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Jacek Grzybała 

Syn Jana Bolesława Grzybały 

Droga wojenna Jana Bolesława Grzybały 

 Mój Tata Jan Bolesław Grzybała był synem Jana Franciszka Grzybały (1862-1936), prawni-
ka Urzędu Miasta Krakowa i Leokadii Krassowskiej (1878-1962). Urodził się w Krakowie 30 lipca 
1914 r., zmarł 28 lipca 1985 r. w Kielcach. W 1933 roku zdał maturę w Gimnazjum O.O. Pijarów w 
Rakowicach k/Krakowa. Był prymusem w siódmej i ósmej klasie w Gimnazjum. Tę informację 
przekazał mi szkolny kolega Taty Stefan Bałuk z Warszawy (cichociemny, generał w stanie spo-
czynku) w liście z 2011 roku. W 1933 roku rozpoczął studia na Wydziale Górniczym Akademii 
Górniczej Krakowie, ale studiów przed wojną nie ukończył. W latach 1937-1938 był słuchaczem w 
Wołyńskiej Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii w Włodzimierzu. Kurs ukończył z 6 lokatą na 
78 słuchaczy i otrzymał stopień plutonowy podchorąży. 28 sierpnia 1939 roku został zmobilizo-
wany do 5 Pułku Artylerii Ciężkiej Armii Kraków. I tak zaczęła się droga wojenna mego taty, która 
trwała dokładnie siedem lat, zakończona przypłynięciem do Gdańska 5 listopada 1946 r. na statku 
M/S Sobieski, późniejsza nazwa statku to Gruzja, ale to już pod banderą ZSRR. 
 
 Całość wspomnień będzie utrzymana w takim tonie, że ja opiszę całą wędrówkę Taty tak jak 
słyszałem z jego ust. Tata opowiada, ja słucham i przelewam na papier. 
 

Odcinek I: Kraków – Przełęcz Tatarska – Miskolc – Budapeszt – Bregenc Ma-
jor k/Ferteszen Miklos – Folwark (koszary) 

 Dla mnie II wojna światowa zaczęła się dokładnie w chwili mobilizacji powszechnej w 
sierpniu 1939 roku. Ponieważ byłem studentem Akademii Górniczej w Krakowie w lipcu i sierpniu 
1939 roku przebywałem na praktyce górniczej na kopalni węgla kamiennego Jowisz na Śląsku. 
 Zgodnie z regulaminem praktyka miała się zakończyć 31 sierpnia, ale już 28 sierpnia zosta-
łem zmobilizowany z przydziałem do 5 Pułku Artylerii Ciężkiej Armii Kraków, w stopniu pluto-
nowy podchorąży. Mój stopień plutonowy podchorąży związany był z faktem, że w latach 1937/ 
1938 ukończyłem Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego we 
Włodzimierzu Wołyńskim. Studiując na Akademii Górniczej mieszkałem wtedy w Krakowie przy 
ul. Olszańskiej 26 z mamą. Ojciec już nie żył, zmarł w czerwcu 1936 roku, będąc już na emerytu-
rze. Wychodząc z domu i idąc na wojnę mama dała mi na drogę Cudowny Obrazek Najświętszej 
Panny Marii z Ostrej Bramy. Na odwrocie własną ręką napisała: Noś na sercu a Matka Najświętsza 

