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Składam również hołd Autorom, których dzieła cytowałam, bowiem grzechem byłoby  
je streszczać.

Tacy sami. 
Wpatrzeni w anegdoty 
oddychają powietrzem 

dziedziczonym 
po przodkach... 

wygnaniem i słodyczą 
urodą ojców 

znaczeni 
cyklami życia, 

mieszadłem historii 
harpunem zmartwień

zakotwiczeni 
w dzienności 
polerują czas

Baziaki...

Ewa Widacka-Matoszko
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KSIĄŻKA – IMPERATYW

Spośród wielu możliwych ścieżek, które udałoby się wykreślić na mapie wie-
ków, mapie z wielką ilością białych plam, wybrałam – według mnie – najbardziej 
prawdopodobne, ale też dyktowane przez intuicję popartą uporczywymi poszu-
kiwaniami. Przebadałam wiele publikacji, z których dokonałam wyboru. Wierzę, 
że geny moich przodków są jeszcze we mnie żywe i to one podpowiadają rozwią-
zania historycznych kwestii. 

Jednoznaczna (?) odpowiedź na pytanie skąd pochodzę, skąd pochodzimy  
wyłoni się – taką mam nadzieję – spośród rozlicznych przebadanych dróg do nie-
znanych krawędzi hipotez. Otwieram pole badawcze poszukiwań ostrożnie, wy-
znaczając coraz to nowe brzegowe linie wyjścia i dojścia, aby dać czytelny prze-
kaz wobec faktów, jednocześnie uświadamiając sobie ryzyko błędu. Czy jednak 
wynikiem o charakterze sprawozdawczym będzie ostateczna, fundamentalna od-
powiedź? Czy sprostam sztuce dyskusji z różnymi poglądami, interpretując różno-
rakie źródła? Otwartość na eksplikację, gdzie znajdę korzenie rodu? była/jest tak 
wielka, że bezgraniczna i bez względu na rozstrzygnięcia. Los przodków przyjmę 
z całą pokorą za pre-własny. Osoby dziś mi bliskie, które poznałam w trakcie 
poszukiwań, wspierają taką postawę oraz bezwzględną szczerość, a to nas nie-
odmiennie zbliża. Przygoda badawcza tymczasem trwa i przynosi radość spotkań 
i ogrom wzruszeń. Przypuszczam, że nigdy się nie skończy ta niezaspokojona tęsk-
nota, co więcej, książka pozostanie „Zadaniem” dla nowego pokolenia, poruszam  
ledwie kamień do lawiny.
Początek, prawda o losie, inspirujące, ale nie odpytamy zmarłych, co więcej, nie 
należy ich niepokoić. Wszakże pamiętam o maksymie: „Przekonań nie zdobywa 
się łatwo, a jeśli dochodzi się do nich bez trudu, okazuje się wkrótce, że są bez-
wartościowe i niezdolne stawić opór w walce”. (Zygmunt Freud) 
Książka traktuje o konkretnym rodzie. Może jednak posłużyć poznaniu wie-
lu innych zagadnień. Dotychczasowe teorie naukowców na interesujący nas 
temat (o tym szerzej później), holistyczne, hipotetyczne i w przewadze ze 
sobą sprzeczne, ponadto – zależne od punktu odniesienia i założeń – nie 
docierają do istoty szczegółu. Powstające od kilku lat w różnych środo-
wiskach naukowych projekty badawcze na temat małych grup etnicznych  
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są niezwykle cenne, interdyscyplinarne, być może nie do końca spóźnione, 
ale też zakrojone na wiele kolejnych etapów i lat, a tymczasem z mapy 
ziemi giną materialne relikty przeszłości i pamięć – wraz z Odchodzącymi.  
Pytam: w którym wieku przybyliście z daleka na Sądecczyznę? Gdzie  
pochowaliście przodków, w jakim języku oddawaliście im ostatnią posługę? 
Im dłużej i intensywniej się do Was zbliżam, tym bardziej Wasze trudne 
życie szanuję.
 
Wydawało się, że podróżami życia były pielgrzymki po biblijnych szlakach, 
po Ziemi Świętej. W kontekście doświadczeń okazało się jednak, że moją 
Ziemią Świętą jest ziemia Ojców, gdziekolwiek wędrowali.

Ród – odczuwa się potęgę więzów krwi, zew. Czym on jest w istocie?  
Jakimś związkiem chemicznym, w którym zawarto Boską tajemnicę?  
Tajemnicę zapisaną, jednocześnie nie-do-opisania. Ponad dziesięć lat idę 
po Waszych śladach i nie mam śmiałości wyrazić ognia Waszych wojow-
niczych serc. Wyszliście z ziemi nieobiecanej, uciekając przed pomorem, 
głodem, wojnami i ciemiężcami. Zbieram okruchy Waszego trudnego 
chleba, czy ten symbol powszedni był w ogóle Waszym udziałem? Jestem  
Was głodna, rośnie intensywność takiego głodu. Meandruję po mapach kon-
tynentów, przystaję. Tylu teraz Wojciechów, Maciejów, Marcinów, Janów… 
Kto z żyjących przytuli tego lub innego? Przychodziło na świat po kilkana-
ścioro potomstwa z jednego ojca. Te dzieci, które przedwcześnie umierały, 
„oddawały” swoje imię kolejnemu niemowlęciu. Matki młodo odchodziły, 
utrudzone.

Patrząc z pułapu samolotów liniowych na morza i oceany widzi się minia-
turowe stateczki, a nawet większe kamienie, bo wody czyste, niebo bez 
chmur, nie zatrzymuje promieni słońca. Wody historii są jednak mętne.  
Coraz mniej osób wie, co oznacza tak-tak, nie-nie, jak według tej zasady 
prosto żyć, że ziemia rodzi tym, którzy ją kochają i szanują. 

Zaglądam do studni czasu zakrytego. Przysłowiowe siódme pokolenie  
rozpadło się na proch, schroniło w ziemi i niebie…
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SEN  Z CYTRYNĄ

Było to w czasie, gdy myśli o moim rodzie i jego początkach nie chciały  
ode mnie odstąpić od porannego przebudzenia i wówczas przydarzył się ów  
symboliczny sen. Magiczny, niezwykły, tak pod względem swojej intensywno-
ści, jak przystający do zagadnień, którymi żyłam. Czułam się po części niczym 
Atlas skazany na dźwiganie niebieskiego sklepienia, po części niczym Syzyf, 
który uwięził boga śmierci Tanatosa.

Z głębi studni jakaś dłoń, tylko w domyśle, bo widziałam jedynie cienie, podawa-
ła mi części cytryny. Pierwszy fragment był wielkości mniejszej niż połowa owo-
cu, w skórce. Jadłam, nie zastanawiając się, posłuszna niewydanemu przecież 
poleceniu. Odbierałam cytrynę, jako coś w rodzaju daru. Czekałam, zamierałam  
w oczekiwaniu. Studnia musiała być niezmiernie głęboka, bowiem następny 
fragment, zdecydowanie mniejszy, podano mi po dłuższej chwili. W studni nie 
było wody, jedynie błotnisty muł, ale skóra cytryny wydawała się czysta. Był 
tam ktoś żywy, zdeterminowany podawaniem, ginął w głębi, schodził za każdym  
razem coraz niżej, ginął na coraz dłużej, a kawałki cytryny stawały się niepo-
miernie mniejsze. Niepokoiłam się o tę postać, bałam się, że już się z tej prze-
paści nie wyłoni. Ogarnął mnie wielki lęk, trwałam w sakralnej ciszy. Ostatnie 
kawałki były jedynie wiórkami miąższu. Wreszcie ruch nieuchronnie ustał, nikt 
już się nie poruszał w głębi, opuścił mnie. Skonstatowałam we śnie, że uczynił 
(dla mnie) wielki, niewyobrażalny wysiłek. 
Zastanawiając się nad tym wszystkim (w stanie prawie hipnotycznym) nabra-
łam pewności prawie, że był to ktoś z bardzo dalekich przodków (nieracjonalne  
poczucie bliskości), który próbował wspierać moje poczynania, że jego historia 
nie była słodka, a tym samym poszukiwania w głąb studni dziejów nie będą łatwe  
ni proste. Nie jestem jednak sama. Ktoś przerwał czuwanie.
I co by na to powiedział pan Freud?

Doszukuję się teraz, zapewne irracjonalnie, w każdym miejscu i czasie symbo- w każdym miejscu i czasie symbo- symbo-
li. Takim jest fakt, a nie szczególny zbieg okoliczności, iż zameldowano mnie 
przy ulicy Beskidzkiej obok Karpackiej i Bałkańskiej. W Beskidach zaś głównie 
żyją potomkowie przodków. Jestem też „baranką” kwietniową w ludzkim stadzie  
– Baziaconką.

