży. Raz jednak po południu, kiedym zmęczony 
zdrzemnął się, zamarzły mi na nogach zmoczone buty; obudziłem się na 
szczęście na czas, ale bólu miałem dosyć. Najgorsze było to, że towarowy 
pociąg stawał daleko poza stacjami, tak że trudno było zdobyć coś ciepłego 
do zjedzenia. Na sam koniec w całej pełni musiałem jeszcze zażyć niedoli 
tułaczki wojennej. Patrzałem się już niekiedy z niechęcią na te meble, które 
tyle mnie kłopotu kosztowały: wśród niebezpieczeństwa ostrzeliwania wy-
woziłem je z Gorycji, w Lublanie z największym trudem, jak to opisałem 
przedtem, wynieśliśmy ciężkie od książek i archiwum gorycyjskiego meble 
na dach kościoła, gdzie miały być przechowane, a za chwilę musieliśmy je 
znowu stamtąd znosić, bo kurator miał dziecinną obawę, by się kościół nie 
zawalił od ciężaru mebli, a teraz te kłopoty ciężkiej jazdy z nimi! A jednak 
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meble te były mi świadkiem miłych chwil w Gorycji; niektóre z nich szły 
ze  mną przez  życie  od czasów moich studiów uniwersyteckich,  jak moje  
miłe  harmonium,  które  zakupiłem  jeszcze  w  Niemczech  w  roku  1907;  
niektóre przeszły ze mną czasy skoczowskie. A potem te książki, które się 
z zamiłowaniem czytało i zbierało już od czasów gimnazjalnych! Brakło tu 
już niestety różnych zeszytów, które zbierałem sobie na pamiątkę już na-
wet ze szkoły ludowej, a potem w Cieszynie – rozerwane zostały w Gorycji 
przez granaty i zniszczone przez deszcz, tak że nie warto było tego wywo-
zić z Gorycji; ale wiele owych książek pozostało.

Drogie mi one były i są zawsze. Meble mogłem sprzedać w Lublanie, 
i to nawet nieźle, ale miałem porzucić tych towarzyszy życia? Nie, one się 
człowiekowi  stają  po  prostu  przyjaciółmi,  tym  bardziej  takim  samotni-
kom, jakim ja jestem. Człowiek wśród nich czuje się u siebie w domu. Nie 
dziwię  się,  że  zmarłym poganom do  grobu  kładli  umiłowane  przez  nich  
przedmioty.

Moje stare graty! Patrzyłem na nie zmarznięty w wagonie – zabrudzo-
ne, zakurzone, szkła powybijane, marmury pokradzione, a jednak zacho-
wane mi z tej okropnej zawieruchy wojennej i teraz jadę z nimi do nowego 
mieszkania, by z nimi rozpocząć nowy okres życia.

I  radość  na  nowo  wstępowała  w  serce  i  powtarzałem  sobie:  Doja-
dę!  A  było  trzeba  to  sobie  powtarzać,  bo  pociąg  raz  w  raz  przystawał.  
W  Mürzzuschlag  powiedziano  nam:  Będziecie  tu  stali  nie  wiadomo  jak  
długo – węgla nie ma! Czesi nie dostarczyli węgla. W roku 1919 to z wę-
glem wielki był kłopot, brakowało go jeszcze wszędzie, a zwłaszcza w pań-
stwach, które kopalń nie miały prawie, jak Austria. Dziś jest nadmiar wę-
gla, wtedy go brakowało. Głównym dostawcą węgla dla Austrii byli wtedy 
Czesi. Nie dali węgla, niech czeski pociąg ewakuacyjny sobie stoi, tak za-
decydowali  Niemcy kolejarze w Mürzzuschlag;  a  Czechów w Austrii  bar-
dzo nie lubiano! 

I byłbym tam Bóg wie jak długo stał, ale poszedłem do naczelnika sta-
cji, przedstawiłem się mu jako Polak, którego przypadkiem doczepiono do 
pociągu czeskiego i poprosiłem go o przyczepienie mnie do innego pocią-
gu, bo inaczej nie zdążę do polskiego pociągu ewakuacyjnego w Wiedniu, 
który miał za dwa dni wyjeżdżać. Był bardzo grzeczny i od razu kazał mój 
wagon doczepić do pośpiesznego pociągu żywnościowego, który za chwilę 
miał odjechać do Wiednia. Jechałem teraz jak pan i zdążyłem na czas do 
Wiednia, skąd w następny dzień polskim pociągiem ewakuacyjnym wyje-
chałem dalej do Polski.
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Radość ogarnęła serce,  kiedym widział wyłaniający się z oddali  stary 
Kraków. Po ciężkiej podróży byłem u celu!

Zakończenie

W samą wigilię gotów byłem z przewozem i ustawieniem rzeczy w swoim 
mieszkaniu.

Kiedym wieczorem na harmonium zagrał nasze godowe pieśni, przy-
pomniała się mi wigilia roku 1913, kiedym tak samo gotów był na wigilię 
z  urządzeniem nowego mieszkania  w Gorycji  jako nowo wybrany pastor  
i  kiedyśmy to  razem z  siostrą  Ewcią  tak  głośno śpiewali  nasze  pieśni  go-
dowe i grali na harmonium, aż huczało po wielkiej i pięknej farze gorycyj-
skiej. Uśmiechnęło się mi wtedy życie i zapowiadała się piękna przyszłość 
– przyszła wojenna tułaczka!

Teraz  po  sześciu  latach  rozglądam się  dokoła  siebie:  Te  same meble,  
inne mieszkanie, do cna inne warunki życia i pracy. Skończyła się tułaczka 
wojenna! Cóż będzie dalej? Pytałem się siebie. 

Wtedy w roku 1919 na to nie mogłem oczywiście odpowiedzieć.
Dziś po jedenastu latach, kiedy spisuję i kończę te swe pamiętniki wo-

jenne, wiem, że były to również lata tułaczki. Opiszę je tu pokrótce.
Od rosyjskiej granicy poprzez całą Małopolskę aż do granicy czeskiej 

i  niemieckiej,  zawadzając  przy  tym  w  duszpasterskiej  swojej  działalno-
ści  nieraz  i  o  Warszawę,  a  nawet  o  Puck  nad  Bałtykiem,  Grodno  i  Wilno  
dalekie,  tułałem się  po  różnych  garnizonach  i  zborach,  szukając  naszego  
ewangelickiego  żołnierza,  skupiając  nasze  rozproszone  polskie  ewangeli-
ckie gromadki, służąc też nieraz Słowem Bożym i rozproszonym niemie-
ckim ewangelikom. Były miesiące, w których miałem do 20 dni wyjazdów, 
zwłaszcza  w  pierwszych  latach  służby  w  polskiej  armii,  kiedy  to  szpita-
le  pełne  były  chorych  jeszcze  z  czasów  światowej  wojny  i  pełne  chorych  
i  rannych z czasów naszych polskich wojen. Zwłaszcza okresy świąteczne 
i  okresy  zaprzysiężenia  rekrutów,  kiedy  to  trzeba  jechać  z  garnizonu  do  
garnizonu, były dla mnie bardzo ciężkie. Nieraz wprost opadałem ze znu-
żenia samą jazdą. Raz np. wracam do Krakowa wieczorem o godzinie 10 
z nabożeństwa w Rzeszowie, odbywszy przeszło 300 km podróży, i zastaję 
w domu telegram, wzywający mnie do ciężko chorego do Tarnopola przy 
rosyjskiej  granicy.  Pastora  nie  ma tam na miejscu,  a  zanimbym się  mógł  
porozumieć z pastorem lwowskim, chory mógł umrzeć. Trzeba więc było 
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samemu jechać. Znowu blisko tysiąc kilometrów tam i z powrotem. Wyje-
chałem o 2 w nocy, o 12 w południe byłem na miejscu i, udzieliwszy Ko-
munii Świętej, o 1 znowu wracałem do Krakowa.