przyprowadzi Cię szczęśliwie do domu. 1939 rok. 
 Tak się złożyło, że w czasie walk byliśmy blisko granicy Polski-Węgier. Kiedy 17 września 
1939 roku Sowieci przekroczyli Polską granice na Zbruczu, a 21 września stali u bram Lwowa ja-
sne było, że aby uniknąć niewoli Sowieckiej otrzymaliśmy rozkaz udania się natychmiast na Wę-
gry. W nocy z dnia 19 na 20 września wraz z całym oddziałem maszerując na Tatarów przekroczy-
łem w górach granicę polsko-węgierską na przełęczy Tatarskiej. Potem marsz aż do Miskolca. Tu 
zostaliśmy oficjalnie internowani dnia 23 września i zobowiązani do złożenia broni, amunicji oraz 
całego uzbrojenia pułkowego. Węgrzy pozwolili zostawić oficerom i podchorążym broń krótką oso-
bistą, która potem bardzo się przydała. Gdy potrzebowałem nagle pieniędzy to pistolet osobisty bar-
dzo szybko miał kupca i to za całkiem dobra kwotę. Do Miskolca dojechałem na koniu, tu przesie-
dliśmy się na pociąg. Ponieważ to były już ostatnie oddziały Polskie, które przekraczały granicę 
węgierską powstał wielki problem z zakwaterowaniem. Brakowało miejsca w koszarach. Dlatego 
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też zostaliśmy przewiezieni aż pod granicę austriacką do dawnych koszar austro-węgierskich w 
miejscowości Bregenc-Major koło Fertesen Miklos powiat Sopron. 
 Warunki w obozie internowania, a dokładnie w Bregenc-Major Folwark były bardzo cięż-
kie. Przydzielono nam 4 stodoły i jedną stajnię, tu nocowaliśmy na słomie i sianie. Spaliśmy jeden 
obok drugiego, tak że gdy jeden z nas chciał się obrócić na drugi bok to cały rząd musiał się też 
obrócić. Żeby jeszcze mieć pecha to zima 1939/1940 była wyjątkowo ostra, co dla położenia geo-
graficznego Węgier jest wielką rzadkością. Stodoły pochodziły jeszcze z czasów sprzed pierwszej 
wojny światowej. Były nieszczelne, tak że czasami śniegiem zawiewało do środka. 
 Komendant obozu, Węgier, nie ukrywał swoich wielkich sympatii hitlerowskich. Mówiąc 
krótko, dla Polaków zarządził bardzo ostre rygory niezgodne z instrukcjami i zarządzeniami władz 
zwierzchnich. Jeździł na motocyklu jak wariat, a wyjeżdżając z obozu przez wąską bramę o mało 
co nie spowodował poważnego wypadku. Dlatego zrodził się niesamowity plan wśród żołnierzy. 
Wpadli na pomysł, aby wieczorną porą pomiędzy drzewami w bramie na wysokości 1,5 metra prze-
ciągnąć cienką stalową linkę. Gdy komendant wyjedzie na motorze z wielką prędkością z obozu to 
po prostu zetnie sobie głowę. To by nic nie dało na lepsze, a jeszcze bardziej zepsułoby stosunki 
i położenie Polaków w obozie. Oficerowie dowiedziawszy się o takim planie zaraz zareagowali, 
plan uległ kasacji. Sprawa komendanta stała się bardzo głośna i po krótkim czasie został odwołany 
przez władze z Budapesztu. 
 Miały miejsce też i ciekawe zdarzenia. Było to spotkanie dawnego dowódcy węgierskiego 
z jego dawnym podwładnym, żołnierzem Polakiem a obecnie internowanym. Ów Polak podczas 
pierwszej wojny światowej służący pod jego dowództwem teraz rozpoznał swego przełożonego, 
i złożył mu meldunek o wykonaniu rozkazu. Pułkownik Węgier dopiero po chwili zorientował się, 
że to jego podwładny z czasów pierwszej wojny światowej. Było trochę radości, uściski obydwu 
żołnierzy, a chwilowe przygnębienie obozowe minęło. To spotkanie oczywiście zakończyło w wi-
niarni przy dobrym Tokaju. 
 Czas upływał, a szeregi żołnierzy zmniejszały się. Ucieczki były coraz częstsze, zwłaszcza 
na wiosnę w marcu. Pomimo trudnych warunków Węgrzy byli do nas bardzo dobrze nastawieni. 
Nie stawiali nam większych trudności, raczej pomagali w ucieczkach. Dzisiaj mogę powiedzieć, że 
spośród wszystkich narodów i rządów z czasów Drugiej Wojny Światowej zachowali się w stosun-
ku do nas Polaków bardzo dobrze i wyjątkowo przyzwoicie. Kończąc ten odcinek wspomnień po-
wiem tylko tyle Węgier Polak dwa bratanki i do szabli i do szklanki. 

