
Kluskowie-Jaskólscy



	 Historia	rodziny	Jaskólskich,	zaczyna	się	gdzieś	w	drugiej	połowie	XVI	wie-
ku.	Jeśli	wierzyć	rodzinnym	opowieściom,	 to	po	bitwie	pod	Pskowem	(1581)	król	
Stefan	Batory	wyróżnił	najdzielniejszych	żołnierzy	piechoty	wybranieckiej,	której	
był	twórcą,	wyniesieniem	do	stanu	rycerskiego	i	nadaniem	herbu.	I	tak	Jaskólscy	
otrzymali	herb	Leszczyc.

Historia	rodziny	Klusków	(kompilacja	z	zapisków
Karola	Jaskólskiego	i	Danuty	Kluski)

	 „To	już	i	ojciec	nam	opowiadał,	że	właśnie	jeden	z	naszych	pra,	pra	ojców,	kró-
lewski,	a	nie	„pański”	poddany	był	zaciągnięty	do	piechoty	wybranieckiej	króla	Stefana	
Batorego,	walczył	pod	Pskowem	i	Nowogrodem	i	tam	odznaczył	się	przy	zdobywaniu	
twierdzy,	za	co	został	specjalnie	wyróżniony,	nagrodzony	i	do	stanu	rycerskiego	wpisa-
ny.”	(Karol	Jaskólski)

	 „Opierając	 się	na	opowiadaniach	 ś.p.	Ojca,	 iż	Kluskowie	nosili	pierwotnie	na-
zwisko	Jaskólski	i	przyszli…(nieczytelne)…	po	31	r.	(1831),	daje	się	odtworzyć,	(choć)	
nie	poparte	wszelkimi	dokumentami,	iż	Stanisław	Jaskólski	w	czasie	gorączki	powsta-
niowej	831	r	(1831),	kiedy	to….(nieczytelne)…	bił	się	gdzieś	na	Podlasiu,	a	potem,	po	
upadku	powstania	wobec	istnienia	prusko-rosyjskiej	konwencji	dotyczącej	wzajemnego	
wydawania	sobie	zbiegów	politycznych	i	dezerterów,	przeniósł	się	w	krakowskie,	gdzieś	
w	parafii	Łętownia	we	wsi	Czarna	i	Górna	Wieś	znalazł	ludzi	dobrych	i	gdzie	żył	pod	
przybranym	nazwiskiem	Kluska.	Syn	jego	Tomasz,	urodzony	1836	r.,	trochę	rolnik,	tro-
chę	mechanik,	jeździł	od	wioski	do	wioski,	od	dworu	do	dworu	i	pod	pozorem	naprawia-
nia	maszyn…(nieczytelne)…	prasę	polityczną.”	(Danuta	Kluska)

	 „Mój	dziadek	Tomasz	ożeniony	był	z	Walerią	z	domu	Zborowską	(naprawdę;	Du-
dzik),	że	do	Krakowa	przybył	skądś	zza	„kordonu”,	że	urodził	się	w	roku	1836,	że	jego	
ojciec	był	w	powstaniu	listopadowym,	a	potem	gdzieś	zaginął.”	(K.	J.)

	 „Przewoził	z	krakowskiego	do	„kongresówki”	gazety,	a	między	innymi	„Polaka”.	
Że	przedtem	należał	do	grupy	Borelowskiego,	z	oddziału	Langiewicza.”	(K.	J.)

	 Aż	w	1864….(nieczytelne)…	osadzony	w	więzieniu	w	Krakowie	za	udział	w	or-
ganizacji…(nieczytelne)…	i	powstaniu	styczniowym.	Z	więzienia	ucieka	wraz	z	kole-
gami,	korzystając	z	zamieszania	powstałego	na	skutek	umyślnego	podpalenia	sienników	
w	celi	ziemnej.	W	Krakowie	mieszka	w	parafii	św.	Floriana.	Współuczestniczy	następnie	
w	spisku	mającym	na	celu	zlikwidowanie	austriackiego	szpiega	Zająca.”	(D.	K.)

	 „Następnie	był	uwikłany	w	sprawę	likwidacji	jakiegoś	agenta-szpicla	austriackie-
go	nazwiskiem	Zając,	którego	ktoś	zakłuł	na	plantach	w	Krakowie.”	(K.	J.)
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	 „Umiera…..(nieczytelne)…,	 a	 syn	 jego	 Stanisław	 zmuszony	 jest	 przenieść	 się	
z	tego	środowiska	do	Lwowa.”	(D.	K.)

	 „Miałem	Matkę	(Anna	Svejda)	przezacną	-	głębokiego	serca	 i	niespożytej	pra-
cowitości,	a	Ojca	(Stanisław	Kluska)	nieco	na	pozór	surowego,	ale	prawego	charakteru	
i	człowieka	światłego,	wszechstronnie	oczytanego.	Uczęszczał	on	do	jednego	z	najstar-
szych	gimnazjów	w	Polsce,	a	mianowicie	Gimnazjum	Świętej	Anny	w	Krakowie,	gdzie	
kolegował	z	Lucjanem	Rydlem,	Janta	Połczyńskim	i	innymi	zanim	zmuszony	był	oko-
licznościami	przenieść	się	do	Lwowa,	gdzie	ożenił	się	w	dniu	4	lutego	1894	z	późniejszą	
moją	mamą	Anną	ze	Svejdów,	córką	urzędnika	C.K.	Lwowskiej	Dyrekcji	Kolejowej.”	
(K.	J.)

	 „Jeżeli	chodzi	o	moich	najbliższych	poprzedników,	to	niewiele	o	nich	wiem	poza	
moim	rodzonym	ojcem,	którego	znałem	jak	mało	kto	z	mojej	rodziny,	gdyż	liczyłem	już	
sobie	lat	26,	gdy	zmarł	nam	w	Jaśle,	woj.	wówczas	krakowskie,	w	dniu	4	maja	1934	roku	
przeżywszy	lat	66.”	(K.	J.)

	 „Siostra	 jego	Maria	 zam.	Głuszek,	 która	mieszkała	 najpierw	w	 Jaśle,	 a	 potem	
w	Krakowie,	a	na	starość	w	Rytwianach,	woj.	kieleckie	u	swojej	córki	Walerii,	zamężnej	
Malczewskiej.”	(K.	J.)

	 „Ciocia	Maria,	siostra	mojego	ojca,	miała	syna	Stanisława,	który	jako	porucznik	
i	dowódca	kompanii	karabinów	maszynowych	poległ	na	polu	chwały	w	dniu	20	 lipca	
1920	roku	pod	wsią	Tarnów	w	obronie	Warszawy	przed	nawałą	bolszewicką.	Był	on	Ka-
walerem	orderu	Virtuti	Militari.	Również	faktem	jest,	że	druga	córka	cioci	-	Mania,	była	
zamężną	za	Janem	(herbu	Stary-Koń)	Majewskim,	aptekarzem.”	(K.	J.)

	 By	nie	być	posądzony	o	nadmierną	konfabulację	oprę	się	jedynie	na	dokumen-
tach.	Pierwszym	z	imienia	wymienionym	Jaskólskim,	a	zakładam,	że	nazwisko	Kluska	
przybrał	sobie	jego	syn	-	Stanisław,	jest	Jan.	Jest	to	świadectwo	chrztu	Tomasza	Kluski	
w	kościele	parafialnym	w	Łętowi	dnia	5	grudnia	1836	roku,	a	akapit	ten	dokładnie	brzmi:	
Pater:	Stanislaus	Kluska	fil.	Joannis	et	Catharinae	Dyrczyk,	parentum	catholicorum.	Wy-
mieniony	 jest	więc	 Jan	 (jako	ojciec	Stanisława)	ale,	 co	ważne,	bez	nazwiska.	Zwykłe	
przeoczenie?	Wszędzie	indziej	widnieją	nazwiska,	obok	matka:	Marianna	córka	Walente-
go	Hobot	i	Reginy	Zadora,	chrzestni:	Stanisław	Hobot	i	Anastazja	Hanusiak	żona	Józefa.	
Może	Stanisław	nie	znał	nazwiska	swojego	ojca?	A	może	specjalnie	go	nie	podał?
	 Jest	 więc	 Jan	 bez	 nazwiska,	 ale	 dla	 dobra	 historii	 przyjmijmy	 -	 Jan	 Jaskólski	
z	 żoną	Katarzyną	 (z	 domu	Dyrczyk),	 urodzony	 około	 1785	 roku,	 jego	 syn	 Stanisław	
Kluska	z	żoną	Marianną	(z	domu	Hobot),	urodzony	około	1810	roku	i	ich	syn	Tomasz	
Kluska,	z	dokładną	datą	urodzin:	4.12.1836	w	Więcierzy,	parafia	Łętownia.
	 Testimonium	 Copulationis.	 Kościół	 Mariacki	 w	 Krakowie,	 10	 kwietnia	 1864,	
ksiądz	wikary	Stanisław	Andrzejski	(nazwisko	trudne	do	odczytania)	udziela	ślubu	To-
maszowi	Klusce	i	Walerii	Dudzik,	córce	Józefa	i	Franciszki	z	domu	Oszustowicz	(uro-
dzonej	w	Babicy,	parafia	Witanowice),	świadkowie	to	Andrzej	Burgieł	i	Szymon	Wójcik.

 w	Stanisław	Józef	Kluska	-	ich	syn,	urodzony	15.02.1868	roku,	chrzest	u	św.	Flo-
riana	na	Kleparzu	dawał	mu	R.D.	Casimirus	Oszacki,	vicarius	loci,	24	lutego	tegoż	1868	
roku.	Chrzestnymi	byli	Józef	Grubicki	i	Rozalia	Bukowska.	Wcześniej,	prawdopodobnie	
w	1867	roku,	urodziła	się	córka,
 w	Maria	zamężna	Głuszkowi	nieznanego	imienia.	Mieli	troje	dzieci:	Walerię,	Ma-
rię	i	Stanisława.	Nie	wiem	o	nich	nic	ponad	to,	co	spisano	w	historii	rodziny.
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Śniadanie na trawie,
koniec lat 20.



