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Herb Ciołek to inaczej Biała, Taurus, Thaurus, Vitulus. A sam herb to:

W polu srebrnym wół czerwony ze złotymi rogami i kopytami, stojący, w prawo. W klejno−
cie pół takiego samego wołu.

ODMIANY: 1. W polu złotym ciołek stojący, czerwony. [Kalusz, Kania, Kulawy]
2. W polu błękitnym ciołek stojący, czerwony. [Stefan]
Alfred Znamierowski − Herbarz rodowy, Warszawa, Świat Książki, 2004.

Żelechowski h. Ciołek, v. Żelichowski, starodawna rodzina małopolska, cytowana od 1264 r., pisząca się z Żelecho−
wa in. Żelichowa w ziemi stężyckiej. Są jednego pochodzenia z Drzewickimi, Gutowskimi, Maciejowskimi. Z nich 3 senatorów,
w tym: 1 biskup, 1 wojewoda i 1 kasztelan 1390 — 1553.

W XIX w. posiadali następujące dobra w Galicji: Kowalowa w pow. tarnowskim, Rzeszotary w pow. wielickim, Tusz−
ków pod Bełzem, Hrehorów i Ostrów w pow. rohatyńskim, Nieprześnia w pow. bocheńskim.
• MICHAŁ na Żelechowie (żył 1264)
• ANDRZEJ z Żelechowa, podkomorzy sandomierski, generał wielkopolski (1436)
• JAN STANISŁAW z Żelechowa (zm. 1396), wojewoda mazowiecki (1390)
• STANISŁAW z Żelechowa (zm. 1438), biskup poznański (1427)
• FLORYAN Żelechowski, kasztelan lubelski (1553)

Źródło: Jerzy Sewer Dunin−Borkowski, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881 i 1883. T. 1−2., ss. 592−594 i 750−751;
A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T. 1.



Żelechowscy. Skąd się wzięli? Najprościej powiedzieć, że z Żelechowa. Tak po prostu.

Ale nic nie jest „tak po prostu”….

Zanim stali się Żelechowskimi z Żelechowa, zanim przybrali nazwisko od istniejącego już

od dawna miasta, byli Ciołkami – od posiadanego herbu. Legenda herbowa mówi:

W czasach cesarza rzymskiego Probusa, Rzymianie uprowadzili Sarmatom wielkie stada

bydła. Sarmaci zebrali wielkie wojsko, ale do walki nie doszło, bo ich dowódca bydło odzyskał bez

rozlewu krwi i w nagrodę otrzymał w herbie czerwonego ciołka w białym polu. Potomkiem tego

wodza Sarmatów był Lech, praojciec Polaków, który dopiero po założeniu Gniezna porzucił herb

Ciołek i przybrał sobie Orła Białego.

Inni, na przykład Poniatowscy herbu Ciołek, wywodzą swoje pochodzenie od senatorów

rzymskich o nazwisku Torelli. Niektórzy z Poniatowskich pisali się „Torelli−Poniatowski”

Ma być to „W polu srebrnym wół czerwony...” ale już w innej interpretacji herbu spotkałem się

z polem nie srebrnym, a białym. Legenda Żelechowskich głosi, że za szczególną odwagę w bo−

jach i oddanie królowi, Władysław Jagiełło zezwolił Andrzejowi Ciołkowi z Żelechowa na pie−

czętowanie się ciołkiem na złotym polu. Podobnie jak i samo miasto lokowane było już przez

Jagiełłę w dowód zasług Andrzeja i jemu przekazane. Dokumenty lokacyjne nie zachowały się, naj−

wcześniejszy dokument miejski nosi datę 1447, wiec nie jest to niemożliwe.

Wielu Ciołków przywdziało szaty duchowne; Erazm Ciołek piszący pod pseudonimem

Witelon – średniowieczny uczony (1230), następny Erazm – biskup płocki (1474−1522), inny

Erazm – sufragan krakowski (1492−1546). Ci dwaj ostatni wywodzili się z mieszczańskiej linii

Ciołków osiadłej w Krakowie początkiem XV wieku.

Za protoplastę rycerskiej linii Ciołków można uznać Jana – wojewodę mazowieckiego,

urodzonego w pierwszych latach XIV wieku. Następny – Andreas Czolek de Zelechow [prawdo−

podobnie syn Jana], urodzony w 1328 roku był starostą sandomierskim. Miał trzech synów: An−

drzeja, Klemensa i Stanisława. Losy Klemensa pozostają nieznane. Stanisław był biskupem po−

znańskim, podkanclerzem i senatorem koronnym. Andrzej [1356−1396], chorąży płocki sando−

mierski, wojewoda mazowiecki, ożeniony był z Elżbietą Garbowską z Garbowa herbu Sulima.

Miał synów Stanisława, Andrzeja, Wiganda, Klemensa i Jana oraz córkę Annę. Najbardziej zna−

ny był Andrzej, syn Andrzeja urodzony około 1380 roku, zmarły w 1436. Od najmłodszych lat

wychowywany na dworze królewskim, doskonały w rzemiośle rycerskim, opisywany w kroni−

kach z epoki, w tym w Kronice Długosza, który tak opisuje chorągwie polskie przed bitwą pod

Grunwaldem:

Trzecia chorągiew, przyboczna, miała jako znak wywijającego mieczem męża w zbroi,

siedzącego na białym koniu na czerwonym polu. Dowodził nią Andrzej Ciołek z Żelechowa z rodu

Ciołków i Jan ze Sprowy z rodu Odrowążów. Na jej czele znajdowali się następujący rycerze:

Mszczuj ze Skrzynna z rodu Łabędziów, Aleksander Gorajski z rodu Korczaków, Mikołaj Powała

z Taczowa z domu Powałów, Sasin z Wychucza także z domu Powałów.





Gdzie indziej można znaleźć wzmiankę o tym, że Andrzej Ciołek z Żelechowa takim

szacunkiem cieszył się wśród rycerstwa, że wielu rycerzy walczących po stronie krzyżackiej

poddało się właśnie jemu. A za tym idzie i sława i fortuna, bo z niewoli należało się wykupić.