Oprócz tego na dłuższy czas wziąłem na siebie udzielanie nauki reli-
gii  w gimnazjum w Nowym Sączu, ponieważ pastor miejscowy nie rozu-
miał po polsku. W ciągu 12 lat służby w polskiej  armii przejechałem po-
tąd w służbowych podróżach koleją  212 tysięcy  930 kilometrów,  w ciągu 
trzech  lat  służby  w armii  austriackiej  z  pewnością  jakich  80  tysięcy  kilo-
metrów  (kilkakrotne  przerzucanie  z  rosyjskiego  na  włoski  front  i  na  od-
wrót, jazdy z Ołomuńca, z Lublina po terenie okupacji austriackiej), razem 
okrągło 300 tysięcy kilometrów koleją.

Oprócz tego dla pogłębienia swoich wiadomości o świecie i ludziach, 
co  zawsze  jest  rzeczą  pożądaną  i  w  naszej  duszpasterskiej  działalności,  
wiele urlopów spędziłem za granicą i poznałem częściowo Rumunię, Wło-
chy  po  Neapol,  Jugosławię,  Czarnogórę  i  Albanię  po  Skutari,  Szwajcarię,  
Francję, południowe Niemcy, co oczywiście wymagało również przebycia 
wielu  tysięcy  kilometrów.  Ilość  przebytych  w 15  latach  służby  wojskowej  
kilometrów wystarczyłaby na 8-krotne objechanie kuli ziemskiej.

Kiedy się mnie kto pytał,  kiedy mnie może zastać w domu w Krako-
wie, musiałem nieraz żartobliwie odpowiedzieć: Ja w Krakowie jestem jed-
ną  nogą,  a  dwoma nogami  poza  Krakowem.  Sam się  sobie  dziwię,  kiedy  
sobie to wszystko przypominam, jak to mogłem przetrzymać, tym bardziej 
że przed kilku jeszcze laty kwatery podczas wyjazdów były nieraz wprost 
okropne. Przez długi czas zarządy hoteli były zmuszone do prawie bezpłat-
nych przydziałów pokojów dla  oficerów i  dawały  najgorsze  z  niemożliwą 
bielizną. Nieraz z hotelu uciekałem i prosiłem o przenocowanie w szpitalu. 
Żem się na tych noclegach nie nabawił zakaźnych chorób, łaska to Boża. 
Raz we Lwowie, gdy mi po godzinnym tułaniu się z hotelu do hotelu nie 
chciano  dać  służbowego  pomieszczenia,  musiałem  wziąć  żołnierza  z  na-
stawionym bagnetem i zdobyć sobie w ten sposób marny pokój. 

W kilku garnizonach mam krewnych lub dobrych znajomych, którzy 
mnie zawsze gościnnie podejmowali i w ten sposób ułatwiali mi znoszenie 
trudów, za co im tu serdeczne składam dzięki; ze znajomych wymienię tu 
przede  wszystkim  Państwo  inż.  Koziełów  w  Przemyślu  i  Państwo  Uhlów  
w Nowym Sączu, do których to garnizonów często zajeżdżałem. Domy te, 
w  których  panuje  duch  głęboko  pojętego  ewangelicyzmu  polskiego,  były  
mi i są zawsze nie tylko odpoczynkiem dla ciała, ale i pokrzepieniem dla 
duszy.
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Wielkim ułatwieniem mojej pracy w naszej armii był mi też serdeczny 
stosunek, jaki mnie łączył z moim przełożonym, ks. seniorem Ryszardem 
Paszką w Warszawie, człowiekiem, który na polu naszego duszpasterstwa 
wojskowego zdobył sobie wielkie zasługi. Jego to usiłowaniom udało się 
uzyskać i utrzymać w Warszawie nasz ewangelicki kościół garnizonowy, 
przerobiony na nasz kościół z dawnej rosyjskiej cerkwi prawosławnej.

W ciężkiej denerwującej pracy stargał sobie nerwy swoje i odszedł 
w zeszłym roku w stan spoczynku w młodym jeszcze stosunkowo wieku. 
Odejście jego było mi bardzo przykrym, bo umiał on ocenić pracę i gdzie-
kolwiek ją widział, popierał ją całym swym wpływem.

Muszę tu stwierdzić, że i ze strony różnych innych czynników woj-
skowych w pracy swojej zawsze doznawałem poparcia. Dowódcy Korpusu 
i szefowie sztabu w Krakowie, Przemyślu i Lwowie nieraz się w ciągu tych 
12 lat mojej pracy w polskiej armii zmieniali, ale każdy z nich, jako też 
i inne władze wojskowe życzliwie się do mnie odnosili.

Z duchowieństwem wojskowym innych wyznań, poza pojedynczymi 
wypadkami lekkich nieporozumień, któreśmy wnet usuwali, nie było tarć; 
każdy ma swój oddzielny teren pracy i praca ta przepisami dokładnie jest 
określona, tak że punktów tarcia jest bardzo mało.

Najbardziej niedogodną stroną pracy wojskowego kapelana to to, że 
się nie ma swojego stałego zboru, wciąż się poznaje nowych ludzi, z któ-
rymi się raz, kilka razy zetknie, a potem wychodzą z wojska i przychodzą 
nowi. Ale miała tu praca tułacza też i piękne strony: nie miałem nigdzie 
zboru, ale za to miałem ten zbór wszędzie, wszystkie zbory stały mi ot-
worem i z małymi wyjątkami rade były memu przybyciu. Na tle narodo-
wościowym dochodziło niekiedy do trudności w bardzo po niemiecku 
usposobionych zborach, ale były to rzeczy przemijające; przekonawszy się 
o mojej pracy, i takie zbory prędzej czy później życzliwiej zaczynały się 
do niej odnosić, a niektóre teraz stale proszą o jak najprędszy ponowny 
przyjazd.

Mogę z radością stwierdzić, że zdążyłem zainteresować zbory pracą 
nad żołnierzem i w tym kierunku dzisiaj dosyć się już robi i mam nadzieję 
na jeszcze piękniejszy rozwój tej sprawy.

Największą podnietą w tej trudnej pracy była mi zawsze radość nasze-
go żołnierza ewangelika, ilekroć się do niego zbliżyłem jako wojskowy pa-
stor. Nieraz po kilku zdaniach, serdeczniej wypowiedzianych do naszego 
żołnierza, widzę oczy pełne łez wdzięczności, a nieraz głębokiego wzru-
szenia. W Rzeszowie w szpitalu spotykam raz żołnierza chorego, który 
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się serdecznie rozpłakał, że widzi swojego pastora w naszym wojsku, bo 
w ogóle nie wiedział, żeby taki istniał i mówi mi, że zaraz do domu napisze 
o tym radosnym zdarzeniu. Takich wypadków miałem dużo.

Słowo Boże ma u tych żołnierzy grunt nadzwyczaj podatny i niejedno 
ze spraw religijnych, kościelnych, obywatelskich można im wytłumaczyć, 
a oni to z ust swojego wojskowego pastora bardzo chętnie przyjmują. 

W Wadowicach miałem raz dziwny wypadek: po pogrzebie jeńca bol-
szewickiego, ewangelika, odwiedzałem baraki chorych na ciężkie zakaź-
ne choroby, by udzielić Komunii Świętej życzącym sobie tego. Stanąwszy 
u progu jednego z baraków, pytam się głośno, kto tu ewangelik? Nie odzy-
wa się nikt, ale widzę, że w środku sali któryś z chorych prędko się kocem 
zakrywa. Zdziwiło mnie to, staję nad jego łóżkiem i jeszcze raz pytam: Kto 
z was jest ewangelikiem? Wychyli się głowa spod koca i nieśmiało mówi 
jeniec bolszewicki, Niemiec znad Wołgi: „Ja, ich bin evangelisch”. Posie-
działem z nim na chwilę i zapytałem się, czy by nie chciał przystąpić do 
Komunii Świętej. Z największym upragnieniem, odpowiada mi. Dałem 
mu Komunię Świętą i odchodząc już, pytam się go: Bracie, powiedz mi 
szczerze, dlaczegoś się z początku skrył? Ach, księże pastorze, odpowiada, 
przy pierwszym pytaniu, widząc oficera pytającego się, bo nie poznałem, 
żeby to pastor był, zląkłem się, czy to jakie prześladowanie nie przychodzi, 
bo w Rosji u nas to różne się rzeczy teraz dzieją, i odruchowo ukryłem się. 
Ale pod kocem przypomniałem sobie, jak to przed tygodniem gorąco się 
modliłem, by mi Pan Bóg przed śmiercią przysłał mojego ewangelickiego 
pastora z Komunii Świętej i kiedy ksiądz pastor po raz drugi się pytał, stało 
się mi pewnym, że to Bóg mnie wysłuchał.