Dopis późniejszy: Zawędrowałam jednak nieco dalej, niż na Bałkany…
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PRAOJCOWIE. PRAMATKI. WIELKI STEP I MGŁAWICA

Na początku był Chaos (stan przed uporządkowaniem elementów), nieco później 
niebo i ziemia; dzieje i o nich nauka. 
A może było inaczej – na początku był Eden, zaraz po nim wielki step, zamiast 
potopu wystąpił wielki głód, dopiero potem śmierć po raz pierwszy dotknęła czło-
wieka i zwierzę, które człowiek kochał, ale zabijał, by uniknąć głodu. Niestety głód 
nie ustępował, przeistaczał się, nie zabliźniał, zmieniał odcienie, przechodził z ciała 
do duszy. Człowiek stał się już prawie zwierzęciem, dlatego swoje wewnętrzne 
zwierzę hodował i szanował jak własne dziecko. Może też dlatego potomstwo było 
dla niego tylko częścią wielkiej Przyrody, która daje i odbiera. Piekło rodzi się  
z braku istnienia. Wszystko, co się rodzi nabrzmiewa krwią życia i życie traci  
z braku krwi. Nawet bydło rozumiało, że niezbędni są pasterze, by razem prze-
trwać, chronić przed dzikimi zwierzętami, przed morowym powietrzem.
Mam nieuzasadnioną (?) nadzieję, iż ludzie tamtego czasu kochali swoje kobie-
ty, dzieci, bydło, a gdyby w odmiennej kolejności kochali lub porównywalnie, 
to też możemy uszanować.Widzisz tę przestrzeń, wielkie połacie kontynentu?  

Czujesz wolność, wiew historii? Możliwą Wędrówkę Ludów…? 
Stąpam gdzieś obok. Ale nawet wielomilowe buty nie znają 
wyroków ciał niebieskich, które przyjmują wędrowców.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Step
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WYIMKI Z KORESPONDENCJI 2015:

Witam,
zauważyłam w sieci poszukiwania prapradziadka Wojciecha, ja pochodzę z linii 
Marcina (bracia). Proszę o kontakt na re. Podaję też tel. kom. ……... Interesuje 
mnie wszystko, co rodzinne.

 
Pozdrawiam najserdeczniej 

Jola Baziak
***

Serdecznie witam. 
Tak, to prawda, poszukuję wiadomości o moim prapradziadku Wojciechu.  
Materiałów na ten temat bardzo mało, księgi metrykalne w parafiach uległy 
przeważnie zniszczeniu, ludzi, którzy mieli by chociaż szczątkowe wiadomości 
też jest coraz mniej. Odchodzą, tak jak odchodzili nasi przodkowie. Była to kiedyś 
swoista normalność: ludzie się rodzą, umierają, niewiele się o tym mówiło. Jedynie 
na Wszystkich Świętych, we „wypominkach” pojawiały się nazwiska, imiona 
zmarłych i to był zdaje się jedyny, poza modlitwą, sposób pielęgnowania pamięci  
o naszych zmarłych, ale nierzadko i te nazwiska zacierały się powoli w pamięci.  
Mam trochę tych wiadomości na temat pochodzących z Zabrzeży, z przysiółku 
Słabaszowa braci Baziaków. Najstarszy Wojciech (po ojcu), później Józef 
oraz Marcin. Wszyscy trzej bardzo dobrze wykształceni jak na tamte czasy. 
Wojciech i Józef, ukończyli prawdopodobnie uniwersytet w Wiedniu, Marcin 
wydział prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wojciech i Józef byli 
pracownikami sądów w Złoczowie i Tarnopolu, Marcin zaś urzędnikiem 
skarbowym w Wieliczce. (Jeśli chodzi o Wojciecha to z powodu jego poniekąd 
zagmatwanego życia trzeba by się było przy nim dłużej zatrzymać). (...)
Wiem, że owi bracia mieli co najmniej jedną siostrę, ponieważ w pewnym 
momencie na Słabaszowej pojawiło się nazwisko Szmid. To spolszczona 
forma od Schmidt. Prawdopodobnie na Słabaszowej ożenił się człowiek, 
pochodzący z niemieckiej wsi obok Łącka (obecna nazwa tej wioski to Łączki).  
Niemiecka wieś, to dlatego taka potoczna  nazwa, ponieważ mieszkali tam 
osadnicy niemieccy, sprowadzani przez klasztor Cystersów z Ludźmierza  
k/Nowego Targu.
 

Staszek
***

Jest dla mnie wielkim szczęściem, że Pani nawiązała kontakt. Serce mi drgnęło, bo 
jesteśmy chyba dalszą rodziną... 

Z poważaniem, Andrzej Baziak – odezwę się.
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***
Skoro już powróciłem do życia, obiecuję solennie zgłębiać temat rodowy. Najwięcej 
uwagi na to poświęcę w miesiącu kwietniu. Potem zacznę podróżować służbowo  
z orkiestrą, ale poszukiwanie naszych krewnych będę miał na uwadze, bo leży mi na 
sercu. Odezwę się w końcu do Andrzeja Baziaka. Proszę jeszcze o trochę cierpliwej 
wyrozumiałości.

Gorące pozdrowienia ze skalnego Podhala ---AB 

***
Bardzo Dobry Wieczór! 
Jolu, w Maszkowicach na Wieli mieszkał syn Wojciecha, Marcin Baziak 
(być może imię po uczonym stryju), brat m.in.: Antoniego (Wola Piskulina),  
Stanisława (Zabrzeż), Jadwigi (Stany Zjednoczone), Genowefy (Łącko),  
Kunegundy (Zabrzeż), mojej prababki Marii (Zabrzeż). Wśród tego potomstwa  
Wojciecha była jeszcze Małgorzata, zamieszkała w miejscowości Beniowa. (…) 
Ojcem Wspomnianych braci Baziaków ze Słabaszowej był także Wojciech ożeniony 
z Katarzyną z domu Mikołajczyk. Byli oni właścicielami młyna i tartaku.
To tak w skrócie. Ten Wojciech zaś, to mój pra pra pradziadek.

 
Dziękuję za numer telefonu. Zadzwonię. 

Staszek

***
Witam Pana Stanisława!
W załączeniu przesyłam wersję elektroniczną książki ks. Jacka Waligóry.  
Mam stały kontakt z Jolantą Baziak i jestem pod wrażeniem jej dociekliwości. 
W miarę możliwości staram się pomagać.
Udało mi się ustalić kilka – jak sądzę – cennych kontaktów przydatnych w poszuki-
waniu naszych korzeni.
Czy nie ma pan przypadkiem jakichś informacji o Baziakach z Kamienicy? 
To bardzo ważne.

 
Z głębokim szacunkiem, 

Andrzej 

***
Drogi Staszku i Andrzeju
Cały czas odrabiam zadanie domowe, więc: 
po Wojciechu i Katarzynie dzieci: Wojciech, Anna, Marianna, Stanisław, Jan, 
Marcin, Józef, Antoni i uwaga Piotr, a z Piotra Marcin, z Marcina Michał,  
a z Michała Tadeusz i Tomasz. Więc jesteś nie Janowy, a Piotrowy, Andrzeju. 
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Jan natomiast począł Jadwigę, Agatę, Karola i Zofię. Najmniej na ten moment 
wiemy o Antonim. W linii Wojciecha z następnego małżeństwa mamy Witolda,  
ur. w Złoczowie, z niego Wojciecha (zm. w Gostyniu) i Andrzeja (zm. w Warsza-
wie). Andrzej ma córkę Paulinę, a Wojciech Andrzeja i Marcina. Trochę przybyło.

Serdeczności, co u Was?
Andrzeju, Staszku, pozdrawiam rodzinnie, cieplutko, 

Jola

***
Obiecałem mamie, że dostarczę wiele wiadomości i tak zrobiłem. Jed-
nym słowem „ożywiłem” wielu, wielu ludzi, przy okazji poznawania korze-
ni rodzinnych, moich również. No i się zaczęło. Szukałem wiadomości, ma-
teriałów u wielu źródeł, słysząc najczęściej, że nic nie ma na ten temat. 
Urodziłem się w 1959 roku w Zabrzeży. Do Szkoły Podstawowej uczęszczałem  
w Kamienicy i Ochotnicy, ukończyłem ósmą klasę w wieku 14 lat. No i właśnie mając 
tyle lat wyjechałem z rodzinnego domu  na Śląsk. Ale cóż było mi tam robić, dziecku  
z wielodzietnej rodziny jeszcze w sytuacji, gdy tak bardzo ciągnęło mnie w wielki świat? 
Tam na Śląsku ukończyłem szkołę górniczą, później technikum, następnie praca,  
no i studia na Akademii Górniczo Hutniczej, oczywiście, przez cały czas praca 
w kopalni. 
Jak więc widzisz nie jestem literatem, a odgrzebując, chociaż w niewiel-
kim stopniu rodzinne  dzieje chciałem zrobić tym prezent mojej mamie.  
Mam dwóch synów, obydwaj mieszkają, pracują za granicą. Patrząc na nasze pol-
skie realia to podejrzewam, że ich pobyt tam potrwa  co najmniej?, trudno po-
wiedzieć, kto wie czy nie bardzo długo. Ja jestem już na emeryturze, mieszkam  
w Brzeszczach, to takie niewielkie miasteczko położone obok Oświęcimia, to rów-
nież Małopolska.
W wolnym czasie, a przyznam, iż mam go niemało, zamieniam się w muzykę. Gram na 
instrumentach klawiszowych wspaniałą, niezapomnianą muzykę lat 60-tych, 70-tych, 
oraz 80-tych. Moje granie wynika raczej z pasji, nie jest to mój sposób zarabiania 
na chleb. Moi synowie oprócz swoich  wykonywanych zawodów także są muzykami. 