	 Niewiele	więcej	wiadomo	o	wspomnianym	przed	chwilą,	moim	pradziadku	-	Sta-
nisławie.	Uczęszczał	 do	 renomowanego	 gimnazjum	 św.	Anny.	 Słyszałem,	 że	 pobierał	
nauki	malarstwa	w	pracowni	Matejki,	zostało	po	nim	kilkanaście	obrazów,	poprawnych,	
ale	dalekich	od	artyzmu.	Zmiana	nastąpiła	przed	czerwcem	1888,	wtedy	to,	zgodnie	z	do-
kumentem	 „Poświadczenie	 przynależności”,	 stwierdza	 Radca	Magistratu	 Zawitowski,	
że	 Stanisław	Kluska	 jest	 czeladnikiem	 ślusarskim.	W	1894	 roku	we	Lwowie	 żeni	 się	
z	Anną	Svejdą.	Niewątpliwie	w	roku	1896	mieszkali	już	w	Jaśle,	bo	to	było	miejsce	uro-
dzenia	mojego	dziadka	Kazimierza.	Ale	i	tu	jest	pytanie;	dlaczego	Stanisław	pochowany	
jest	w	Jaśle?	Zmarł	w	maju	1934	roku.	Popatrzmy	na	to	tak;	najstarszy	syn	-	Kazimierz	
mieszka	z	rodziną	w	Krośnie,	młodszy	-	Karol,	we	Lwowie.	Stefan,	nie	wiem	gdzie,	ale	
podejrzewam,	że	w	Krośnie.	Poza	nimi	nie	ma	już	nikogo.	Sam	ma	pięćdziesiąt	kilka	lat,	
jest	z	nim	wiele	zdjęć	krośnieńskich,	w	mieszkaniu	u	Kazimierza.	Wiem,	że	zmarł	na	
serce	-	dolegliwość	Klusków	-	ale	nie	potrafię	sobie	wytłumaczyć	pochowania	w	Jaśle.	
Jego	żona	-	Anna	-	nawet	w	czasie	wojny,	a	miała	wtedy	ponad		sześćdziesiąt	lat,	miesz-
kała	we	Lwowie	przy	ulicy	Zadwórzańskiej	69	(tam	do	niej	kierował	z	oflagu	listy	jej	syn	
-	Karol),	widocznie	miała	na	tyle	sił.	Albo	opiekowała	się	mieszkaniem	Karola?	Potem	
zamieszkała	w	Krośnie	u	Kazimierza.	A	może	było	inaczej?	Wracając	do	ich	dzieci:	Wła-
dysław,	Kazimierz,	Eugeniusz,	Edward,	Tadeusz,	Stefan	i	Karol.

 w	Władysław	 (1895-?),	 są	 z	nim	 trzy	 zdjęcia;	 pierwsze	datowane	25	 lipca	1923	
z	adnotacją	Pamięć iż Kaukazu! Staropolska Gub.,	tegoż	Ujezda seło Donskaja,	drugie	z	20	
października	1929	roku	(z	tego	samego	dnia,	z	tego	samego	atelier	jest	zdjęcie	jego	żony	
Natalii)	i	ostatnie	z	15	października	1932	roku	z	adnotacją	Na Pamięć Rodzicom od Syna.

 w	Kazimierz	(1896-1969)	–	opowieść	o	nim	zostawiam	na	koniec.

 w	Eugeniusz	(1898-1919)

 w	Edward	(1900-1929)

 w	Tadeusz	(1902-1905)

 w	Stefan	(1905-1966);	-	z	opowiadań	jego	syna,	Jerzego,	wiem,	że	do	nazwiska	
Jaskólski	wrócili	w	połowie	lat	50.	W	roku	1956	w	wykazie	maturzystów	klasy	„A”	wid-
nieje	Jerzy	Jaskólski.		O	samym	Stefanie	niewiele	wiem,	pamiętam	jedynie,	że	z	ciotką	
Dadą	w	Sylwestra	1965	wieźliśmy	coś	dla	niego.	Ja	wtedy	na	sankach,	wieczorem,	trzy-
mając	jakiś	pakunek.	A		podróż	była	ogromna,	ze	Staszica	na	Kolejową,	kawał	świata.	
Pamiętam	ciotkę	Andę	-	jego	żonę,	zawsze	w	humorze,	żartującą.	Na	następny	dzień	się	
okazało,	że	wujek	Stefan	(a	tak	miałem	na	niego	mówić)	zmarł.	Ich	dzieci:	Jerzy	(1939-
2018),	Krystyna	(1943-2000),	Maria	„Myszka”	(1952-2000)	i	Barbara	(1955).	Ów	Jerzy	
Jaskólski,	profesor	Politechniki	Krakowskiej,	wykładowca	na	innych	uczelniach.	Żonaty	
z	Krystyną.	Jest	ojcem	Ewy	i	Andrzeja,	dziadkiem	Moniki	i	Mateusza.	Baśka,	jego	sio-
stra,	ma	syna	Sebastiana.

 w	Karol	(1908-1972)	–	był	chrzestnym	mojej	mamy.	W	księgach	parafialnych	kro-
śnieńskiej	Fary	pod	datą	12.01.1936	figuruje	jako	Karol	Kluska.	A	już	w	korespondencji	
obozowej	z	1942	roku	jako	ppor.	Karol	Jaskólski.	Był	to	młodszy	brat	dziadka	-	Karol	
Tomasz	Jaskólski.	Przedwojenny	oficer	rezerwy	(przesiedział	do	końca	wojny	w	oflagu	
Neubrandenburg),	prawnik	po	Uniwersytecie	Lwowskim,	przez	jakiś	czas	członek	rady	
nadzorczej	jednego	z	banków	lwowskich,	działacz	Narodowej	Demokracji,	a	wcześniej	
bramkarz	„Czarnych”	Jasło.	W	oficjalnej	wersji,	po	okupacji	osiadł	wpierw	w	Londynie,	
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Kółko Rolnicze, Krosno, ul. Różana, rok 1923

Kółko Rolnicze, Kazimierz, Zofia, NN, rok 1923
Kazimierz Kluska, 1921



potem	w	Ameryce.	Najpierw	jednak	wrócił	do	Polski,	podobno	pod	nazwiskiem	Mali-
nowski,	podróżował	po	kraju;	w	Gdańsku	próbował	 rozwiązać	problemy	rozmawiając	
ze	swoją	żoną	Myszką,	w	Krakowie	pracował	(on	sam	pisze	„przesiadywał”)	w	Centrali	
Spółdzielczości	(1946).	Jako	nadawcę	listów	podaje:	T.	Skulski,	Kraków,	ul.	Warszawska	
4.	W	przeszło	dziesięć	lat	późniejszym	liście	do	brata	Kazimierza	pisze:	Skolei ja zapy-
tuję: czy jest w Jasie lub w okolicy Edmund Rubel? Ostrożnie z nim i nic go nie pytajcie 
- tylko dla informacji wam podaję, że spotkałem go swego czasu w Katowicach, on był w 
mundurze zdaje się UB, i że miał szczęście, bo śledząc mię, bardzo się nam naraził i byłby 
zlikwidowany - tylko gdzieś nam znikł poczuwszy pismo nosem. Jeżeli chodzi o Oberca - nie 
pamiętam, żebym takiego znał, mo¬że i on z czyjegoś ramienia za mną chodził. (…) Wspo-
minasz, Kaziku, o moich fotografiach (…) te zdjęcia, jakie zabrałem z Kraju, musiałem w 
Pradze zniszczyć, co do jednego, gdyż tak się wtenczas sprawy układały.	Zatrzymano	go	na	
Montelupich	w	Krakowie,	skąd	po	przesłuchaniach	wyszedł	(uciekł?)	i	trafił	do	Krosna.	
Mama	mówiła	mi,	że	pozwolono	jej	tylko	przywitać	się	z	wujkiem,	a	potem,	nad	ranem,	
dziadek	wyprowadził	go	z	mieszkania.	Jak	trafił	do	Londynu	-	nie	wiem.	Potem,	wiele	lat	
później,	był	jednym	z	czołowych	działaczy	polonijnych	w	Ameryce,	zwłaszcza	w	Bosto-
nie,	gdzie	mieszkał,	był	właścicielem	i	redaktorem	gazety	polonijnej,	działaczem,	a	może	
i	szefem	lokalnej	Polonii,	dziennikarzem	radiowym.	
	 Końcem	lat	trzydziestych,	może	w	1939	roku,	Karol	żeni	się	z	Marią	Wilde,	córką	
dyrektora	i	właściciela	szybów	naftowych	w	Drohobyczu.	Z	tego	związku	w	1940	roku	
przychodzi	na	świat	Marek	Jaskólski	(1940-1993).	Wojna	rozdziela	rodzinę,	Karol	trafia	
do	niewoli,	wojnę	spędzi	w	Oflagu	IIA	Neubrandenburg.	Przysyła	stamtąd	listy	 i	wła-
snoręcznie	malowane	kartki	świąteczne	do	matki	Anny	do	Lwowa	na	Zadwórzańską	69,	
do	brata	Kazimierza	na	„Kółko	Rolnicze”	w	Krośnie.	Kartki,	portrety	kolegów,	autopor-
tret,	zachowały	się	do	dzisiaj.	Zachował	się	także	ręcznie	wykonany	przez	niego,	pięk-
nie	intarsjowany	różnymi	rodzajami	drewna,	piórnik	dla	Jasi.	Podczas	krótkiego	pobytu	
w	kraju	spotkał	się	z	żoną	i	z	synem.	Zachowało	się	trochę	jego	listów,	pierwsze	z	Anglii	
(1947),	potem	ze	Stanów,	z	Bostonu,	z	roku	1949.	Kilkakrotnie	wspomina	o	korespon-
dencji	z	Markiem,	nigdy	z	żoną.	Końcem	lat	sześćdziesiątych,	nagabywany	przez	Marka	
„jak	to	naprawdę	było”	pisze	do	Krosna,	że	zdecydował	nic	Markowi	nie	mówić	„bo	i	tak	
to	nic	nie	zmieni”.	
	 W	drugiej	połowie	lat	pięćdziesiątych	Karol	żeni	się	po	raz	drugi.	Z	Aleksandrą	
Nurczyńską,	 urodzoną	w	 Stanach	w	 1920,	 córką	 emigrantów,	 pianistką,	 nauczycielką	
akademicką	pianistyki.	Na	pewno	jest	 to	przed	1958,	bo	zachował	się	 list	z	 tego	roku	
podpisany	„ciocia	Ola”.	A	inny	list	z	8	sierpnia	1971;	cytuję	dokładnie:	„Zdziwiła mnie 
lakoniczna wiadomość o śmierci Wieśka… zmarł w tragicznych okolicznościach.. zosta-
wiając drugą żonę i dwuletniego synka”.	Wiesiek	-	mój	ojciec	-	zmarł	2	lutego	1971	roku.	
Tolek,	syn	ojca	z	drugiego	małżeństwa,	miał	wtedy	cztery	lata,	a	nie	dwa.	
	 Następny	 list,	 odręcznie	 pisany	 przez	Oleńkę,	 z	 dnia	 2	 października	 1972,	 na	
dzień	przed	śmiercią	Karola:	„pisałam do Marka pytając jego czy chce żeby Ojciec jego 
spoczął na ziemi polskiej. (…) Ja nie wiem (gdyby Marek odpowiedział „tak”) czy to 
będzie w Krośnie - czy Marek sobie będzie życzył bliżej siebie”.	Nie	są	znane	odpowiedzi	
z	Polski,	w	rezultacie	Karol	Tomasz	Jaskólski	spoczął	na	cmentarzu	Forest	Hills	w	Bo-
stonie.	Ze	związku	z	Oleńką	nie	miał	dzieci.	Jego	syn	Marek	miał	żonę	Danutę,	dzieci:	
Mariusza	(1967-1976),	Tomasza	(ur.	1973)	i	Marcina	(ur.	1978).
 
