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Jacek Grzybała 
 

Spod pióra Jacka Grzybały 

Ach być genealogiem 

Lata lecą i gdy się ma już dobrze po sześćdziesiątce myślimy o swoich rodzicach, którzy już 
nie żyją, a także o dziadkach. Interesują nas kiedy i gdzie się urodzili, kiedy zmarli, gdzie są ich 

groby. Tymi tematami zajmują się poszukiwacze korzeni rodzinnych. Dobrze gdy w domowym 

biurku lub sekretarzyku znajdziemy jakieś dokumenty, metryki lub zapiski po naszych rodzicach. 

Jest od czego zaczynać. Tak było w moim przypadku, ale na metryce urodzenia dziadków Grzyba-

łów i Krassowskich wszystko się skończyło. Trzeba było zadziałać dalej. Tu konieczny był wyjazd 

do miejscowości urodzenia dziadka czyli do Odrzykonia koło Krosna. Pierwszym bardzo ważnym 

zdarzeniem w tym temacie było uczestnictwo w X zjeździe Stowarzyszenia Odrzykoniaków w 2010 

roku. Na ten zjazd, o którym dowiedziałem się przypadkiem z Internetu pojechałem trochę przygo-

towany. Zabrałem ze sobą kopie dyplomu dziadka z ukończenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, jego 

zdjęcia z pielgrzymki do Ziemi Świętej, dużo różnych zdjęć rodzinnych. Ponadto odkryłem w biur-

ku taty świadectwo maturalne dziadka z okrągłą pieczęcią Gimnazjum Cesarskiego w Jaśle z 1880 

roku. W trakcie obrad Zjazdu poprosiłem o 5 minut dla mnie, aby móc zabrać głos z mównicy. Po 

przedstawieniu się i przekazaniu tych pamiątek do archiwum Stowarzyszenia zapytałem czy jest 

ktoś na sali z krewnych mego dziadka Jana Franciszka Grzybały, prawnika po UJ. Wielkie było 

moje zaskoczenie i ogromna radość bo zgłosiła się prawnuczka Teodory Grzybały. Teodora Grzy-

bała była siostrą rodzoną mego dziadka, a jej prawnuczka to pani Lucyna. O siostrze Teodorze pisał 

mój dziadek w swoich listach, które przechowuję w domu. Droga do dalszych poszukiwań korzeni 

rodzinnych została otwarta. 

Po krótkiej rozmowie z Lucyną okazało się że jej wujek Andrzej to mój kuzyn w 3 pokoleniu. 

On już na wiosnę 2010 roku zaczął gromadzić dane do rodowodu potomków po Tomaszu Grzybale 

i jego synu Szymonie Grzybale, który w latach 1877 i 1878 był wójtem Gminy Odrzykoń. Istnieje 

grób i pomnik Tomasza Grzybały zmarłego w 1862 roku. Ponadto zachowała się notatka – schemat 

spisana przez ojca Andrzeja, iż Tomasz Grzybała miał dzieci, tu ich wszystkie imiona, dla kobiet 

także nazwiska po zamążpójściu. Było też jeszcze jedno pokolenie w dół i chociaż nie było dat uro-

dzenia, ale to był dokument bezcenny. Dokument ten był w posiadaniu kuzyna Przemysława z Kra-

kowa, syna profesora AGH w Krakowie. Trzeba działać dalej, idąc po nitce do kłębka. 

Od kuzynki Lidki z Żyrardowa dostaliśmy wiadomość, że prowadzi blog rodzinny i najwięcej 

informacji w tym temacie znalazła w księgach parafii Odrzykoń. Tak więc postanowiliśmy, że wy-

jazd do Parafii w Odrzykoniu jest konieczny i to jak najszybciej. Andrzej mieszka w Bytomiu, ja 

w Kielcach. Po spotkaniu w Krakowie na dworcu PKP wyruszyliśmy do Odrzykonia, ale tym razem 

samochodem Andrzeja. Kuzyn w Odrzykoniu zamieszkał u swego rodzonego brata, ja – u cioci Ha-

ni, która jest ostatnią żyjącą siostrą cioteczną mego taty – Jana Bolesława Grzybały. 