Starosta halicki 1412−1420,  podkomorzy sandomierski 1424, starosta sandomierski 1425, sta−

rosta wielkopolski 1434. Jego dziećmi byli: nieznany z imienia syn, dalej Mikołaj, Stanisław,

Andrzej i Konstancja, która wyszła za mąż za Piotra Szafrańca herbu Starykoń − ważną personę

tamtych czasów [podkomorzy krakowski 1400−1442, starosta łęczycki, chęciński, sieradzki, wo−

jewoda mazowiecki i sandomierski]. Zajmiemy się teraz jednym z nich − Andrzejem. On z kolei

miał synów: Jana, Andrzeja i Stanisława. Z nich Jan [żona: Anna Kuropatwa z Łańcuchowa],

nasz pra i wiele razy pra dziadek, miał znowu Jana, Andrzeja i Stanisława. Średni z nich − Andrzej

[żona: Jadwiga Łaska z Łaska herbu Korab] miał syna Stanisława i córki Barbarę i Annę, która

wyszła za mąż dworzanina królewskiego, sędziego i starostę chęcińskiego, żupnika chęcińskiego

i ruskiego Stanisława Dembińskiego za herbu Rawicz. Warto tutaj wspomnieć, że ich córki za

mąż poszły za Sapiehów, Bylinów, Światopełk−Bolestraszyckich, etc..., a synowie zrobili karierę

na dworze królewskim. Wracając jednak do najstarszego z rodzeństwa − Stanisława. Ożeniony

z Marianną Sobek z Sulejowa herbu Brochwicz [której siostra − Katarzyna Anna − była żoną Krzysz−

tofa Mikołaja ks. Radziwiłła herbu Trąby, jednej z największych postaci z epoki] miał syna Woj−

ciecha urodzonego około 1560 roku.

Kiedy Ciołkowie z Żelechowa stali się Żelechowskimi? Prawdopodobnie właśnie

w tym czasie. Mam narysowane przez anonimowego Żelechowskiego drzewo genealogiczne, na

samej górze widnieje data urodzin 1594 i imię Wojciech. Z dużą dozą prawdopodobieństwa moż−

na stwierdzić, choć herbarze o tym milczą, Wojciech ten jest synem Wojciecha. Miałby więc

Wojciech senior lat około 34 gdy Wojciech junior się rodził. Następne pokolenia to kolejny Woj−

ciech Żelechowski, z ogromnym ryzykiem podaję daty 1630−1680, i jeszcze jeden Wojciech Żele−

chowski, zmarły w 1722 roku ożeniony z Teodorą Rakowską. Od tego miejsca zaczynają się

dokładniejsze dane, a mianowicie ich syn Adam Żelechowski [1710−1777] ożeniony z Marianną

Mioduszewską ma syna Tomasza Żelechowskiego [prawdopodobna data urodzin to 1750], który

z żoną Łucją Truszkowską herbu Drogosław, ma czterech synów: Romana, Antoniego, Mateusza

i Franciszka. Kolejność ich została ustalona przeze mnie, bo jak dotychczas nie znalazłem mate−

riałów określających daty ich urodzin. Ostatni z nich – Franciszek Żelechowski z Heleną Duni−

kowską (z Urska herbu Awdaniec) miał sześcioro dzieci: Pawła, zmarłego w 1847 roku piszącego

się „Żelichowski”, ożenionego z Antoniną Jezierską i jego sześcioro dzieci: Franciszkę [później

żona Antoniego Józefa Marsa herbu Noga, właściciela Limanowej], Florentynę, Władysława, Ro−

zalię, Witolda i Kazimierza [ich związki  można śledzić na płytce Drzewo Genealogiczne], Kwi−

ryna i jego dzieci z Genowefą Zarębą, córki Ewę [jak to się dawniej pisało – „za baronem Borow−

skim”, nieznanego imienia] i Annę [po mężu Zielińską], Józefa [o jego dzieciach poniżej] i Da−

niela [żonatego z Romualdą Zarębą, może siostry z Genowefą – nie zdziwiłbym się, i ich dzieci:

Wiesław, Maria, Teresa, Helena i Zygmunta].

Niewątpliwie należy tu wspomnieć o prawdopodobnych losach jednego z wnuków Paw−

ła, a syna Kazimierza [żonatego z córką swojej siostry, Augustą Anną Mars herbu Noga, właści−

cielem dóbr Dębniki pod Krakowem, później notariuszem w Limanowej i właścicielem majątku

Kanina, inne dzieci to Andrzej zm. 1928 − kawaler i Józefa, która wyszła za mąż za Kazimierza

Komorowskiego] − Stefanie Żelechowskim. Z nim�mam niejasne podejrzenie – w historii Krosna,

miasta w którym mieszkam i, wydawać by się mogło, że trochę o jego historii wiem, przez chwilę





pojawia się postać Stefana Żelechowskiego – starosty powiatowego. Są to lata 1915–1919, zrozu−

miałe, że podczas wojny, w latach 1915−18 miasto przechodziło z rąk do rąk, wojska rosyjskie

pod dowództwem gen. Brusiłowa stacjonowały w obrębie miasta. Palono akta miejskie, akta sta−

rostwa. Nie zachowało się nic. Potem owego Stefana Żelechowskiego Polska Komisja Likwida−

cyjna powołała na stanowisko starosty dnia 28.10.1918 roku, które to stanowisko piastował do

połowy 1919 roku. Szukałem o nim jakichkolwiek danych – bez rezultatu. Aż do teraz. Dostałem

informację, że Stefan Żelechowski pochowany jest na krośnieńskim cmentarzu. Sprawdziłem

w księgach funeralnych cmentarza. I owszem. Zapis brzmi, że zmarły 10 lutego 1945 roku ze

starości, lat 75, Stefan Żelechowski pochowany został  12 lutego tegoż roku w grobowcu Sewery−

na Bieszczada. Pochowany w grobowcu jednego z dwóch, obok Stanisława Bergmana, najwybit−

niejszych malarzy krośnieńskich przełomu XIX i XX wieku. Dziwne... Z jakiejś przyczyny, może

z racji wcześniej pełnionej funkcji, został pochowany w tym rodzinnym grobowcu. A może z ra−

cji wykonywanego zawodu? Bo okazuje się, że był „doktorem praw”. Mam jego dyplom   ....

Stephanum Franciscum Zbigneum de clenodio Ciołek Żelechowski ordinum Cracovia postquam

examinibus legitimis laudabilem in universo iure doctorinam provabit DOCTORIS IURIS ....... W

innych źródłach widnieje on jako burmistrz Zakopanego [m. in w histroii rodziny Marsów]. Miesz−

kając w Krośnie co najmniej w latach 1915−1945 [choć nie można wykluczyć, że po złożeniu

urzędu w 1919 roku wyjechał stąd] musiał pracować w zawodzie prawnika. Ba!!! Doktora praw.

Chyba takich nie było wielu w prowincjonalnym Krośnie? Może był jedyny? Moje poszukiwa−

nia, na dzisiaj, nie przyniosły pozytywnych rezultatów.

Zdecydowałem się więcej napisać o niektórych przedstawicielach rodziny, innych zaś

wspomnieć jedynie z imienia. Nie sposób wymienić wszystkie genealogie przodków, przodków

żon i krewnych. Dane te zawarte są w drzewie genealogicznym opracowanym komputerowo.

Przechodząc dalej, zbliżając się do współczesności, postaram się napisać więcej o poszczegól−

nych postaciach. Prócz faktów, może uda mi się napisać – nawet anegdotycznie – co o nich

dowiedziałem się od niektórych członków naszej rodziny.