Odcinek II: Bregenc Major – Budapeszt – Nadzkanidza – Split – Marsylia 

 Po wykonaniu kilku pamiątkowych zdjęć na tle stodół, w których spaliśmy, następnego 
dnia, to jest 23 marca 1940 roku uciekamy z obozu. Minęło już prawie 6 miesięcy naszego interno-
wania, jest już wiosna, nasz kierunek to Budapeszt. Moim współtowarzyszem ucieczki jest Edmund 
Peszko przyjaciel z podchorążówki we Włodzimierzu Wołyńskim. Będziemy razem w podróży, aż 
do zakończenia wojny, to jest do mojego wyjazdu z Anglii 2 listopada 1946 roku. 
 Do Budapesztu udajemy się pociągiem. Na wszelki wypadek jesteśmy tak umówieni, że 
gdyby coś się stało i któryś z nas zostanie zatrzymany przez żandarmerię węgierską, to po powtór-
nej ucieczce mamy zgłosić się w klasztorze Ojców Pijarów w stolicy Węgier. Długo nie trzeba było 
czekać. Ja udaję się w pociągu do WC i gdy wychodzę, z daleka widzę, że Edmund został zatrzy-
many przez patrol węgierski. W tył zwrot, zmieniam miejsce w wagonie, 2 wagony do przodu. 
I tym sposobem jestem ocalony, za dwie godziny jest już stolica Węgier. Późnym wieczorem w Bu-
dapeszcie za ostatnie pieniądze taksówką przyjeżdżam pod bramę klasztoru O.O. Pijarów. W klasz-
torze tym zakonnikiem jest Polak. To mój kolega z klasy maturalnej gimnazjum Ojców Pijarów 
z Krakowa, Gerard Matuła. Pukam do furty, nie znam węgierskiego, więc jak rozmówić się z furtia-
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nem. Ale nie darmo uczyłem się łaciny w gimnazjum. Okienko w bramie otwiera się, ja tylko wy-
powiadam dwa wyrazy Pater Polonus. Wszystko jest zrozumiałe. Za kilka minut Gerard otwiera 
drzwi do klasztoru. Jasiu chwała Bogu, że jesteś. Kładzie palec na ustach. To wiadomy znak, nie 
mów nic. Jesteśmy pod stałą obserwacją niemiecką. U nas w klasztorze są nie tylko sami Węgrzy. 
Nie mówię ani słowa. Umieszcza mnie u siebie w celi, częstuje kolacją. Co stało się z Edmundem 
Peszko, kolegą z obozu, nie mam pojęcia. 
 Rano modlitwa, śniadanie. O godz. 10 żegnam się z Gerardem,  wychodzę za bramę. I oto 
widzę przy bramie, stoi Edmund, kolega obozowy. Mów, co z tobą. Udało mi się dojechać do Bu-
dapesztu z żandarmami i tu im uciekłem. Teraz musimy zgłosić się na Polską Misję Wojskową, aby 
otrzymać dokumenty oraz instrukcje jak postępować i co robić dalej. W Budapeszcie otrzymujemy 
lewe papiery, jesteśmy robotnikami rolnymi, jedziemy do pracy. Zadaniem naszym jest teraz udać 
się na granicę Jugosławiańską, pociągiem do Nadzkanidzy. Dalej już pieszo do spotkania z prze-
mytnikami, którzy przeprowadzą nas przez granice i przewiozą na drugi brzeg rzeki Drawy. Jest 
wiosna, rzeka toczy wielką wodę z topniejących śniegów w górach. Na środku rzeki nurt nas znosi, 
o mało co byśmy się potopili. W końcu dobijamy do brzegu. Tutaj otrzymujemy instruktaż, jak iść 
do najbliższej stacji kolejowej Kotoriba, skąd odjeżdża pociąg, jadący do Splitu. Mamy przed sobą 
kilka kilometrów drogi do pokonania pieszo. Stacja będąca początkiem naszej podróży jest stacją 
końcową linii kolejowej po jugosłowiańskiej stronie. Gdy dochodzimy na stację widać, że takich 
grup jak moja jest tu kilka. Nikt z nikim nie rozmawia, wszyscy udają, że się nie znają, a przecież to 
sami Polacy i to jeszcze uciekinierzy z różnych obozów. Rano przyjeżdża pociąg, czeka nas wiele 
godzin jazdy do portu w Splicie. Przez całą Jugosławię, przez góry i doliny, w końcu jesteśmy nad 
Adriatykiem. Naszym środkiem lokomocji do Francji jest grecki statek pasażerski Patras (Ojczy-
zna). Statek jest wynajęty i opłacony przez Anglików. Na trasie Split – Marsylia pływa już od kilku 
miesięcy. Płyniemy przez Adriatyk i Morze Śródziemne. Po prawej stronie mijamy Sycylię, potem 
Korsykę, w końcu dopływamy do Marsylii. 
 Francja robi na nas przygnębiające wrażenie. Port wojenny Tulon jest nieczynny. Francuzi 
nie chcieli walki z Niemcami. Na wszelki wypadek zatopili okręty, aby nie wpadły w ręce wroga, 
blokując tym samym całkowicie port Tulon. Nikt nie pomyślał, że okręty można było wyprowadzić 
do Tunisu lub Maroka. Moja trasa Split – Marsylia zamknęła się trzema dniami spędzonymi na mo-
rzu. Dnia siódmego kwietnia 1940 roku w Marsylii schodzimy na ląd. 
 
 P.S. 
 Gdy piszę to wspomnienie to wiem, że jak podaje literatura statkiem tym do Francji płynął 
w lutym 1940 roku Zbigniew Skąpski, po wojnie profesor geodezji Politechniki Krakowskiej, a tak-
że w listopadzie 1939 roku generał Stefan Bałuk, kolega Taty z ławy szkolnej. Był on cichociem-
nym zrzuconym do Polski, autor świetnej książki pt. Byłem cichociemnym. Taki przewóz statkiem 
Patras był zapisany w dokumentach i na tę okoliczność otrzymałem list przewozowy z datą wypły-
nięcia ze Splitu i adnotacją zejścia z pokładu statku w Marsylii.  

Odcinek III: Francja – Marsylia – Niort – La Pallice (port) 

Dnia 7 kwietnia 1940 roku, po trzydniowej wędrówce po morzu Adriatyckim i Śródziem-
nym dopływamy do portu w Marsylii. Tu kończy się nasza podróż greckim statkiem s/s Patras (Oj-
czyzna) jesteśmy już na lądzie. Widok zatopionych okrętów wojennych w porcie w Tulonie, wi-
dzianych po drodze zrobił na nas przygnębiające wrażenie. Francuzi poszli po najmniejszej linii 
oporu. Zamiast wyprowadzić okręty do swoich portów w Afryce, aby nie dostały się w ręce nie-
mieckie to je zatopili. Istna paranoja. 
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Nasze zakwaterowanie we Francji to dawne koszary wojskowe Marsylia-Carpagianie w 
miejscowości Casiss, położonej na wschód od Marsyli około 25 km w kierunku na Neapol. Są one 
blisko morza. Jestem zarejestrowany pod numerem 13 267 i skierowany na zakwaterowanie do 
bloku nr 2-24. W terminie ekspresowym to jest 4 dni pokonuję trasę blisko 1 000 km i już 12.04. 
1940 roku zameldowałem się i zostałem przyjęty na Stację Zborną dla żołnierzy polskich w Bressu-
ire. Stosowne zaświadczenie wydano w dniu 15.04.1940 roku. 
 