Pierwszy dzień naszych badań – udajemy się na plebanie do księdza proboszcza. Przedkła-

damy mu naszą prośbę, jest bardzo skromna. Dotyczy tylko możliwości sprawdzenia kilku dat uro-

dzenia naszych dziadków i ewentualnie aktów zgonu. Rozmowa jest trochę jałowa, a bo to jest 

ochrona danych, a poza tym ksiądz za bardzo nie ma czasu. Wtedy ja zasugerowałem, że przecież 
kuzynka nasza Lidka z Żyrardowa to już dawno temu była u księdza proboszcza i kilka danych 

znalazła o swoich przodkach. Dane te uzyskane z ksiąg parafialnych, a nawet kilka zdjęć umieściła 

na swojej stronie-blogu (nowicka_republika). Co prawda Lidka jest wnuczką przedwojennego posła 

Jana Nawrockiego z PSL od Witosa, to zrobiło na pewno swoje i pomogło. Poseł Jan Nawrocki dla 
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mojego dziadka Jana Franciszka to szwagier. Ksiądz w końcu wyraził zgodę i udostępnił nam dwie 

księgi ze zgonami, formatu około A-3 czyli około 420x297 mm grube i oprawione w skórę. Jedną 
dostał Andrzej, drugą ja. Zaczęła się praca poszukiwacza korzeni rodzinnych, czyli badanie ksiąg. 

Emocje też przyszły od razu. Jak czytać, czego szukać, co fotografować? Nas interesuje nazwisko 

Grzybała. Mamy na tę zabawę cały tydzień. Siadamy przy stole i każdy z nas palcem jedzie po po-

szczególnych wierszach, szukamy tylko nazwiska Grzybała. Jest pierwsze, Andrzej zaraz fotogra-

fuje dotyczy urodzenia Szymona Grzybały. Są też następne odkrycia, ja mam księgę zgonów 1850-

1900. Szukam uważnie, czasami wracam do powtórnego odczytu i jest akt zgonu Agnieszki Grzy-

bały z domu Trznadel. To babcia mego Taty. Zmarła w młodym wieku, osierociła, już wiemy, 

czworo dzieci – mego dziadka (najstarsze dziecko) i jeszcze troje: Teodorę, Józefa, Marię. Ale pod 

zapisem przyczyna zgonu „cholera” jest jeszcze dodatkowa informacja skreślona ręką proboszcza 

i to jest rewelacja. Wołam Andrzeja rób zdjęcie, treść tego zapisu jest następująca: pogrzeb i msze 

Świętą oraz cały pogrzeb odprawił ks. profesor dr Seminarium Duchownego Sebastian Józef Pel-

czar. Teraz udałem się do kancelarii księdza proboszcza z prośbą, żeby zobaczył ten wpis. Pro-

boszcz popatrzył, nic nie powiedział, było to dla niego zupełne zaskoczenie, a zarazem cieka-

wostka. Po chwili uzupełniłem, bo wie ksiądz chrzestną matką mego dziadka Jana Franciszka 

Grzybały była Cecylia Grzybała Pelczar, ciotka dziadka a zarazem żona Jana Pelczara, bratowa Ks. 

Biskupa Pelczara. W tym momencie stopniały wszystkie lody, drzwi do szafy ze wszystkimi księ-
gami od 1700 roku zostały nam otwarte, księgi udostępnione, a gospodyni zgodnie z zaleceniem 

proboszcza poczęstowała nas słodkimi wypiekami oraz kawą i herbatą. No cóż, protekcja była bar-

dzo silna, jakby nie było Ks. Biskup Sebastian Józef Pelczar to Święty kościoła rzymsko-katolic-

kiego, a dla mojej rodziny Grzybałów to powinowaty. Atmosfera zrobiła się bardzo przyjemna, 

a zapał do pracy wzmógł się dwukrotnie. 

Pierwszego dnia wytrzymaliśmy do godziny osiemnastej i tu już trzeba było przerwać nasze 

poszukiwania. Ksiądz po powrocie z kościoła z Mszy Świętej o tej godzinie zamknął księgi i kan-

celarię na klucz. Byliśmy zachwyceni pierwszym dniem naszej pracy. Andrzej zrobił już chyba z 50 

zdjęć, dobry to początek. Wieczorem gdy było już po kolacji ciocia Hania mówi tak, Jacek ja mam 

tutaj w szufladzie takie małe zawiniątko. Za chwile przynosi je i kładzie na stole w kuchni. Cóż to 

za pakiecik, a to po prostu mała paczuszka zawinięta w gruby szary papier pakunkowy i przewią-
zana sznurkiem. Cała paczuszka jest bardzo mocno zakurzona, widać że kilka lat leżała schowana 

i nie widziała światła dziennego. Rozwijamy ją, a tam w środku są zdjęcia i to jeszcze jakie. Na 

zbiorowym zdjęciu z 1910 roku poznaję od razu Stanisława Grzybałę, to brat przyrodni mego 

dziadka, jest też i Jan, przez nas zapisany jako Sybirak, oraz Zofia – matka cioci Hani. Mamy też 
zdjęcia siostry Anny Rynkiewicz z Chicago z mężem i ich dziećmi, są też listy z Ameryki, od syna 

i córki z 1936 roku. Ciocia zaczyna wszystko objaśniać i opowiada też ciekawe zdarzenia z życia 

całej rodziny. Znalazły się też zdjęcia Cecylii Nawrockiej, to siostra przyrodnia dziadka, a żona 