Takie i tym podobne wypadki i zdarzenia dodawały mi zawsze pod-
niety do dalszej pracy. Były nieraz chwile, że w uciążliwej, długiej podróży 
mogłem posłużyć kilkunastu tylko ludziom, których potem już nie spot-
kałem, i nieraz pytałem siebie samego: Po cóż ta twoja praca, po cóż ta 
twoja ciągła tułaczka? Czy z tego co kiedy będzie? Takie wypadki, jako je 
powyżej opisałem, albo niekiedy znowu od czasu do czasu jakaś funkcja, 
w której brały udział masy ludu, przeważnie innego wyznania, słuchają-
ce z największą uwagą i dające potem nieraz wyraz wdzięczności swojej 
za słyszane słowo, to znowu mnie krzepiło i podnosiło, i przypominało 
mi słowo apostoła Pawła, również tułacza: „Bieżę, nie jako na niepewne; 
szermuję, nie jako wiatr bijąc” (1 List do Koryntian 9, 26) albo „Żem dar-
mo nie bieżał i darmo nie pracował” (List do Filipian 2, 16). A wierzę, że 
Bóg błogosławi ziarno nie tylko pełnymi garściami rzucane, ale również 
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i wsadzane w pojedyncze serca ludzkie. Z tą wiarą spoglądam wstecz na 
ten kończący się teraz okres mej tułaczej pracy wojskowej, bo tak się dziw-
nie złożyło, że kończąc te moje pamiętniki, kończę również pracę swoją 
w wojsku.

Okoliczności, związane z obsadzeniem urzędu naszego wojskowego 
seniora w Warszawie po ustąpieniu ks. seniora Paszki zmuszają mnie do 
wycofania się z pracy wojskowej. Od kilku lat byłem przewidziany na to 
stanowisko, co potwierdzały i kierownicze nasze sfery kościelne z ks. bi-
skupem Burschem na czele. Konsystorz bowiem na podstawie naszej or-
ganizacji przedstawia kandydata na urząd wojskowego seniora, a mianuje 
go potem Minister Spraw Wojskowych. Od szeregu lat zastępowałem też 
zawsze ks. seniora Paszkę, kiedy wyjeżdżał na urlopy. Oprócz mnie byłby 
w rachubę jako kandydat na urząd seniora wchodził jeszcze drugi nasz za-
wodowy kapelan, ks. Mamica69 z Poznania, starszy ode mnie wiekiem, choć 
krócej ode mnie służący we wojsku. Jego kandydaturę ks. biskup Bursche 
już jednak od kilku lat stanowczo z powodów nieznanych mi dokład-
nie odrzucił, tak że pozostawała tylko moja kandydatura. Mam przecież 
za sobą 15 lat pracy w wojsku, byłem pierwszym polskim ewangelickim 
kapelanem, mam Krzyż Walecznych, który się tylko na froncie zdobywa, 
i Złoty Krzyż Zasługi; mam pewnie wady swoje, ale skarg na mnie nigdy 
nie było żadnych i oto na urząd ten kierownicze sfery kościelne przezna-
czają ks. Gloeha, nauczyciela religii, młodszego urzędem od nas obydwu 
zawodowych kapelanów, który potąd w wojsku w ogóle nie pracował, a ze 
służbą tą chyba tylko to ma wspólnego, że przed 12 laty starał się również 
o urząd seniora wojskowego, jak to powyżej opisałem. Na moje zapytanie 
u Konsystorza, z jakich powodów zostałem pominięty, otrzymałem odpo-
wiedź, że Konsystorz „ma do mnie całkowite zaufanie”, a jeśliśmy zawodo-
wi kapelani zostali pominięci, to „Konsystorz uczynił to w przekonaniu, że 
w warunkach, jakie się ostatnio wytworzyły, lepiej będzie, jeżeli na urząd 
seniora powołany będzie kandydat z szeregów duchowieństwa cywilnego”.

Znam dokładnie cały przebieg sprawy i wiem, że takie pokierowanie 
nią, jak to uczyniono, nie było koniecznym. Zaznaczałem to dwukrotnie 
w swoich listach, że mnie osobiście o urząd ten nie chodzi, ba żebym się 
nawet na urząd ten w takich stosunkach nie nadawał. Zdawałem sobie 

69 Józef Mamica (1878–1940) był aktywnym uczestnikiem powstań śląskich i ewangelickim kape-
lanem Wojska Polskiego. W 1921 r. został mianowany na kapelana wyznania ewangelicko-augsbur-
skiego przy Dowództwie Okręgu Korpusu w Poznaniu. W 1940 r. został zesłany do obozu koncen-
tracyjnego w Mauthausen, gdzie zginął z powodu głodu i wycieńczenia.
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bowiem  dobrze  z  tego  sprawę,  że  nie  jestem  pionkiem,  którym  można  
dowolnie  ruszać,  ale  że  na  sprawy  naszego  duszpasterstwa  wojskowego  
patrzę  się  okiem  krytyka,  który  nabył  pewnego  doświadczenia  w  ciągu  
15  lat.  Rodzice  mi  zawsze  mówią,  że  ze  wszystkich  dzieci  byłem  ja  naj-
potulniejszy; dziś takim nie jestem. Życie, a zwłaszcza takie przejścia, jak 
ostatnie,  zrobiły ze mnie un enfant terrible  – strasznie niesforne dziecko, 
które  się  na  wszystko zgodzić  nie  potrafi.  I  takim już  chyba zostanę.  Ale  
upartym dzieciom nie daje się cukierka, tylko grzecznym. Te, które mają 
upartą  wolę,  idą w kąt.  Ja  wiem, że  są  wesela,  na które tylko te  panny są 
dopuszczane, które olej wyleją z lamp swoich – żyjemy przecież w czasach 
doskonałej elektryki!

Ale nauczono mnie tego w taki sposób i lekcja ta trwała tak długo, że 
zdrowiu mojemu bynajmniej  pożytku to  nie  przyniosło.  Uciążliwa praca  
z czasów wojennych i  powojennych, a zwłaszcza dziwny koniec tej  pracy,  
przyczyniły się do tego, że wojskowi lekarze, których prosiłem o zbadanie 
mego stanu zdrowia, po dłuższej obserwacji orzekli, iż do dalszej zawodo-
wej  służby  wojskowej  jestem  niezdolny,  wskutek  czego  wniosłem  już  też  
podanie o emeryturę. Poruszyłem tę sprawę dlatego, że ona już raz znalazła 
echo  w  „Pośle  Ewangelickim”  i  że  z  wielu  stron  otrzymuję  zapytania,  jak  
się ona właściwie przedstawia. Sądzę też, że przed opinią publiczną jestem 
zobowiązany usprawiedliwić swój krok, zdawałoby się tak dziwny. Nie fał-
szywa ambicja mi go dyktuje, ale poczucie tego, co słuszne a niesłuszne.

Mając  niedługo  odchodzić  w  stan  spoczynku,  pytam  się  siebie  jak  
przed 11 laty, kiedym osiadł w Krakowie: cóż będzie dalej? czy to koniec 
tułaczki?

Któż mi na to dziś odpowie?
Pismo  Święte  mówi,  że  pielgrzymami  tu  jesteśmy,  a  życie  nasze  cią-

głym bojem. Wiem, że idę na dalszą wojenną tułaczkę życia, bez niej zresz-
tą  życie  to  nawet  nie  miałoby  uroku.  Pamiętników  z  tej  dalszej  tułaczki  
chyba nie będzie co spisywać, bo każdy człowiek by je musiał pisać, wszy-
scyśmy bowiem tu w boju, wszyscy pielgrzymujemy do wyznaczonego od 
Boga celu.