 w	Kazimierz	Kluska,	jako	jedyny	z	braci	został	przy	nazwisku	Kluska.	Cytuję	wła-
snoręcznie	przez	niego	napisanego	życiorysu;	„Do Szkoły Podstawowej i Wydziałowej 
uczęszczałem w Jaśle do 1912 r. Jako syn kolejarza (maszynista kolejowy) zostałem przy-
jęty do praktyki kupieckiej w Spółdzielni Kolejarzy w Jaśle. W roku 1916 w lipcu otrzyma-
łem świadectwo wypisu na pomocnika handlowego”.	Świadectwo	to	zachowało	się,	jest	
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ciekawą	pamiątką.	Dalej	pisze;	„W tym samym roku powołany zostałem do wojska przy 
32 p. p. w Bochni, a po wyszkoleniu rekruckim przydzielono mi pracę w Kancelarii Komi-
sji Zarządzającej w Bochni do 1918 r. Po ukonstytuowaniu się Państwa Polskiego zosta-
łem automatycznie wcielony do Wojska Polskiego.	(…)	W	roku	1920	przeniesiony	do	2	p.	
s.	p.	w	Sanoku,	„z wojska zwolniono mnie w lipcu 1921”.	Tak	lakonicznie.	Był	to	2	Pułk	
Strzelców	Podhalańskich,	w	roku	1920	pułk	toczył	ciężkie	walki	na	wschodzie.	Trwała	
przecież	wojna	bolszewicka.	Nic	nie	wiadomo	przebiegu	służby	Kazimierza,	wszystko	
jednak	wskazuje	na	to,	choćby	biorąc	pod	uwagę	wcześniejszą	służbę	w	Bochni,	że	była	
to	 służba	w	kancelarii	pułkowej.	 I	dalej;	„W sierpniu 1921 zgłosiłem się o posadę do 
Spół. Kół Rol, w Krośnie. Przyjęty zostałem jako pomocnik ekspedienta. (…) We wrześniu 
1923 powierzono mi kierownictwo Sklepu Głównego, hurtowni i magazynu”.
	 To	powierzenie	kierownictwa	wiązało	 się	z	osobistą	odpowiedzialnością	mate-
rialną.	Dziadek	musiał	wpłacić	 określoną	 kaucję,	 która	 była	 zabezpieczeniem	 na	wy-
padek	fiaska	sklepu.	Nie	znam	wysokości	tej	kaucji,	wiem	też,	że	co	miesiąc	potrącano	
mu	z	pensji	jakąś	kwotę	jako	uzupełnienie	owej	kaucji.	Po	wojnie	zwrócił	się	do	nowej	
władzy	o	zwrot	kaucji,	a	nazbierało	się	tego	kilka	tysięcy	przedwojennych	złotych,	bo-
daj	 5	 tysięcy,	 jednak	władza	 ta	 nie	miała	w	 zwyczaju	 honorować	wcześniejszych	 zo-
bowiązań.	Podobnie	 stało	 się	 z	 jego	 innymi	oszczędnościami,	polisą	ubezpieczeniową	
na	kilka	tysięcy	złotych,	wpłaconych	składek	(mam	dowody	wpłat)	nie	udało	się	odzy-
skać,	o	gwarancjach	nawet	nie	wspominając.	Były	to	przecież	czasy,	kiedy	lepiej	było	
się	o	wcześniejsze,	sanacyjne,	zobowiązania	nie	dopominać.	Zwłaszcza	komuś,	do	kogo	
przychodziły	listy	z	USA.	Dziadek	był	najmniej	rzucającą	się	w	oczy	osobą.	Potem	się	
okazało,	że	działał	w	AK,	w	domu	przy	Czajkowskiego	(obecnie	Nad	Lubatówką)	prze-
chowywana	była	broń,	jakieś	części	do	radiostacji.	Mam	podziękowania	od	odbudowu-
jących	w	Krośnie	szkolnictwo	polskie	za	przechowane	podręczniki	i	książki.	Swoją	broń	
myśliwską	zawiniętą	w	smołowane	szmaty	zakopał	w	ogródku	we	wrześniu	1939	i	-	po-
dobno	-	zapomniał	gdzie.
	 Gdzieś	 początkiem	 lat	 osiemdziesiątych	odwiedził	 nas	 na	Staszica	nieznajomy	
pan,	na	oko	siedemdzięcionetni.	Otworzyłem	mu	drzwi,	zapytał	mnie	o	dziadka,	o	bab-
kę,	w	końcu	o	małą	Ninkę.	Odpowiedziałem,	że	dziadkowie	nie	żyją	od	lat,	zaprosiłem	
do	mieszkania.	 Po	 chwili,	 a	 pewnie	wtedy	 nadeszła	 ciotka	Dada,	 powiedział,	 że	miał	
pseudonim	„Borysławski”	 (swoją	drogą,	 jak	 się	później	okazało,	dość	kontrowersyjna	
postać)	i	był	dowódcą	mojego	dziadka	podczas	okupacji.	Dziadek,	chyba	o	pseudonimie	
„Grot”	był	jego	adiutantem	albo	raczej	oficerem	łącznikowym.	Z	racji	pracy	w	sklepie,	
więc	miejscu,	które	mogło	odwiedzać	wielu	ludzi	bez	wielkich	podejrzeń,	przekazywał	
meldunki	oddziałom.	Wtedy	też	dowiedziałem	się,	że	moja	babcia	Zosia	też	była	w	AK	
jako	łączniczka	między	grupami	tajnego	nauczania.	Podobno	dziadkowie	nawzajem	nie	
wiedzieli	o	swoich	działaniach	i	przynależności	do	ruchu	oporu.

 w	Zofia	z	Wozabów	Kluskowa.	Historia	mojej	babci	Zofii	zaczyna	się	gdzieś	na	
Syberii.	Opowieści	mojej	ciotki	Dady	o	rodzinie	babci	na	Syberii	w	Omsku;	kilka	sióstr:	
Hela	(podobno	Dada	była	do	niej	podobna),	Natalia,	Marysia,	Wiktoria,	najmłodszy	brat	
Jan.	Jej	ojciec	-	Franciszek	(matka	Maria	z	domu	Białous).	Z	metryk	wynika,	że	miej-
scem	urodzenia	Zofii	był	Kraków,	sama	zresztą	poszukiwała	szczegółów	pisząc	do	USC	
w	Krakowie,	 jednak	bez	rezultatu.	Wydaje	się,	że	 jej	 rodzice	wyjechali	z	Krakowa	do	
Mińska	(obecnie	białoruskiego).	Nie	może	im	się	tam	źle	powodzić,	dowodem	są	zdjęcia.	
Na	pewno	przed	wybuchem	wojny,	jeśli	to	1914,	to	miała	17	lat.	Ubrana	jest	tam	bardzo	
starannie	i	elegancko,	jak	panienka	z	dobrego	domu.	Na	jednym	sama,	na	drugim	z	sio-
strą	Heleną.	Zdjęcia	są	wykonane	w	sposób	niemal	ekskluzywny	przez	atelier	„Fantazja”	
M.	L.	Rywkina,	Mińsk,	ulica	Gubernatorska	12.	Właśnie	-	Mińsk.	Choć	dowiedziałem	
się,	że	jedna	z	dzielnic	Omska	nazywała	się	Mińsk,	wątpię	jednak	by	o	ten	Mińsk	cho-
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dziło.	Jest	tutaj	jednak	i	inny	ślad.	Na	jednym	ze	zdjęć	datowanym	na	1916	rok	(Omsk),	
jest	wraz	z	siostrą,	ma	wtedy	19	lat	i	na	te	19	lat	wygląda.	Ubrana	jest	tam	skromnie,	żeby	
nie	powiedzieć	-	biednie.	Być	może	siedzący	między	nimi	starszy,	siwy	pan	z	wąsem,	to	
ich	ojciec	-	Franciszek.	Babcia	pracowała	w	kasynie	oficerskim	garnizonu	w	Omsku	jako	
szefowa	służby,	bo	podobno,	odebrała	odpowiednie	wykształcenie	(pensja	w	Mińsku?).	
Była	osobą	„z	klasą”.	Nie	wiem	co	się	stało	z	jej	siostrami,	pamiętam	jak	mówiła,	że	jej	
najmłodszy	brat	Jaś	jeszcze	przed	rewolucją	był	kadetem	w	szkole	oficerskiej	w	Omsku.	
Jak	przyszyli	czerwoni,	to	rozstrzelali	wszystkich,	tak	zginął	Jaś.	I	nie	wiadomo	kiedy,	
bo	historia	Omska	dzieli	się	na	kilka	okresów:	od	października	1917	do	czerwca	1918	
-	 terror	 czerwonych,	 czerwiec	1918	wkracza	 armia	 admirała	Kołczaka,	 listopad	1919,	
zdradzony	przez	korpus	 czechosłowacki,	 poddaje	 się	Kołczak,	wkraczają	 sowieci.	 Jaś	
nazywał	 się	Wozabow.	W	ogóle	 z	 tym	nazwiskiem	 też	 niewiele	wiadomo,	 słyszałem,	
że	babcia	i	siostry,	nie	wiem	czy	wszystkie,	nazywały	się	Wozab,	 jednak	on	nazwisko	
miał	-	pono	-	zruszczone	na	Wozabow.	Skąd	takie	nazwisko,	nie	wiem.	Ona	sama	została	
zatrudniona	na	stacji	kolejowej	w	Omsku.	Stacja	ogromna,	przetokowa	na	całym	odcin-
ku	syberyjskim.	Była	tam	urzędniczką.	Kiedyś,	gdy	ten	front	rewolucyjny	przetaczał	się	
przez	Omsk,	w	wyniku	ostrzału	artyleryjskiego	wybuchł	cały	pociągowy	skład	amunicyj-
ny,	po	tym	wybuchu	babcia	źle	słyszała	na	jedno	ucho.	Jeszcze	w	latach	rewolucji	stację	
wizytował	Lenin	wraz	ze	Stalinem	i	babci	mojej	polecono	wodzowi	rewolucji	wręczać	
kwiaty.	Jak	mówiła,	chyba	się	Leniowi	spodobała,	bo	zapytał:	„towarzyszko, jak macie 
na imię?”.	Ona	odparła:	„ja nie towarzyszka, ja obywatelka i na imię mam Sofia Fran-
cowna”.	Podobno,	nieco	później,	przyjechał	Lenin	jeszcze	raz	na	stację	w	Omsku,	zawo-
łał:	„a gdzie moja grażdanka Sofia Francowna?”,	Babcia	mówiła,	że	ten	Gruzin	obok	
Lenina,	„to bardzo przystojny był”.	
	 Jeszcze	jedno	zdjęcie,	na	nim	siedzący	bobas,	a	na	odwrocie	dedykacja	cyrylicą:	
(nieczytelne)	...pamiatii miławi tietii Soni i diediu Kazii	(nieczytelne)	i smatritie na mie-
nia - ot Liusii Szamienko...	Wszystko	wskazuje	na	to,	że	dostała	to	zdjęcie	najwcześniej	
w	połowie	lat	dwudziestych.	Więc	jednak	jakiś	kontakt	z	jej	rodziną	był.
	 Wróciła	do	Polski	najpóźniej	w	1921	roku.	Jest	jej	„Świadectwo	tożsamości	oraz	
legitymacya	 dla	 podróży	 lokalnych”	 wydane	 przez	 Starostwo	 w	 Krośnie	 13	 stycznia	
1922,	gdzie	stwierdza	się,	że	Zofia	Wozab	lat	24,	rel.	rz.	kat.	zawód	biuralistka,	zamiesz-
kała	w	Białobrzegach.	 Z	 dziadkiem	 ślub	wzięli	w	 1924	 roku.	 Zachował	 się	 telegram	
gratulacyjny	adresowany	do	Kazimierza	Kluski	w	Jaśle	z	28	stycznia	1924	roku	(godzina	
10.46)	Szczęść Boże Młodej Parze. Staszek i Michał.	Oraz	także	wyciąg	aktu	małżeństwa	
(29/24)	z	USC	w	Krośnie	datowany	15.03.1951:	Zaświadczam, że Kazimierz Kluska i Zo-
fia Wozab zawarli związek małżeński we wrześniu 1924 w Jaśle.	I	następny	(37/24)	z	dnia	
24.03.1951:	Zaświadczam, że Kazimierz Kluska i Zofia Wozab zawarli związek małżeński 
w dniu 29 września 1924 w Krośnie.	Błąd	urzędnika?	Na	tablicy	grobowej	widnieje	data	
urodzenia	Zofii:	23.12.1896.	Na	innych	dokumentach:	23.12.1897.	Błąd	kamieniarza?
	 O	 jej	 rodzinie	 słuch	zaginął,	nic	nie	opowiadała,	 tylko	czasem	do	mojej	ciotki	
Dady:	„Jakaś ty podobna do Heleny!”

 w	Danuta	Kluska	-	„Dada”;	zawsze	obowiązkowa,	zawsze	„na	posterunku”,	czy	to	
przy	małej	siostrze,	czy	w	domu.	Choć	była	wtedy	-	przed	wojną	-	u	dziadków	służąca	-	
Zosia	z	Wrocanki.	Na	pogrzebie	cioci	Dady	w	lutym	2008	podeszła	do	mnie	nieznajoma	
pani,	która	ze	łzami	w	oczach	powiedziała:	Pan mnie nie zna, ale ja jestem córką Zosi, 
która kiedyś u dziadków pana służyła - kondolencję składam w jej imieniu. Mamusia 
dobrze się ma, już dobiega setki, ale chodzić nie może.	Ciotka	mówiła,	że	jak	już	elektry-
fikacja	objęła	Krosno,	to	dziadkowie	wszystkie	lampy	naftowe	Zosi	dali,	a	były	to	lampy,	
które	specjalnie	we	Lwowie	zamawiali	-	podobno	przepiękne.