Staszek
***

Przesyłam Ci Jolu jeszcze jeden fragment książeczki „Z rodzinnych stron Mikołaja 
Zyndrama, wodza spod Grunwaldu: Stary Sącz, Gołkowice, Jazowsko, Maszkowi-
ce, Łącko, Czerniec i Zabrzeż”, Grody 1910. 
„Prawie na grzbiecie góry nad Dybami, stoi skromna chatka otoczona brzozą,  
śliwami i kwiatami malw, podobna z dołu do orlego gniazda. Mieszka tu  
sierota, 16-to letnia Marysia, przypominając coś z baśni o zaklętych królew-
nach, które były same, samiuteńkie. 
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Od jej też chatki rozciąga się przepiękny, malowniczy widok na srebrną wstęgę  
Dunajca w dole i kościół w Łącku. Tu też jest kopiec graniczny trzech wsi, Zabrzeży, 
Ochotnicy i Kamienicy”. Ta 16-letnia wtedy Marysia była siostrą mojej prababki 
Reginy (rodzina ze strony mojego taty). Na miejscu tego starego, dawnego domu 
stał już później inny, a ja się w nim urodziłem. Reszta opisu widoków taka sama.
Ale się rozpisałem.

Serdecznie pozdrawiam, 
Staszek

***
Mąż mojej prababki Marii Dybiec z domu Baziak (córki Wojcie-
cha), Jan Dybiec (mój pradziadek) zginął w I Wojnie Światowej. 
Idąc na wojnę jako żołnierż CK Armii, zostawił w domu żonę Ma-
rię i kilkuletnią córkę Franciszkę (moją babkę). Później Maria mia-
ła jeszcze dwie córki: Martę i Janinę. Marta wyszła za mąż za Janczurę  
z Beniowej, następnie wyjechali na opuszczone gospodarstwo poniemieckie 
do Śliwic. Było to na pewno po roku 1947 (Akcja Wisła), a przed rokiem 1949. 
Kolejna z córek – Janina, po mężu Augustyniak, opiekowała się swoją matką 
Marią do śmierci. Franciszka wyszła za mąż za Józefa Obrzoda. 
Ta rodzina Obrzodów pochodzi z Brzyny koło Jazowska. Ojciec Józefa – Jan 
– poszedł na wojnę razem z Janem Dybcem. Byli kolegami. Ale pewnie przez 
myśl by im nie przeszło to, że kiedyś będą teściami. Obydwaj: Jan Dybiec i Jan 
Obrzód, zginęli gdzieś na kresach. Może znalazłyby się jakieś dane w Archiwum 
Wojny w Wiedniu. Wiem, że dla mnie dane z tego źródła są nieosiągalne. 
Ze związku Franciszki i Józefa urodziło się pięcioro dzieci: Rozalia (Strzelce 
Opolskie), Maria (Kamienica), Władysława (moja mama zamieszkała w Ochot-
nicy), Józef (Zabrzeż), Janina (Zabrzeż, zmarła kilkadziesiąt lat temu. 
W 1970 którymś roku. Nie pamiętam). Żona Jana Obrzoda to także Maria.  
Nazwisko panieńskie – Trzepak.
Napiszę Ci jeszcze, że kapelanem wojskowym w tej armii, w której służyli moi 
pradziadkowie, był ks. Eugeniusz Baziak.

 
Pozdrawiam, 

Staszek

***
Witam pięknie!
Rozmawiałem z Andrzejem Baziakiem z Zabrzeży. Andrzej mieszka blisko miej-
sca, gdzie stał młyn Wojciecha Baziaka. Może to nic takiego, ale warto by było  
to miejsce zwiedzić podczas sentymentalnej podróży. Wie oczywiście rów-
nież gdzie stał dom, z którego wywodzi się rodzeństwo naszych przodków  
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ze Słabaszowej. Dziś wysłałem materiały zw. ze śp. Eugeniuszem do kilku osób 
na zajawkę, które załączam. 

Gorąco pozdrawiam,
Andrzej 

***
Droga Jolanto!
Przekazuję Ci odpowiedź na zajawkę Ryszarda Baziaka – dyrektora ZS w Jelnej 
opodal N. Sącza. Napisałem, że Twój Kontakt z Nestorką Rozalią byłby bezcenny 
dla naszej wspólnej sprawy. Wybieram się do niego z podarkiem w postaci książki 
o EB. Wojciech Baziak umęczony przez hitlerowców jest wymieniony na pomniku  
w Maszkowicach – foto mam na kompie i na razie nie mogę skopiować.

Pozdrawiam  gorąco – Twój tajny, 
prawie jak za komunistycznej rewolucji bolszewickiej 

z wiadomym narodowościowym 
i większościowym akcentem w tle 

– emisariusz, AB. 

***
Witam
Andrzeju, w załączniku jest graficzne przedstawienie moich przodków z Woli  
Kosnowej w linii Baziaków. Pierwszym ujętym w zestawieniu genealogicznym jest 
Jan Baziak,  pradziadek mojego ojca, który pochodził z Zabrzeży. Pozostaje ustalić 
czy jest on synem Wojciecha i Katarzyny, o których pisałeś. Innymi słowy czy wspo-
mniany Jan Baziak  był stryjem abp. Eugeniusza (bratem Józefa). To tylko luźna 
hipoteza.
Większość informacji pochodzi od mojej babci Rozalii, z domu Duda, żony Antoniego 
Baziaka. Ona wspominała, że dziadek Antoniego, Jan,  miał bratanka,  który bardzo 
dobrze się uczył w szkołach „na wschodzie” i że to właśnie był Eugeniusz.
To, co jest w materiale, to istota, mam jeszcze trochę szczegółów.

 
Pozdrawiam

Rysiek
***

Staszku,
Przesyłam jeszcze skan listu z 2005 roku. Wówczas nawiązałam kontakty  
rodzinne. Muszę odszukać POZOSTAŁĄ korespondencję.

Serdeczności
Jola 
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***
W jednym z załączonych skanów listów widnieje imię Kunegunda Baziak z Woli 
Kosnowej. 
W którymś z poprzednich listów napisałem o Antonim z Woli Piskuliny. Otóż po-
myłka, miało być z Woli Kosnowej. Kunegunda była siostrą Antoniego, gdy An-
toni zamieszkał w Woli Kosnowej, zabrał też ze sobą siostrę. Kunegunda wyszła 
później za mąż za Rusnaka do Ochotnicy Dolnej. Mieli syna Jana, on żyje, miesz-
ka w Ochotnicy, nosił mnie do chrztu.

Staszek

***
Jolu.
Dzieci prapradziadka Wojciecha na pewno rodziły się tam w Zabrzeży, lub 
ewentualnie w Łącku. Z uwagi na to, że była to wieś, mogły przy porodach po-
magać akuszerki (żywym dowodem tego jestem ja. 
Choć urodzony w późniejszych latach niż te, których fakty rozważamy, ja także 
urodziłem się przy pomocy akuszerki, siostry mojego pradziadka, która potrafiła 
odebrać poród lepiej niż niejedna położna, czy lekarz). Te dzieci mogły się także 
rodzić przy pomocy lekarza w Łącku. Nie są mi znane fakty czy w Łącku była izba 
porodowa, zapewne nie. Myślę Jolu, że to wszystko było raczej bardziej brutalne.  
Te silniejsze dzieci się rodziły, te słabsze zaś umierały.

Pozdrawiam.
Staszek

***
DZIEŃ DOBRY. 
Ostatnia poczta, jaką otrzymałem mówiła, że jestem Piotrowy. Bardzo dziękuję  
za te informacje. 
Wczoraj po wyjściu z muzeum w Starym Sączu zlokalizowałem dwie panie  
z rodu Baziak. Barbarę – dyrektor Zespołu Szkół w Moszczenicy i jej siostrę (…)  
– mają związki z Zabrzeżą. Wczoraj również odnalazłem moją krewną – Ewę 
Baziak Fijałkowską ze Starego Sącza. To chyba córka kuzyna mojego taty Ada-
ma. Adam żyje. Żyje również babcia Ewy – ta niedoszła mniszka Klaryska, którą 
Adam ,,wykradł” z klasztoru poraziwszy baziaczym urokiem. 
Mam jeszcze kilka osób na uwadze. W sobotę, o ile nic nie przeszkodzi wybiorę 
się do Tomasza na Wielę z bratem Zenkiem z Krynicy. Muszę już kończyć, bo od-
wożę żonę do pracy. 