Jeśli zaś spisałem ten pamiętnik z wielkiej wojny światowej i dodałem 
krótki opis swej pracy w armii polskiej, to uczyniłem to dlatego, że były to 
bardzo wyjątkowe warunki, w jakich mi przyszło jako kapelanowi praco-
wać; było mi też miło, że przez ogłaszanie tego pamiętnika mogłem znowu 
nawiązać duchową łączność z tymi, którzy ze mną te czasy przeszli.
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Choć zerwała się między nami nić bezpośredniej styczności, to jednak 
wielu z Was, z którymi się podczas wojskowej służby zetknąłem, przewija 
się nieraz przed oczyma mej duszy; przypominam Was sobie i teraz i wi-
dzę Was...

Widzę, jak Was straszna ręka nieubłagalnej wojny wyrywa z grona ro-
dzin Waszych, na które pada cień bladej trwogi i nieutulonego żalu; widzę, 
jak Wam nieswojsko w tym szarym, szerokim mundurze, jak Wam nie do 
twarzy i nie do duszy z tym na sztorc nastawionym bagnetem. Widzę Was, 
jak potem do gorycyjskiego kościółka przychodzicie, gdzie Was daleko za-
gnała zawierucha wojny, a obok Was pierwsze rodziny w ciężkiej żałobie! 
Widzę Was, już sam w mundurze, w tych niezliczonych salach ołomunie-
ckich i okolicznych szpitali; twarze Wasze bólem poprzekrzywiane, człon-
ki Wasze połamane i naciągane jakby na warsztaty tkackie, by je przedłu-
żyć. Widzę tam i Was młodych, pełnych życia, w legionowych mundurach, 
którzy się do wojenki uśmiechacie i jej szukacie, zamiast przed nią ucie-
kać. Śpiewacie: „Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą chłopcy 
malowani?!”. Śni się Wam wolna Polska i żaden trud dla niej nie za wielki! 
A oto rowy strzeleckie w czarnej ziemi nad Strypą, kopane ręką naszego 
śląskiego żołnierza 100. Pułku Piechoty! Mrowie Was biednych niewolni-
ków, zakutych w twarde kajdany wojny, kopie i kopie dniem i nocą w tej 
czarnej ziemi, która jego samego może za chwilę przysypie, wstrząśnięta 
ciężkim granatem. Widzę oczy Wasze, pełne łez, kiedy Was pozdrawiam 
jako Wasz duszpasterz i Słowo Boże Wam głoszę, mówiąc, że przyszedłem 
Was szukać w Waszych katakumbach w ziemi.

Niesie mnie potem pociąg do innej naszej śląskiej braci, 106. dywizji, 
daleko na włoski front. Oto straszny Monte St. Michele (Góra św. Michała), 
który z ognistym strasznym stoi mieczem, oto Doberdob z tymi straszny-
mi skałami, które jak trupie czaszki wyzierają z czerwonej jak krew ziemi. 
Serce się mi kraje na Wasz widok, a pomóc nie mogę – dobre przynajmniej 
Słowo Wam na drogę daję, a Wy mi ściskacie rękę i nie wiemy, czy się jesz-
cze żywi zobaczymy. Iluż Was tam zostało!

Znowu krwawe zmagania na rosyjskim froncie pod Brodami, potem 
trochę wytchnienia w tych bagnach rozległych i lasach. Aż oto naraz zno-
wu wyrasta przed nami straszne Monte Santo, Monte Kuk, otulone dyma-
mi i gazami ciężkich ofensyw włoskich. Widzę oczy Wasze, pełne głuche-
go żalu, kiedy w to piekło idziecie. Rozumiem Was, bo sam wiem, co to 
śmierci zaglądać w oczy.
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Oto znowu rozlegle ziemie szerokiej Polski. Jak one okrutnie strato-
wane stopą niszczycielskiej wojny! A wśród ruin widzę Was szkolących się 
do strasznego krwawego rzemiosła, by je samym wykonywać na okrutny 
rozkaz boga wojny.

Aż oto niebiański głos się rozlega: Pokój na ziemi! Widzę Was w rado-
ści wracających do domów rodzinnych; wielu z daleka, z daleka wraca! I ja 
wracam z Wami do wolnej już Ojcowizny. I raduje się dusza nasza i zdaje 
nam, że Królestwo Boże się przybliżyło; Ojczyzna wolna!

Widzę Was, młode nasze orły, coście orły przypięli do czapek Waszych 
i choć dość już było wojenki, oto znowu pod sztandary bieżycie, by już 
nie jako niewolnicy, ale jako wolni i ochotni Ojczyźnie służyć! I sam przy-
pinam z Wami ten znak naszego białego ptaszęcia i dumny jestem, że go 
nosić mogę, i dumny jestem, że tylu naszej braci służyć mogę.

Ach, oto miecz przeszywa duszę naszą! Nawałnica ciężka się wali na 
nas. W kim polskie serce bije, każdy chce nieść ofiarę. Widzę nie tylko 
Ciebie, żołnierzu szkolony, ale widzę i te gromady robotników z Trzyńca, 
Karwiny, różnych stron, rwących się do boju; karabinów brak! Jeden dru-
giemu je wyrywa, by spełnić obowiązek swój. Cześć Wam, cześć! I nigdy 
podczas strasznej wojny serca nasze tak głęboko nie były przejęte, jak w te 
pamiętne dni. I choć gromową linią granicy kraj nasz rozdarły, żaden do-
bry czyn nie idzie na marne! Cześć Wam, cześć!

I znów wojenka naszego śląskiego żołnierza na dalekie wiedzie kre-
sy. Widzę Was tam koło mężnego grodu lwów – sami płacząc za drogim 
Śląskiem rozdartym, idziecie spełnić obowiązek swój wobec ukochanej 
wspólnej Matki Ojczyzny.

Przesuwacie się mi przed oczyma mej duszy Wy i te różne, różne stro-
ny, wioski i miasta i lasy i góry, rojące się od mrowia ludzkiego, pędzonego 
wichrem wojny. Widzę i te niezliczone mogiły i krzyże, przypominają mi 
się ci, których do spoczynku wiecznego błogosławiłem. Wiele z tych mogił 
otwartą pozostało raną na życiu niezliczonych rodzin, wiele też zarosło, 
wiele zapomnianych. Ale Bóg, który liczy każdy czyn, każdą łzę, każdą 
kroplę krwi przelaną, On liczy wszystkie te mogiły i z nich tka na krośnie 
czasów nowy dzień.

Cześć Wam, cześć!
Kończąc, składam Tobie, Szanowny Redaktorze naszego „Posła Ewan-

gelickiego”, koło którego już tak długo z największą cierpliwością pracu-
jesz, dzięki serdeczne, żeś miał cierpliwość trudzić się i z moim pamiętni-
kiem i ogłaszać go przez tak długi czas.
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Epilog

Z dniem 30 września 1929 roku ks. senior Ryszard Paszko został przenie-
siony  w  stan  spoczynku  ze  względu  na  zdrowie.  Stanowisko  naczelnego  
kapelana  dla  wyznania  ewangelicko-augsburskiego  pozostawało  przez  
około  5  miesięcy  nieobsadzone.  Obowiązki  seniora  wojskowego  pełnił  
więc zastępczo ks. płk Józef Mamica, który to był najstarszy wiekiem spo-
śród kapelanów luterańskich. Jednak, jak pisał Grycz, kandydatura Mami-
cy na stanowisko była od kilku lat, z nieznanych mu powodów, odrzucana 
przez  władzę  kościelną.  Jednocześnie  Grycz  miał  być  zapewniany  przez  
Konsystorz,  z  biskupem  Burschem  na  czele,  iż  stanowisko  to  obejmie  
pierwszy kapelan ewangelicki w Wojsku Polskim. Tak się jednak nie stało.