posła Jana Nawrockiego. Ach, co za uczta duchowa! Siedzimy z Andrzejem jak zaczarowani, 

a ciocia opowiada i opowiada. Raz Andrzej, raz ja, coś zapytamy, ale to są krótkie pytania. Na razie 

słuchamy i słuchamy, i tak minął cały wieczór, jest dwudziesta druga godzina. Reszta opowieści 

będzie jutro też po kolacji. Ciocia Hania bardzo się rozkręciła i choć ma już po osiemdziesiątce 

wszystko pamiętała doskonale. Andrzej odjeżdża do brata na nocleg, przyjedzie po mnie o ósmej 

rano i wtedy zaraz pojedziemy na parafię. Jest jeszcze ponad dziesięć ksiąg do przejrzenia. We wto-

rek praca na parafii cały dzień, z małą przerwą na obiad, tak średnio do siedemnastej. W piątek po 

południu wszystkie księgi były już przejrzane, a to, co nam było potrzebne zostało sfotografowane, 

ponad 300 zdjęć. Jesteśmy z Andrzejem zachwyceni, będzie miał co robić przez całą zimę w Byto-

miu. Ale we wtorek wieczorem Ciocia Hania miała drugą część swoich wspomnień, o rodzicach, 

o swoim rodzeństwie, i ciekawostkach związanych z I i II wojną, o tym jak Jan Sybirak po I wojnie 
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wrócił z Chodorkowa z Rosji, gdzie był w niewoli i gdzie się ożenił. Dostaliśmy adresy do Wrocła-

wia do rodziny Grzybałów po Janie Sybiraku i dopiero teraz zaczęła się zimową porą koresponden-

cja telefoniczna i mailowa. Przez Wrocław do Aten i do Londynu, bo tam też mieszkają Grzybało-

wie. Jest też w naszych adresach i Francja. Krótkie wnioski, trzeba wytrwale szukać i każdy ślad 

dokumentować i notować a po nitce dojdzie się do kłębka. Po roku ciężkiej i mozolnej pracy kuzyn 

Andrzej napisał fantastyczny rodowód Grzymałów, potomków Tomasza Grzybały z Odrzykonia. 

Jest on w Internecie.  
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Krótka historia zabranych aptek kieleckich w 1951 roku  
Tematem moich wspomnień będzie historia aptek i aptekarzy kieleckich według stanu na 

dzień 7 stycznia 1951 roku. Jest to data upaństwowienia aptek i zabrania ich na Skarb Państwa. Jak 

podaje Rocznik Farmaceutyczny na rok 1949/1950 wydany przez Farmaceutyczny Instytut Wydaw-

niczy Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, w Kielcach było siedem aptek prywatnych, ósma to 

apteka szpitalna w Szpitalu Św. Aleksandra. Lokalizacja aptek była następująca: 

 

1. Kielce ul. Sienkiewicza nr 24 dzierżawca Kurdziel Józef, właściciel Stefan Artwiński – ap-

teka ta, to parterowy budynek murowany, kryty dachem drewnianym i papą. Znajdowała się do-

kładnie na skrzyżowaniu ulicy Dużej i Sienkiewicza. Obecnie w tym miejscu stoi budynek dawnego 

biura podróży Orbis.  

 

2. Kielce ul. Sienkiewicza nr 49 dzierżawca Grzybałowa Maria, właściciel S-cy Balasiński. 

Apteka mieściła się w kamienicy będącej własnością ojca dr Alicji Kaczmarek-Masłowskiej, znanej 

kieleckiej pediatry. Obecnie w tym lokalu znajduje się bank Alior.  

 

3. Kielce pl. Wolności nr 1, właściciel Cyprian Gierałtowski. Aktualnie po likwidacji apteki 

jest tutaj kawiarnia. Apteka posiadała przepiękne meble wykonane w 1910 roku na obstalunek. 

Wejście do apteki było z narożnika ul. Mickiewicza – Plac Wolności. 

 

4. Kielce pl. Partyzantów nr 11 – aktualnie Rynek, Dzierżawca Kurkowski Wacław, właści-

ciel J. Krzanowski. 

 

5. Kielce pl. Partyzantów nr 16 obecnie Rynek właściciel Leydo Kazimierz. 

 

6. Kielce ul. Piotrkowska nr 93 właściciel Malikowa Maria 

 

7. Kielce ul. Piotrkowska nr 56 właściciel Sikorska Jadwiga.  

 

Ad.1. Prowizor farmacji Stefan Artwiński, s. Tomasza i Marii Piotrowskiej, ur. w Igołomii 

11.08.1863 roku. W 1873 roku rozpoczął naukę w progimnazjum w Pińczowie, gdzie zaliczył 4 kla-

sy i dyscyplinarnie został wydalony ze szkoły za ciężką obrazę carskiego urzędnika, naczelnika 

telegrafu, którego uderzył w twarz. Była to reakcja na oszczerstwa pod jego osobistym adresem. 