I tak – Józef Sebastian Feliks Żelechowski z Rzeszotar herbu Ciołek ożeniony z Wandą

Magdaleną Jaźwińską, miał sześcioro dzieci.

Tadeusz Józef Jan Żelechowski właściciel dóbr Korczów koło Uhnowa za małżonkę miał

Sewerynę Pulcherię Juliannę Sobolewską z Sobolowa – ślub 2.08.1856 w Sobolowie. A brat jego

Stanisław Atanazy Kwiryn Żelechowski (mamy dokładną datę jego urodzenia: 29.04.1840) jej

siostrę Antoninę Dominikę Konstancję Sobolewską – ślub 2.02.1861 roku. I tu zagadka. Jedne

źródła podają takie właśnie pary; Tadeusz – Seweryna i Stanisław – Antonina. Inne źródła od−

wrotnie; Tadeusz – Antonina i Stanisław – Seweryna [według akt gromad wiejskich]. Jednak

spisujący Dzieje Rodziny Tadeusz Aleksander, syn Stanisława, z pewnością znał imię swojej mat−

ki, stąd w aktach tych niewątpliwie jest błąd. Stanisław i Antonina zamieszkali w Nieprześni, któ−

ra w 1/6 była wianem Seweryny. Stanisław do roku 1867 skupuje od rodzeństwa żony całość

majątku. Majątek w tym czasie liczy: 203 morgów roli, 30 morgów łąk, 24 morgi pastwisk i 147

morgów lasów. Zamieszkali we dworze. Obecny dwór nie ma nic wspólnego z tamtym dworem,

powstał bowiem w 1925 roku, jednak usytuowany jest na fundamentach poprzednich zabudo−

wań dworskich, w parku z niewielkim stawem. Nie dotarłem do żadnych rycin przedstawiających

tamten dwór, nie istnieje też dwór w Rzeszotarach – kolebce Żelechowskich, nikt z mieszkańców

nie był w stanie wskazać mi miejsca gdzie dwór stał. A może pytałem niewłaściwych ludzi? Pew−

nie tak. Byłem też na cmentarzu w Podstolicach. Na pewno jest tam pochowany Jan, ostatni z Żele−





chowskich właściciel Rzeszotar. Nie ma starych nagrobków, a jeśli są, to są bezimienne. W parafii

w Podstolicach nic nie wiedzą o Żelechowskich, choć było to miejsce ich chrztów, ślubów i pogrze−

bów. Może kiedyś uda mi się sięgnąć do ksiąg parafialnych, jeśli te XVIII i XIX wieczne się zacho−

wały, i odnaleźć więcej szczegółów. Ale wracając do Stanisława, jak głosi legenda rodzinna, miał

on niewątpliwe szczęście w miłości. A brakowało mu go w kartach. Stąd po trzydziestu latach,

w 1891 roku, sprzedaje Nieprześnię Mieczysławowi Szybalskiemu, który gospodaruje w niej jedy−

nie do 1896. Następni właściciele – Młodzianowscy zbywają ją w 1903 roku. Może jednak coś

w tym jest? Pechowa jakaś ta Nieprześnia?

Stanisław nabywa dwie kamienice w Krakowie, z czasem i po nich nic nie zostanie. A że

szczęście w miłości nieustannie mu sprzyja, to po śmierci pierwszej małżonki, żeni się po raz

wtóry. Z Anną Babirecką. Było to jeszcze w Nieprześni, w latach 80−tych XIX wieku. Z pierw−

szego związku ma dzieci: Feliksa, Helenę, Tadeusza, Marię i Wincentego. Z drugiego: córkę Zo−

fię i syna Władysława Józefa, o którym wiemy, że urodził się 24.11.1885, był oficerem austriac−

kim (później profesorem na Akademii Rolniczej w Krakowie) i dla potrzeby rekomendacji przy

awansie, wraz z ojcem, otrzymał certyfikat szlachectwa. Było to we Lwowie w czerwcu 1907

roku. Stanisław miał więc 67 lat, a Władysław 22. Więcej nic o nich nie wiem. Wracam więc do

dzieci Tadeusza.

Były to dwie córki: Wanda i Maria [w innych źródłach – Marianna, także opisana jako star−

sza z rodzeństwa]. Obie znajduję po nazwiskach mężowskich – Kaplińskie. Nie jest to niemożliwe.

Nie tylko w tamtych czasach rodzeństwo pobierało się z rodzeństwem swoich wybranych, czy wy−

branek. Znam imię męża Wandy – Bolesław. I tu ciekawe; mieli troje dzieci: Adama, Helenę i Ewę.

Ewa wyszła za mąż za Jerzego Kossaka – malarza. Syna Wojciecha Kossaka, wybitnego malarza

batalisty, portrecisty i ludzi i koni. Adam Kapliński został właścicielem Korczowa pośmierci swo−

jego dziadka − Tadeusza Józefa Jana Żelechowskiego.

Młodszy brat Tadeusza – Jan, zmarł jako kawaler i zostawił Rzeszotary siostrze Bronisła−

wie. Prawdopodobnie wszyscy bracia mieli już swoje gospodarstwa, prawdopodobnie też naj−

młodszy Aleksander albo studiował, albo już pracował. Stąd więc siostra Bronisława z mężem

Aleksandrem Zawadzkim to ostatni z Żelechowskich właściciele Rzeszotar. Mieli syna Józefa

i córkę Stanisławę, która pozostała w stanie panieńskim. Po śmierci rodziców Józef odziedziczył

Rzeszotary i tam gospodarował. Ożenił się z Zofią Dunikowską, po kilku latach sprzedał Rzeszo−

tary i kupił Pawlikowice [obecnie dzielnicę Wieliczki]. Umarł nagle i młodo. Wdowa po nim sprze−

dała Pawlikowice i przeniosła się do Lwowa.

Z rodzeństwa został nam Wincenty i Aleksander, więc o Wincentym; ożenił się z wdową

− Anielą Maramorosz, właścicielką dóbr Karów, obok Korczowa i tam gospodarował aż do pełno−

letności pasierba − Kazimierza. Potem zostawił mu Karów, a kupił Hrehorów. Miał córkę Olgę. Ta

wyszła za mąż za Kazimierza hr. Roztworowskiego. Olga po rodzicach odziedziczyła Hrehorów

i tam rodzina jej gospodarowała. Mieli pięcioro dzieci: Jana, Jadwigę, Marię, Aleksandra i Kazi−

mierza.

A o Aleksandrze, najmłodszym z rodzeństwa, w kronice rodzinnej została tylko notatka:

był wyższym urzędnikiem w starostwie, po długiej, ciężkiej chorobie młodo zmarł u brata w Nie−

prześni………

Wracając do Stanisława, a raczej do jego dzieci. Tadeusz rozpoczął pisać „Dzieje Rodzi−

ny” maksymą „Concordia res parvae crescunt, discordia vel maximae dilabantur” −− Zgoda bu−

duje, niezgoda rujnuje.