Zofia, Ninka i Dada, koniec lat 30.

Kluskowie przy Farze, koniec lat 30.

Krosno, Rynek

Kazimierz z Dadą, Ogród Jordanowski, koniec lat 20.

Kluskowie, 2 VIII 1925



	 Podczas	wojny	uczęszczała	do	różnych	szkół,	do	jednej	z	nich	aż	na	Białobrzegi	
(gdzieś	w	okolicach	obecnego	Domu	Ludowego).	Chodziła	w	drewniakach,	bo	nie	było	
przydziału	na	buty.	W	 tym	czasie,	 uczestniczyła	w	kursach	harcerskich,	 co	pozwoliło	
jej	w	1944	roku	być	harcerką	-	sanitariuszką	w	Iwoniczu	Zdroju.	Był	to	chyba	sierpień
-wrzesień	1944	roku,	front	oparł	się	na	linii	Jasło	-	Krosno.	Jasło	było	bronione	przez	
Niemców	aż	do	stycznia	1945,	Krosno	zostało	wyzwolone	w	pierwszej	połowie	września	
1944.	W	sierpniu	zaś	powstała	tzw.	„Rzeczpospolita	Iwonicka”,	czyli	miejsce	wydarte	
Niemcom	przez	oddziały	AK	i	BCH.	Cały	obszar	Iwonicza	Zdroju	był	wolny,	walki	trwa-
ły	na	przedmieściach	od	strony	Iwonicza	 i	 jedynym	punktem	zajętym	przez	Niemców	
w	Zdroju	był	„Excelsior”.	Znajdował	się	tam	szpital	Wehrmahtu,	który	po	kilku	dniach,	
brawurową	akcją	partyzantów,	 został	 zajęty.	Walki	 te,	 o	 cały	obszar	 Iwonicza	Zdroju,	
nie	obyły	się	bez	rannych.	Ranni	ci	byli	transponowani	do	sanatorium-szpitala	„Sanato”,	
gdzie	opiekował	się	nimi	dr	Aleksiewicz,	jeden	z	dowódców	zgrupowania	partyzanckie-
go.	Ciotka	Dada	wykonywała	tam	jakieś	zadania.	Pisze	o	ucieczce	Niemców	ze	Zdroju	
w	swoim	pamiętniku	(zachowało	się	tylko	kilka	kartek)	pod	datą	26	lipca	1944.	Na	tych	
kilku	ocalałych	kartkach,	pod	datą	25	lipca,	jest	opis	napadu	na	sklep	dziadka.

 Rozpacz!!... w Krośnie rozruchy… Napad na Składnicę… Od Tatusia nie ma żad-
nych wiadomości. (...) Jeszcze tego samego dnia, kiedy Mamusia była w Krośnie po mie-
ście między najniższą ludnością krośnieńską chodziła pogłoska napadu nie tylko na Kół-
ko, ale i także na większe sklepy. Na drugi dzień około godziny 9-tej rano, wielka grupa 
ludzi zebrała się przy tylnej bramie sklepowej i domagali się, aby ich wpuścić. Gdy rozka-
zu ich nie wypełniono, siłą wysadzili bramę i przemocą wtargnęli do sklepu. Tam dopiero 
pokazali oni co umieją. Rabowali co się dało; nie zważali na to, czy to im potrzebne, czy 
też nie, ale brali aby brać. Ponieważ przed paru dniami Tatuś przywiózł do sklepu kilka 
tysięcy litrów wódki i kilkadziesiąt metrów cukru, to też banda (bo inaczej tego nie można 
nazwać) rzuciła się na to jak tygrysy wypuszczone z klatki. Chwytali za metrowe worki cu-
kru nie martwiąc się, że nie uniosą. Za bramą, gdy zdołał za nią wynieść, wypruwał wo-
rek, brał tyle ile mógł unieść, a resztę zostawiał na ulicy. Jeżeli zaś się pomylił i zamiast 
cukru wziął sól czy cement, to rozpruty worek zostawiał na ulicy i szedł po drugą zdobycz. 
Podobnie miała się rzecz z wódką i jajkami. Szczęście miał ten, który zdołał wynieść całą 
skrzynkę wódki za bramę. Przeważnie jednak to się nie udawało, gdyż zanim zdołał posta-
wić parę kroków już wszystko mu zabrali. No a jaja? Jaj ludzie użyli jako pocisków, toteż 
każdy był zalany jajami od stóp do głowy. W sklepie tłok i zamieszanie. Ludzie grzęzną 
po kostki w cukrze, mące, szkle i papierach. Wreszcie przyszła policja, ale ludzie byli tak 
zajęci grabieżą, że nawet nie spłoszyły ich wystrzały rewolwerowe. Dopiero gdy zabito 
parę osób, wówczas uczynił się jeszcze większy popłoch, gdyż każdy chciał uciekać.
 Tatuś stracił przytomność. Widać, że tylko jedna myśl została w Jego pamięci, 
gdyż wołał „ratujcie sklep” i „ratujcie mnie”. Całe szczęście, że w sklepie była nasza 
dziewczyna i wujek, który pobiegł po doktora. W międzyczasie ludzie widząc, że Tatuś jest 
nieprzytomny zaczęli nawet przewracać papiery w Jego biurku.

	 Tyle	opowieści.	Podobno	po	wojnie	policjanci,	w	końcu	 -	 jak	 twierdziła	nowa	
władza	 -	kolaboranci,	broniący	sklepu	dostali	wysokie,	 jeśli	nie	najwyższe,	wyroki	za	
„gwałt	na	ludności	polskiej”.

	 Zachował	się	brudnopis	życiorysu,	który	dziadek	napisał	w	listopadzie	1948,	nie	
wiem	dla	jakiej	instytucji.	Wydarzenie	to	opisał	tak:	w lipcu 1944 w czasie obrony (nie-
czytelne) naszej Spółdzielni przez Niemców, dostałem szoku nerwowego. I	następny	brud-
nopis	z	2	grudnia	1952; w lipcu 1944 gdy okupant rabował naszą Spółdzielnię stanąłem 
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w obronie mojego warsztatu i mienia Spółdzielni, ulegając przemocy dostałem szoku ner-
wowego.	Jeszcze	raz	wracam	do	pamiętnika	Dady.	Sprawdzam	-	o	Niemcach	ani	słowa.	

	 Początkiem	lipca	Niemcy	przegrupowywali	swoje	linie	obrony,	które	przebiegały	
na	północ	od	Krosna.	Front	od	Korczyny,	na	zachodzie	opierał	się	na	Jaśle.	W	zorgani-
zowany	sposób,	bez	pośpiechu	oddziały	wycofywały	się	w	stronę	lotniska.	Zapamiętana	
przeze	mnie	historyjka	pewnie	sprzed	15	lipca,	kiedy	to	rodzina,	z	wyjątkiem	dziadka,	
wyjechała	do	Iwonicza;	jakaś	zorganizowana	grupa	Niemców	wycofywała	się	ulicą	Czaj-
kowskiego,	tuż	obok	w	piasku	bawiła	się	moja	mama	-	Jasia,	wtedy	ośmioletnia,	czarnul-
ka	z	dużymi,	ciemnymi	oczami.	Przechodzący	obok	oficer	SS	podszedł	do	niej	i	z	uśmie-
chem	dał	jej	banknot	mówiąc	po	niemiecku:	Masz na cukierki, moja mała Żydóweczko! 
Jasia	grzecznie	podziękowała	i	pobiegła	do	domu,	który	stał	kilka	metrów	dalej.	Oficer	
z	uśmiechem	wrócił	na	drogę.	Cały	incydent	widział	i	słyszał	dziadek	Kazimierz.	Niemal	
zemdlał	słysząc	te	słowa.	Potem	banknot	ten	był	przechowywany	w	kasetce	z	różnymi	
skarbami,	była	na	nim	adnotacja	skąd	pochodził.	
	 Dalsze	 losy	Dady	potoczyły	 się,	 tak	 jak	 tylko	 jej	potoczyć	 się	mogły.	W	1948	
roku	składa	podanie	o	przyjęcie	do	Państwowego	Instytutu	Robót	Ręcznych	w	Bielsku	
(odpisuję	z	pieczątki),	właściwa	jego	nazwa	to	Państwowy	Instytut	Robót	Ręcznych	dla	
Nauczycieli	im.	Władysława	Przanowskiego.	Była	to	szkoła	kształcąca	nauczycieli	robót	
ręcznych.	Nauka	miała	rozpocząć	się	we	wrześniu	1949	roku.	Jednak	w	sierpniu	zwraca	
się	do	dyrekcji	szkoły	z	pismem	informującym,	że	nauki	nie	podejmie	ze	względów	ro-
dzinnych.	Musi	opiekować	się	babką	Anną,	a	i	zdrowie	rodziców	nie	jest	najlepsze.	Do-
staje	pismo	ze	szkoły,	w	którym	piszą	„Przy niniejszym Dyrekcja nadmienia, że w roku 
przyszłym należy wnieść ponownie podanie o przyjęcie na I-szy rok”.	

 w	Janina	Anna	Łucja	Kluska	-	„Nina”	-	oczko	w	głowie	całej	rodziny.	Opatrzność	
dała	 jej	 to,	 czego	może	poskąpiła	Dadzie;	przebojowość,	ogromny	urok	osobisty,	nie-
codzienną	urodę.	Jednym	słowem,	miała	w	sobie	„iskrę	Bożą”.	Na	sucho	uchodziły	jej	
wszystkie	figle,	nawet	ten,	kiedy	to	na	wieść,	że	opuścił	ten	padół	łez	Józef	Stalin,	dziew-
czyny	urządziły	mu	w	klasie	katafalk	i	nosiły	 jego	portret	wokół	sali	w	stylizowanym	
kondukcie	 pogrzebowym.	Oczywiście	 kto?	 Jaśka	Kluskówna,	Baśka	Dylówna,	Baśka	
Kucza,	może	jeszcze	Zośka	Bekówna	i	Hula	Szeptycka.	Cały	naród,	ba!	Cały	cywilizo-
wany	świat	we	łzach,	a	te	żarty	sobie	robią	z	Ojca	Narodów.	Matura	za	dwa	miesiące!	
Za	to	się	wylatywało	ze	szkoły.	Co	najmniej.	A	ta	Kluskówna	potrzepotała	rzęsami	-	i	się	
upiekło.
	 Oczywiście	obie	panienki,	Dada	i	Nina,	chodziły	do	szkoły	muzycznej	ucząc	się	
gry	na	fortepianie.	Jednak	to	Ninka	grywała	walczyki	na	potańcówkach.	Choć	pewnie	
też	często	to	nie	miało	miejsca,	bo	raczej	była	„obtańcowywana”	przez	wszystkich	ka-
walerów.	Nie	trwa	to	długo,	jeszcze	w	1953	roku	poznaje	Wieśka	Żelechowskiego.	Do	
końca	 roku	 zadedykował	 jej	 kilka	 swoich	 fotografii,	 a	 każda	 kolejna	 dedykacja	 coraz	
gorętsza.	Odwiedza	Wieśka	w	Mysłowicach	w	drugiej	połowie	grudnia	1953.	Mijają	dwa	
lata,	biorą	ślub	w	Krośnie	28	stycznia	1956	roku.	Najpierw	kościelny	u	Fary,	świadkami	
są	Dada	i	brat	Wieśka	-	Aleksander,	potocznie	-	Leszek.	Potem	cywilny;	świadkowie	to	
Bogusława	Senecka	(prawdopodobnie	jednak	Sarnecka)	i	Karol	Fijałkowski.
	 Przenoszą	 się	 do	 Mysłowic,	 do	 teściów.	 Nina	 pracuje	 w	 szkolnej	 bibliotece.	
W	1960	przychodzi	na	świat	Cezary,	przez	Dadę	nazwany	Kubusiem.	Nina	z	Kubusiem	
wraca	do	Krosna.	Jest	to	1963	lub	1964	rok.	Podejmuje	pracę	w	bibliotece	w	Instytucie	
Naftowym,	potem,	w	drugiej	 połowie	 lat	 sześćdziesiątych	przeniesie	 się	 do	 biblioteki	
miejskiej.	Wiesiek	odwiedza	Krosno	kilkakrotnie,	na	jednym	ze	zdjęć	jest	z	Kubusiem,	
to	październik	1966	rok.