W latach 1882-1885 był praktykantem w aptece w Działoszycach następnie przeniósł się do War-

szawy, gdzie pracując w aptece studiował farmację. W 1889 uzyskał dyplom prowizora farmacji, co 

dzisiaj odpowiada magistrowi farmacji. 

Do Kielc przybył z Buska i w roku 1897 założył skład apteczny w budynku przy ulicy Sien-

kiewicza róg Dużej. To był budynek parterowy, wyposażony w wyjątkowo skromne meble. Aptekę 
tę prowadził do swojej śmierci w październiku 1939 roku. Równocześnie od 1934 do 1939 roku 

piastował urząd Prezydenta Kielc. 

Po wojnie dzierżawcą apteki był mgr farm., Józef Kurdziel. Apteka została upaństwowiona w 

1951 roku i otrzymała nr 107. Z uwagi na zły stan techniczny budynek w latach około 1953-1954 

został rozebrany, a apteka przeniesiona do nowego lokalu wis za wis po drugiej stronie Sienkiewi-

cza. Moja mama była wtedy kierowniczką tej apteki. Pamiętam jak kiedyś powiedziała: „nareszcie 

będę miała porządny pokój kierownika apteki w nowym budynku”. Do apteki wchodziło się przez 

skromne drewniane drzwi, podłoga była z desek, a meble zwykłe, drewniane, pomalowane na kolor 

żółto-zielony. Pamiętam to wejście i wnętrze ekspedycji. Ten obiekt nie miał wyglądu zamożnej 
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apteki, wyglądał na skromny skład apteczny. Niemniej lokalizacja była trafiona, a interes przynosił 

oczekiwane dochody. Po rozebraniu tego budynku powstał w tym miejscu nowy gmach, gdzie 

znajdowało się biuro podróży ORBIS. 

Stefan Artwiński miał syna i dwie córki. Syn był profesorem medycyny na Uniwersytecie 

Lwowskim, specjalność psychiatria, córki miały wykształcenie pedagogiczne. Dzieci Artwińskiego 

nie doczekały się swoich potomków. 

 

Ad.2. Mgr farmacji Maria Grzybałowa z domu Bujak, ur. w Szczakowej w 1915 roku, córka 

Stanisława Bujaka i Marii Krzemińskiej. Ukończyła Wydział Farmacji na Uniwersytecie Jagielloń-

skim w Krakowie w 1938 roku. Pracę zawodową podjęła w Kielcach w tym samym roku, pracując 

w aptece mgr farmacji Jadwigi Sikorskiej, a po południu na pół etatu w Kasie Chorych. W czasie 

wojny pracowała w aptece szpitalnej i nadal w aptece pani Jadwigi Sikorskiej. Po wojnie wydzier-

żawiła aptekę od spadkobierców po Balasińskim. Prowadziła ją na własny rachunek aż do upań-

stwowienia to jest do 7 stycznia 1951 roku. Po zabraniu apteki i ustanowieniu Kieleckiego Zarządu 

Apteka ta apteka otrzymała nr 1. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych apteka została przeniesiona 

do nowego lokalu w nowym budownictwie przy ulicy Buczka, obecnie Paderewskiego. 

Synowie Marii Grzybałowej nie zostali farmaceutami. Starszy Jacek ur. w 1947 r. w Kielcach 

skończył geodezję na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1970 roku. Aktualnie jest na 

emeryturze, ale pracuje jako starszy wykładowca na Politechnice Świętokrzyskiej, na Wydziale 

Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki. Żona Jacka, Zofia z domu Pietrzyk jest emeryto-

waną farmaceutką, natomiast ich syn Wojciech ukończył Historię Sztuki na Uniwersytecie War-

szawskim w Warszawie i jest redaktorem mody w czasopiśmie GALA. Drugi młodszy syn Marii, 

Jan ur. w 1950 roku ukończył Metalurgię na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zamiesz-

kał ze swoją rodziną w Tarnowie, prowadził tam firmę handlową. Zginął tragicznie w Tatrach na 

Słowacji, w lawinie w 2004 roku. Jest pochowany na cmentarzu na Krzyżu w Tarnowie. Ożeniony 

z Barbarą Kędracką, ich dzieci to Hanka, muzyk po Akademii Muzycznej w Katowicach, Piotr 

absolwent Akademii Handlowej w Warszawie i Magda ukończyła Historię Sztuki na Uniwersytecie 

Jagiellońskim w Krakowie. Jak widać nikt z dzieci i wnuków nie poszedł w ślady swej babci. 