Egzamin na oficera (dokumenty) 

W tym samym dniu komisja przy stacji zbornej sprawdzająca uprawnienia do używania ty-
tułu podchorążego, działając na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 20 lu-
tego 1940 roku stwierdziła, że Grzybała Jan Bolesław ur. 30.07.1914 roku w Krakowie jest upraw-
niony do używania tytułu podchorąży rezerwy. Przewodniczący komisji Kazimierz Mach, członek 
komisji Zygmunt Krasiński – porucznik. 

Aby wydać takie zaświadczenie przeprowadzano wywiad pomiędzy innymi kolegami z woj-
ska i zbierano wszystkie informacje o danej osobie. Potem podejmowano stosowną decyzję. Z uwa-
gi na fakt, że skończyłem podchorążówkę we Włodzimierzu Wołyńskim w 1938 roku i posiadałem 
tytuł plutonowy podchorąży, dlatego zostałem skierowany do Armii Polskiej Centrum Wyszkolenia 
Oficerów w Niort. 

Po przybyciu do centrum otrzymuję tymczasową legitymację nr L. Dz. 27/L wydaną dnia 
15.05.1940 r. Legitymacja jest ostęplowana pieczęcią z napisem w otoku: Armia Polska Ośrodek 
Wyszkolenia Oficerów w Niort. Tutaj przechodzę kurs dla podchorążych artylerii i zdaję egzamin 
na podporucznika rezerwy. Kurs trwał 3 tygodnie i był zakończony egzaminem w dniu 6.06.1940 r. 
Stosowne zaświadczenie wydano 13 czerwca 1940 r. Czwarta Dywizja Piechoty Ośrodek Wyszko-
lenia Oficerów Art. Niort. Pieczęć okrągła, podpisał dowódca batalionu, podchorąży Art. 4 D. P. 
Kupsztal Tadeusz (major). 

Dnia 17 czerwca dywizja otrzymuje rozkaz ministra spraw wojskowych w sprawie ewaku-
acji do Wielkiej Brytanii. Kierunek marszu to port La Roche a dokładnie to port sąsiedni La Pallice. 

Odcinek IV: Ucieczka z Francji – La Roche – La Pallice – Plymouth Anglia 

 Rano dnia 19 czerwca 1940 roku jesteśmy już w porcie La Roche, a konkretnie w jego dziel-
nicy La Pallice. Potrzebny jest statek do ewakuacji do Anglii dla około 3 000 żołnierzy. Powstaje 
problem. W porcie jest tylko statek grecki, są prowadzone negocjacje, czy kapitan popłynie z nami 
do Anglii i na jakich warunkach. Opór kapitana jest znaczny, a statek na dobrą sprawę nie nadaje 
się do takiego rejsu po Atlantyku. Negocjacje przedłużają się i kończą się fiaskiem. Nasi dowódcy 
schodzą ze statku. Nie będziemy się okrętować na ten statek i chwała Bogu. W kilka godzin potem 
port jest bombardowany przez bombowce niemieckie. Jedna z bomb przebija pokład greckiego stat-
ku, statek płonie. Jesteśmy uratowani na razie, a co będzie teraz z nami. 

Pod wieczór sygnałami świetlnymi Morse’a nawiązujemy łączność z angielskim statkiem 
transportowcem-węglarką o nazwie S/S Abderpool o wyporności 7 000 ton. Od kapitana otrzymu-
jemy zapytanie czy są do ewakuacji do Anglii oddziały polskie. Odpowiedź z naszej strony jest na-
tychmiastowa. Dla nas to ostatnia szansa ratunku. Statek może tylko podpłynąć do końca falochro-
nu portowego. O wejściu do portu nie ma mowy, nie ma czasu. Jeszcze przed świtem musimy 
wyjść w morze. Załadunek będzie nocą. 

Po betonowym falochronie posuwamy się gęsiego, trzymając się jeden drugiego za paski od 
spodni. To jedyne zabezpieczenie, aby nie wpaść do wody. Nie wolno używać żadnych latarek, ani 
świateł. Nad ranem, dwudziestego czerwca, a przecież noce w czerwcu są bardzo krótkie, około go-
dziny 330 odbijamy od falochronu. Ostatnim żołnierzem, który zaokrętował się na statek, po zdjęciu 
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trapu był Stanisław Sosabowski. Po zwisającej drabince sznurowej dostał się na statek, liny cumo-
we nie były jeszcze zdjęte.1 

Teraz kierujemy się prosto na Atlantyk, jak najdalej od brzegu. W tym czasie nie było tutaj 
jeszcze niemieckich łodzi podwodnych. Na statku jest nas ponad 3 000 osób.2 Wszyscy zajmują 
miejsca gdzie tylko się da. Do ładowni węglowej schodzi się po drabinie. Ja ulokowałem się na 
górnym pokładzie przy samym kominie wentylacyjnym z maszynowni. Byłem szczęśliwcem – tu 
było ciepłe powietrze, a ponadto stosunkowo najcieplej, ze wszystkich miejsc na pokładzie. 

Zaopatrzenie statku w wodę pitną prawie żadne, przydział dzienny na osobę to pół szklanki 
wody. WC, kłopot dziki, projektowane było dla załogi maksimum 50-70 osób. 

Statek do swojej obrony przeciwlotniczej miał cztery karabiny maszynowe przymocowane 
do poręczy i barier bocznych na okręcie. 