Wiesiek i Dada,
Iwonicz Zdrój, wrzesień 1955

Nina i Bogusia Sarnecka, 1953 

Nina, klasa maturalna, 1953 

Dada i Nina, 1955 

Nina,
8 XI 1943



	 Adnotacja	urzędowa	na	odpisie	aktu	małżeństwa;	Na podstawie postanowienia Sądu 
Powiatowego w Katowicach z dnia 30 września 1966 r. (…) związek małżeński pomiędzy 
Wiesławem Żelechowski a Janiną Kluską wpisany w niniejszym akcie, został rozwiązany 
przez rozwód na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Powiatowego w Katowicach.
	 Kontynuuje	 (zaczęte	w	1955,	 przerwane	 po	 roku)	 studia	 zaoczne	 -	 biblioteko-
znawstwo	-	we	Wrocławiu.	Jeździ	tam,	odbywa	praktyki	w	Krakowie,	jest	wybitną	stu-
dentką,	 pupilką	 prorektora,	 prof.	 Jana	Trznadlowskiego	 (są	 kartki	 od	 niego	 do	 „miłej	
Jasi”).	Mieszka	tam	u	cioci	Marysi,	a	tak	naprawdę	u	Marii	Walewskiej,	z	domu	Svejda.	
Jest	to	córka	brata	babki	(Anny	Svejdy)	-	Władysława	i	Otylii	(z	domu	Hannewald).	Ci	
mieli	syna	Rudolfa	(1912-1978)	-	później	lekarza	weterynarii	w	Dusznikach	i	Starym	Są-
czu	i	Marię	(1906-1991),	przepiękną	kobietę,	aż	do	końca	swoich	dni,	a	wcześniej	pannę,	
która	we	Lwowie	wiele	złamała	serc.	Nina	spotyka	się	tam	z	kuzynką	-	Ewą	Svejdą,	córką	
Rudolfa,	która	studiuje	medycynę.	Nina	kończy	studia	z	wyróżnieniem.
	 Namawia	ją	jej	ojciec	chrzestny	-	Karol	Jaskólski	-	do	wyjazdu	do	USA.	On	tam,	
nie	wiem	czy	na		Harvardzie,	czy	w	Alliance	College	w	Massachustetts,	był	kuratorem	
biblioteki	polskiej.	I	tam	widział	Ninę,	jako	prowadzącą.	Nie	zdecydowała	się.
	 Pracuje	w	Miejskiej	Bibliotece	Publicznej,	mieści	się	ona	wtedy	na	ul.	Staszica.	
I	 znowu	 jej	 „iskra	Boża”	daje	o	 sobie	znać.	Przed	drzwiami	biblioteki	 zatrzymuje	 się	
czarna	wołga,	wysiada	z	niej	Józef	Cyrankiewicz.	Wydaje	się,	że	on	i	jego	ludzie	czegoś	
szukają	(potem	okazało	się,	że	budynku	Rady	Narodowej).	Na	to	Nina	wychodzi	z	bi-
blioteki	i	z	czarującym	uśmiechem	mówi:	„serdecznie witamy Pana Premiera i zaprasza-
my na kawę”.	Cyrankiewicza	zatkało,	wszedł	do	środka,	zobaczył	wianuszek	pięknych	
dziewcząt	-	jak	to	bibliotekarki	-	a	że	był	to	człowiek	szarmancki	i	dobrze	wychowany	
w	sanacyjnej	Polsce,	ucałował	dłonie	pań,	oczywiście	rozpoczynając	od	Ninki,	i	……	zo-
stał	na	kawie.	Kilkadziesiąt	metrów	dalej	w	Powiatowej	Radzie	Narodowej	spanikowani	
urzędnicy	rozbijali	się	po	korytarzach	zachodząc	w	głowę,	co	też	towarzysz	Premier	robi	
w	tej	bibliotece.	A	on	delektował	się	kawą	i	bawił	rozmową	z	Ninką.
	 Następnie	pracuje	w	Państwowym	Studium	Kulturalno-Oświatowym	i	Bibliote-
karskim,	gdzie	zaczęła	wykłady	w	roku	1972,	zaproszona	tam	przez	wcześniejszego	swo-
jego	szefa,	dyrektora	studium,	Henryka	Olbrychta.	Jeszcze	wtedy	godzi	wykłady	w	stu-
dium	z	pracą	w	bibliotece.	Była	szefem	wydziału	bibliotekarskiego,	 jakby	dziekanem,	
używając	nomenklatury	uniwersyteckiej.	Wreszcie	realizowała	się	jako	pedagog,	nawet	
bardziej	jako	wychowawca	młodzieży	niż	wykładowca.	Była	ich	powiernikiem,	przyja-
cielem,	lekarzem.
	 Jednocześnie	przez	lata	prowadziła	bibliotekę	u	Kapucynów.	Zaczęło	się	to	gdzieś	
1968-69,	a	trwało	do	końca	lat	siedemdziesiątych.	Swojego	poparcia	i	przyjaźni	najbar-
dziej	udzielał	jej	ojciec	Wenanty	-	Stanisław	Padewski	(1932-2017),	człowiek	wielkiej	
kultury	i	dobroci,	biskup	lwowski,	następnie	charkowsko-zaporoski.
	 Bodaj	 we	 wrześniu	 1983	 roku	 dostaliśmy	 nasze	 pierwsze	 własne	 mieszkanie.	
Mieszkanie	 z	 przydziału	 dla	 młodych	 małżeństw.	W	 rynku	 na	 parterze.	 Zrujnowane.	
Oczywiście	Dada	i	Nina	rzuciły	się	z	pomocą.	Nie	zapomnę	tego	obrazka,	jak	we	dwie,	
na	kolanach,	malowały	podłogę	w	pokoju.
	 Na	święto	wiosny	1984	przychodzi	na	świat	Niny	wnuk	-	Michał.	Cieszy	się	nim	
ogromnie.	Początkiem	maja	wybiera	się	na	brydża	do	Gośki	i	Tośka	Walciszków,	narze-
ka,	że	boli	ją	głowa,	ale	może	przejdzie	przez	drogę.	Nie	przeszło.	Gospodarz	wyraźnie	
zaniepokojony,	doświadczony	lekarz,	wybitny	kardiolog,	odwozi	ją	na	pogotowie.	Stam-
tąd	na	oddział	neurologiczny.	Już	stamtąd	nie	wróci	taka	sama.	Ma	48	lat.
 
	 Diagnoza:	krwotok	podpajęczynówkowy.	Operacja	na	klinice	w	Krakowie.	Zmar-
ła	siedemnaście	lat	później	–	30	sierpnia	2001	roku.

Była sobie Baba Jaga,

miała chatkę z ciasta,

a w tej chatce same dziwy,

cyt! iskierka zgasła.

Nina, 1955

Nina w bibliotece, 1974

Nina, 1964 

Nina i Wiesia,
Częstochowa,  19 VIII 1984
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Karol	Tomasz	Jaskólski

	 Karol	Tomasz	Jaskólski	urodził	się	22	września	1908	r.	w	Jaśle,	woj.	Krakowskie.	
Szkoły	powszechne	i	średnie	ukończył	tamże	w	1929	r.	Studia	wyższe	odbył	i	ukończył	
w	1936	r.	na	Uniwersytecie	Jana	Kazimierza	we	Lwowie	ze	stopniem	magistra	praw	oraz	
nauk	politycznych	i	społecznych.	Jako	doktorant	U.J.K.	przy	katedrze	profesora	Stani-
sława	Grabskiego	kontynuował	studia	w	zakresie	ekonomii	agrarnej	(1936-1939),	spe-
cjalizując	się	w	Małopolskim	Towarzystwie	Rolniczym	i	w	Lwowskiej	Izbie	Rolniczej.	
Równocześnie	był	członkiem	Lwowskiej	Giełdy	Zbożowej	i	Towarowej	i	delegatem	do	
„Polbekonu”	(Centrali	Eksportu	Przetworów	Mięsnych	w	Warszawie)	oraz	dyrektorem	
spółdzielni	organizacji	 rolniczych	„Dostawa”.	W	 tym	okresie	był	 czynnym	członkiem	
Stronnictwa	 Narodowego	 oraz	 autorem	 kilku	 opracowań	 popularno-naukowych	 jak:	
„Spółdzielczość	-	a	idea	solidaryzmu	narodowego”	i	„Od	Wisłoka	po	Zbrucz”	(studium	
geopolityczne	na	temat	Ziem	Południowo	Wschodnich	R	P.).	Artykuły	na	tematy	ekono-
miczne	ogłaszał	w	„Małopolskim	Tygodniku	Rolniczym”	i	w	„Rolniku”.
	 Służbę	wojskową	odbył	w	latach	1929-1930.	Ukończył	z	wysoką	lokatą	Szkołę	
Podchorążych	Rezerwy	Piechoty	No.	 5	w	Krakowie.	W	pamiętnym	wrześniu	 1939	 r.	
wyruszył	ze	Złoczowa	na	wojnę	jako	dowódca	1-ej	kompanii,	1-go	batalionu	52	Pułku	
Strzelców	Kresowych.	Brał	udział	w	bitwach	Skarżysko-Kamienna	 -	 Iłża.	Po	 rozbiciu	
12-ej	Dywizji	Piechoty	został	wzięty	do	niewoli	niemieckiej,	którą	przetrwał	w	obozach	
jenieckich:	Kielce,	Goerlitz,	Prenzlau,	Neubrandenburg	-	Oflag	K,	Grossborn	-	Oflag	IID	
i	Sandbostel	k/Bremy.	W	obozach	tych	porucznik	Jaskólski	nie	„trwał”	bezczynnie;	na	
polecenie	podpułkownika	Mossora	opracowywał	 i	wygłaszał	pogadanki	na	 tematy	ge-
opolityczne	w	celu	podtrzymania	na	duchu	kolegów-jeńców	przygnębionych	wiadomo-
ściami	o	ciągłych	powodzeniach	armij	hitlerowskich	na	frontach	wojennych,	ponadto	był	
członkiem	tajnej	komórki	A.K.,	prowadzonej	przez	pułk.	dypl.	W.	Morawskiego;	należał	
do	ochrony	tajnej	stacji	radiowej	-	odbiorczej.
	 Po	uwolnieniu	przez	oddziały	brytyjskiej	dywizji	pancernej	został	odesłany	w	sta-
nie	krańcowego	wyczerpania	do	brytyjskiego	szpitala	wojennego,	skąd	po	czterech	mie-
siącach	 zostaje	 przydzielony	w	 charakterze	 oficera	 łącznikowego	 do	 „Polish	Military	
Mission	to	H.Q.	of	the	British	Army	of	the	Rhine”.	Demobilizacja	i	wyjazd	z	Niemiec	
Zachodnich	 polskiej	 Brygady	 Spadochronowej	 i	 polskiej	 1-ej	 Dywizji	 Pancernej	 nie	
przekreśla	 zupełnie	 działalności	magistra	 Jaskólskiego.	Zostaje	 niebawem	mianowany	
członkiem	„Polish	Advisory	Council	at	Control	Commission	for	Germany,	British	Zone”	
w	Blomberg	oraz	zostaje	wybrany	prezesem	Zjednoczenia	Polskiego	w	Brytyjskiej	Stre-
fie	Niemiec.	Na	tym	terenie	organizuje	Sokolstwo	Polskie	-	dwadzieścia	gniazd	sokolich.	
Stojąc	na	czele	tej	organizacji	-	wydaje	dwutygodnik	kulturalno-sportowy	„Sokół”.	(Do-
kumentacja	tego	okresu	znajduje	się	obecnie	w	Muzeum	Sokolstwa	Polskiego	w	Pitts-
burgh,	Pa.).
	 Do	Stanów	Zjednoczonych	przybył	w	sierpniu	1949	roku;	osiedlił	się	w	Bostonie.	
Tu	rozpoczął	pracę	dziennikarską	20	stycznia	1950	r.	jako	redaktor	„Kuryera	Codzien-
nego	w	Bostonie”,	który	prowadził	przez	14	 lat	 t.j.	 do	czasu	 likwidacji	wydawnictwa	
(grudzień,	1963	r.)	z	woli	spadkobierców	ś.p.	H.	Chmielińskiego.
	 …	Niezrażony	piętrzącymi	się	trudnościami	inspiruje	powstanie	nowego	wydaw-
nictwa	-	„Polish	American	News,	Inc.”	z	prezesem	Dr.	John	J.	Kraw	na	czele.	W	rezulta-
cie	-	w	pięć	tygodni	po	zamknięciu	„Kuryera	Codziennego”	ukazuje	się	pod	redakcją	K.	
T.	Jaskólskiego	„Gazeta	Polonii”	jako	tygodnik,	rozpoczynając	śmiało	51-szy	rok	trady-
cji	prasy	polskiej	w	Bostonie.	Pięć	miesięcy	potem	zostaje	właścicielem	wydawnictwa	
i	jako	naczelny	redaktor	wprawną	ręką	prowadzi	„Gazetę	Polonii”	przez	następne	osiem	
lat.	(Ostatnie	„Komentarze”	ukazały	się	14	września	1972	r.)	Jako	dziennikarz	docenia	
mocno	znaczenie	słowa	polskiego	na	falach	radiowych.	Już	od	1950	roku	współpracował	