Maria Grzybałowa w latach 1960-1979 była kierowniczką apteki w Jabłonce Orawskiej po-

wiat Nowy Targ. Zmarła w Tarnowie w 1992 roku, została pochowana na cmentarzu w Cedzynie 

koło Kielc w grobowcu rodzinnym. Jako ciekawostkę mogę podać takie zdarzenie: gdy apteka była 

upaństwawiana, czyli zabierana, rano do domu przy ul. Chęcińskiej 11 A, gdzie mieszkaliśmy, 

przyszło dwóch panów ze Skarbówki. Ponieważ u nas w domu zawsze w sobotę bywali goście 

i rodzice grali w brydża, ja mając wtedy niecałe 3,5 roku, powiedziałem: mamo goście przyśli, na-

kryj do stołu, trzeba podać obiad. Potem w Kielcach krążyła ta opowieść, że najlepiej to komisję do 

odbioru apteki przyjęto u państwa Grzybałów, gdyż syn powiedział do mamy aby nakrywała do 

stołu i podała obiad.  

 

Ad. 3. Cyprian Gierałtowski, s. Józefa, ur. 14.09.1863 roku w Kłodawie, na Ziemi Kaliskiej. 

Do gimnazjum uczęszczał w Płocku, tam też w latach 1881-1884 odbywał praktykę w aptece. 

W 1884 roku uzyskał uprawnienia pomocnika aptekarskiego. Studia farmaceutyczne ukończył na 

Uniwersytecie Warszawskim uzyskując tytuł prowizora farmaceutycznego. W 1910 roku założył 

aptekę w Kielcach przy ulicy Hipotecznej róg Mickiewicza. Aptekę prowadził aż do upaństwowie-

nia tj. do 1951 roku. Apteka ta po upaństwowieniu miała nr 6. W 1910 roku Cyprian Gierałtowski 

zamówił piękne meble do apteki, zachował się rachunek i specyfikacja tych mebli z 1910 roku. 

Apteka została zlikwidowana w 2015 roku, a meble wystawiono do sprzedaży na Allegro za 25 000 

zł. Z tego, co mi wiadomo – nie sprzedano. Podobno są gdzieś na przechowaniu w piwnicach jakie-
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goś magazynu. Posiadam zdjęcie wnętrza tej apteki z całym personelem farmaceutycznym z 1955 

roku. Moja mama była wtedy kierowniczką tej apteki. Zastępcą mamy była mgr farmacji Stefania 

Gogół. Co do rodziny Cypriana Gierałtowskiego brak jakichkolwiek danych. 

Fotografia z połowy lat pięćdziesiątych. W białych fartuchach kierownik apteki mgr farm. Maria 

Grzybałowa – trzecia z prawej, mgr farm. Stefania Gogół – czwarta z prawej. 

 

Ad. 4. Apteka Kurkowskiego Rynek 11 – brak danych. 

 

Ad. 5. Apteka Saskiego właściciel Leydo Kazimierz w Kieleckim Zarządzie Aptek nr 6 – od-

dzielny artykuł pani Weber. 

 

Ad. 6. Apteka Maria Malikowa, ul. Piotrkowska - brak danych. 

 

Ad. 7. Apteka Jadwiga Sikorska, ul. Piotrkowska 56, właściciel Jadwiga Sikorska. Apteka ta 

została założona przez mgr farmacji Mieczysława Sikorskiego, absolwenta Uniwersytetu Dorpac-

kiego zaraz po zakończeniu I Wojny Światowej. Mieczysław Sikorski, ur. ok. 1891 r., zmarł 24.05. 

1921 r. w Kielcach i został pochowany na Starym Cmentarzu w Kielcach. Jego żona z wykształce-

nia stomatolog Jadwiga z d. Lubicz-Jurewicz, po śmierci męża Mieczysława skończyła farmację na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dyplom magistra farmacji umożliwił jej prowadzenie 

nadal apteki i uzyskanie licencji na jej nazwisko. Aptekę prowadziła cały czas nieprzerwanie, łącz-

nie z okresem okupacji niemieckiej, aż do jej upaństwowienia tj. do 1951 roku. Po 1951 roku zo-

stała jej kierowniczką i tu doczekała emerytury. Apteka ta miała nr 5 w Kieleckim Zarządzie Aptek. 

Jej dwaj synowie zostali też farmaceutami. Starszy Jan Mieczysław ur. w 1917 roku w Petersburgu 
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w latach 1927-1934 uczęszczał do gimnazjum Św. Stanisława Kostki w Kielcach, a następnie stu-

diował farmację na UJ w Krakowie w latach 1934-1938 i tu otrzymał dyplom mgr farmacji. 