Rano, gdy byliśmy jeszcze blisko brzegu zostajemy zaatakowani przez 3 myśliwce bombar-
dujące, które bardzo blisko podchodziły do statku i rzucały bomby. Sytuacja stawała się bardzo nie-
bezpieczna. Dopiero zwarty i celny ogień z karabinów maszynowych powstrzymał zapędy niemiec-
kich lotników. Gdy jeden z atakujących samolotów został zestrzelony i wpadł do morza, pozostałe 
dwa atakowały nas nadal, ale z dalekiej odległości. Po krótkim czasie odleciały i zawróciły na ląd. 

Płynąc do Anglii nasz statek dużym łukiem wbił się w Atlantyk z uwagi na niebezpieczeń-
stwo łodzi podwodnych. Wybierając taką trasę nadłożył wiele dodatkowych mil na swojej drodze. 

Podróż trwała dwa dni. Dnia dwudziestego pierwszego czerwca tysiąc dziewięćset czter-
dziestego roku wczesnym rankiem dopływamy do Anglii do Plymouth. Jesteśmy uratowani. 

 
Moje uwagi i dodatkowe wiadomości 

(z pamiętników i opracowań aktualnie mi dostępnych): 
- Tym samym statkiem płynął także kolega Taty z Gimnazjum Pijarów w Rakowicach, cichociemny 
Stefan Bałuk, późniejszy generał w stanie spoczynku. 
- Na ten statek zaokrętował się też pułkownik Jan Kamiński pierwszy dowódca brygady, a potem 
zastępca generała Sosabowskiego. 
- Jak podaje generał Sosabowski w swojej książce „Najkrótszą Drogą” w Plymonth przy zejściu ze 
statku doliczono się nas dobrze ponad 3 000 osób, inne źródła podają dokładnie 3 200 osób, ja wie-
działem od Taty, że było około 3 500 osób. 
- Jako ciekawostkę mogę podać, że Niemcy w radio podali oficjalnie, że statek ten wraz ze wszyst-
kimi żołnierzami został zatopiony. Tę informację przekazała mi Mama, która całą wojnę mieszkała 
w Kielcach. 

Odcinek V: W Anglii – brygada spadochronowa – komunikat Sikorskiego 

Do portu w Plymoth przypływamy wczesnym rankiem dwudziestego pierwszego czerwca. 
Przy schodzeniu na ląd jesteśmy liczeni, jest nas ponad 3 200 osób.  

Na dworcu częstują nas herbatą, kanapkami, czekoladą, dla palących wielka radość, są dla 
nich papierosy. Zostają podstawione pociągi transportowe z wagonami osobowymi i grupami po 
500 osób, co pół godziny wyruszamy na północ. Ten kierunek to Szkocja. Następnego dnia przyby-
liśmy do Glasgow, stolicy Szkocji. Zostajemy zakwaterowani w szkołach, ale na krótko, gdzie 
przygotowano dla nas sienniki i koce. Władze miejscowe zapewniły bezpłatne całodzienne wyży-
wienie oraz żołd. Szeregowi otrzymali po 2 szylingi dziennie, oficerowie po 5 szylingów dziennie.  

Po kilku dniach zostajemy przeniesieni do obozu w pobliżu miasta Biggar, które leży około 
50 km na południowy-wschód od Glasgow, tutaj zakwaterowano nas w namiotach. Do najbliższego 

                                                 
1 Stanisław Sosabowski. Najkrótszą Drogą str. 38. 
2 Jan Kamiński. Od konia i armaty do spadochronu str. 62. 
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osiedla Symington było kilkaset metrów. Wszystko było tu zorganizowane już wcześniej, to znaczy 
kuchnie polowe, oraz podłączenia z sieci wodociągowo-kanalizacyjnej do naszych polowych sani-
tariatów. Kilku osobowe namioty zostały ustawione w liniach równoległych i powstało miasteczko 
dla prawie 2 000 osób. Z tego obozu mam dwa zdjęcia pamiątkowe na tle namiotów. W sumie wa-
runki tu nie były najlepsze, ciągłe opady deszczu i wilgoć dawała się nam we znaki, teren obozowi-
ska nie był odwodniony.  

Po zakończeniu organizacji kadrowej pozostała duża część oficerów bez przydziału, musieli 
oni zostać jakoś zagospodarowani. Powstaje projekt aby stworzyć brygadę kadrową, która pojedzie 
do Kanady w sprawie werbunku Polaków /Polonia/ do Wojska Polskiego w Angli.  

Pułkownik Sosabowski otrzymuje rozkaz następującej treści: „Upoważniam pułkownika 
dypl. S. Sosabowskiego do zorganizowania kadry Kanadyjskiej Brygady Strzelców” podpisany 
przez generała Burhardta-Bukackiego, dowódcę wojsk i obozów w Szkocji. 

Z uwagi na formowanie się tej brygady potrzebne było lokum. Pułkownik Sosabowski wraz 
z swoim sztabem udał się w objazd po terenie. Przez cały dzień odwiedził kilka zamków w sąsied-
nim hrabstwie. Decyzja była jednoznaczna wybór padł na zamek w Eliock, który był nie zamiesz-
kały. Zamek otoczony był pięknym i rozległym parkiem, tu powstanie obóz namiotów.  