„Czarni” Jasło, 19 V 1931

H. D. S. „Orkan” Jasło, 1926

Chłopcy z ferajny, Jasło, 1931

Lwów, połowa lat 30.



z	Władysławem	Nurczyńskim	na	jego	długoletnim	i	szeroko	znanym	programie	„Echa	
Polski”.	Gdy	„Echa	Polski”	zamilkło	-	w	sierpniu	1955	roku	rozpoczyna	swój	własny	
program	 radiowy	 pod	 nazwą	 „Polska	 Godzina	 Rozmaitości”	 -	 „Polish	Variety	 Hour”	
z	bostońskiej	rozgłośni	WBOS.	Program	ten	prowadzi	przez	szesnaście	lat	do	30	stycznia	
1972	roku.
	 W	ciągu	dwudziestu	dwóch	lat	nieustannie	czynnej	służby	na	posterunku	dzienni-
karskim	brał	wydatny	udział	we	wszelkich	poczynaniach	patriotycznych	Polonii	bostoń-
skiej;	w	akcjach	propagowania	kultury	polskiej,	obrony	imienia	polskiego,	obrony	inte-
resów	polskiej	grupy	etnicznej	w	Ameryce	-	a	nade	wszystko	-	obrony	praw	i	interesów	
politycznych	Narodu	Polskiego	w	Kraju	i	na	emigracji.
	 Mimo	wyczerpującej	 pracy	 redakcyjnej	 i	 administracyjnej,	 pracy	 niewątpliwie	
ponad	 siły	 jednego	 człowieka,	 znajduje	 jeszcze	 czas	 na	 działalność	w	wielu	 polskich	
organizacjach	Bostonu	-	jak	„Sarmacja”,	gdzie	zakłada	bibliotekę	książek	polskich,	To-
warzystwo	Przyjaciół	Kultury	Polskiej,	Sokolstwo	Polskie	w	Ameryce	-	Gniazdo	140,	
Stowarzyszenie	Weteranów	Armii	Polskiej	-	Placówka	37,	Komitet	Skarbu	Narodowego,	
Kongres	Polonii	Amerykańskiej.	W	organizacjach	 tych	wielokrotnie	 sprawuje	 funkcje	
prezesa,	wiceprezesa.
	 W	ostatnich	latach	zapadł	na	ciężką	chorobę	serca.	Mimo	usilnych	nalegań	żony	
i	rodziny	-	nie	chciał	opuścić	posterunku	pracy	dziennikarskiej.	Zwalony	śmiertelną	cho-
robą	-	twardo	i	uparcie	walczył	o	prawo	do	życia.	Opatrzony	Św.	Sakramentami	zmarł	
dnia	3	października	1972	r.	w	Mount	Auburn	Hospital,	w	Cambridge.	Pochowany	został	
na	cmentarzu	Forest	Hills	koło	Bostonu.
	 W	działalności	swojej	spotykał	się	często	ze	zrozumieniem	i	życzliwym	a	nawet	
gorącym	poparciem	-	zarówno	ze	strony	„starej	Polonii”	 jak	 i	 „nowej	emigracji”.	Nie	
było	to	jednak	regułą.	Niestety.
	 Wypił	niejeden	kielich	goryczy,	podany	usłużną	ręką	„kochanych	rodaków”.	Nie	
chciał	im	tego	pamiętać.	Pragnął	tylko	zawsze	i	gorąco,	aby	polska	gazeta	i	polski	pro-
gram	radiowy	stały	się	trwałym	ogniwem,	łączącym	Polonię	w	świadomym,	zorganizo-
wanym	działaniu,	w	walce	o	należne	dla	niej	miejsce	w	Stanach	Zjednoczonych,	o	lepsze	
jutro	dla	młodego	pokolenia	polonijnego,	o	lepsze	jutro	dla	Polski.
	 Będąc	z	wykształcenia	prawnikiem	i	ekonomistą,	zaprawionym	od	czasów	mło-
dości	do	„pracy	organicznej”	-	był	niewątpliwie	w	życiu	codziennym	realistą,	zdolnym	
do	kompromisów	w	sprawach	drobnych.	Natomiast	w	sprawach	zasadniczych,	wielkich	
-	nie	uznawał	kompromisów.	Pozostał	-	emigrantem	politycznym.	Niezłomnym.	(WN)

Wspomnienie	opublikowane	w:	Gazeta Polonii – Polish American Gazette (Vol. L/47, 
Czwartek, 7 grudnia 1972)

Karol, 2 pułk strzelców podhalańskich,
1930

Gazeta Polonii – Polish American Gazette
(Vol. L/47, Czwartek, 7 grudnia 1972)

Neubrandenburg, 1943

Z Generałem Andersem - na przyjęciu w Blinstrub’s Village
w Bostonie, 3 czerwca 1956



Janina	Anna	Żelechowska

	 Przypadł	mi	w	udziale	zaszczyt	kontynuowania	cyklu	biografii	bibliotekarzy	za-
służonych	dla	województwa	krośnieńskiego.	Cykl	 ten	 został	 zapoczątkowany	w	1982	
roku	z	inicjatywy	mgr	Janiny	Anny	Żelechowskiej	-	pedagoga	pracującego	na	wydziale	
bibliotekarskim	PSKOiB	w	latach	1973-1985.
	 Na	mnie	spoczął	miły	i	zaszczytny	obowiązek	napisania	biografii	inicjatorki	cy-
klu	J.	Żelechowskiej	-	człowieka	niezwykle	zasłużonego	dla	bibliotekarstwa	krośnień-
skiego,	mającego	liczne	osiągnięcia	na	arenie	politycznej	Krosna,	ale	przede	wszystkim	
osoby,	która	powołała	do	życia	 i	przez	długie	 lata	pracy	doprowadziła	do	kwitnącego	
stanu	wydział	bibliotekarski,	którego	ja	obecnie	jestem	słuchaczką.
	 Ze	względu	na	szacunek	dla	pani	Żelechowskiej	pozostaję	w	mojej	pracy	wierna	
pewnemu	schematowi,	jaki	w	ciągu	lat	w	tym	cyklu	prac	dyplomowych	został	wypraco-
wany.	Przygotowując	się	do	pisania	pracy	analizowałam	wiele	dokumentów	dotyczących	
J.	Żelechowskiej,	podstawową	jednak	metodą	badawczą,	jaką	zastosowałam	przy	zbie-
raniu	materiałów,	był	wywiad.	Żywa	jest	pamięć	o	Janinie	Żelechowskiej	w	PSKOiB,	
a	niektóre	stworzone	przez	Nią	formy	działalności	kulturalno	-	oświatowej	przyszłych	
bibliotekarzy	utrwaliły	 się	 i	 funkcjonują	 tu	 dzisiaj	w	 charakterze	 tradycji.	 (…)	Głów-
ny	zrąb	mojej	pracy	oparty	jest	na	rozmowach	z	Janiną	Żelechowską.	Do	rozmów	tych	
przygotowywałam	się	długo	i	w	momencie,	gdy	miałam	udać	się	na	pierwsze	spotkanie,	
uświadomiłam	sobie,	że	w	mojej	wyobraźni	funkcjonuje	już	pewien	obraz	tego	człowie-
ka	-	legendy.	Przedstawiłam	sobie	panią	Żelechowską,	jako	osobę	niezwykle	energiczną,	
pełną	wigoru	i	radości	życia.	(…)