Miłego dnia. 
Andrzej
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Jolu,
Dzisiaj w Zabrzeży na Słabaszowej mieszka Szmid. W 2013 roku wydarzyła się 
w tym obecnym domu tragedia. Pamiętam ten dom, pamiętam tych ludzi, tego  
śp. Jana, jego siostrę Marię.... 
Dziękuję za wiadomość o Mariannie, o Janie.

Pozdrawiam 
Staszek

***
Boże... Sprawdziłam.

Jola

***
Witam,
podsyłam wstępnie kilka informacji orientacyjnych: skan z zapisów pra-pra-ów pra-pra-w pra-pra-
-pradziadków (jeszcze niepełny) z dopiskiem, skąd ja (brudnopis) oraz wypiskę 
chrztów, które udało mi się ustalić, oczywiście daleką od kompletnego „inwenta-
rza”, który na bieżąco uaktualniam.
Wielka prośba o uzupełnienie swojej linii rodowej. Fantastycznie, że Małżonka 
podpowiedziała klasztor Klarysek w Sączu, bowiem Nasi nie byli pańszczyźniany-
mi na początku; zapewne są dokumenty bardzo wczesne, może z XV w. (?)
Mam jeszcze bardziej osobiste pytanie, może Tatuś będzie wiedział, dlaczego dzia-
dek Adam Baziak urodził się w Rzeszowie?
Będę wdzięczna za wszelkie informacje. Najistotniejsza jednak jest Wielka radość 
z tego kontaktu. Ogromne wzruszenie...
Najserdeczniej pozdrawiam Wszystkich z nizinnej Bydgoszczy.

Jola Baziak

***
Dziękujemy 
bardzo „egzotycznie”, ale sympatycznie to wygląda. Gratulujemy zapału i życzymy 
dalszej energii w dążeniu do celu. Spróbujemy pomóc.

Pozdrawiam w imieniu swoim i Rodziny,
Tomek Baziak

***
Witam, załączam opracowanie żony i skan życiorysu mojego dziadka Stanisława 
opracowany przez Antoniego Cieciurę – przyrodniego brata dziadka.
Na pytanie dot. Pani Dziadka Adama nie znamy niestety odpowiedzi.

Pozdrawiam serdecznie w imieniu własnym i Bożeny
Tomek Baziak
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***
Dziękuję za serdeczności 
i od razu zapraszam do Wierchomli, 
jak tylko będziesz mogła. 

Pozdrawiam beskidzko w imieniu rodziny,
Tomek

***
(…) Trzeba więc ze spokojem dbać 
o dobre imię śp. abpa E. Baziaka.

Pozdrawiam z Ukrainy (Niżankowice).
ks. Jacek [Waligóra]

***
Zapewniam Cię o mojej determinacji w odnajdywaniu Baziaków. Ostatnio 
piszę  na fejsbooku z Anatoliym Bazyakiem mieszkającym w Białej Cerkwi.  
To chyba lekarz, który twierdzi, że jego rodzina ma polskie korzenie, a ojciec  
i dziadek byli prześladowani przez władzę ludową. Sam póki co nie wie za wie-śladowani przez władzę ludową. Sam póki co nie wie za wie-am póki co nie wie za wie-
le, ale jego ojciec obiecał poszperać w jakichś archiwach. 
Mam też jako znajomego Baziaka Alekxandra z Kramatorska, ale się nie odzy-
wa. Staszek prosił o podanie Tobie jego nr telefonu.

Andrzej
***

Witaj Jolu, jadąc do Szczawnicy wstąpiliśmy w Jazowsku na cmentarz. 
Znaleźliśmy trzy interesujące nas groby i poodpisywaliśmy 
daty będące na nagrobkach. Nie pojechaliśmy do Tomasza Baziaka, 
gdyż zabrakło nam czasu. 
Do niego pojedziemy w lipcu. 

Serdecznie pozdrawiamy
Stasia z Jasła

***
Witaj Jolu, serdeczne dzięki za info:-)
Wybieramy się na „Jana” do Szczawnicy, 
więc po drodze mamy w planach „badania terenowe”:

Pozdrawiamy
Stasia
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***
Witaj Jolu, w niedziele spotkaliśmy się z Andrzejem Baziakiem w Zabrzeży. Poka-
zał nam młyn i Słabaszową. Pojechaliśmy razem na Wielę do Tomasza Baziaka. 
Pamięta doskonale ojca Henia – Franciszka. Według niego Franciszek to kuzyn,  
z tym, że wg Henia wiedzy imiona wspólnych przodków nie do końca się zgadza-
ły. Dużo też wiedział o rodzeństwie Franciszka, chociaż nie o wszystkich. Tomasz  
i Franciszek utrzymywali ze sobą bliskie relacje – po prostu przyjaźnili się, często 
odwiedzali się.  
Spotkanie było bardzo sympatyczne. Ujęła mnie ich gościnność, serdeczność. 
Były nawet wspólne śpiewy przy akordeonie.

Serdecznie pozdrawiam
Stasia

 ***
Jolu, a na jakim jesteś etapie pisania książki? Przyznam, że ostatnimi czasy zanie-
dbałem sferę poszukiwań rodzinnych koligacji, ale sprawę odrobię.
Pytam o ten etap pisania, bo może miałabyś jakieś wskazówki na temat  
poszukiwań, jakiś temat, wokół którego można by się było bardziej skoncentrować.
(…)
Młyn Baziaków i tartak był usytułowany na obecnym gospodarstwie Zbysz-
ka Janczury z Zabrzeży. Po drugiej stronie ulicy, obok starego domu Janczury,  
w którym dawnymi laty gościłem czasem, znajduje się dom Baziaków.

Serdecznie pozdrawiam
Staszek

***
Witam serdecznie.
Tam, gdzie narodziła się właśnie owieczka, mieszka siostra wujka Tomka z Wieli  
– Janina Zbozień. Być może w najbliższą sobotę pojadę na Wielę, to może się cze-
goś dowiem. 
Kilka dni temu w Łącku był Staszek Baziak z Bielska i spotkałem się z nim. 
Czy coś może już do Ciebie wysłał? Prosiłem go o to. 
Staszek mówi, że jego pradziadkiem był Marcin. 
Jednak ten Marcin wywodzi się prawdopodobnie z Maszkowic. 
Razem ze Staszkiem i jego żoną pojechaliśmy 
do Zalesia na osiedle Baziaki.

 
Pozdrawiam gorąco!

Andrzej
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***
Witaj
Dziękujemy za wszystkie przesłane nam materiały.
Byliśmy z tatą na Wieli u wujka Tomka. Kilka godzin to za mało, aby mogli się  
do woli nagadać.
Ojciec wujka Tomka Michał był starszym bratem naszego przodka Jana. 
Tak, że jesteśmy z tego samego Marcina i tutaj Andrzej twierdzi, że jego ojcem  
był Piotr ze Słabaszowej.
Taką informację otrzymał od Ciebie. Wujek Tomek też coś podobnego wspomniał, 
że zasłyszał to od swojej babci.
I w tym momencie moja układanka legła w gruzach, coś mi tu nie pasuje? 
Wysyłam wszystkich spisanych Baziaków z dostępnych w Internecie ksiąg metry-
kalnych.
Podziwiam Twój talent twórczy, chociaż Twoja poezja jest dla mnie zbyt trudna 
Pozdrawiam Was cieplutko, także w imieniu Tomka,

Bożena

***
Witam,
Gratuluję pożytecznego zajęcia! Wielka to będzie robota. Nie bardzo spieszyłem się 
z odpowiedzią, bo miałem kłopoty z palcem (i nadal trochę on utyka).
...........
Co do nazwiska Baziak, to myślę, że jest ono sądeckiego pochodzenia. 
W samym Sączu i w dawnym jego województwie ludzi z tym nazwiskiem jest ponad  
220.Do tego trzeba doliczyć sądeckich emigrantów na „Ziemiach Odzyskanych”  
– około 80, a więc razem około 300.
Na pozostałe regiony przypada tylko około 40 Baziaków. (…)
……..
W bazie polskich badań genetycznych (Polish Project FTDNA) na około 6000  
nazwisk nie ma dotąd żadnego nazwiska Baziak. Są tylko dwa podobne:
Basiewicz i Bazes. Dotychczasowa genetyka więc nie może nic pomóc...