Konsystorz  Kościoła  Ewangelicko-Augsburskiego  postanowił  wybrać  
na  tę  funkcję  ks.  Feliksa  Gloeha,  rówieśnika  Grycza,  niezwiązanego  jed-
nak dotychczas ze służbą wojskową. Należy mieć na uwadze, że ks. Gloeh 
ubiegał się o to stanowisko już w 1919 roku, jeszcze przed uformowaniem 
się  struktury  duszpasterstwa  ewangelickiego  w  Wojsku  Polskim.  Konku-
rował  więc  o  funkcję  pierwszego  naczelnego  kapelana  ewangelickiego  
z ks. Paszką, który ostatecznie uzyskał poparcie władzy swojego Kościoła. 
Z pamiętnika ks. Grycza dowiadujemy się, że ks. Gloeh próbował zabiegać 
o swoją sprawę osobiście w Kurii Biskupiej Kościoła Rzymskokatolickiego 
w Warszawie. Sekcja Religijno-Wyznaniowa, która była odpowiedzialna za 
organizację duszpasterstw niekatolickich, została powołana rozkazem gen. 
Józefa Leśniewskiego dopiero 20 czerwca 1919 roku. Minęło trochę czasu, 
zanim  zakres  obowiązków  w  sprawie  religii  w  wojsku  był  dla  wszystkich  
jasny. Po przegranym wyścigu o stanowisko seniora wojskowego ks. Gloeh 
pozostawał wikariuszem w parafii luterańskiej w Warszawie. W 1921 roku 
został etatowym nauczycielem religii ewangelickiej w państwowych szko-
łach  średnich  oraz  w  ewangelickim  gimnazjum  zborowym  im.  Mikołaja  
Reja w Warszawie. Jednocześnie zaangażował się w działalność propolską 
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i  wydawniczą.  Był  redaktorem  m.in.  „Gazety  Mazurskiej”  oraz  „Głosu  
Ewangelickiego”.  Jego  cierpliwość  została  wynagrodzona,  gdyż  z  dniem  
5 lutego 1930 roku otrzymał stopień podpułkownika i stanowisko naczel-
nego kapelana ewangelicko-augsburskiego. Spotkało się to z niezadowole-
niem ze  strony  niektórych  kapelanów i  środowiska  „Posła  Ewangelickie-
go”,  którzy  sprzeciwiali  się  obsadzeniu  stanowiska  seniora  wojskowego  
niedoświadczonym duchownym70.

Jak potoczyły się dalej losy Grycza? Zarówno rozgoryczenie całą sytu-
acją,  jak  i  problemy zdrowotne doprowadziły  do jego rezygnacji  ze  służ-
by wojskowej. Jak sam później zauważa, „rozeszło się o to, czy duchowni 
przez  hierarchiczną  zwierzchnią  władzę  mają  być  traktowani  jak  pionki  
czy  też  według  chrześcijańskich  demokratycznych  zasad”71. Z Dziennika 
Personalnego z 1930 roku wynika, że ks. Grycz został przeniesiony w stan 
spoczynku z dniem 30 listopada72. Kłopoty ze zdrowiem, które były wyni-
kiem służby w burzliwych czasach, umożliwiły odchodzącemu kapelanowi 
ubieganie się o emeryturę. Mieszkał on dalej w Krakowie przy ulicy Stra-
szewskiego 2,  a  świadczenie socjalne zapewniło mu względny byt.  Z ma-
teriałów  prasowych  dowiadujemy  się,  że  w  dniu  1  marca  w  Śmiłowicach  
zmarł jego ojciec Adam73. W tym samym miesiącu Grycz wyjechał do kra-
jów biblijnych Palestyny i Egiptu, zwiedzając po drodze Grecję i Konstan-
tynopol. Wyjazd ten został nazwany „daleką podróżą naukową”. Pod wpły-
wem tych wydarzeń oraz intensywnych przemyśleń doszedł do wniosku, 
że w jego oczach upadł autorytet instytucji Kościoła, który nie spełnia już 
swojego chrześcijańskiego zadania74. W 1932 roku Grycz złożył więc urząd 
duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.

„Nie  chcąc  być  hipokrytą,  złożyłem  swój  urząd  duchowny,  co  
w ewangelickim Kościele jest możliwe, bo instalacja, tj.  pobłogosławienie 
starszych przy wprowadzeniu w urząd, nie ma sakramentalnego, nieznisz-
czalnego charakteru”75.

70 „Poseł Ewangelicki”, nr 2, 1930, s. 1.
71 K. Grycz-Śmiłowski, Z Ziemi Świętej nowoczesne „wierzę”, Kraków 1934, s. 5.
72 Dziennik Personalny MSWojsk. Nr 17 z 19 grudnia 1930 roku, s. 397.
73 „Poseł Ewangelicki” nr 11, 1931, s. 1.
74 K. Grycz-Śmiłowski, Z Ziemi Świętej…, s. 5.
75  Tamże.
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Grycz  pozostał  jednak  oficjalnym  członkiem  tego  Kościoła  oraz  nie  
porzucił  działalności  duszpasterskiej,  która  przez  całe  życie  pozostała  
jego przeznaczeniem i osobistym wyborem. Przeszedł jednak wewnętrzną 
przemianę.

Wiosną  1934  roku  wydał  w  Krakowie  książkę  pod  zmienionym  na-
zwiskiem  Grycz-Śmiłowski.  Wydana  własnym  sumptem  publikacja  
„Z  Ziemi  Świętej  nowoczesne  »wierzę«” nazwana  została  „owocem  po-
dróży”  do Palestyny i  innych krajów biblijnych,  gdzie  autor  niewątpliwie  
przeszedł  metamorfozę.  Przewodnik  po  Ziemi  Świętej  został  połączony  
z osobistymi przemyśleniami Grycza i teologicznym programem reformy 
życia  duchowego  w  zgodzie  ze  współczesną  nauką  i  uczciwością  intelek-
tualną. Współczesnego czytelnika na pewno zadziwi, że punktem wyjścia 
w  kwestionowaniu  tradycyjnej  nauki  Kościoła  była  teoria  ewolucyjna  
oraz  wątpliwości  wobec  kreacjonizmu  w  jego  dosłownej  i  antynaukowej  
interpretacji.  Dzisiejsze podejście ewangelików do ewolucjonizmu i  nauk 
biologicznych charakteryzuje otwartość, jednak w czasach, w których wy-
chowywał się teolog, było inaczej. Studia teologiczne pozwoliły mu jednak 
wyjść poza tradycyjny i przednaukowy światopogląd, gdyż jak sam zauwa-
żył, „teologia ewangelicka nie cofa się przed żadną krytyką, naukowo bada 
Biblię, krytycznie rozsądza dogmaty i historię Kościoła”. Teologicznej de-
konstrukcji towarzyszyło Gryczowi przekonanie o potężnej mocy tętniącej 
w praktycznym życiu chrześcijańskim. Według niego głęboka wiara obja-
wia się nie w wierzeniach, ale w czynnej miłości, pracy i poświęceniu. Jak 
sam napisał,  „Chrystus to nie dogmat,  to nie system nauk, ale Życie”.  Na 
wstępie autor zaznaczył,  że książka, którą napisał,  nie jest skierowana do 
osób,  które  charakteryzują  pewność,  poczucie  bezpieczeństwa  wewnątrz  
tradycyjnej  religijności  oraz  bezkrytyczne  usposobienie.  Wręcz  przeciw-
nie! Jest ona skierowana do wszystkich tych, którym tego brakuje i tak jak 
nasz bohater stali się bezdomni. Taką duchową tułaczkę pozbawioną bez-
pieczeństwa i wygody domu autor uważa za bardziej bolesną od tej opisa-
nej w pamiętniku wojennym.

Nie  sposób  zaprezentować  wszystkich  wątków  poruszanych  przez  
Grycza,  jednak  warto  zaznaczyć,  że  pomimo własnych  i  indywidualnych  
rozwiązań autor nawiązywał do religijno-społecznego ruchu braci polskich 
okresu  reformacji.  W  późniejszych  latach  Grycz  został  organizatorem  
i popularyzatorem tego zapomnianego wyznania. Sam nurt religijny bra-
ci polskich (nazwany arianizmem) pojawił się w Kościele reformowanym 
w XVI wieku i charakteryzował się m.in. tolerancją religijną, emancypacją 
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kobiet czy reinterpretacją tradycyjnych dogmatów, które nawet tacy re-
formatorzy jak Jan Kalwin czy Jan Łaski woleli pozostawić nienaruszone. 
Grycz poprzez swoją książkę dał się poznać jako spadkobierca właśnie tej 
tradycji. Sformułował w niej nowoczesne wyznanie wiary: „Wierzę w Boga 
Ojca, Ducha wszechświata. Przez Chrystusa Człowieka wierzę w człowie-
ka. Wierzę w zjednoczenie człowieka i ludzkości z Bogiem”.