Po inwokacji i krótkim opisie losów dziadków i stryjów pisze te słowa: ….a teraz przecho−

dzę do mojego Ojca Stanisława…………. I tu zapis się urywa. Nic nie wiemy. Musimy się wiele

domyślać, musimy szukać, a gdyby dopisał jeszcze jedną stronę…. Co go powstrzymało? Chęć

przemyślenia wszystkiego jeszcze raz? Rozważenia słów?

Feliks Żelechowski, najstarszy z rodzeństwa został przez ojca odsunięty od rodziny i dzie−

dziczenia. Powodem był nieakceptowany przez Stanisława związek z kobietą „niższego” stanu.

Była to Maria Smoła, młodsza od Feliksa o 11 lat. Ślub został zawarty w 1907 roku (parafia Gorlice),

być może już po śmierci ojca. Świadkami byli Tadeusz i Wincenty Żelechowscy (jest Testimonium

Copulationis). Jednak coś tam cały czas iskrzyło między braćmi i Feliks nie utrzymywał zbyt czę−

stych kontaktów z resztą rodziny. Zmarł po krótkiej chorobie w�Krakowie w 1914 roku, pochowany

na Cmentarzu Rakowieckim. Wdowa z�czwórką dzieci pozostała bez środków do życia i oddała

dzieci na wychowanie do szkoły Salezjanów w Oświęcimiu. Dziećmi byli: Jan (zmarł w dzieciń−

stwie), Stefan (żona Karolina − małżeństwo bezdzietne), Adam (żona Kazimiera z domu Klepacka,

dzieci: Jan i Jerzy, którego synem jest Łukasz Żelechowski − niewidomy zdobywca Kilimandżaro

i�Elbrusa i Agnieszka), Mieczysław (żona Janina z�domu Wójcik), do śmierci wraz z matką miesz−

kający w Sanoku, z którego dziećmi (Juliusz, Irena, Maria, Lucyna), a zwłaszcza z Marią (zamężną

Józefowi Pleśniarskiemu, dzieci: Wojciech i Magdalena) jestem w stałym kontakcie, a na koniec

Antonina (zamężna Jerzemu Stokowskiemu, dzieci: Jerzy i Wojciech).

Następnie Helena Żelechowska i nieznany z imienia jej mąż Gutkowski. Mieli dzieci: Fran−

ciszka, Seweryna, Marjana i Wandę. Nic o nich nie wiadomo.

Maria Żelechowska pozostała w stanie panieńskim.

Wincenty zaś ożeniony z Anną Dworzak spłodził czworo dzieci: Feliksa, Helenę, Józefa

i Stanisławę.  Tu epizod jasielski. Od czasu do czasu bywam na starym cmentarzu jasielskim. Jest

tam pochowana rodzina mojej mamy. Wielokrotnie idąc do grobu rodziny mamy mijałem grobo−

wiec rodziny Żelechowskich. Oczywiście zastanawiało mnie to, jednak dopiero teraz powiązałem

imienia z drzewa genealogicznego z epitafiami. Leżą tam: Feliks, Józefa [prawdopodobnie żona

Feliksa] i Józef. W prawdziwości moich skojarzeń utwierdził mnie wujek Tolek (tak naprawdę

kuzyn ojca – Antoni Żelechowski junior), z którym rozmawiałem końcem kwietnia tego roku.

Powiedział on, że ze swoim ojcem końcem lat trzydziestych odwiedzał rodzinę w Jaśle i jeden

z kuzynów, może wujków, przewiózł go parowozem – był maszynistą. Niewątpliwie była to przy−

goda, której kilkuletni chłopiec, a takim wtedy był, się nie zapomina. I jaka jest nieprzewidywal−

na historia, nie tylko moja, w końcu Żelechowskiego, ale też powiązanie z rodziną mojej mamy

i rodziną mojej żony. Mój pradziadek ze strony mamy – Stanisław Kluska był „dyplomowanym

kierownikiem parowozu I klasy” w Jaśle, dziadek ze strony żony – Jakub Cisło był kierownikiem

pociągu w Jaśle, a ten bezimienny Żelechowski – maszynistą. Może się znali? Na pewno. Co

prawda mój pradziadek – Stanisław przeszedł na emeryturę pewnie końcem lat dwudziestych,

może początkiem trzydziestych, ale pewnie szkolił następców, może i tego Żelechowskiego. Dzia−

dek mojej żony, zmarł w 1962 roku, był wtedy w kwiecie wieku. Spotkali się?

I wracamy do Tadeusza, a właściwie Tadeusza Aleksandra, urodzony 26.02.1866 w Nie−

prześni, tam się wychowywał. Jak legenda rodzinna wspomina, był przeznaczony do stanu du−

chownego, studiował w Seminarium, ale nie odnalazł w sobie powołania i, w wieku już nie mło−

dzieńczym, przed trzydziestką, ożenił się z Marią Kozicką, hrabianką Kozicką – jednak o niej

zebrane przeze mnie źródła milczą. Później mówiono, że nieszczęścia spadające na rodzinę, to

kara za taki wybór Tadeusza. Nie widzę by te nieszczęścia w jakikolwiek sposób wyróżniały





Żelechowskich, w każdej rodzinie zdażają się tragedie, nawet te wyjątkowe, i nie łączyłbym tego

z fatum ciążącym nad familią. Każda rodzina ma swoje cierpienie, swoje tragedie i tak życie nam

mija. Gdyby nie, podobno fatalna, decyzja Tadeusza, nie byłoby mnie na świecie, więc jestem mu

wdzięczny, na przekór rodzinnym opowieściom. Miłośnik i uczestnik licznych polowań, wśród

pamiątek rodzinnych zgromadzonych u wnuczki Lidii znajdują się te trofea myśliwskie, które

najbardziej cenił. Pasjonat gry w karty.

Podobno prababcia Kozicka na stare lata chodziła po pokojach i gasiła lampy „bo nas

nie stać”.

Maria ¯elechowska de domo KozickaMaria ¯elechowska de domo KozickaMaria ¯elechowska de domo KozickaMaria ¯elechowska de domo KozickaMaria ¯elechowska de domo Kozicka

Moj¹ Babciê Mariê znam tylko z opowiadañ Taty Antoniego oraz Rodziny.

By³a prawdziwie niepospolit¹ niewiast¹ i heroiczn¹ „matk¹ Polk¹” dziewiêciorga dzieci.

Wychowa³a je na prawdziwych patriotów, odwa¿nych i czu³ych na ludzk¹ krzywdê.