Ja zostałem zakwalifikowany do Kanadyjskiej Brygady Strzelców w pierwszym rzucie. 
Chętnych do Kanadyjskiej Brygady Strzelców było wielu, tak że można by było stworzyć nie jedną, 
ale dwie brygady. Wiadomo to był atrakcyjny wyjazd „Kanada miodem i żywicą pachnąca”, Arka-
dy Fiedler. 

Pod koniec lipca 1940 roku przenosimy się do obozu w Eliock, dowództwo kwateruje w 
zamku, my w namiotach w parku. Zamek Elliock jest położony w pobliżu miasta Sanquhar. Okolica 
bardzo ładna, przypominała mi nasze polskie Beskidy. Warunki bytowania nie porównanie lepsze 
niż w Biggar, a i pogoda była też pozytywna.  

Stanisław Sosabowski przystąpił do organizowania przyszłych pododdziałów brygady kana-
dyjskiej, ustalając dowódców batalionów, oddziałów artylerii i saperów.  

Zaraz po przybyciu i zakwaterowaniu w obozie w Elliock rozpoczęły się ćwiczenia aplika-
cyjne zarówno w terenie jak i na mapach. Z tych zajęć zachowało się siedem zdjęć formatu 6 x 9 
cm. Ćwiczenia odbywały się bez broni, chociaż z Francji przywieźliśmy kilkadziesiąt karabinków 
jednostrzałowych i bardzo małą ilość nabojów do nich. Te karabinki to się najlepiej nadawały do 
polowania na dziki lub wilki, a nie do walki w czasie działań wojennych. Tematem naszych ćwi-
czeń było zwalczanie nieprzyjacielskiego desantu powietrznego, którego Anglicy obawiali się naj-
bardziej na dużych i otwartych obszarach szkockich.  

Największe zagrożenie desantem niemieckim miało miejsce we wrześniu w 1940 roku, gdy 
toczyła się bitwa powietrzna o Anglię. W sumie gdyby doszło do takiego desantu w starciu z nie-
przyjacielem nie mieliśmy żadnych szans. Elliock był dla nas normalnością wojskową w tym cięż-
kim czasie.  

Oczekiwaliśmy na ostateczną decyzję w sprawie terminu wyjazdu do Kanady całą Kanadyj-
ską Brygadą Kadrową. Do Elliock przybył biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Gawlina. Po 
mszy świętej i homilii wygłoszonej w trakcie kazania miało miejsce spotkanie z biskupem i osobi-
ste bardzo krótkie rozmowy. Zachowało się zdjęcie gdy rozmawiam z biskupem Józefem Gawliną. 

Do Kanady niestety nie pojechaliśmy organizować naboru wśród Poloni do armii polskiej w 
Wielkiej Brytani. Rząd w Ottawie nie wyraził zgody na taką działalność, aby na jego terytorium 
przeprowadzać wśród obywateli kanadyjskich naboru do obcej armii. Po tym zdarzeniu zmieniono 
nazwę naszej brygady na 4 Brygadę Kadrową Strzelców. 

Zwycięstwo lotników angielskich i polskich nad lotnictwem niemieckim, które przez kilka 
miesięcy panowało nad niebem Anglii, przekreśliło zupełnie możliwość niemieckiego desantu po-
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wietrznego na wyspę. Zostajemy przeniesieni na półwysep Fife w celu obserwacji i obrony zatoki 
Firth of Forth, oraz zatoki Firth of Tay. Obawiano się inwazji niemieckiej od strony Morza Północ-
nego od Norwegi. 

Ja trafiłem do rejonu miasta St. Andrews. Na naszym wyposażeniu do obrony wybrzeża by-
ły ciężkie działa przemieszczane za pomocą ciągników na gąsienicach, były też stanowiska stacjo-
narne, gdzie działa zamaskowano siatkami maskującymi. To wszystko w razie inwazji niemieckiej 
od strony Norwegi byłoby niewystarczające. 

Okres pobytu w tym terenie to pierwsze półrocze 1941 roku. Na wiosnę przybywa do nas 
ambasador USA Bidlle, wizytuje stanowiska dział obrony wybrzeża. W moim albumie są 2 zdjęcia 
dział na stanowiskach ogniowych i dwa zdjęcia z ambasadorem. Na jednym z nich ambasador wita 
się ze mną. 

St Andrews to stare i zabytkowe miasto, tu znajduje się najstarszy uniwersytet w Szkocji. 
Gdy inwazja przestała zagrażać Wielkiej Brytani, a było to w I półroczu 1940 roku, obrona wybrze-
ża straciła sens, należało coś z nami zrobić. W czasie rozmowy Stanisława Sosabowskiego z gene-
rałem Klimeckim zrodził się pomysł, że należałoby wysyłać skoczków spadochronowych do kraju, 
do organizacji ruchu oporu. 

Pierwsze szkolenia w tym temacie odbywały się przy boku armii brytyjskiej, instruktorami 
było tam kilku Polaków. Werbunek przeprowadzano w ścisłej tajemnicy z członków brygady. Zni-
kali oni w ilości 20 osób z brygady na kilka tygodni, potem wracali nic nie mówiąc, i tak cały czas 
w koło. Szkolenie odbywało się na początku przy boku armii brytyjskiej, potem przeszło już w ręce 
instruktorów polskich działających w brygadzie. Pomału i tak do września 1941 roku w brygadzie 
było przeszkolonych spadochronowo prawie 400 oficerów i podchorążych. 