Książka emerytowanego kapelana wojskowego spotkała się z uzna-
niem i przychylną opinią czytelników. Z pewnością zmotywowało to Gry-
cza do dalszych badań i działań popularyzatorskich. Nie obyło się również 
bez krytycznych uwag ze strony niektórych luterańskich teologów, którzy 
z podejrzliwością patrzyli na duchową przemianę swojego dotychczaso-
wego brata w Chrystusie. Na łamach czasopisma ze Śląska Cieszyńskiego 
„Ewangelik” ukazała się polemika pióra ks. Józefa Bergera, który krytycz-
nie zrelacjonował poglądy przedstawione we wspomnianej książce i uka-
zał Grycza jako szkalującego instytucję Kościoła ze względu na osobiste 
pobudki. Według Bergera emerytowany kapelan ewangelicki przekreślił 
książką całą swoją pastorską przeszłość76. Ostra ocena Bergera spotkała 
się jednak z krytyczną uwagą redakcji „Gwiazdki Cieszyńskiej”, która do-
strzegła w niej atak na wolność sumienia, czyli de facto jedną z ważniej-
szych wartości tradycji ewangelickiej77. Wśród dawnych kolegów w urzę-
dzie duchownego, z pewnymi wyjątkami, znalazł życzliwość, a nawet ich 
zainteresowanie78. 

Nowoczesne wyznanie wiary zostało pozytywnie przyjęte na łamach 
„Wiadomości Literackich”, gdzie Paweł Hulka-Laskowski, nota bene 
ewangelik reformowany, nazwał je walką o wniosek wynikający z miłości 
chrześcijańskiej i poznania naukowego. Autor postawił w jednym szere-
gu Grycza obok odrzuconych teologów takich jak Albert Schweitzer czy 
moderniści katoliccy, którzy w pogoni za prawdą i szczerą wiarą znaleźli 
się poza instytucją kościelną. Choć cenił odwagę i szlachetność takiego 
nietuzinkowego wyznania, to wyraził obawę, że były kapelan, oczekując 
zrozumienia i zainteresowania, spotka się z rozczarowaniem, gdyż „naj-
istotniejszą religią naszych czasów jest obojętność religijna”79. 

76 J. Berger, Z Ziemi Świętej nowoczesne „wierzę”, „Ewangelik” nr 15–17, 1935.
77 W obronie prawdy, „Gwiazdka Cieszyńska” nr 72, 1936.
78 „Wolna Myśl Religijna” nr 3, 1936, s. 57.
79 P. Hulka-Laskowski, Walka o wniosek, „Wiadomości Literackie” nr 47, 1934, s. 4.
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Początkowo matka oraz starsza siostra Maria nie akceptowały zmiany, 
która zaszła u Grycza. W prywatnym liście pisał: „Bardzo mi żal, że Ma-
musia i Marylka są oburzone; niestety zbyt są związane wierzeniem dog-
matów, które nam narzucił Rzym i nie mogą przyjąć, że może być życie 
religijne i bez tych wierzeń dogmatycznych”80.

Jednak pozytywny odbiór publikacji oraz gorąca wiara motywowały 
Grycza do dalszej pracy. Zaangażował się on w popularyzację wiedzy na 
temat Biblii w kontekście wyzwań współczesnego świata. W 1935 roku 
we współpracy z Towarzystwem Krzewienia Świadomego Macierzyństwa 
i Reformy Obyczajów wygłaszał odczyty w Krakowie na temat podejścia 
Pisma Świętego i religii do życia seksualnego81. Działalność odczytową 
prowadził w ciągu kolejnych lat w różnych miastach Polski (m.in. Łódź, 
Wisła, Warszawa), gdzie propagował religijność wolną od zinstytucjonali-
zowanego i zdogmatyzowanego Kościoła82.

W 1936 roku Grycz-Śmiłowski założył kwartalnik „Wolna Myśl Reli-
gijna”, który ukazywał się do 1938 roku (w sumie 12 zeszytów). Pierwszy 
numer czasopisma nosił tytuł „Moskwa czy Rzym? Berlin czy Jeruzalem? 
Wolna Polska!” i poruszał kwestię stosunku narodu polskiego wobec bol-
szewizmu, klerykalizmu, rasizmu i judaizmu. Jak zauważył sam redaktor 
naczelny, ta trudna treść spotkała się z życzliwym przyjęciem i doprowa-
dziła do większego zainteresowania nowo powstałym pismem religijnym 
ze strony pojedynczych osób oraz niezależnych grup religijnych. Kolejne 
numery dotyczyły tematów, takich jak antysemityzm, nacjonalizm, sek-
sualność, człowieczeństwo, unitarianizm czy Biblia83. Grycz nawiązał 
również kontakt z innymi redakcjami zainteresowanymi świeżą myślą reli-
gijną. Głosy zainteresowania nowym czasopismem docierały ze środowisk 
mariawickich, metodystycznych, reformowanych, ezoterycznych84.

W sierpniu 1937 roku Grycz uczestniczył w XII Kongresie Międzyna-
rodowego Stowarzyszenia na rzecz Wolności Religijnej (IARF) w Oksfor-
dzie, gdzie wygłosił referat pt. „Wszechświat – religia – człowieczeństwo” 
(Kosmos-Religion-Humanität), który wcześniej wydał w formie broszury. 

80 List Karola Grycza-Śmiłowskiego do Jana Kozieła z Przemyśla z 20 września 1934 r., archiwum 
rodzinne.
81 „Gazeta Robotnicza” nr 146–147, 1935.
82 „Wolna Myśl Religijna” nr 3, 1936, s. 56–58.
83 C. Lechicki, Grycz Karol, Polski Słownik Biograficzny, t. IX, s. 71–72.
84 „Wolna Myśl Religijna” nr 3, 1936, s. 59–62.
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Była  to  okazja  do  nawiązania  licznych  znajomości  z  sympatykami  myśli  
unitariańskiej z różnych stron świata85. W tym samym roku na przełomie 
października  i  listopada  odbył  się  dwudniowy  zjazd  zwolenników  nowej  
religijności, w którym miało wziąć udział ok. 300 osób, przy czym w więk-
szości  byli  to  Badacze  Pisma  Świętego  (Świadkowie  Jehowy).  Podejście  
Grycza  do  Badaczy  było  ambiwalentne.  Dostrzegał  w  nich  z  jednej  stro-
ny żywe rozbudzenie  religijne,  z  drugiej  strony raziły  go brak trzeźwości  
umysłowej  i  uległość  dogmatyzmowi86.  Na  zjeździe  zaplanowano  zareje-
strowanie stowarzyszenia Wolna Społeczność Religijna – Bracia Polscy, co 
jednak nie doszło do skutku. Pod koniec 1938 roku Grycz zamierzał utwo-
rzyć  Religijno-Socjalną  Sprawę  Braci  Polskich,  która  jako  ugrupowanie  
polityczne  miała  łączyć  tradycję  braci  polskich  z  socjalizmem  religijnym  
i mesjanizmem narodowym. Następnie w 1939 roku przekształcił kwartal-
nik  „Wolna  Myśl  Religijna”  w  miesięcznik,  który  wydawał  samodzielnie.  
Liczba abonentów miała sięgać nawet 500 osób87.

Po wybuchu drugiej wojny światowej parafia ewangelicka w Krakowie 
znalazła  się  w  problematycznej  sytuacji.  Proboszcz  parafii  ks.  Niemczyk  
oraz  wikariusz  ks.  Hartmann  zmuszeni  zostali  do  opuszczenia  miasta  
i  udania  się  na  wschód.  Z  powodu  nieobecności  duchownych  Rada  Pa-
rafialna  zwróciła  się  do  Grycza  z  prośbą  o  przejęcie  części  obowiązków  
duszpasterskich. Powierzono mu tym samym tymczasowe zastępstwo nie-
obecnego  proboszcza.  Ustalono  jednak,  aby  Grycz  w  czasie  wygłaszania  
kazań nie poruszał spraw dogmatycznych, nabożeństwa miały przebiegać 
według  skróconej  formy,  bez  wyznania  wiary  (credo).  Tymczasowy  du-
chowny miał  korzystał  z  dotychczasowego stroju  liturgicznego,  czyli  togi  
i  alby,  a  wszystkie  ceremonie  odprawiać  ściśle  według  porządku  kościel-
nego.  I  choć  w zastępstwie  dotychczasowego proboszcza  powierzono mu 
również obowiązki urzędnika cywilnego, to jednak nauczaniem religijnym 
zajmowała się katechetka Paulina Niemczyk, małżonka dotychczasowego 
proboszcza. Jednocześnie Rada Parafialna upoważniła Grycza do rozmów 
i pertraktacji  z władzami okupacyjnymi w sprawach nabożeństw i  innych 
czynności duszpasterskich88.