By³a prawdziwym „anio³em dnia powszedniego”. Trzyma³a tward¹ rêk¹ s³u¿bê oraz wszyst-

kie sprawy domowe. To dziêki Niej synowie i córki nie zazna³y niedostatku, kszta³ci³y siê i rozwija-

³y talenty muzyczne. Syn Antoni wspomina³ Mamê jak wydawa³a dyspozycje s³u¿bie i  wydziela³a

produkty ze spi¿arni dla licznej rodziny - zawsze z pêkiem kluczy w rêce, osobiœcie dogl¹daj¹c

wszelkich spraw.

Musia³a staiæ czo³a najciê¿szym prze¿yciom jakie przyniós³ los - prze¿y³a œmieræ piêciorga swoich

dzieci (dwoje z nich - Wincenty i Kazimierz - odchodz¹ w dzieciñstwie) oraz najstarszej wnuczki

Jadwigi, która umiera na szkarlatynê w 13-tym roku ¿ycia.

Tragiczna passa rozpoczê³a siê w 1930 roku odejœciem najstarszego syna Eugieniusza,

bankowca, 32 latka, który osieroci³ piêcioro dzieci. Rok póŸniej, w 1931 roku, umiera m¹¿ Tade-

usz, a w 1936 ukochana wnuczka - Jadwinia. W okresie wojennym traci kolejnych dwóch sy-

nów; najm³odszego Jana - umuzykalnionego studenta medycyny w Krakowie (Jan mia³ piêkny

g³os, gra³ na gitarze, tu¿ przed wojn¹ wyst¹pi³ publicznie na koncercie w Tarnowie). Prawdopo-

dobnie zosta³ rozstrzelany przez Niemców. I Stanis³awa (pracowa³ jako urzêdnik pañstwowy) -

niezwykle przystojnego, który zachorowa³ na tyfus i zmar³ w 1942 roku.

Lata powojenne nie by³y ³atwe,  schorowana Babcia przebywa³a u syna Tadeusza w My-

s³owicach, a nastêpnie u córki Wandy w Tarnowie. Zmar³a w 1948 roku, spoczê³a w grobow-

cu rodzinnym w Tarnowie, obok mê¿a Tadeusza.

PS. Najm³odsza wnuczka Marii, Lidia Maria, czêsto stawia œwie¿e kwiaty pod portretem piêk-

nej kobiety z warkoczem - swojej Babci - której los zgotowa³ tak trudne ¿ycie, z podziwem

rozwa¿aj¹c jej dzielnoœæ.

Mam wyjątkową klepsydrę; Tadeusz Aleksander z Żelechowa Żelechowski, były dyrektor

Sądu powiatowego w Tarnowie, po długich a ciężkich cierpieniach zaopatrzony św. Sakramentami,

zmarł w niedzielę dnia 1−go lutego 1931, przeżywszy lat 65. Pochowany jest w rodzinnym grobow−

cu w Tarnowie, swoją drogą grobowcu zabytkowym, wpisanym na listę zabytków, wraz rodziną:



Siedzą: Tadeusz junior z Janiną Dobrowolską, Maria, Tadeusz, Jan. Stoją: N. Rosołowski, Stanisław,
Janina Rosołowska, Antoni, Wanda. Tarnów − sierpień 1929.



żoną Marią (1876−1948), synem Stanisławem [zmarłym na tyfus] (1901−1942), najstarszym synem

Eugeniuszem – z Żelechowa Eugenjusz Żelechowski, przeżył lat 32. Synowa, żona Eugeniusza, Maria

z Rosołowskich (1900−1959) i ich córka Jadwiga (1923−36).

I dlaczego pradziadku nie napisałeś czegoś więcej? Dlaczego nie wiem jaką historię opo−

wiedzieć swojej wnuczce? A my wszyscy? Dlaczego lekceważymy to co tworzy, zespaja rodzinę

– tradyję i historię. Rodzina bez pamięci i tradycji nie istnieje. Popełniliśmy grzech zaniechania,

nie chciało się nam pytać, nie zależało nam na tym. Może to nie ma wartości? Może tylko po−

śpiech i kariera? Żadnej refleksji?

Wkraczamy w czasy bliższe, choć wcale nie znaczy, że lepiej udokumentowane. Dzieci

Tadeusza: pierwszy Eugeniusz, wspomniany już, zmarły młodo, osierocił dzieci: Jadwigę [też

niedługo potem zmarłą w 1936 roku], dalej Maria do dziś żyjąca w Kanadzie, Eugeniusz [żona

Krystyna Pawełek, córki: Barbara i Mariola mają własne rodziny i dzieci] mieszkał w Gliwicach,

zmarł końcem grudnia ubiegłego roku. Kazimierz [żona Danuta, syn Jerzy, wnuk Marek] i zmar−

ła w 1995 roku Helena [mąż Bolesław Pletty, córki Elżbieta i Małgorzata, syn Andrzej, wnuki].

Następny Antoni Jan Leokadiusz (1900−1962) z pierwszą żoną Janiną z Rosołowskich

(ślub w 1928 r.), młodszą siostrą Marii, żony Eugenjusza, mieli: Antoniego, Jerzego i Alicję. Losy

Antoniego mogłyby posłużyć za scenariusz filmu; powołany do wojska w 1939, ranny, trafił do

niewoli sowieckiej. Prowadzony wraz z innymi oficerami niewątpliwie trafiłby do Starobielska,

czy Ostaszkowa. Podczas postoju, wraz z towarzyszem broni, udaje im się zdjąć z trupów cywil−

ne ubrania, swoje mundury ukrywają. Już jako szeregowcy przedzierają się do Lwowa, jeden

ranny w nogi, drugi niemal niewidomy, odnajdują szpital, w którym pracuje kuzyn − Michał Czer−

nichowski, syn siostry matki Marii. Tam podleczeni, on zatrudniony jako fryzjer, mogą przecze−

kać najtrudniejszy okres. Rodzina Antoniego mieszka w Rzeszowie, to przecież ledwie 150 kilo−

metrów od Lwowa. Tak blisko, tak daleko. Dotarcie do Rzeszowa zajmie mu rok. Tam drzwi

otwiera mu syn Antoni, nie poznaje ojca. Warunki życia w tym wojennym czasie straszne, brak

jedzenia, lekarstw i dostępu do szpitala sprawia, że umiera córka – Alicja. Po tej śmierci nie może

się podnieść matka Janina, umiera w 1947 roku. Antoni żeni się po raz wtóry. Żona – Kazimiera

Wilkosz. Mają dwie córki: Urszulę [mąż Ewaryst Rzepka, mają synów Macieja i Michała, od

1987 roku mieszkają w Niemczech] i Lidię [zamężną Jackowi Markowskiemu – kapitanowi żeglugi

wielkiej, syn Jakub, mieszkają w Krakowie].