 
Szczęść Boże! 

ksStanP.
***

Nazywam się Jolanta Baziak. Interesuje mnie rodowe nazwisko na terenie obecnej 
Ukrainy. Niestety, poza Wikipedią dane o powyższym człowieku – Isaaku – poja-
wiają się sporadycznie. Chciałabym ustalić imiona jego rodziców i miejsce urodze-
nia. Czy może mi Pan udzielić jakiejś rady? 

Podziwiam Pana prace i serdecznie pozdrawiam. J.B.
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***
Szanowna Pani Jolanto, 
z posiadanej przeze mnie literatury (pomijając rzecz jasna ogólnie dostępne źró-
dła internetowe), ad hoc udało mi się odnaleźć ledwie jedną wzmiankę na temat  
Isaaka Baziaka. Jest to świeżo wydane w Kijowie dzieło (2014) pod tytułem (w tłum.  
na język polski):”Wielka Wojna a Ukraina – 1914-1918”. Na s. 517  jest mowa  
o powrocie uchodźców wojennych z terytorium Austro-Węgier na tereny tworzącej 
się Ukrainy. Jako reprezentant Centralnego Ukraińskiego Komitetu Galicji i Buko-
winy do składu komisji zajmującej się uchodźcami powołano właśnie Isaaka Baziaka.  
Poznanie losów Isaaka Baziaka i ustalenie faktów, o które Pani pyta wymaga-
łoby głębszej kwerendy i poszukiwań. Wiem na pewno, że czytając w przeszłości  
lub przygotowując jakieś teksty, wielokrotnie napotykałem na fragmenty wzmianku-
jące postać Isaaka Baziaka.  Wiadomo też, że istnieje już w Polsce literatura histo-
ryczna i badacze zajmujący się środowiskiem petlurowskim, emigracją ukraińską  
w II Rzeczpospolitej i ideą prometeizmu. 
W obecnej chwili ograniczenia czasowe nie pozwalają mi udzielić Pani satysfak-
cjonującej odpowiedzi. 
Jest mi miło, że w sprawie Isaaka Baziaka zwróciła się Pani właśnie do mnie oraz, 
że wyraziła się Pani w superlatywach na temat mojej pracy. 
Czy słusznie się domyślam, że jest Pani krewną Isaaka Baziaka? 

 
Z serdecznymi pozdrowieniami  

Jerzy Necio 

***
Żałuję, że przed Wielkanocą znikający Internet nie pozwolił odwzajemnić 
pozdrowień. Czy post factum też się liczy? Jeśli tak, to proszę przyjąć ode 
mnie pogodne felicytacje: Chrystus Zmartwychwstał! W sprawie Izaaka  
Baziaka udało mi się na ukraińskim forum: [(http://forum.milua.org/viewtopic.
php?f=2&t=8905&start=0) Могили на цвинтарі Баундбрук (США) 6.БАЗЯК 
Ісаак Григорович член Центральної Ради в КИєві в 1917-18 рр. Народ 
1887 – помер 1968] odnaleźć wpis, w którym powiadamiający oznajmia, 
iż posiada fotografie grobów działaczy Ukraińskiej Centralnej Rady, w tym  
Isaaka Baziaka, pochowanych na cmentarzu Bound Brook w Nowym Yorku. Zdjęć 
tych jednak nie zaprezentował. Na innej stronie – Ukraińskiego Instytutu Pamięci 
Narodowej, archiwiści zwracają się z kolei (ogłoszenie z 2010 r.) o nadsyłanie 
wszelkich materiałów (dokumenty, ikonografia) będących w posiadaniu rodzin,  
a świadczących o osobach zaangażowanych w ruch niepodległościowy  
lat 1917-1922. 
Przy okazji dodam, że wyszukiwarka wyrzuciła też adres rosyjskojęzycznej 
strony z interesującym nas nazwiskiem. Podano je w kontekście warszaw-
skiego klubu «Prometeusz».  Muszę jednak dodać, że autor artykułu, właśnie 
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z powodu wygłoszenia prometejskiego przemówienia przez Isaaka Baziaka,  
nie wypowiedział się pozytywnie. 

Z serdecznymi pozdrowieniami z prastarej Natangii  
Jerzy Necio 

***
Dobry Wieczór,
to, co Pani popełniła jest zachwycające: „Realna ćma”, „Ja proch”...
Czyżby pokrewieństwo Isaaka Baziaka i Eugeniusza, to jeszcze jeden  
(obok np. Karaszewiczów-Tokarzewskich, Szeptyckich) namacalny przykład 
sejsmicznej mocy czasów nowoczesności, gdy „unarodowienie” wycelowane  
w rody, rodziny, braterstwa dawnej Rzeczypospolitej nakazało, jak w rzymskim senacie, 
decydować ich przedstawicielom o dalszym losie przez nagłe i niespodziane rozejście się?
Toruń wspominam jak najlepiej. Z dwóch powodów. Pierwszy, błahy  
– studiowałem tam przez rok. Drugi, istotny – mieszkał tam mój serdeczny przy-
jaciel, a tacy – jeśli mają być przyjaciółmi, w znaczeniu prawdziwej przyjaźni,  
są dani raz na całe życie.
(„Próg gwiaździstego Nieba” – http://www.urania.edu.pl/in-memoriam/lucjan-
-broniewicz-1961-2011.html ).
Pani Jolanto, proszę dzielić się wiadomościami, czy też napisać parę słów,  
jeśli tylko uzna Pani, że warto. 

Z pozdrowieniami
Jerzy Necio

***
Szczęść Boże, 
nie potrafię dotrzeć do ksiąg metrykalnych z okresu przed 1780 r. z miejscowości: 
Zabrzeż, Maszkowice, Szczereż, badam genealogię niektórych rodzin sądeckich.  
Poszukiwania w archiwach nie odniosły rezultatu. Bardzo głęboko wdzięczna będę 
za odpowiedź, gdzie mam szukać danych przed 1780 rokiem. Gotowa jestem na-
tychmiast przyjechać pod wskazany adres. 

 
Z wyrazami głębokiego szacunku  

Jolanta Baziak 
***

Szczęść Boże 
Niestety nie dysponujemy takimi księgami. 
Bardzo mi przykro.

 
Pozdrawiam 

ks. Janusz Paciorek
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***
Witam,
w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 20.08.2015 r. informuję, że ewidencja ludności 
Urzędu Gminy Łącko posiada księgi meldunkowe od roku 1951. Nie mamy żadnych 
wcześniejszych danych.
Zgodnie z wykazem z Urzędu Statystycznego Słabaszowa stanowi przysiółek 
miejscowości Zabrzeż. Obecnie mieszkają tam dwie rodziny – Szmid i Drzyzga. 
Niestety nie mamy więcej informacji.

 
Pozdrawiam, 
Beata Faron, 

Ewidencja Ludności UG Łącko

***
Szczęść Boże!
Bardzo dobrze, że Pani się przypomniała, bo se Zabocyłem. Sprawdziłem już 
połowę parafii w kartotekach i nic nie znalazłem. Po południu będę sprawdzał 
dalej. Pytałem jedna gaździnę od nas, ale też mówiła, że takich nazwisk u nas nie 
ma. Wspominałem, że w Łącku jest dużo Baziaków. 
Moja koleżanka z klasy wyszła za mąż i też nazywa się Jola Baziak. Tak więc 
Jolę bardzo dobrze znam. Wspomnę jeszcze, że w minioną niedzielę w łąckim ko-
ściele odbyły się Zaduski muzykanckie oraz 10-lecie Związku Podhalan oddział  
w Łącku. 
W czasie kazania wspominałem przodków 3 znanych ludzi; Bł. Celestyna Faron, 
ks. abp Eugeniusz Baziak oraz przodków obecnego Prezydenta Andrzeja Dudy. 
Na tej uroczystości było wielu gości wśród nich prof. Julian Dybiec. Na razie 
pozdrawiam z Ochotnickiej ziemi. 

Miłego popołudnia z Bogiem, 
ks. Stanisław [Kowalik]

***
Witaj Jolu,
Skontaktował się z nami nowy Baziak, Dawid, którego znalazł Andrzej. 
Dawid jest bardzo zainteresowany historią rodziny Baziaków, 
jego pradziadek i ojciec Henia byli braćmi. Bardzo prosił o kontakt z Tobą, 
więc wzięłam od niego maila i pozwoliłam sobie przesłać go Tobie.
Co u Was? Jak praca nad książką?
 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 
Baziaki z Jasła 
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***
Parafia św. Mikołaja w Tylmanowej pisze:
Pozdrawiam serdecznie. Jestem w Tylmanowej od 1992 r. i nigdy nie spotkałem się 
z nazwiskiem Baziak – nawet wśród zamawiających Msze św. za swoich bliskich 
zmarłych. 

Z Bogiem, Ks. Marek Mroczek
Szczęść Boże!