Jan Sikorski był kolegą mojej mamy z czasów studiów, studiowali farmację na tym samym 

roku. Gdy mama przyjechała w 1938 roku do swoich rodziców do Kielc to jej pierwsza praca to 

praca w aptece mgr Jadwigi Sikorskiej. Dla mnie Jan Sikorski był wujkiem co prawda „przyszywa-

nym”, był on stałym bywalcem w naszym domu w Kielcach. Ja w drodze rewanżu korzystałem 

z jego gościnności w Warszawie. Oprócz apteki w Kielcach posiadał swoją aptekę w Legnicy. Gdy 

ta apteka została również upaństwowiona w 1952 roku wrócił do Kielc. W czasie wojny „wujek” 

Jan Sikorski został aresztowany i w 1941 roku poprzez więzienie kieleckie trafił do obozu Au-

schwitz, a 1945 roku był wywieziony do Mauthausen. Tu został wyzwolony przez armię amerykań-
ską. W 1970 zdał egzamin na Rzecznika Patentowego pracując w Zakładach Polfa w Warszawie, 

a w 1976 r. obronił pracę doktorską na Akademii Medycznej w Krakowie z dziedziny historii 

farmacji. Odznaczony wieloma odznaczeniami między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski. Umarł 30 lipca 1988 roku, pochowany w Kielcach na Starym Cmentarzu, w grobie 

rodzinnym wraz z rodzicami i młodszym bratem Mieczysławem. 

Młodszy brat Jana, Mieczysław urodził się po 1921 roku, to jest po śmierci swego ojca i też 
był mgr farmacji. Pełnił funkcję dyrektora Kieleckiego Zarządu Aptek. Co do tradycji rodzinnej 

w zawodzie farmaceuty to tylko córka Jana, Ewa została technikiem farmaceutycznym. Ewa Sikor-

ska wyszła za mąż za Anglika i pracowała w Londynie w polskiej aptece mgr Grabowskiego. Pozo-

stali jej dwaj bracia to Jerzy i Tadeusz. Jeden inżynier leśnik, drugi lekarz weterynarii. Dzieci 

Mieczysława to Maciej i córka nie mają nic wspólnego z farmacją. 

Grób rodzinny Sikorskich na Starym Cmentarzu w Kielcach 
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Poligon w Węgorzewie 
 

Działoczyny 
Studenci Wydziału Geodezji Górniczej AGH w Krakowie na poligony wojskowe w czasie 

studiów zawsze jeździli do Węgorzewa, było to w wakacje po II i IV roku. Studium Wojskowe 

AGH mieściło się w budynku głównym A-0 na 4 piętrze, jego kierownikiem był pułkownik Mazur-

kiewicz a zastępcą podpułkownik Perski. Tam też w każdą środę odbywały się zajęcia z wojska, tak 

potocznie nazwaliśmy szkolenie wojskowe. Dzisiaj gdy po 50 latach zaczynam pisać takie wyryw-

kowe wspomnienia, to pomału wraca mi pamięć tamtych dni. Wykłady mieliśmy w budynku A-0, 

natomiast musztra i działoczyny na placu przy AGH za pawilonem Górniczym. Pierwsze zajęcia 

z wojska rozpoczęliśmy w 1966 roku we wrześniu i trwały 4 tygodnie. Od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8
00

-16
00

, a w sobotę 800
 do 14

00
. Za Pawilonem Górniczym, gdy ja studiowałem, były 

też garaże, w których stacjonowały armaty. Tutaj było dużo wolnego niezabudowanego miejsca, 

a wtedy działoczyny czyli obsługa i manewry armatą były bezpieczne, choć nie do końca. Była też 
gwarancja, że lufą nie wybijemy okna na parterze budynku. Ale przecież wszystkim jest znane, że 

studentom nie wiadomo co do głowy może strzelić. I stało się. W trakcie odprowadzania armaty do 

garażu na zakręcie ogonem zawadziliśmy o budynek wydziału Górniczego. Uszkodzeniu uległa 

armata, a dokładnie uchwyt, gdzie w trakcie strzelania mocowało się przyrząd optyczny, zrobiła się 
afera na 100 fajerek. Kapitan D. zarządził zbiórkę całej kompani i ogłosił, że w takim razie studenci 

muszą mu odkupić armatę. Trochę to śmieszne, dzisiaj gdy piszę te słowa, ale wtedy my studenci 

po pierwszym roku byliśmy przerażeni, co teraz z nami będzie. Następnie mieliśmy jeszcze jednego 

pecha, bo armatę po zajęciach trzeba oczyścić z błota i kurzu. Do tej czynności służyły szmaty i pa-

kuły do czyszczenia lufy. Wszystko to mieściło się w wielkiej skrzyni w garażu. Kapitan był wście-

kły, atmosfera napięta, studenci przerażeni. Po podniesieniu wieka skrzyni, gdy kapitan rzucił ze 

złością na armatę szmaty do czyszczenia, kolega trzymający wieko opuścił je prosto na palce kapi-

tana. Kapitan D. wpadł w szał, wyraz jego twarzy, zaciśnięte zęby i straszny krzyk, że to zamach na 

prowadzącego zajęcia.  