¯yciorys mojego ojca Antoniego (dla rodziny Tosiek)¯yciorys mojego ojca Antoniego (dla rodziny Tosiek)¯yciorys mojego ojca Antoniego (dla rodziny Tosiek)¯yciorys mojego ojca Antoniego (dla rodziny Tosiek)¯yciorys mojego ojca Antoniego (dla rodziny Tosiek)

Antoni Jan Leokadiusz - urodzi³ siê w Krakowie 13 stycznia 1900 roku, ochrzczony

zosta³ 27 sierpnia 1900 roku.

By³ absolwentem Akademii Handlowej w Krakowie, gdzie uzyska³ tytu³ magistra nauk

ekonomiczno- handlowych. Przez ponad dwadzieœcia lat pracuje w Banku Gospodarstwa Kra-

jowego w Tarnowie i Rzeszowie oraz Bia³ej Krakowskiej. W latach 1942-44 uczy w Polskiej

Szkole Handlowej w Rzeszowie, szko³a ta mia³a na celu ochronê polskiej m³odzie¿y przed

wywiezieniem "na roboty" do Niemiec. Po wojnie pracuje jako ekspert finansowo-ksiêgowy.

Po likwidacji w 1952 roku traci pracê w banku i przez najbli¿sze dziesiêæ lat boryka siê z trud-

noœciami nie mog¹c znaleŸæ w swoim zawodzie. Szykanowany przez ówczesne w³adze Pol-

ski Ludowej, jako przedwojenny inteligent i bezpartyjny, próbuje swoich si³ w innych zawo-

dach. (m. in. geodeta, nauczyciel, g³. ksiêgowy). Pracê zmienia³ oko³o 10 razy, czêsto zwal-
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niany bez jakiegokolwiek powodu. Dozna³ wielu utrudnieñ i przeœladowañ ze strony komuni-

stycznych w³adz. By³ zdecydowanym przeciwnikiem ustroju komunistycznego, przepowiada-

j¹c jego rych³y upadek.

W 1924 roku Antoni ukoñczy³ w Biedrusku Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy Kawalerii,

podczas odbywania obowi¹zkowej s³u¿by wojskowej w 5 Pu³ku Strzelców Konnych.

Z dum¹ nosi³ odznakê Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP (nr odznaki 2084) - powsta³ego

w 1921r. przy osobistej akceptacji Marsza³ka J. Pi³sudskiego. W 1944 w³adze komunistyczne

zakaza³y dzia³alnoœci zwi¹zku - reaktywowany w 1990 roku.

W wojnie obronnej 1939 r. oficerowie Z.O.R. RP potwierdzili ponownie swoj¹ ofiarnoœæ

na polu walki. W roku 1939 Antoni powo³any zosta³ do 21 Dru¿yny Œl¹skiej jako porucznik

rezerwy. Trafia do niewoli sowieckiej - jest ranny w nogê (pocz¹tki gangreny). Podczas noc-

nego marszu, gdy byli pêdzeni do obozu udaje mu siê uciec razem z rannym koleg¹. Zdoby-

waj¹ cywilne ubrania i przedzieraj¹ siê w bólu i cierpieniu do Lwowa, do Szpitala Powszech-

nego, w którym pracuje kuzyn Micha³ Czernichowski, jako kierownik administracyjny (syn

Honoraty, siostry matki, Marii). Udzielono pomocy rannym, a Antonii zostaje zatrudniony jako

fryzjer (otrzymuj¹c odpowiednie zaœwiadczenie, kiedy decyduje siê na powrót pieszo do Rze-

szowa). Po ponad roku nieobecnoœci w domu, puka do drzwi udaj¹c ¿ebraka. Syn Antoni nie

poznaje w³asnego ojca prosz¹cego o ja³mu¿nê.

Antoni mia³ uzdolnienia artystyczne - piêknie rysowa³, malowa³, gra³ na skrzypcach, a

tak¿e próbowa³ swych si³ w teatrze amatorskim, w latach 20-tych.

By³ wieloletnim cz³onkiem Towarzystwa Przyjació³ Zwierz¹t. Szczególn¹ mi³oœci¹ da-

rzy³ konie, które czêsto wspomina³ (o wdziêcznych imionach - Mimoza, Lorelaj, Po¿oga, Kor-

neta, Gazda. Na Mimozie skaka³ przez przeszkody).

Wieloletni cz³onek Polskiego Zwi¹zku Narciarskiego, uprawia³ narciarstwo ca³e ¿ycie.

JeŸdzi³ bardzo stylowo, szczególnie slalomem.

By³ mi³oœnikiem turystyki górskiej. W ka¿dej wolnej chwili wêdrowa³ po Beskidach i Pie-

ninach.

Antoni by³ dwukrotnie ¿onaty. W 1928 r. w Sanoku poœlubi³ Janinê Roso³owska - mieli

trójkê dzieci: Antoniego, Jerzego oraz Alicjê. W 1949 r. w Bielsku-Bia³ej poœlubi³ Kazimierê

Wilkosz - mia³ dwie córki, Urszulê i Lidiê.

By³ czu³ym, kochaj¹cym i opiekuñczym ojcem, dbaj¹cym o najlepsze wychowanie i wy-

kszta³cenie swych dzieci. Przekaza³ im sw¹ mi³oœæ do piêkna, muzyki, natury oraz sportu. By³

cz³owiekiem o go³êbim sercu, wra¿liwym na ludzk¹ krzywdê. Zawsze pe³en chêci do dzia³a-

nia, pomaga³ rodzinie w trudnych chwilach. By³ bezinteresownym i szczerze oddanym przyja-

cielem podaj¹cym pomocn¹ d³oñ w potrzebie.

W 1957 roku tragicznie umiera syn Antoniego – Jerzy [student WSE w Katowicach, mistrz

narciarski]. Antoni junior podejmuje decyzję o emigracji do USA. Prowadzą rozmowy z ojcem

o ewentualnej emigracji całej rodziny w późniejszym terminie. Problemy z uzyskaniem wizy spra−

wiają, że ma wyjechać w 1962 roku. Na pożegnalnym dancingu z narzeczoną − Krystyną Stróżyk

źle się bawi, nie chce tańczyć. Rano dzwoni do ojca do Bielska. Od stryja Tadeusza dowiaduje

się, że ojciec nie żyje. Serce nie wytrzymało. W następnym roku żeni się z Krystyną Stróżyk

i w 1964 roku wyjeżdża na stałe. Nie będzie go w Polsce 18 lat, później, po przejściu na emery−
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turę odwiedza kraj częściej. Spotkałem Antoniego juniora – wujka Tolka – końcem kwietnia

w Krakowie u Lili Żelechowskiej. Wyglądał świetnie; wysoki, barczysty, na pewno nie na swoje

79 lat. Przypominał mi podróżnika, może trochę taki Tony Halik. Moja mama często wspominała

Tolka, mówiła mi, że nosił mnie „na barana”. Przypomniałem mu to. Też pamiętał. Kumplowali

się z moim ojcem. Opowiadał jak z bratem Jurkiem i z Wieśkiem podkradali kluczyki kuzynowi

babci Janiny, jakiemuś Dobrowolskiemu, który był lekarzem wojskowym i czas jakiś mieszkał na

Wyspiańskiego. Wieczorem, gdy ten pan kładł się spać, wyciągali mu kluczyki do auta, potem

całą noc rajdowali – prowadził Tolek, tamci nie mieli jeszcze „prawka” – nad ranem odstawiali

auto i kluczyki na miejsce. Ów Dobrowolski nie raz się dziwił: Co za auto, całą noc stało, a silnik

jeszcze ciepły!! Antoni – skarbnica wiedzy o rodzinie, daty, fakty, anegdoty. Jego żona odeszła

w 2005 roku. Oby pozostawał w zdrowiu jak najdłużej.