 
***

Pani Jolanto, Przeczytałem wszystkie już kartoteki w naszej parafii, nigdzie nie 
spotkałem tak pięknego nazwiska, jakim jest Baziak. Jeszcze spytałem star-
sze parafianki, oznajmiły „że u nos takich nazwisk nie było”. Myślę, że w czasie 
wakacji lub innych dni wolnych wiele osób do nas przyjeżdża i wtedy mogli się 
wpisać jako mieszkańcy Ochotnicy Górnej. Serdecznie pozdrawiam z ośnieżonej 
Ochotnicy. Życzę dalszych odkryć związanych z Rodowodem Rodzinnym. Krzepta 
sie! Bywojcie!

ks. Stanisław Kowalik

Na tym wpisie przerywam sprawozdanie, (wybór ocenzurowany). Wielu zdarzeń 
dzięki głosom autentycznym, spontanicznym moich szlachetnych Rozmówców, 
nie muszę relacjonować własnymi słowami. Dziękuję.
Jednak, jednak… kilka zdań jeszcze uściślających niektóre fakty należy dopowie-
dzieć między wierszami. 
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DZIEŃ DOBRY

Witam, Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe, kierownik zespołu estrado-
wego – Jolanta Baziak, dzisiaj występujemy u Państwa zgodnie z harmonogramem.
– Dzień dobry, współczesna nomadko. Proszę powtórzyć nazwisko.
– Jolanta Baziak.
– Przez z czy przez s?
– Przez z, dlaczego Pan pyta, dyrektorze?
– Bo jeśli przez z, to jesteś z mojej rodziny, osoby noszące wymienione przez 
ciebie nazwisko należą do jednego rodu. A teraz siadaj i mów mi szybko – kim 
jest dla ciebie abp Baziak? Ustalimy w ten sposób najłatwiej i najszybciej stopień 
pokrewieństwa.
Do Domu Kultury „Hutnik” w Gostyniu przybyłam służbowo z czeskim  
zespołem rodziny Meisnerów. Była to grupa związana z ZPR-ami umową  
z Pragokoncertem przez wiele lat, a i ekipa techniczna dobrze znała zakres swoich 
obowiązków. Mogłam się zatem zająć uściślaniem związków rodzinnych z moim 
wujaszkiem pochodzącym z Kresów. Wówczas byłam bardzo młodą dziewczy-
ną i przyznam, że wiedziałam niewiele o swoim rodzie, a nazwisko panieńskie 
zachowałam, będąc ostatnią z gniazda Baziaków na Pomorzu, tak przynajmniej 
sądziłam.
Imprezy odbyły się planowo, czas pobytu minął, wymieniliśmy adresy,  
telefony, uściski bardzo serdeczne „na misia”, a wujaszek był postury okazałej,  
i ruszyłam w drogę – na nocleg do hotelu, a potem w dalszą nieustającą „trasę”. 
W owych latach świetności ZPR-ów sporadycznie bywaliśmy w domu.  
W „trasie” porodziły się moje dzieci Kamila i Olgierd, w „trasie”, wraz z dziećmi 
Czechów chowały. Kamila do dziś reperuje swoją rudą lalkę „cyrkówkę”, jedyną 
chyba, którą wówczas miała, pochodzącą z Pragi. Biegała z nią po scenach do-
mów kultury całego kraju i oświadczała wszystkim, że zostanie aktorką. I aktorką 
została, tyle, że nie estradową. Ukończyła PWST we Wrocławiu. 
Hotele nie są przyjazne dla niemowlaków, toteż z mężem nabyliśmy przycze-
pę campingową, najpierw małą polską, potem większą – włoską. Dzień zaczy-
nał się wcześnie. Należało przygotować ciepłe posiłki dla dzieci, zwinąć kable 
elektryczne, przysposobić samochód do jazdy (sprawdzić hamulce, stan paliwa, 
ustawienie lusterek, itp.), zimą nagrzać, dzieci bezpiecznie przenieść i usadowić, 
następnie w drogę – do kolejnego i kolejnego domu kultury, do nowej widowni. 
Na miejscu naturalnie pracy związanej z postojem należało wykonać znacznie 
więcej. Kilka kanistrów wody do gotowania i prania – przynieść, obowiązki 
kuchenno-domowe – wykonać, rozliczyć kolporterów, wydać bloki biletowe, 
wszelkie druki, reklamę, to wszystko musiało się zmieścić w siedmiometrowej 
przyczepie. Zakupy żywności, komunikacja z pracownikami i biurem  
(o służbowych telefonach komórkowych jeszcze nie było mowy). 
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Miałam sztabową mapę i pełną orientację w terenie. Kolporterów należało trzymać  
w ryzach ostro, pod pełną kontrolą. Zdawali raporty jak w wojsku. Do mnie 
również należały wszelkie rozliczenia finansowe, od najprostszych wypłat  
w domach kultury, po honoraria artystów, pracowników technicznych, kolporterów; 
w terenie i końcowe w bazie w Warszawie. 
To były „moje uniwersytety”. Każdego dnia pojawiała się nowa sytuacja, pro-
blem, awarie sprzętu i ludzi, a kierownikiem zespołu była mała i najmłodsza wów-
czas na tym stanowisku w Polsce osóbka – w wieku lat 20. Mieliśmy ze sobą psa  
– wilczura Golfa. Pilnował wózka i swojego stadka. Zdarzyło się, że z tego pilno-
wania pogryzł milicjanta (nie policjanta), który zbyt blisko podszedł. Innego dnia 
zerwał się ze smyczy i osiedlowe dzieci powiadomiły mnie radośnie: pse pani,  
pse pani – Golf na cecim podwórku gra z chłopakami w piłkę.
Z wujaszkiem korespondowałam, czasem dzwoniłam. Serdeczne to były rozmowy, 
cieple, ale więcej już nie było nam dane się spotkać.
Dopiero teraz powroty do starych gniazd.
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LISTY

***
Maria Wiaderna, Świdnica 2005

(…)
Jeżeli chodzi o nas, to moja babcia Kunegunda Baziak pochodziła z Woli Kosnowej 
koło Łącka. Nie znałam Jej, bo zmarła, gdy byłam mała, wiem tylko, że było ich 
ośmioro, ale nigdy nie poznałam nikogo. Dwie siostry wyjechały do USA, bab-
cia była najmłodsza. Mój ojciec ur. w maju 1924 w Woli Kosnowej, jako młody 
chłopiec został zabrany do Niemiec na roboty przymusowe, następnie do obozu 
koncentracyjnego w Dachau, gdzie przebywał do końca wojny. Po wojnie mieszkał 
w woj. opolskim. Tam się ożenił. Ja urodziłam się w Głubczycach w 1951 roku. 
Zamieszkaliśmy w Świdnicy. (…)
Z rodziny, którą znam ze strony ojca, to kuzyn ojca zam. w Woli Kosnowa. Dowie-
działam się, że Pani nawiązała kontakt też z nimi. Wiem tylko, że Eugeniusz Baziak, 
biskup krakowski, był bratankiem mojego pradziadka. (…)
Pani Jolu, ja z bratem, jego syn i rodzina z Woli Kosnowej mamy czarne włosy, ga-
datliwi, pogodni, otwarci na świat i ludzi. Jeżeli i pani jest podobna, to może łączy 
nas nie tylko nazwisko. Bardzo bym chciała wiedzieć. 

Serdecznie pozdrawiam, M.W.

***
Władysław Baziak, Wałcz 2005

(…)
Otóż niewiele wiem, ponieważ, gdy powróciłem z wojska, zacząłem emigro-
wać po kraju. W górach nie było pracy. Matka wyszła za mąż drugi raz. Chcąc 
się uczyć i pracować wyjechałem w województwo wrocławskie, stamtąd po 
dwóch latach do Płocka i pracowałem w kombinacie petrochemicznym. Na-
stępnie wywędrowałem do Wałcza w 1965 r, obecnie jestem na emeryturze, 
mam czterech synów. 
Mój ojciec Baziak Wilhelm zginął w 1945 r., urodzony w 1915 r. w Zabrzeży. (…) 
Baziak Jakub, brat Wilhelma, młodszy od niego – nie żyje. Dziadek Baziak Marcin 
– żona Baziak Zofia z domu Rzepiel. Z opowiadań babci wiem, że mam rodzinę  
w Starym Sączu, lecz nigdy się nie skontaktowałem z nimi. (…) 
Ma Pani duszę poety, artysty. Na okładce książki „Wiersze wybrane” na foto-ładce książki „Wiersze wybrane” na foto- na foto-
grafii ma Pani ładną buźkę. … 

tu następują dane rodzinne… 
i pozdrowienia, W.B.
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***
Andrzej Baziak, Żagań 2005

Z relacji nieżyjącego już niestety mojego Ojca Wojciecha, wiem, że kiedyś, na początku  
chyba lat 90-tych, była Pani w Gostyniu, gdzie doszło do Waszego spotkania. (…) Ja też wiem 
sporo na ten temat, ale najwięcej wiadomości ma moja mama Jadwiga, z którą po otrzymaniu 
listu rozmawiałem, i która wyraziła zgodę na zajęcie się tematem. Podaję adres…
W latach 80-tych poszukiwaniem przodków zajmował się mój (też już nieżyjący) stryj  
Andrzej (prawnik, mieszkał w Warszawie) i zgromadził jakieś materiały. Wszystko to opowie 
moja Mama. O mnie i mojej rodzinie też na pewno wspomni.
Sam również jestem zainteresowany (…).
Ps. Podaję kilka adresów Baziaków na Dolnym Śląsku. Wszyscy oni prawdopodobnie 
są przesiedleńcami z Kresów, tak mi się wydaje. Moja Rodzina ze Złoczowa i Lwowa.