Dwudziestego trzeciego września 1941 roku generał Sikorski ogłasza decyzję o utworzeniu 
I Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Dzień ten przejęto potem za dzień święta brygady. 

Co obejmowało szkolenie spadochronowe? Po pierwsze dobra kondycja fizyczna, aby ją 
utrzymać prowadzono intensywne szkolenie gimnastyczne. Każdy kandydat na szkolenie spado-
chronowe przechodził przez ścisłe badania lekarskie. Szkolenie spadochronowe przeprowadzano w 
ośrodku angielskim w Ringway. Aby tam pojechać należało odbyć wstępne szkolenie spadochro-
nowe. Przyszli skoczkowie zawieszeni na linach przymocowanych do konarów drzew ćwiczyli za-
chowanie się w powietrzu do wyskoku jak również lądowanie na ziemi. Ten ośrodek wstępnego 
szkolenia był w Upper Largo w parku. Ponieważ ćwiczenia były na linach przymocowanych do ko-
narów drzew nazywaliśmy go Małpim Gajem, potem jechało się do Ringway. 

Był też w ramach szkolenia tak zwany kurs „korzonkowy na przetrwanie”. Kurs ten odbył 
się w majątku położonym w pobliżu miasta Dunkield. Jego właściciel, Duke of Atholl oddał nam 
do dyspozycji duży las oraz stawy rybne. Trzeba tutaj było umieć znaleźć pożywienie dla siebie, 
złowić ryby, upolować królika polnego. My dostawaliśmy tylko chleb i sól. Uczono nas dojenia 
krów i owiec. Była też wspinaczka na pobliskich skałkach. 

W sumie wykonałem 12 skoków ze spadochronem, odbyłem też, tak jak i wszyscy, szkole-
nie spadochronowe uzupełniające. Moja odznaka spadochronowa ma numer 0860, gdy cała brygada 
liczyła około 8 000 osób. W wyniku kontuzji przy ostatnim skoku, musiałem odejść z brygady. 
Zostałem urlopowany i skierowany na studia.  

Odcinek VI: Studia w Anglii i powrót do Krakowa w listopadzie 1946 roku 

Dnia dwudziestego dziewiątego września 1942 roku otrzymałem urlop z wojska i zostałem 
skierowany na studia na uniwersytet w Birmingham Wydział Górniczy. Nas Polaków było tam kil-
ka osób. Są to moi koledzy: 
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1. Władysław Folkierski, kolega z Akademii Górniczej w Krakowie, syn profesora UJ, Włady-
sława Folkierskiego, który był potem ministrem edukacji w Rządzie Emigracyjnym w Londynie; 
2. Edmund Peszko – z nim odbyłem całą drogę w czasie wojny z Krakowa do Anglii. Byliśmy też 
razem w jednej baterii w podchorążówce we Włodzimierzu Wołyńskim (lata 1937/1938); 
3. Edmund Polak z Nowego Targu, syn przedsiębiorcy i właściciela kaflarni; 
4. Zbigniew Wyszyński, kuzyn kardynała st. Wyszyńskiego; 
6. Zbyszek Makowiecki. 

W sumie nasza grupa liczyła 7 osób. Studia odbywały się w Polish Universitety College of 
London, a prowadzili je polscy naukowcy będący w Anglii. Byli to docent Uniwersytetu Jagielloń-
skiego dr inż. Marian Książkiewicz geolog, oraz rektor Akademii Górniczej w Krakowie, profesor 
Stanisław Skoczylas. 

Po opanowaniu przez nas języka angielskiego wykłady, a potem egzaminy były u profeso-
rów angielskich w Londynie na Uniwersytecie Bermingham. Z tego okresu mam jedno zdjęcie pa-
miątkowe całej naszej polskiej grupy z w/w profesorami. 

Studia ukończyłem w 1944 roku. Rada Akademickich Szkół Technicznych w Londynie na 
posiedzeniu w dniu 19 czerwca 1944 roku przyznała mi tytuł inżyniera górnika. Dyplom wystawio-
ny w dniu 4 marca 1945 roku w Londynie odebrałem osobiście. 

Dnia pierwszego stycznia 1945 roku otrzymałem awans na porucznika rezerwy Wojska Pol-
skiego. W latach 1945 – lipiec 1946 byłem wykładowcą w armii polskiej na kursach kreślarskich, a 
także miałem zajęcia z artylerii pomiarowej. Poznałem też wielu ciekawych ludzi, o jednym z nich 
chcę tu powiedzieć parę słów. Osoba ta to minister spraw zagranicznych Czechosłowacji w rządzie 
emigracyjnym Jan Masaryk, syn prezydenta Czechosłowacji Tomasza Masaryka, profesora uniwer-
sytetu Karola w Pradze. Po spotkaniu w klubie oficerskim żegnamy się. Ja zaprosiłem Jana Masa-
ryka do Krakowa i zaznaczyłem, na dobre piwo pójdziemy do restauracji w Rynku Głównym do 
Hawełki. Oczywiście przystał ochoczo i ucieszył się. Restaurator Hawełka był rodowitym Cze-
chem, do Krakowa przybył w połowie 19 wieku i założył słynną restaurację w Rynku pod nazwą 
Hawełka. 