 

W warunkach bojowych to nawet sinus może być większy od jedności 
Był też i inny ciekawy przypadek. Kapitan D. objaśniał na tablicy wzór do tablic strzelni-

czych i z obliczeń wynikło że sinus = 1,2, a więc jest większy od jedności. Wtedy z ostatniej ławki 

rozległ się głośny śmiech Olka. Kapitan nie wytrzymał i cisnął w jego kierunku kredą. Koledzy 

dzisiaj twierdzą że oprócz śmiechu Olek miał powiedzieć: „w warunkach bojowych to nawet sinus 

może być większy od jedności”. 

 

Zeszyty z wojska 

Naszym dowódcą z ramienia Studium Wojskowego był major Edmund Sz., z nim mieliśmy 

zajęcia z regulaminów wojskowych. Wykładowcą z terenoznastwa i pomiarów przy prowadzeniu 

ognia, a więc dowiązanie stanowisk ogniowych do osnowy geodezyjnej miał z nami major mgr inż. 
Zbigniew M., był absolwentem naszego wydziału na studiach zaocznych. Prace magisterską napisał 

w katedrze fotogrametrii u profesora Zbigniewa Sitka. Miałem przyjemność czytać tą pracę w la-

tach 1976-1978 gdy pracowałem w tej katedrze jako asystent. Major Zbigniew M. z tytułu swego 

wykształcenia zawsze był obecny na naszych poligonach w Węgorzewie jak i również nasz do-

wódca major Edmund SZ. Wykłady z taktyki to zasób potężnej wiedzy, prowadził je major T. Każ-
dy student musiał mieć solidnie prowadzony zeszyt z wykładów. Zeszyt 100 kartkowy w kratkę, 
a w nim cała wiedza. Czego tam nie było, od wiadomości podstawowych to jest, że drużyna pie-

choty składała się 6-7 osób. Na czele stał dowódca. W artylerii odpowiednikiem drużyny był dzia-
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łon, czyli kompletna obsługa jednego działa. Skład osobowy działonu, który liczył osób 7 to do-

wódca, jego zastępca, celowniczy, ładowniczy i amunicyjny. Zeszyty z wojska mieliśmy przez całe 

studia te same, a wykłady należało prowadzić skrupulatnie. Z tego, co pamiętam pierwsze zajęcia 

zaczęły się dopiero na drugim roku studiów i trwały do IV roku, ich koniec to poligon w Węgorze-

wie i egzamin końcowy. 

 

Krótka opowieść o wielkiej tajemnicy 

Ponieważ było o majorze T. wspomnienie, to teraz będzie krótka opowieść o wielkiej tajem-

nicy, dotyczy ona majora R., a potwierdził ją major T. w trakcie jednego z wykładów z taktyki. In-

spekcja wojskowa odwiedziła Studium Wojskowe AGH, było w trakcie nauki na IV roku na wio-

snę. Oczywiście były egzaminy teoretyczne i praktyczne dla oficerów i studentów. W sumie stu-

dium wypadło bardzo dobrze, ale dla niektórych osób najtrudniejszy był egzamin ze sprawności 

fizycznej. Tu należy zrozumieć, że to odpowiedni czas uzyskany na przebiegnięcie dystansu sto-

sownego dla swojego wieku. Fama mówiła że to pestka ukończyć bieg w terminie, ale były też 
i wielkie trudności dla niektórych oficerów. Podejrzenie padło, że to prawdopodobnie major R. nie 

dał rady i nie ukończył biegu. Na wykładzie z taktyki ktoś ze studentów zażartował do majora T., 

co to za bieg, to żadna trudność, każdy potrafi. Zirytowany wykładowca odrzekł, a co Panowie stu-

denci myślicie, że to fraszka taki bieg. Na przykład major R. nie dał rady i musieliśmy mu pomóc 

ukończyć ostatnie metry przed metą. Dobiegł a raczej został doniesiony na naszych rękach, i dzięki 

temu nasza drużyna zmieściła się w limicie czasu. Trzeba wiedzieć że trudności majora R. w biega-

niu wynikały z prostego faktu, był on wielkim miłośnikiem i smakoszem piwa, a tuszę też miał od-

powiednią, coś a la Pan Zagłoba.  

 

Spałem w czołgu i pod łóżkiem 

Po drugim roku studiów pierwszy poligon w Węgorzewie, a więc pociągiem do Kętrzyna 

i tutaj przesiadka na lokalny pociąg do Węgorzewa, lub autobusem, jak kto woli, mamy 1967 rok. 