85 „Wolna Myśl Religijna” nr 7, 1937, s. 53.
86 „Wolna Myśl Religijna” nr 3, 1936, s. 56.
87 C. Lechicki, Grycz Karol…, s. 71–72.
88  W.  Gastpary,  Protestantyzm  w  Polsce  w  dobie  dwóch  wojen  światowych,  cz.  II  1939–1945, 
Warszawa 1981, s. 173–175.
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Warto zauważyć, że Grycz cieszył się ogromną sympatią ewangelików 
krakowskich jeszcze za czasów, gdy jako duchowny Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego  pełnił  funkcję  kapelana  wojskowego.  W  1923  roku  zbór  
w  Krakowie  prosił  bezskutecznie  ks.  Grycza,  aby  wysunął  swą  kandyda-
turę w wyborach na proboszcza ich parafii. Dopiero jednak w zmienionej 
sytuacji Grycz zdecydował się objąć opiekę nad parafią i 17 września 1939 
roku  odprawił  pierwsze  nabożeństwo.  W  kazaniach  zajmował  postawę  
„odważną,  patriotyczną  i  w  natchnionych  słowach  krzepił  strapionych,  
dodawał odwagi strwożonym, budził wiarę w przyszłość”89. 

Obowiązki tymczasowego proboszcza pełnił Grycz przez trzy miesią-
ce, a ostatnie nabożeństwo poprowadził 31 grudnia. W wyniku prześlado-
wań ze  strony  Gestapo musiał  opuścił  Kraków i  schronił  się  u  przyjaciół  
mieszkających niedaleko Proszowic.  W tym samym czasie  jego  mieszka-
niem  opiekowała  się  Rada  Parafialna90.  Grycz  pracował  wtedy  w  fabryce  
tytoniu  w  Proszowicach,  gdzie  spędził  resztę  okupacyjnych  lat91.  Już  po  
wojnie,  9  listopada  1947  roku  komitet  parafii  ewangelickiej  w  Krakowie  
wystosował podziękowania do swego dawnego tymczasowego proboszcza 
„za  patriotyczną  postawę  i  rzetelną  pracę  w  ciężkim  okresie  okupacji”92. 
W tym samym roku zmarła matka Grycza93.

Po zakończeniu wojny Grycz wraz z członkami nowej wspólnoty reli-
gijnej zabiegał o zarejestrowanie Kościoła Braci Polskich. Choć Kościół był 
akceptowany na  szczeblu  wojewódzkim już  w 1946  roku,  to  długi  proces  
został  oficjalnie  sfinalizowany dopiero na początku 1948 roku,  kiedy Mi-
nisterstwo Administracji Publicznej uznało nowe stowarzyszenie religijne. 
W  międzyczasie  Kościół,  którego  seniorem  był  Grycz,  uzyskał  poparcie  
Chrześcijańskiej  Rady  Ekumenicznej  w  Polsce  (dzisiejsza  Polska  Rada  
Ekumeniczna).  W  październiku  1948  roku  nowa  wspólnota  postanowiła  
zmienić  nazwę  na  Jednota  Braci  Polskich,  co  motywowano  niechęcią  do  

89 J. Bieniarzówna, K. Kubisz, 400 lat reformacji pod Wawelem: 1557–1957, Warszawa 1958, s. 58.
90 Tamże, s. 57–62.
91  C. Lechicki, Grycz Karol…,  s. 71–72. Według Lechickiego po wyzwoleniu w 1945 roku Grycz 
pełnił funkcję zastępcy proboszcza ewangelickiego w Krakowie aż do 1949 roku.
92 J. Bieniarzówna, K. Kubisz, 400 lat reformacji…, s. 68.
93 List Ewy Gryczowej do Hieronima Skurpskiego z Olsztyna z 30 czerwca 1966 roku, Archiwum 
Państwowe w Olsztynie, sygn. 42/1303/0/-/13.
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słowa  „kościół”  w  środowiskach  postępowych94.  Krakowska  wspólnota  
Jednoty  Braci  Polskich  była  nieliczną  grupą,  która  spotykała  się  w  pry-
watnym  mieszkaniu  swego  założyciela95.  Równolegle  funkcjonował  zbór  
w  Warszawie.  Grycz  nawiązał  nawet  stosunki  z  unitarianami  w  Stanach  
Zjednoczonych.  W  sierpniu  1952  roku  ordynował  na  pastorów  Jednoty  
Stefana  Trojanowskiego,  byłego  sekretarza  konsystorza  Kościoła  Ewange-
licko-Reformowanego, oraz Mariana Lubeckiego, byłego pastora Kościoła 
Metodystycznego.  Założył  również  mały  zbór  w  Bielsku-Białej,  a  później  
w  Chrzanowie.  Z  końcem  1952  roku  napisał  w  liście  do  jednego  z  sym-
patyków  Jednoty:  „Mieszkam  wciąż  jeszcze  w  tym  samym  mieszkaniu  
w Krakowie, którego mi potąd nie zabrano jeszcze, ponieważ w głównym 
pokoju  odbywają  się  regularnie  nasze  ariańskie  zebrania,  znoszone  przez  
władze.  Jest  nas  niewielu,  bo nie  ma środków na szerszą propagandę,  ale  
istniejemy”96.  Jednocześnie narzekał na niską emeryturę i problemy zdro-
wotne  z  prostatą.  W  następnym  roku  spędził  cztery  miesiące  w  klinice  
urologicznej  w  Krakowie,  gdzie  poddał  się  dwukrotnie  operacji  prostaty.  
Po wyjściu spędzał rekonwalescencję w domu swojej młodszej siostry Ewy 
w Cieszynie  przy  ul.  1  Maja  20.  W 1954  roku,  po  powrocie  do  Krakowa,  
poinformował sympatyka o kiepskim stanie zarówno „neoariańskiego” ru-
chu, jak i swojego zdrowia. Dopadła go bowiem grypa z nieżytem górnych 
dróg oddechowych.

W  1958  roku,  w  okrągłą  rocznicę  wygnania  braci  polskich  z  Pol-
ski,  wydał  książkę  „Wygnanie  i  powrót  Arian  do  Polski  w  300-lecie  ich  
męczeństwa”97. W czerwcu zmarła jego starsza siostra Maria98. Tego same-
go roku Gryczowi udało się uzyskać pozwolenie na wyjazd na XVI Kongres 
Międzynarodowego  Stowarzyszenia  na  rzecz  Wolności  Religijnej  (IARF)  
w Chicago, który odbywał się w dniach 9–13 sierpnia. Kontynuował zatem 
działalność popularyzatorską swoich idei niemal do ostatnich dni.

94  Jednota  Braci  Polskich.  Kościół  Braci  Polskich  Unitarian  Sprawa  Uznania  Za  Publiczno-
-Prawny Związek Religijny. Statuty, Opracowanie, Korespondencja, Archiwum Akt Nowych, sygn. 
2/199/0/5.3/1081.
95 List Karola Grycza do Hieronima Skurpskiego z Olsztyna z 30 grudnia 1952 roku, Archiwum 
Państwowe w Olsztynie, sygn. 42/1303/0/-/13.
96  Tamże.
97  K.  Grycz-Śmiłowski,  Wygnanie  i  powrót  Arian  do  Polski  w  300-lecie  ich  męczeństwa,  Kraków 
1958.
98 List Ewy Gryczowej do Hieronima Skurpskiego…



Karol Grycz podczas pobytu w szpitalu wojskowym w Krakowie od-
szedł na wieczny spoczynek w dniu 16 lutego 1959 roku. Jego grób znajdu-
je się na Cmentarzu Rakowickim.