Dnia ósmego września 1946 roku zgłosiłem powrót do kraju. Już 14 października 1946 r. 
zostałem przeniesiony do obozu repatriacyjnego. Dnia 2 listopada 1946 roku z Londynu odpływam 
statkiem s/s Piłsudzki do Polski. Jest to ostatni kurs, jaki wykonał ten statek przed pójściem do re-
montu. Potem pływał pod banderą ZSRR, jako „Gruzja”. W momencie, gdy już byłem na trapie 
oficer angielski, który nas odprawiał zwrócił się do mnie tymi słowami. Panie poruczniku niech pan 
zawróci i zostanie u nas w Anglii. My dobrze pana znamy i wiemy, jakie pan ma kwalifikacje. 
Praca dla pana jest. Pojedzie pan na kopalnie do RPA na stanowisko kierownicze. 

Tu muszę wspomnieć, że na 76 studentów dyplomantów (6 Polaków i 70 Anglików) ja 
ukończyłem studia z lokatą na szóstym miejscu. 

Nasza morska droga wiodła na wschód. Cieśniny duńskie były niepewne, miny pozostały 
jeszcze z czasów wojny, dlatego płyniemy kanałem kilońskim. Jest to najkrótsza trasa na Bałtyk. 

W Gdańsku jesteśmy 5 listopada 1946 roku.3 Teraz jeszcze czeka nas podróż do Krakowa, 
ale z naszymi bagażami, to bardzo trudna sprawa. Ja miałem duży kufer metalowy wykonany 
z japońskiej stali wypchany po brzegi rzeczami osobistymi, oraz jeden worek oficerski z ciuchami 
i dwa worki z pieprzem naturalnym, wszystkie zamykane na kłódki. Dlaczego z pieprzem, dlatego 
bo mój kolega Jasiu Grabowski napisał do mnie list do Anglii. Jasiu przywieź pieprzu naturalnego 
ile się da, ile możesz. Mój tata do swojej masarni przy ulicy szewskiej w Krakowie kupi od ciebie 
każdą ilość, w Polsce w ogóle nie ma pieprzu. Jako powracający do kraju repatriant byłem zwol-
niony z cła przywozowego. Za wszystkie pieniądze, jakie miałem kupiłem właśnie pieprz naturalny. 

Droga do Krakowa pociągiem była nie bardzo bezpieczna, po drugie nasze bagaże nadać do 
wagonu bagażowego? Do Krakowa by nie dojechał żaden. W czterech wynajmujemy ciężarówkę 
i z tymi bagażami w ciągu 20 godzin szczęśliwie dojeżdżamy do Krakowa. Był też jeden bardzo 
nieprzyjemny moment. Po drodze nasz kierowca nagle skręcił w boczną leśną drogę. Ja i dwaj kole-

                                                 
3 J. K. Sawicki, S. A. Sobiś, Na alandzkich szlakach. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1985 r. 
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dzy jechaliśmy na pace, czwarty z nas siedział z przodu koło kierowcy. Zachodziła obawa, że kie-
rowca jest umówiony z jakąś bandą żeby nas okraść, a być może i zamordować. Okazało się, że był 
to konieczny objazd z uwagi na remont drogi. 

Po dwudziestu minutach wracamy na stary trakt. Co prawda mieliśmy jeszcze osobistą krót-
ką broń angielską, ale nam nie o to szło. My chcieliśmy cało i zdrowo dojechać do naszych rodzin. 

Po dwudziestu godzinach jazdy na pace, z krótkimi postojami jestem już w Krakowie na Ol-
szańskiej 26. Stoję przed domem, z którego dnia 28 sierpnia 1939 roku wyruszyłem na zbiórkę do 
mojej macierzystej jednostki wojskowej. Tu pożegnałem się z mamą, tutaj też dostałem na drogę 
obrazek matki boskiej ostrobramskiej z dedykacją. O tym zdarzeniu pisałem w pierwszym odcinku. 

Tak oto skończyła się moja droga wojenna. W sumie było to 7 pełnych lat, dwa miesiące 
i kilka dni, szmat czasu. 

 
Opowiadał Jan Grzybała, Spisał z pamięci syn Jacek.  

 

 
 
 
 
 
Jan Bolesław Grzybała – zdjęcie z legitymacji oficerskiej Anglia 1941 rok. 

 
 

 
Dyplom inżyniera górnictwa, wydany w Londynie w 1945 roku
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Jacek Grzybała 

ur. 25.11.1947 r. w Kielcach. Syn Jana i Marii Bujak. Szkoła Pod-
stawowa i Liceum Hanki Sawickiej – matura w 1965. W latach 
1965-1970 studia na AGH Kraków Wydział Geodezji Górniczej, 
sekcja geodezja przemysłowa i miejska. Magister inżynier geodeta, 
dyplom 1970 rok. Aktualnie starszy wykładowca na Politechnice 
Świętokrzyskiej w Kielcach – Wydział Inżynierii Środowiska Geo-
matyki i Energetyki. 
Przewodnik Świętokrzyski, posiada Srebrną i Złotą Honorową od-
znakę PTTK. Regionalista, piszący artykuły do Wiadomości Zie-
miańskich, Rocznika Historycznego Muzeum Miasta Kielc, Esku-
lapia 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 Ko-
misji 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. 