Do przysięgi jesteśmy kotami, uformowani w drużyny, mamy swoich dowódców, są nimi kaprale 

służby czynnej. Wiadomo musztra na pierwszym miejscu i jeszcze raz musztra odpowiednie ściele-

nie łóżek. Mała słomka na podłodze to słynny pogrzeb słomki do kosza. Dyscyplina i porządek być 
muszą, nie ma rady. W wolnych chwilach żadne siadanie na łóżku, a w żadnym wypadku gdybyś 
bracie się położył. Musztra karna na pewno. Ja odkryłem na tę okoliczność nową metodę. Po prostu 

spałem wtedy w czołgu i zostałem najsłynniejszym czołgistą wśród kolegów. Ponieważ pod łóż-
kiem było czyściutko, a mieliśmy bardzo grube mundury polowe to spałem pod łóżkiem czasami na 

przykład po kolacji. Kolegom to się spodobało, miałem potem wielu naśladowców. 

 

Zakup wentylków 

Okazało się, że w jednostce wojskowej są rowery, nawet sprawne techniczne, ale w żadnym 

z nich nie ma powietrza w oponach. Po kontroli pojazdów i ich przeglądzie stwierdzono, że wszyst-

kim dętkom brakuje wentylków. Ponieważ planowana była wycieczka rowerowa do Sztynortu całej 

kompani na tychże rowerach, więc trzeba było je tylko napompować. A gdzie wentylki? A no 

w sklepie. Nastąpiła przerwa przy czyszczeniu rowerów i wszyscy udali się po wentylki, to konkret-

nie znaczy: jedni do miasta, do sklepu, reszta na piwo do knajpy.  

Gdy dokonano zakupu wentylków to znów powstał problem. Z reperacji nic nie będzie, a tym 

bardziej z pompowania kół, bo cała kompania jest zupełnie pijana z wyjątkiem dwóch czy trzech 

osób. Zarządzono powrót do jednostki. Po uformowaniu kolumny marszowej, na czele której stanął 
jeden trzeźwy, czyli Jurek (był trzeźwy bo chory na żołądek), ze śpiewem na ustach ruszono do 

koszar. Owszem było kilku dobrych śpiewaków – zapiewajło, śpiewaliśmy „Pałacyk Michla, Żyt-
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nia, Wola”, oraz „bo maszynka okopana i ukryta jest”. Nasz śpiew spodobał się przechodniom. Ale 

wśród nich był oficer z jednostki i widząc co jest grane zadzwonił do oficera dyżurnego. Jurek czyli 

prowadzący tę kolumnę dał komendę. Kompania stój, rozejść się i do jednostki własnymi drogami. 

Znaczy się to, że po dwie-trzy osoby kierujemy się do wszelkich nam znanych dziur w płocie 

i ogrodzeniu jednostki. Tu jednak czekała studentów żołnierzy wielka niespodzianka.  

Oficer dyżurny rozesłał czujki w rejony wszystkich mu znanych tajemnych wejść do jednost-

ki i co który student tylko nogą stanął na dobrym gruncie zaraz został zatrzymany. Potem spisano 

jego dane osobowe i w poniedziałek do raportu karnego. Ja w tym dniu pełniłem funkcję podoficera 

dyżurnego, więc nie brałem udziału w tej całej zabawie w kotka i myszkę. Poniedziałek rano raport 

karny u dowódcy jednostki i rozkaz: 8 godzin musztry karnej poprowadzi kapral M. Musztra w peł-

nym oporządzeniu i w maskach przeciw gazowych. Zaczęło się robić niewesoło, do tej pory takiego 

zdarzenia nie było. 

 

Jacek Grzybała 

ur. 25.11.1947 r. w Kielcach. Syn Jana i Marii Bujak. Szkoła 

Podstawowa i Liceum Hanki Sawickiej – matura w 1965. W la-

tach 1965-1970 studia na AGH Kraków Wydział Geodezji Gór-

niczej, sekcja geodezja przemysłowa i miejska. Magister inżynier 

geodeta, dyplom 1970 rok. Aktualnie starszy wykładowca na Po-

litechnice Świętokrzyskiej w Kielcach – Wydział Inżynierii Śro-

dowiska Geomatykii i Energetyki. 

Przewodnik Świętokrzyski, posiada Srebrną i Złotą Honorową 
odznakę PTTK. Regionalista, piszący artykuły do Wiadomości 

Ziemiańskich, Rocznika Historycznego Muzeum Miasta Kielc, 

Eskulapia Świętokrzyskiego. Pisze także gościnnie w Internecie 

i na blogu Karpacki Las – wspomnienia z wędrówek po górach: 

Bieszczady, Beskid Niski, Tatry, a także w Archiwum Kresowym 

Stanisława Karlika. Jest członkiem zarządu (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej) w Towarzystwie 

Przyjaciół Kielc. 

Członek Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego „Świętogen” od roku 2010. Posiada ol-

brzymią wiedzę z zakresu historii, genealogii, regionalizmu, którą w sposób dynamiczny potrafi 

wspaniale przekazać słuchaczom na spotkaniach „Świętogenu” w których uczestniczą nie tylko 

członkowie towarzystwa, ale również mieszkańcy Kielc zainteresowani poruszanym tematem. 