Mateusz Jelinek
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Posłowie

Nie sposób przejść obojętnie po tym wszystkim, co się przeczytało w ni-
niejszym pamiętniku wojennym. Pod naszym bohaterem nieraz zadrżała 
ziemia  w  posadach.  Było  to  najpierw  dosłownie  na  froncie  po  wybuchu  
pierwszej  wojny  światowej,  później  w  wymiarze  duchowym,  gdy  upadł  
przed nim autorytet instytucji Kościoła, w którym dorastał,  wychowywał 
się  i  któremu  z  oddaniem  służył.  Zarówno  jedno,  jak  i  drugie  trzęsienie  
ukształtowało osobę i wiarę Grycza, dla którego miłość chrześcijańska na 
zawsze pozostała drogowskazem.

Postać pierwszego protestanckiego kapelana wojskowego nie jest zna-
na wszystkim ewangelikom.  W dniu 21  maja  2020 roku nie  sposób zna-
leźć o niej  informacji  w internetowej bazie danych dziedzictwa polskiego 
ewangelicyzmu  prowadzonej  przez  Kościół  Ewangelicko-Augsburski.  
Jest  tak,  mimo że w bazie znajdują się  biogramy prawie 300 zasłużonych 
ewangelików. Lepsze pod tym względem są publikacje dotyczące wojsko-
wego  duszpasterstwa  ewangelickiego  w  Polsce.  Należy  wymienić  książkę  
Krzysztofa  Reja  „Ewangelicka  Służba  Duszpasterska  w  Wojsku  Polskim  
1919–1950”,  która  stanowi  podstawowe  opracowanie  historii  kapelanii  
ewangelickiej w Polsce, oraz niedawno opublikowaną bogato ilustrowaną 
publikację „Wiara i mundur. Ryszard Paszko i inni kapelani ewangeliccy” 
wydaną z okazji  100. rocznicy powstania duszpasterstwa protestanckiego 
w Wojsku Polskim.

Zainteresowanie  osobą  naszego  bohatera  obecne  jest  jednak  wśród  
polskich unitarian, którzy pielęgnując dziedzictwo Jednoty Braci Polskich, 
reaktywowali  nawet  w  1997  roku  czasopismo  „Wolna  Myśl  Religijna”.  
W periodyku wychodzącym przez kilka lat można było znaleźć informacje 
o życiu i poglądach Karola Grycza. Do dziś w internecie działają strony in-
ternetowe środowisk unitariańskich, dla których Grycz jest jednym z waż-
niejszych działaczy i stanowi punkt odniesienia.



Perypetie  kapelana  wojennego  zostały  opublikowane  pierwotnie  
na  łamach  cieszyńskiego  tygodnika  „Poseł  Ewangelicki”,  który  poruszał  
ważne  dla  ewangelików  sprawy  narodowe,  polityczne,  społeczne,  gospo-
darcze i kościelne. Czasopismo przez niecałe trzy lata drukowało rubrykę 
„Z  pamiętnika  wojennego  ks.  Karola  Grycza,  ewangelickiego  proboszcza  
wojskowego  w  Krakowie”.  Pierwszy  fragment  pojawił  się  19  lutego  1927  
roku, ostatni z kolei 31 maja 1930 roku. Redaktorem czasopisma był wtedy 
ks. Jan Stonawski, który wraz z małżonką Olgą zajmował się wydawaniem 
pisma.

Pomysł  ponownego  wydania  pamiętnika  pojawił  się  w  Ewangelickim  
Duszpasterstwie Wojskowym w 2019 roku. Było to podczas prac redakcyj-
nych  nad  wspomnianą  już  publikacją.  Jubileuszowa  książka  prezentowała  
przede wszystkim życiorys pierwszego naczelnego kapelana ewangelickiego 
ks. gen. bryg. Ryszarda Paszki, który był ofiarą zbrodni katyńskiej. Została 
również  uzupełniona  o  mniejsze  biogramy  67  innych  kapelanów  wyznań  
ewangelickich, którzy byli współpracownikami i następcami seniora Paszki. 
Siłą rzeczy w toku pracy natrafiono na bogaty i  niezwykle interesujący ży-
ciorys pierwszego kapelana ewangelickiego w Wojsku Polskim Karola Gry-
cza, który domagał się osobnego opracowania. Równocześnie pojawiło się 
pragnienie,  aby  przybliżyć  szerszemu  gronu  istotę  i  szczegóły  pracy  dusz-
pasterskiej  kapelanów  ewangelickich.  Postanowiono  więc,  że  najlepszym  
pomysłem  będzie  oddanie  głosu  samemu  bohaterowi,  który  dzieje  swojej  
wojskowej służby duszpasterskiej przelał na papier około 90 lat temu.

Opracowanie  niniejszego  wydania  wymagało  zebrania  wszystkich  
fragmentów,  uwspółcześnienia  języka  i  skrótów oraz  opatrzenia  publika-
cji  odpowiednimi  przypisami  i  indeksami.  W  czasie  prac  redakcyjnych  
nad  pamiętnikiem  obecne  było  przekonanie,  że  stanowi  on  cenne  źród-
ło  informacji,  stąd  decyzja  o  druku  całości  wspomnień  księdza  kapela-
na  (nawet  z  fragmentami,  co  do  których  wydawca  zachowuje  odmienne  
zdanie). Dzieło jest przede wszystkim skarbnicą wiedzy o duszpasterskim 
fachu, który ze względu na swój szczególny charakter pozostaje nieznany 
dla większości ludzi. Jednocześnie służba ks. Karola Grycza może stanowić 
wzór  moralny  dla  przyszłych  duszpasterzy,  którym  przyjdzie  ryzykować  
życie w trosce o drugiego człowieka. Być może dostrzegą oni – tak jak nasz 
bohater  –  że  życie  chrześcijanina  to  nieustanna  tułaczka  w  warunkach  
braku stabilnego podparcia, z wyjątkiem tego, które mamy w Bogu.

Mateusz Jelinek
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Magris Claudio 14
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Michejda Franciszek 37, 121
Michejda Jan 169–171
Michejda Karol 203
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Miodoński Antoni 47, 167
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Molinsk 204
Mroczkowski Stanisław 
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Wincenty 199
Nardelli Alojzy 120
Netzel Emilia 136
Niemiec Józef 183
Niemiec Paweł 177
Obracaj (Obraczay) Teodor 204
Olszak Wacław 170
Olszar Jan 180, 184
Orlando Vittorio 199
Ostrowski Józef 149  
Otto Leopold 135
Pabich Ignacy 199
Paderewski Ignacy Jan 121
Palarczyk Franciszek 191
Pasik Franciszek 199
Pasz Józef 183
Paszko Ryszard 7, 125, 209–210, 

216, 218, 223, 234
Paszkowski Franciszek 171
Pawlas 177, 192
Piątkowski Kazimierz 170
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149, 164–165, 209

Pindor (Pindór) Jan 154
Poincaré Raymond 148
Pollok Paweł 183
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Pryziński Jan 196
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Rakowski Aleksander 149
Rakowski Paweł 183
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Reger Tadeusz 168, 170–171
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Roja Bolesław 173
Rydz-Śmigły Edward 164
Sabiraj 199
Sanders Liman 155
Schoeneich Aleksander 

52, 124–126, 128–129, 
131, 142, 150, 161

Schweitzer Albert 226
Sedej Frančišek 19
Sellin Ernst 77
Semadeni Władysław Adolf 210
Siemens 59
Sienkiewicz Henryk 51, 121, 138
Sikora Jan 177
Sikorski Władysław 206
Skałka Józef 183
Skiva 57, 89
Skrzypek Ludwik 176
Skupień Paweł 211
Slisz Jan 183
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Sosnkowski Kazimierz 149
Springwald Stanisław 190
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Starzyk Paweł 183
Steczkowski Jan 150
Steffek Paweł 183
Stonawska Maria 10
Stonawska Olga 234
Stonawski Jan 234
Stonawski Jerzy 10, 74, 140, 178
Strach Franciszek 177
Stroński Emil 206
Stumpf 59, 60, 80, 101, 

107, 109, 112, 117
Szajter Jan 177
Szalbot 178
Szczugieł Paweł 183
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129, 139, 150
Szewczyk 176
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Tomiczek Franciszek 170
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