Kolejny z rodzeństwa − Stanisław Żelechowski zmarł w 1942 roku na tyfus.

Józefa wyszła za mąż za Stanisława Kumięgę, oboje zmarli w 1974 roku, mieli synów

Czesława i Kazimierza. Obaj założyli rodziny, dochowali się wnuków.

Tadeusz Żelechowski – mój dziadek. O nim za chwilę.

Wanda Żelechowska wyszła za mąż za Jana Jelenia. Była kierownikiem Szkoły Nr 2 w Jo−

dłowej, powiat Jasło. Pochowana wraz z mężem w Bażanówce pow. Sanok. Mieli córkę Marię, a

ona z mężem Zdzisławem Burym, dzieci: Marzenę, Jolantę, Jarosława.

Wincenty i Kazimierz zmarli w niemowlęctwie. Nic o nich nie wiemy.

Najmłodszy – Jan Żelechowski, student medycyny, zaginął w okolicach Krakowa w 1940

roku, prawdopodobnie zabity przez Niemców. Inne źródła archiwalne podają, że Jan Żelechowski

został osadzony na Pawiaku 20.08.1940 − dalsze losy nieznane. A może to inny Jan Żelechowski ?

Wracam do mojego dziadka – Tadeusza. Znam go jedynie ze zdjęć. Postawny mężczy−

zna, z „klasą”. Lubili się z bratem Antonim, często odwiedzali, byli do siebie podobni. Przed

wojną był kierownikiem szkoły w Jaworniku niedaleko Rzeszowa. I jest to albo Jawornik Polski

na północ od Dynowa, albo Jawornik Niebylecki pod Niebylcem. Po wojnie był kierownikiem

Szkoły Nr 1 w Mysłowicach. Ożeniony z Janiną Dobrowolską, miała ona jakąś posażną rodzinę

w Poznaniu, która prezentowała swoje wyroby, bodaj, kuśnierskie na przedwojennych targach

poznańskich. Ktoś z bliskich krewnych, może brat, był prezesem poznańskiego jachtklubu. Jani−

na miała swoje nałogi; były to papierosy w szklanej lufce i brydż. Podobno każde przyjęcie ro−

dzinne prowadziło do brydża, a napominana, że w końcu są Święta i nie czas na karty, odpowia−

dała: Kochanie, nie bądź taka drobnomieszczańska...

Dziadek Tadeusz bywał w Krośnie jako kierownik kolonii. Odwiedzał nas wtedy, miałem

wtedy kilka lat, niewiele pamiętam. Zmarli w odstępie nieco więcej niż roku, w 1978 i 1979 roku.

Mieli synów: Aleksandra, czyli Leszka, Wiesława i córkę Annę.

Leszek, mój ojciec chrzestny – Parafia Najśwętrzego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach,

21 maja 1960 – ożeniony z Lidią Krasowską, potocznie zwaną Lusią lub Lalką, mieli dzieci:

Jolantę i Lesława; mają już własne rodziny, dzieci. Leszek – lekarz w uzdrowisku w Kowarach,

potem lekarz okrętowy. Umiera w Vancouver w 1983 roku i tam jest pochowany.

Anna, ciocia Hania, odwiedziła Krosno kilka razy. Raz z Lonią. Ja odwiedzałem rodzinę

w Mysłowicach od połowy lat dziewięćdziesiątych. Jednak pierwszy raz na Wyspiańskiego zja−

wiłem się bodaj w 1983 lub 84 roku. Było przedpołudnie, otworzył mi wujek Romek Sokal, mąż

cioci Hani. Spotkaliśmy się wtedy pierwszy, i ostatni, raz. Herbata w kuchni, mówił, że przecho−

dzi na emeryturę, a może już przeszedł. Wydaje mi się, że z okna pokazywał mi niebieską „Ładę”,
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talon dostał na odchodne, ale może mi się coś pomyliło. Ciocia była w pracy, dzieci w szkole, ja

miałem pociąg za chwilę, rozstaliśmy się. Ich dzieci: Maciek, Adam, Eleonora – wszyscy mają

swoje dzieci, związki, rodziny.

I wreszcie Wiesław Żelechowski – mój ojciec. Ale zacznę, przekornie, od końca.

Po rozstaniu z moją mamą, ożenił się po raz drugi z Barbarą Gąsowską, mieli syna Anto−

niego. Piszę w czasie przeszłym, bo podmiot, czyli mój tato nie żyje od 1972 roku. Wypadek

w kopalni, nie odzyskał przytomności. Pani Barbara dalej syna ma, a ja w wieku 48 lat dowie−

działem się, że mam brata. Historia jak z brazylijskiej telenoweli. Tajemnica rodzinna. Moja mama

pod słowem honoru zakazała mówić mi o Tolku. Jemu nie pozwolono się ze mną kontaktować.

U�mnie w domu nie rozmawiało się o tacie, o jego późniejszych losach, kiedyś moja mama po−

wiedziała jedynie: Twój tato nie żyje. Miałem dwanaście lat. Nie pytałem. Grzech zaniechania.

Wracając do Tolka. Wszystkiemu winna nasza−klasa. Zobaczyłem, że odwiedził mnie jakiś

długi, bo nie powiem – wysoki, wąsaty facet o nazwisku Antoni Żelechowski. Zadzwoniły wszystkie

dzwonki alarmowe, zapaliły się wszystkie kontrolki, za bardzo był podobny do ojca. Zapytałem.

Odpisał, że tak. Potem się okazało, że odpisywała Jola – jego żona – bo on sam był w trasie. Jakoś

się zgadaliśmy, by przyjechali do Krosna, my zdecydowanie mamy większe mieszkanie i ich

czwórka zmieściła się chyba bez problemu. Oczywiście każdy z nas biorących udział w tym dra−

macie, a może komedii, czuł się niepewnie. Kogo poznamy? Moje dzieci: Michał i Olga, zwłasz−

cza Olga, buntowali się: Ojciec, co to za jaja? Jednak po chwili spotkania Olga powiedziała mi na

uboczu: Wujek jest spoko.