Łączę pozdrowienia, A.B.

***
Jadwiga Baziak, Gostyń 2005

(…)
Od 1992 roku zmarło dwóch braci, czyli mój mąż Wojciech i jego brat Andrzej. 
Andrzej mieszkał w Warszawie, gdzie się ożenił i miał jedną córkę przywiązaną do 
panieńskiego nazwiska. (…)
Mój teść Witold wiem, że miał siostry, ale czy miał braci nie kojarzę. Miał braci 
stryjecznych. Jednym z nich był arcybiskup krakowski Eugeniusz, drugi Zdzisław, 
mieszkali przed wojną w Stryju, on był urzędnikiem skarbowym. Dzieci nie mieli. 
Był też Mieczysław, który po wojnie mieszkał chyba w Wałbrzychu, ale ponieważ był 
przedwojennym komunistą, rodzina zerwała z nim wszelkie kontakty. Podobno moja 
teściowa po kryjomu przed mężem pomagała mu materialnie.
Teść mój był działaczem politycznym, ale antypiłsudczykiem popierał idee Dmo-
chowskiego, kandydował na posła, ale ze względów politycznych odpadł. Był wyso-
kim urzędnikiem pocztowym w Warszawie, a po ślubie w 1928 roku przeniósł się do  
Złoczowa, gdzie mieli swój dom.
Wiem jeszcze, że był jeszcze brat stryjeczny, który był profesorem gimnazjum  
w Zakopanem. Mieli syna też Andrzeja (trzeci w jednym pokoleniu). On mieszka  
w Gorzowie. Z rodziną Baziaków jest też związana miejscowość Szaflary.
Brat mojego męża Andrzej jeździł ze swoją córką na Podhale szukać „korzeni”. (…)
W rodzinie krążyła legenda o braciach Baziakach, którzy przywędrowali na Podhale 
z Węgier. Tam się pożegnali i rozeszli. Jeden z nich powędrował w te tereny, z których 
teść pochodził. (…)

Serdecznie pozdrawiam całą Rodzinę, J.B.
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***

Andrzej Baziak, syn Mieczysława, e-mail 2005

(…)
Baziaki zamieszkiwali nowosądeckie od wielu pokoleń. Zawsze mnie ciekawiło 
skąd przywędrowali: Słowacja, Węgry, Rumunia? Kiedyś mój ojciec poszukiwał 
krewnych w Rumunii w strefie węgierskiej, a także w Czechach lub na Morawach, 
a może Ukraina (Baziuk?)
Ciekawy jestem, jakie są wyniki Twoich poszukiwań. Czy Twa praca je zakończy, 
czy będziesz się tym interesowała nadal? 

Życzę powodzenia  
i pozdrawiam Ciebie i całą Rodzinę, A.B.

***
Bartłomiej Baziak, syn Andrzeja i Alicji, e-mail 2005

(…)
Z tego co wiem i pamiętam, nazwisko Baziak może pochodzić od biednych  
mieszkańców obecnych Węgier. (…)

Pozdrawiam serdecznie, B.B.

***
Taki jest oto plon korespondencji tradycyjnej, z wielkim dla mnie nośnikiem  
energii, lecz skromny objętościowo. Jak cenny, bezcenny. Zachowały się też  
nieliczne z tamtego czasu wydruki z poczty e-mail. Cała reszta bezpowrotnie zaginęła  
w wirtualnych chmurach internetu.
 

Przepraszam Moi Drodzy!
Nie byłam najwyraźniej w tym punkcie czasu, w którym zawraca się 
do początku, punkcie, który może się wydawać czarną kosmiczną dziurą, 
a jest tylko inną formą materii. 

Palimpsest, z którego usunięto pierwotny tekst 
i ponownie go zapisano, ale on jest.
Musiałam jeszcze nieco dorosnąć i posiwieć.

Dzięki promieniom nadfioletowym udało się odczytać m.in. 
De republica Cycerona czy Institutiones Gaiusa.
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DAWIDOWY SEN

Obudził się w kolibie. Choć sen był nad wyraz realny, nie umiał odpowiedzieć 
gdzie jest, który to boży rok. Śniła mu się wędrówka ze stadami przez wielki step, 
po górach, po przyleśnych polanach i skalistych przełęczach, rwące połyskliwe 
rzeki. Wszystko doświetlone wschodzącym słońcem, szczyty jeszcze w chmurach, 
mimo że stoki już ostre, budzące niewytłumaczalny lęk, ale i umiłowanie. Poczucie 
wielkiej nieskrępowanej wolności. Gdzie był? Gdzie jest? Pamięta małego paste-
rza, który grał tak, że go góry słuchały, a owce i inne bydło patrzyło ludzkim wzro-
kiem, a potem widział starego króla i wielkiego Goliata. Usłyszał niejasną obiet-
nicę czegoś wielkiego. Zasnął, jakby omdlał. Kolejne przebudzenie było bolesne.  
Pomyślał, że umiera. I co się stanie z tymi owcami? Co się z bydłem stanie? Pano-
wało wielkie milczenie, ale za szczytami toczyły się wojny i rzezie. Jego droga wiła 
się aż pod tron Boga, bo tam, za wierchami był ten Największy, od którego wszyst-
ko i owce, i on sam. Przekonany był o tym całym swoim jestestwem. Gdyby go 
ktoś zapytał, nie wiedziałby, co to jest miłość, ale to ona właśnie biła zza tamtych 
gór, gdzie przelewały się wojny. Zna przecież Najwyższego Pasterza. Ten Pasterz 
powiedział mu, że z jego marnych lędźwi zrodzi się ktoś ważny i uśmiechał się przy 
tym z dobrocią świetlistą niczym Słońce. A ono stało już wysoko. Nigdy jeszcze 
nie miał pod czaszką podobnych mgieł, przecież nie wypił gorzałki, ani zakurzył. 
Teraz słyszał tętent wielu koni, ich rżenie, odgłosy bitwy, ale to był jeszcze sen,  
z którego wolno się budził. Ot, trzeba do roboty, bo od próżnowania dziwactwa 
przychodzą. Do jego uszu dotarł wyraźny jęk, jakby człowieka. Nie widząc nic 
pognał przed siebie za głosem. Wspinał się. I wreszcie jest, ta najmniejsza ze stada, 
żywa, zapłakana, zaplątana w ciernie. Miał twarde dłonie i twarde serce, ale przy-
tulił ją, oswobodził i schodzili. Odtąd odmienił się, czuł godność i uzasadnienie 
żywota, a obietnica ze snu niosła go, jakby frunął. Popatrzył w niebo. Zobaczył 
ciężki obłok, który szybko wędrował, prowadząc. (Ten obłok, to zapewne chmura 
historii, która zaprowadzi nas w nieoczekiwane miejsca).
Owieczkę wypuścił gdzie bezpieczną była. Siadł na kamieniu, najbliższy liść przy-
sposobił i zagrał, zaklinając ulewę, zaś obok stali dziadowie i słuchali, słuchali  
w zamyśleniu wielkim, a za nimi przeszłość i przyszłość, przebrane w kobiety  
– staruchy i młódki, niektóre ciężarne. 
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ZNAD DUNAJU NAD DUNAJEC, MOŻE ZNAD MIRNY…

I tak to się zaczęło. Ponad dwanaście lat temu, vide pierwsze listy. Spotkanie  
z Wojciechem Baziakiem w Gostyniu obudziło we mnie poczucie winy i zaniedba-
nia, wynikającego z odstąpienia od poszukiwań rodzinnych. Minęło jednak jeszcze 
ponad dziesięć lat, gdy na portalu Kresy24 znalazłam wpis poszukiwań prapradziad-
ka Wojciecha. Podjęłam korespondencję w tej sprawie ze Staszkiem Kuligiem, 
który jest autorem anonsu. Równolegle udało się nawiązać kontakt elektroniczny  
z Andrzejem Baziakiem z Nowego Sącza. Dzięki digitalizacji ksiąg Liber Baptisatorum  
diecezji tarnowskiej przez Family Search lista z datami chrztów moich Baziaków 
systematycznie rosła, a wraz z nią pierwsze wnioski, spekulacje i tropy. Skąd nasz ród?