„KSIĄŻKA	BYŁA	ZAWSZE	MOIM	PRZYJACIELEM...”	-	CZYLI
CAŁE	ŻYCIE	Z	BIBLIOTEKĄ

	 Janina	Anna	 Łucja	 Żelechowska	 z	 d.	Kluska	 urodziła	 się	 2	 stycznia	 1936	 roku	
w	Krośnie.	Ojciec	jej	Kazimierz	Kluska	był	człowiekiem	bardzo	zasłużonym	dla	społecz-
ności	krośnieńskiej	i	szanowanym	obywatelem	miasta.	Matka	-	Zofia	Kluskowa	oddała	się	
całkowicie	wychowaniu	dwóch	córek	-	Danuty	i	Janiny,	rezygnując	z	pracy	zawodowej.
	 Mała	Janina	 już	od	dziecka	wykazywała	ogromny	pociąg	do	wiedzy.	Jako	pię-
cioletnia	dziewczynka	często	wymykała	się	mamie,	aby	przebywać	w	szkole	na	lekcjach	
razem	ze	starszą	siostrą,	nauczycielki	z	uśmiechem	witały	małą	„uczennicę”,	a	ówczesna	
dyrektorka	Szkoły	Podstawowej	nr	2	w	Krośnie	-	Maria	Niedzielska	ofiarowywała	„Titi-
nie”	liczne	książeczki	z	dedykacjami.	Opowiadając	o	tym	Pani	Janina	podeszła	do	półki	
z	książkami,	gdzie	do	tej	pory	przechowuje	małe	książeczki	z	serii	„Biblioteka	Książek	
Radosnych”	-	podarunki	M.	Niedzielskiej.	Teraz	czyta	je	swojemu	wnukowi.
	 Wczesne	zainteresowania	książką	wyniosła	Pani	Janina	z	domu	rodzinnego.	Oj-
ciec	 -	miłośnik	książek	 -	posiadał	bogatą	bibliotekę	domową.	 Inną	ciekawą	pasją	Ka-
zimierza	Kluski	były	prace	naukowo	-	badawcze	z	zakresu	biologii	oraz	preparowanie	
zwierząt.	Był	on	kolekcjonerem	wysokiej	klasy.	Do	tej	pory	w	mieszkaniu	Janiny	Żele-
chowskiej	znajduje	się	okazała	kolekcja	motyli,	ptaków	i	zwierząt.	Zamiłowania	przyrod-
nicze	ojca	również	miały	duży	wpływ	na	rozwój	osobowy	Janiny	Kluskówny.
	 Życzliwa	atmosfera	w	rodzinie	jak	również	wrodzone	zdolności	sprawiły,	że	Ja-
nina	nigdy	nie	miała	kłopotów	z	nauką.	Pomyślnie	ukończyła	szkołę	podstawową	i	wstą-
piła	do	Liceum	Ogólnokształcącego	im.	M.	Kopernika.	Aktywność	objawiła	się	już	w	9	
klasie,	kiedy	co	ofiarnie	działała	w	aktywie	bibliotecznym	przy	Powiatowej	i	Miejskiej	
Bibliotece	Publicznej	w	Krośnie.
	 (…)	Innym	rozdziałem	działalności	pozalekcyjnej	Pani	Janiny	był	teatr	szkolny,	
w	którym	występowała	przez	całe	cztery	lata	szkoły	średniej.	„W stronę teatru pchnęły 
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mnie skłonności humanistyczne...” -	konkluduje	po	latach	pani	Żelechowska	–	„...a szcze-
gólnie przyczyniły się do tego moje zainteresowania poezją”. Amatorskiemu	teatrowi	patro-
nowała	mgr	Anna	Ruszarówna,	umiejąca	przy	okazji	jego	działalności	zainteresować	dobrą	
literaturą.	W	maju	1953	r.	Pani	Janina	zdała	egzamin	maturalny	na	łączną	ocenę	bardzo	dobrą	
i	w	ten	to	sposób	szczęśliwie	ukończyła	szkołę	średnią.
	 Po	maturze	olbrzymi	dylemat	-	co	robić	dalej?	Jaki	kierunek	dalszego	kształcenia	
wybrać?	Tutaj	zaważył	związek	z	teatrem	szkolnym.	Marzeniem	młodej	dziewczyny	sta-
ła	się	szkoła	teatralna.	Lecz	wychowana	w	tradycyjnych	zasadach	matka	Janiny	katego-
rycznie	sprzeciwiła	pragnieniom	córki	i	w	miejsce	PWST	zaproponowała	jej	półroczny	
kurs	bibliotekarski	w	 Jarocinie.	 (…)	We	wrześniu	1953	 r.	 Janina	 rozpoczęła	 edukację	
w	Państwowym	Ośrodku	Kształcenia	Bibliotekarzy	w	Jarocinie,	co	miało	jej	dać	średnie	
wykształcenie	bibliotekarskie.
	 Po	pomyślnym	ukończeniu	Studium	Bibliotekarskiego	przyszedł	czas	na	podjęcie	
pracy	zawodowej.	Ze	względu	na	dawne	sympatie	wybór	Janiny	Żelechowskiej	padł	na	
Powiatową	i	Miejską	Bibliotekę	w	Krośnie.	Dyrektorował	tu	wówczas	Henryk	Olbrycht.		
1	marca	1954	r,	Janina	Klusków	na	została	inspektorem	d/s	metodyki	pracy	bibliotecznej.	
Jako	instruktorka	miała	za	zadanie	nadzór	nad	dziesięcioma	bibliotekami	na	terenie	daw-
nego	powiatu	krośnieńskiego.	Wśród	tylu	obowiązków	młoda	instruktorka	znajdowała	
dodatkowy	czas	na	pracę	w	Bibliotece	Publicznej	w	Iwoniczu,	gdzie	dwa	razy	w	tygo-
dniu	zastępowała	chorą	pracownicę	wypożyczalni.
	 W	1956	 r.	 J.	 Żelechowska	 rozpoczęła	 studia	 zaoczne	 na	Wydziale	Biblioteko-
znawstwa	Uniwersytetu	im.	B.	Bieruta	we	Wrocławiu.	Studia	musiała	niestety	przerwać	
po	roku	nauki,	gdyż	w	1958	r.	wyszła	za	mąż	za	Wiesława	Żelechowskiego.	W	tym	sa-
mym	roku	wyjechała	z	mężem	do	Mysłowic	na	Śląsk.	4	września	podjęła	pracę	w	Szkole	
Podstawowej	nr	2	w	Mysłowicach	jako	bibliotekarka	szkolna.
	 Od	1968	roku	kontynuowała	naukę	na	Uniwersytecie	Wrocławskim.	Była	bardzo	
zdolną	i	cenioną	przez	wykładowców	studentką.	Uczyły	ją	 takie	znakomitości	kręgów	
bibliotekoznawczych,	jak	J.	Trznadlowski,	A.	Gołembiowski,	J.	Szwejkowska	i	K.	Mi-
goń.	Za	bardzo	dobre	wyniki	w	nauce	była	zwolniona	z	ćwiczeń	z	bibliotekarstwa.	Tytuł	
magistra	bibliotekoznawstwa	otrzymała	J.	Żelechowska	16	października	1973	r.

	 (…)	O	swojej	współpracy	z	Janiną	Żelechowską	opowiedziała	mi	Pani	Elżbieta	
Buczkowa	-	obecnie	pracownik	Biblioteki	Muzeum	Regionalnego	w	Krośnie:	Pracowa-
łyśmy z Janiną w jednym pomieszczeniu mimo że ona była w opracowaniu, a ja w dziale 
instrukcyjnym. Charakterystyczne dla niej było to, że bardzo lubiła porządek i estetykę, 
dbała o wszystko. Katalog zawsze musiał wyglądać wzorowo. Lubiła się też konsultować 
w sprawach spornych. W decyzjach swoich była nowatorska, przełożeni nieraz obawiali 
się śmiałych posunięć Janiny. (…) Była wielką dyplomatką. Lubiana za swoją pogodę 
ducha, serdeczność, życzliwość i towarzyskość. Bardzo łatwo nawiązywała kontakt ze 
środowiskiem. (…) Rzadko się spotyka tak wartościowych ludzi jak Janina Żelechowska.
	 W	1972	r.	rozpoczął	się	nowy	etap	w	życiu	zawodowym	Janiny	Żelechowskiej.	
Otrzymała	ona	trudne	zadanie	utworzenia	wydziału	bibliotekarskiego	przy	Państwowym	
Studium	Kulturalno-Oświatowym	w	Krośnie.	Organizację	PSKO	powierzono	Henryko-
wi	Olbrychtowi,	natomiast	dyrektor	Olbrycht	zorganizowanie	wydziału	bibliotekarskie-
go	oddał	w	ręce	Janiny	Żelechowskiej.	
	 Oto	co	powiedział	dyr.	Olbrycht	o	Janinie	Żelechowskiej:	Pani Janina Żelechow-
ska pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej do roku 1973. W tym samym roku 
przeszła do nas na 1/2 etatu. W owym czasie była to, moim zdaniem, jedyna osoba na te-
renie Krosna, która odpowiadała w pełni warunkom wymaganym na stanowisku nauczy-
ciela specjalisty. Janina Żelechowska z miejsca zajęła się organizacją, wydziału biblio-
tekarskiego w naszej szkole. Dała się poznać jako fachowiec dużej rangi. Była ofiarna, 
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pełna poświęcenia i doskonałych pomysłów, zarówno co do profilu kształcenia na swoim 
wydziale, jak i co do nadania nowego charakteru bibliotece Studium. Janina Żelechow-
ska należy niewątpliwie do najbardziej zasłużonych pracowników tej szkoły.

	 Osobą	blisko	związaną	w	tym	okresie	z	J.	Żelechowską	była	mgr	Magdalena	Ka-
zimierczuk,	pracująca	do	chwili	obecnej	w	bibliotece	PSKOiB.	Opowiedziała	ona	o	swej	
współpracy	i	przyjaźni	z	Panią	Janiną	w	następujących	słowach:	Pracę w PSKOiB roz-
poczęłam w 1978 r. (…) To właśnie Pani Nina, zawsze chętna do pomocy, wprowadziła 
mnie w skomplikowany świat biblioteki. Wiele mi pomogła w życiu osobistym. Przeży-
wała bardzo każdą moją troskę. Pani Janina pomogła mi w życiu więcej niż moja rodzo-
na matka. Była bardzo tolerancyjna i otwarta na ludzkie nieszczęście. Była wspaniałym 
człowiekiem, niezwykłą kobietą z wielkimi pomysłami. Pełna energii; nie było imprezy 
w PSKOiB, w której by nie uczestniczyła. Można o Janinie Żelechowskiej mówić używa-
jąc tylko wielkich słów. Na podstawie jej życia mogłaby powstać piękna powieść. Dzieje 
jej są niesłychanie bogate, pełne tragedii i pełne szczęścia. Osobowość Pani Nina posia-
dała niezwykle mocną i dlatego wiele osób było pod jej urokiem. Była bardzo mądrym 
człowiekiem o złotym sercu. Byłą po prostu wielką humanistką.

	 (…)	Co	młodzi	ludzie	z	wydziału	bibliotekarskiego	sądzili	o	Pani	Janinie?	Na-
zwali	ją	po	prostu	„Mamą”,	gdyż	tak	jak	rodzona	matka	znała	najgłębsze	tajemnice,	troski	
i	radości	każdego	swojego	wychowanka.	Za	żadną	cenę	nie	pozwoliła	im	zrobić	krzywdy.	
Wspaniała	atmosfera	na	roku	oraz	motywacje,	jakie	umiała	w	swych	podopiecznych	wy-
tworzyć,	sprawiały,	że	jej	uczniowie	mieli	na	sesjach	egzaminacyjnych	najlepsze	wyniki.	
Sprawiało	im	radość,	że	„Mama”	jest	z	nich	dumna.	Sama	pani	Żelechowska	nie	potrafi	
powiedzieć,	ile	razy	pomagała	swoim	uczniom	w	sprawach	osobistych.	Nie	wyobraża-
ła	sobie	inaczej	swojego	stosunku	do	studentów,	jak	właśnie	pełną	niepokoju	matczyną	
miłość.	Wychowankowie	nie	pozostawali	wobec	tego	uczucia	obojętni.	Odwdzięczali	się	
„Mamie”	młodzieńczą	pasją,	energią	i	poświęceniem	w	tym,	co	razem	z	J.	Żelechowską	
tworzyli.