A oni? Tak jak powiedziała Olga – spoko. Mam nadzieję, że się polubiliśmy. I z Jolą –

żoną Tolka. I z dziećmi: Emilem i Klaudią. Zwłaszcza z Klaudią piszemy sobie maile, przesyła−

my zdjęcia. Zapraszam ich do Krosna, może czas pozwoli się spotkać tego lata.

I czas pisać o rodzicach; Wiesław i Janina. Poznali się w Krośnie, gdzieś słyszałem, że

tato „podrywał” mamę jak wychodziła z koleżankami z kościoła Franciszkanów. Skąd się znalazł

w Krośnie? Kiedy to było? Przypuszczam, że początkiem lat pięćdziesiątych, pewnie 1952−1953,

bo ich korespondencja zaczyna się w 1953 roku. Wzajemna wymiana zdjęć z dedykacjami, de−

klaracje, oświadczyny. On podpisuje się jako Sław, Sławek. Ona jako Nina, Niuś. Tak do siebie

piszą – Sław i Niuś. To trwa, są stali. Styczeń 1956 roku, 28−go, środek zimy, ślub u Fary w Kro−

śnie, świadkowie to Leszek – brat ojca − i Danuta, czyli Dada, siostra mamy. Zaraz potem ślub

cywilny: rodzice i ich świadkowie: Karol Fijałkowski, oficer W.P. (co udało mi się szczęściem,

mimo ustawie o danych osobowych, ustalić) ze Szczecina i Bogusława Sarnecka [w USC mylnie

podano mi – Senecka] z Krosna. Nie znam ich, nic o nich nie wiem. Anegdota środowiskowa;

wtedy w Krośnie była cukiernia Czekaja, po prostu cukiernika o nazwisku Czekaj. Rodzice byli

tam na kawie i pączku. Potem u teściów ojca, moich dziadków, opowiadają gdzie byli. I na pyta−

nie ojca: Jak się, Ninuś, nazywa ta cukiernia gdzieśmy byli? Mama odpowiada: Czekaj. Ninuś,

pytam Cię jak się nazywa ta cukiernia? Nina: Czekaj!!! Nie mogę czekać! Jak się nazywa ta

cukiernia!!! Mówię Ci – Czekaj!!! Jadą do Mysłowic, do rodziców ojca. Mama pracuje w szkolnej

bibliotece, tato też w szkole, albo już może w kopalni – nie wiem. Przychodzę na świat 1 maja

1960, podobno noworodek koszmarny (wraca mi to na starość), ale w „czepku” urodzony. Kilka

dni później siostra mamy, Dada, oglądała mnie w szpitalu i krzyknęła: Ale Kubuś!!! I trwa do

dzisiaj.



Wiesiek − 30 października 1953 r.

Ślub 28 stycznia 1956 r.: Leszek Żelechowski, Bogusława Sarnecka, Karol Fijałkowski, Dada Kluska
siedzą Janina i Wiesław Żelechowscy

Nina − 24 września 1954 r.



Ogromne mieszkanie u dziadków, podobno raczkowałem wkoło pokoi i dziwię się, że

taką miałem kondycję. Albo huśtałem się na drzwiach biurka dziadka, a biurko było duże –

całkiem to możliwe. Pamiętam zapach Śląska, ten mój zapamiętany podświadomie z dzieciństwa,

zapach węgla, a raczej spalanego węgla, już teraz czegoś takiego nie ma. Zapach z lokomotyw,

ich gwizd – a do torów nie było daleko – ten pył, który osiadał na koszulce, zawsze była chropo−

wata i po potarciu zostawał ciemny ślad. Suki Diany pewnie nie pamiętam, może zmarła przed

moim zaistnieniem, zawsze o niej słyszałem od mamy. Skoro to pamiętam, to musiało to być po

wyjeździe z Mysłowic. Kochana Diana. Są zdjęcia.

Ojciec przyjeżdżał do Krosna, mam zdjęcia z 1966 roku, miałem wtedy sześć lat, powi−

nienem pamiętać – nie pamiętam. Podobno na jego uporczywe pytanie: Co ci przywieźć?! Powie−

działem – globus. Następnym razem był globus. Miałem go lata, ostatnio gdzieś zaginął, ale nic

w przyrodzie nie ginie – odnajdzie się. Czy ze sobą rozmawiali? Próbował wrócić? Ma to jakieś

znaczenie po latach?

Kiedyś z mamą przyjechaliśmy do Mysłowic, było to po śmierci taty, bo pamiętam wizytę

na cmentarzu. Powiedzmy 1972−73, raczej nie później. Dojechaliśmy do Mysłowic pociągiem

wieczorem, było już ciemno i na tyle późno, że ulice były opustoszałe. Szliśmy z mamą z dworca

na Wyspiańskiego. Bałem się. Mroczne zaułki, puste ulice, więzienie (po lewej stronie), kościół,

potem wiadukt, a dalej przez skrzyżowanie pod górę na Wyspiańskiego. Brama też mroczna,

drewniane schody na piętro, dzwonek………….otwierają. W środku ciemnawo, duże to i jakieś

obce. Nie pamiętam by mnie ktoś ściskał i obcałowywał, ale pewnie mam coś z pamięcią. Roz−

mowy toczyły się w kuchni [drugie drzwi na lewo], ja miałem spać – bez dyskusji! Babcia Janina,

z papierosem, mówiąca głośno, dziadek milczący.

Takie spotkanie po latach, każdy ma swoje racje, dziadkowie wtedy już po drugim ślubie

taty, po jego śmierci, zagubieni, w racjach syna, racjach synowej. Nie wątpię, że była im bliska,

chcieli pewnie jakoś to pogodzić. Jakoś pogodzić to zachowanie taty, często impulsywne, nad−

miernie impulsywne, stres wyniesiony z pracy? Tak pewnie też i tak. Tylko ty mi zostałeś. Pamię−

tam.

I co więcej? Grób na Mikołowskiej? Wstępuję tam czasem, nawet nie zajeżdżając na Wy−

spiańskiego, bo i czasu mało, albo pora nie ta. Wstępowałem tam z moją córką – Olgą, mówiąc:

to twój dziadek – Wiesiek – zapalmy mu świeczkę. Tato, on był strasznie młody jak zmarł? O wiele

młodszy niż Ty! Owszem, był.

I to pewnie koniec opowieści o Żelechowskich. Lecz nie koniec historii rodziny, bo histo−

ria to ciągłość, korowód narodzin, ślubów, pogrzebów. A my w tym korowodzie nadchodzimy,

odchodzimy. Zostają po nas anonimowe postacie z niepodpisanych fotografii.

Jesteśmy wpół drogi. Droga

pędzi z nami bez wytchnienia.

Chciałbym i mój ślad na drogach

ocalić od zapomnienia.



Krosno, koło Kapucynów,
październik 1962 r.

Mysłowice, 1958

Zakopane − czerwiec 1957 r.

Mysłowice − 10.10.1953 r.