	 W	maju	1985	roku	z	powodu	ciężkiego	stanu	zdrowia	Janina	Żelechowska	mu-
siała	 opuścić	 swój	 „posterunek”	w	PSKOiB	 i	 udać	 się	 na	 zasłużony	 odpoczynek,	 ale	
pozostawiła	to,	czego	w	tym	czasie	zdołała	dokonać.	Pamięć	o	Pani	Janinie	powraca	jak	
echo	z	każdym	spojrzeniem	na	jej	spuściznę	materialną,	powraca	też	z	tym,	co	hardziej	
trwałe	-	z	każdym	wspomnieniem	ludzi,	w	których	pamięci	funkcjonuje	wciąż	w	najbar-
dziej	jasnych	i	ciepłych	barwach.
	 Życie	Janiny	Żelechowskiej	daje	odpowiedź	na	pytanie,	w	jaki	sposób	cechy	oso-
bowościowe	człowieka	wpływają	na	płaszczyznę	działalności	zawodowej.	Pracowitość,	
ofiarność,	życzliwość,	cierpliwość,	dobroć,	mądrość	-	czyż	mając	takie	przymioty	można	
nie	być	wzorowym	pracownikiem	i	wspaniałym	człowiekiem?
	 Chciałabym,	aby	ta,	złożona	w	hołdzie	Janinie	Żelechowskiej	praca,	była	obra-
zem	bogatego	i	złożonego	świata	bibliotekarskiego;	niech	przekona,	że	praca	z	książką	
daje	dużo	radości,	pomaga	mądrze	i	efektywnie	zagospodarować	uciekający	wciąż	czas,	
a	przede	wszystkim	pomaga	odnaleźć	w	życiu	piękno	i	dobroć.

Fragmenty	pracy	dyplomowej	Tatiany	Solak	„Janina Anna Żelechowska - bibliotekarz 
i pedagog”,	Krosno,	1987	(PSKOiB	-	Wydział	Bibliotekarski).
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Janina	Anna	Żelechowska	-	Wiersze

	 Znajdziemy	radę	na	Twe	wszystkie	troski,
	 na	rozgoryczenie,	chandrę,	ból,
	 tylko	mam	prośbę	do	Ciebie	niewielką	-
	 zechciej	nam	pomóc	troszeczkę	-
	 ot	takie	maleńkie	-	ciut	-	ciut.

	 Zobacz	-	spadł	już	pierwszy	śnieg.
	 Śnieg	biały,
	 cieplutki,		
	 śnieg	cichy,
	 niebiesiutki,
	 pierwszy	dobry	śnieg.

	 Czujesz?	-	Przy	kominku	jest	cieplutko,
	 przy	kominku	jest	bliziutko,
	 przy	kominku	sercom	lżej.
	 Widzisz?	–	W	oknie	kwitną	białe	róże,
	 Niezabudki	małe,	ufne,
	 A	za	oknem	chucha	w	rączki
	 Jakiś	mały	brzdąc.
	 My	siedzimy	sobie	sami,
	 w	myślach	mkniemy	gdzieś	sankami
	 jak	w	dziecinnych	snach.

	 Wiersz	się	plącze	-
	 rymek	-	dymek	-
	 wiersz	się	plącze	-
	 dymek	—	rymek	-
	 co	to	będzie	z	tym	wierszykiem	–
	 czy	zakończyć	by	go	krzykiem?

	 Nie!	Po	stokroć	nie!

	 Znowu	spokój	jest	w	pokoju,
	 róże	w	bukiet	się	związały,
	 niezabudka	mruga	do	nas
	 oczkiem	modrym	-
	 tak	jak	Twoje.
	 Brzdąc	-	ten	mały	–
	 tam	za	oknem	–
	 zjeżdża	sobie	z	górki.
	 Na	saneczkach?
	 Gdzie	tam	–
	 po	co	-
	 na	bucikach	brzdąc	się	toczy.
	 O,	wywrócił	się	bidulka	-
	 płacze	mały,	w	spodniach	dziurka.



	 A	my	tutaj,	przy	kominku,
	 gdzie	cieplutko	jest	i	cicho
	 planujemy	wielkie	rzeczy,
	 planujemy	ich	bez	liku.

	 Co	to	zrobić,	żeby	słońce
	 Właśnie	dzisiaj	było	z	nami,
	 Tu,	w	pokoju,
	 Przy	kominku
	 gdzie	jesteśmy	tylko	sami	-
	 żeby	gwiazdy	i	sputniki
	 w	bridża	z	nami	dziś	zagrały,
	 żeby	w	grudniu	mógł	być	czerwiec
	 i	spełniły	się	kabały	-
	 by	uśmiechów	było	więcej,
	 by	mnie	mniej	bolało	serce,
	 by	z	Rzeszowa	zrobić	Paryż,
	 żeby	szczęście	przyszło	zaraz.

	 Wymyśliliśmy	już	wszystko	–
	 jest	nam	dobrze,
	 słodko,
	 miło	–
	 jedno	tylko	pozostało	-
	 wierzyć,	że	nam	się	nie	śniło.

     v

	 Zdrowiej	mój	miły
	 szybko	–
	 szybciutko	–
	 już	-
	 bądź	uśmiechnięty,
	 wesoły,
	 radosny	-
	 nie	myśl	już	o	tym,
	 że	świat	jest	zły,
	 że	są	źli	ludzie,
	 i	troski	-
	 odwróć	się	do	nich	tyłem	–
	 wiem,	że	to	niegrzecznie	–
	 nie	szkodzi	-
	 uśmiechaj	się	im	na	złość	–
	 wiem	–	to	nie	zawsze	wychodzi	–
	 pokaż	im	twarz	pogodną	–
	 oczy	spokojne	i	jasne,
	 otwórz	im	świata	drzwi	–
	 lecz	zamknij	serce	własne	-

	 zamknij	dobrze	–
	 klucz	schowaj	-
	 nie	mów	-	gdzie	-	i	nikomu	–
	 nie	wpuszczaj	już	intruzów
	 do	Twego	serca	-	domu.

	 Możesz	najwyżej	kiedyś	-
	 w	przypływie	szampańskiego	humoru,
	 powierzyć	swój	sekret	serdeczny
	 pewnemu	śmiesznemu	bonzie	–
	 bonza	-	istota	dziwna
	 co	oczy	zielone	ma,
	 co	serce	ma	gołębia,
	 a	nerwy	silne	jak	stal	–
	 ów	bonza	Cię	zawiezie
	 tam	gdzie	panuje	Ra,
	 stamtąd	wszystkim	powiecie	–
	 bywajcie	–
	 serwus	–
	 pa,	pa	–

     v

 Listy

	 Nie	sztuka	kochać
	 kiedy	cię	trzyma	w	ramionach	ten	jedyny,
	 nie	jest	wtedy	trudno
	 uśmiechać	się	w	jego	oczy
	 czując	blisko	usta	–
	 nie	sztuka	kochać
	 kiedy	się	wie,
	 że	uścisk	jego	ramion
	 nie	będzie	słabszy,
	 że	on	zawsze	będzie	widział
	 gwiazdy	w	twoich	oczach	–
	 sztuką	jest	kochać	wtedy
	 kiedy	przyszedł	zły	list,
	 który	przekreślił	czarno
	 kalendarz	twoich	dni,
	 kiedy	odleciały	wszystkie	wesołe	ptaki
	 zostały	tylko	wrony,	kruki
	 i	jeden	motyl	-	znaczek	z	listu

     v



	 Wiruję	ze	śniegiem
	 Pomiędzy	gwiazdami
	 szybko,
	 coraz	prędzej	-
	 jestem	zawieruchą
	 szaloną,
	 biało	-	zieloną
	 potykam	się	o	świerki,
	 zahaczam	o	księżyc	-
	 i	pędzę	dalej	-
	 coraz	prędzej	-	prędzej	–

	 ale	śnieg	przestał	padać,
	 i	gwiazdy	przygasły,
	 serce	moje	ucichło,
	 tylko	oczy	zielone
	 się	żarzą	–
	 i	spadam	na	ziemię
	 tam	-	z	wysoka	–
	 smutną	twarzą

     v

	 posiadam	szczęście
	 którego	nie	mogę
	 pomieścić	w	sobie
	 jest	ono	tak	wielkie
	 że	ciasno	mu	u	mnie
	 i	wybiega
	 żeby	spacerować
	 po	nie	moich	drogach

     v

	 Twoja	ręka	wyciągnięta	w	moją	stronę
	 jest	chłodna	i	niepewna,
	 a	przecież	wiesz,
	 że	już	tak	dawno
	 wziąłeś	mnie	sobie
	 na	własność

     v

 Zwierzątka

	 Mały	misio	cicho	mruczy
	 drapiąc	się	za	uszkiem	–
	 a	ja	patrząc	w	oczy
	 piję	koniak	-	duszkiem.
	 Wiem	-	to	nie	wypada	–
	 Co	to	za	maniery	–
	 wstyd	–

	 Mały	misio	cicho	mruczy
	 zrobił	do	nas	oko	-
	 koniak	drugi	-	trzeci	-	szósty
	 dokąd	to	dziewczyno	-	dokąd	?
	 Wiem	-	to	nie	wypada	–
	 Co	za	maniery	–
	 wstyd	–

	 Świat	się	kręci,
	 ja	się	kręcę	–
	 wszystko	jest	różowe	–
	 misio	noskiem	wpadł	w	kieliszek	—
	 ja	straciłam	głowę	–
	 Miś	-	to	nie	wypada	–
	 co	to	za	maniery	–
	 wstyd	-

	 Świat	różowy
	 świat	tęczowy
	 świat	się	ciągle	kręci
	 a	patrzę	w	kocie	oczy
	 patrzę	bez	pamięci	–
	 Wiem	-	to	nie	wypada	–
	 co	to	za	maniery	–
	 wstyd	–

     v

	 Powiedziałeś	oczyma
	 chodź
	 nie	wyciągnąłeś	nawet	ręki
	 poszłam
	 zapatrzona	w	wezwanie
	 poszłam
	 bez	odrobiny	rozsądku
	 chodzę	po	twojej	scenie
	 obijam	się	boleśnie
	 o	rekwizyty	twojego	życia
	 i	nie	widzę	drogi	powrotu



 Oczy
 
	 Kocie	oczy	przymrużone
	 bardziej	żółte
	 niż	zielone
	 patrzą	ostro
	 patrzą	drwiąco
	 czy	nie	mogą	już	prosząco?

	 Ciekawa	jestem
	 jakie	też	to	będą
	 te	kocie	oczy
	 kiedy	je	kiedyś
	 na	krótko	chociaż
	 miłość	zauroczy	-

	 Czy	bardziej	żółte
	 jak	słonecznik	w	lecie	-
	 czy	też	zielone	-
	 wiecie	oczy	-	wiecie?

     v

 Pytajniki

	 chcę,	się	oduczyć
	 tęsknoty
	 zazdrości
	 łez
	 chcę	się	nauczyć
	 Ciebie
	 i	mówić	szczerze
	 wiarę
	 powiedz	jak	to	zrobić
	 skoro	dzieli	nas
	 całe	życie?

     v

 Modlitwa

	 Boże	-	tam	wysoko	–
	 dzięki	Ci	–
	 Losie	-	tam	daleko	–
	 chwała	Ci	–
	 za	spokój,
	 za	słońce,
	 za	gwiazdy,
	 za	miesiące,
	 za	ciężkie
	 trudne
	 dni	–
	 za	łzy,
	 za	tęsknoty,
	 za	troski
	 kłopoty
	 Boże	-	dzięki	Ci.

	 I	za	to,
	 że	już	teraz
	 jest	lepiej,
	 jest	jaśniej,
	 że	nie	męczą	mnie	lęki	o	tego,
	 który	też	jest	daleko,
	 który	teraz	nic	nie	wie,
	 że	ja	modlę	się	właśnie	za	niego.
	 Boże	-	tam	wysoko	-
	 proszę	Cię	-
	 Losie	-	tam	daleko	-
	 wysłuchaj	mnie	-
	 daj	mu	spokój,
	 pogodę,
	 ustrzeż	to	serce	młode
	 od	częstych	burz	–
	 oczy	zaświeć	jasnością,
	 duszę	rozpal	miłością,
	 szczęście	mu	stwórz.

     v