Name: Josephus Baziak 
Event Type: Baptism 
Event Date: 11 Mar 1784 
Event Place: Ochotnica Dolna, Ochotnica Dolna, Kraków, Poland 
House Number: 8 
Gender: Male 
Father’s Name: Mathias Baziak 
Mother’s Name: Margaritha Harlaconka 
Volume Beginning Year: 1784 
Volume Ending Year: 1820 

Page Number: 1 , GS Film number: 1896394 , Digital Folder Number: 004645552 , Image Number: 00005 
Other information in the record of Regina Baziak from Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books

Name: Regina Baziak 
Event Type Baptism 
Event Date 29 May 1790 
Event Place Kamienica, Kamienica, Kraków, Poland 
House Number 1 
Gender Female 
Father’s Name Florianus Baziak 
Mother’s Name Sophia Franczyk 
Volume Beginning Year 1787 
Volume Ending Year 1844 

Citing this Record, „Poland, Tarnow Roman Catholic Diocese Church Books, 1612-1900,” database, Family-
Search (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XP19-7V1 : accessed 9 December 2015), Sophia Franczyk  
in entry for Regina Baziak, 29 May 1790; citing Baptism, Kamienica, Kamienica, Kraków, Poland, volume years  
1787 - 1844, page 17, Tarnow Diocesan Archives, Tarnow; FHL microfilm 1,897,937.
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Nie sposób jednak nie rozjaśnić kilku ważnych kwestii. W połowie 1770 roku,  
a więc na dwa lata przed oficjalną umową rozbiorową, Sądecczyzna została wcie-
lona do Austrii (interesuje nas tu zabór austriacki) i tym samym jako jedna z pierw-
szych ziem odpadła od Rzeczypospolitej. W 1772 cała Galicja stała się częścią 
państwa zaborczego i z czasem zmienił się jej status administracyjny. Po kilkulet-
nim funkcjonowaniu powiatu sądeckiego w obrębie obwodu wielickiego, w 1782 r.  
na skutek reformy administracyjnej (polegającej na zlikwidowaniu w Galicji  
6 obwodów i 19 powiatów i zastąpieniu ich 18 cyrkułami) wprowadzono cyrkuł 
sądecki, największy powierzchniowo w Galicji Zachodniej.
Rejestracje metrykalne regulował dekretem z 11 listopada 1563 r. Sobór Trydencki 
dla całego Kościoła Powszechnego. Z tamtego okresu zachowały się nieliczne do-
kumenty. W konsekwencji I rozbioru Polski Austria zajęła Podole, część Woły-
nia ze Lwowem, Przemyślem i Tarnopolem, wcześniej już zajęte Spisz i Orawę, 
jak również tereny położone na południe od górnej Wisły – Galicję i Lodomerię.  
Od 15 marca 1782 r. księgi metrykalne prowadzili proboszczowie na podstawie 
konstytucyjnego aktu prawnego wydanego przez cesarza Józefa II. Proboszczowie 
parafii rzymskokatolickich stali się urzędnikami stanu cywilnego. Od 9 sierpnia 
1786 r. duchowny podlegał władzy kościelnej i państwowej. Wpisów dokonywa-

no osobno dla każdej wsi  
(parafii) w języku łaciń-
skim. Innowacją w stosunku  
do wpisów opartych na  
Rytuale Rzymskim i Rytuale 
Piotrkowskim było m.in. 
wprowadzenie numeru 
domu, w tym w księgach 
ochrzczonych.

Rody sądeckie, liczebność:
Adamik: 1040; Agaś:210; 
Bachta:870 (część rodu); 
Bacia:1280; Bawełkie-
wicz:270 –1 ród w Polsce; 
Baziak: 850 –1 ród w Polsce; 
Berdychowski:880… 
i dalej…
(forum.gazeta.pl › Forum› Społe-
czeństwo› Narodowość Słowiańska)

Okładka oryginalnej księgi 
założonej w 1786 r. 
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W roku 1782 cesarz Józef II 
wprowadził również obo-
wiązek posiadania nazwisk 
stałych (co nie oznacza, że 
protonazwisk nie używano, 
np. Jezusek czy Złyduch). 

Do chwili wprowadzenia metryk kościelnych miała miejsce znaczna płynność  
i zmienność nazwisk. Tak więc mamy cezurę czasową – podwójną niejako  
– w 1782 r. Dzięki pierwszym „odsłoniętym” datom i nazwom miejscowości mo-
żemy wstępnie rozrysować mapkę zasiedlenia rodu. Zaznaczam, wstępnie, bowiem 
czekają nas niespodzianki i późniejsze uzupełnienia:

Ochotnica Dolna
1784 dom nr 8 Mathias Baziak + Margaritha Harlaconka, syn Josephus (?)
1788 dom nr 8 Nicolaus Baziak + Teresa Tomasko, córka RozaliaTylmanowa
1784 dom nr 8 Mathias Baziak + Margaritha Harlaconka, syn Josephus (?)
1788 dom nr 72 Hiacy Baziak + Margaritha Havlak, syn Stanislaus

Tylmanowa
1784 dom nr 8 Mathias Baziak + Margaritha Harlaconka, syn Josephus (?)
1788 dom nr 72 Hiacy Baziak + Margaritha Havlak, syn Stanislaus

Kamienica
1787 dom nr 8 Simon Baziak + Ewa Migacz, syn Adalbertus
1790 dom nr 1 Florianus Baziak + Sophia Franczyk, córka Regina

Maszkowice
1790 dom nr 14 Petrus Baziak + Sophia Kwicionka, syn Adalbert
1792 dom nr 17 Antonius Baziak + Regina Slabazsowka, syn Jacobus

Roztoka k. Łukowicy
1785 dom nr 12 Adalbertus Baziak + Brygida Piszczek, syn Andreas
1789 dom nr 16 Paulus Baziak + Cunegundis Odrobina, córka Thekla

Zagorzyn 
1786 dom nr 9 Franciscus Baziak + Agnes Rusnarczyk, córka Agatha

Pomijając dość wysoki numer domu w Tylmanowej w niedalekim odstępie cza-
su (1784 – dom nr 8; 1788 – dom nr 72) zauważamy bardzo niskie numery: „1”  
w Kamienicy, „8” w Ochotnicy Dolnej, Tylmanowej i Kamienicy, „9” w Zagorzy-
nie, „12” i „16” w Roztoce oraz „14” i „17” w Maszkowicach, zaś numerację dy-
mów (domów) wprowadzono ok. 1698, bazując na wiedzy o kolejności zabudowy. 
W Księgach józefińskich i Status Animarum numery domów odgrywają zasadniczą 
rolę. Interesujące – numeracja w Sądeckiem zachowała się po dzień dzisiejszy, 

Fragment wpisu w metryce józefińskiej. Przy braku odpowied-
nich ksiąg metrykalnych metryka służy do badań genealogicznych.
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co pozwala rozwiać wątpli-
wości przy powiązaniach 
rodzinnych. Nowe chałupy 
stawiano nieopodal starych 
i numerowano w kolejności 
budowy, czyli dom nr 85 
powstawał np. obok nr 83, 
a wcześniejszy nieopodal 
19, na tej samej roli. Teraz 
nie pozostaje nam już nic 
innego, jak zbliżyć się hi-
storycznie i topograficznie 
do „gniazd”.

Podążając tropem wg Map-
ki nr 1: Ochotnica Dolna, 
Tylmanowa, Kamienica, 
Maszkowice, Młyńczyska, 
Zagorzyn i Zalesie, po-
szukując poszczególnych 

Widok z Wieli k. Maszkowic, Maszkowice 85

Mapka 1

Zalesie 1731 Iohannes
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dymów z ok. 1786 r., nieodmiennie wspinamy się po nieutwardzonych do dnia 
dzisiejszego (w przewadze), wijących się niczym zaskrońce, dróżkach, powyżej 
miejscowości. To przysiółki, inaczej wyrębki lub zarębki (miejsca pierwotnie 
wyrąbane lub wypalone w puszczy). Pytanie, kim byli ci osadnicy, którzy mu-
sieli wśród przepastnych lasów uczynić sobie nieco miejsca na ziemi? Co wiemy  
o Ochotnicy Dolnej? – Położona w sercu Gorców łączy przysiółki wtulone  
w doliny potoków: Furcówki, Forędówki, Jaszcza i Jamnego lub te – rozsiane wysoko 
na gorczańskich stokach. Według lustracji z 1765 r. do starostwa czorsztyńskiego 
należały: Krościenko, Szczawnice Niżnie i Wyżnie (ról 10, zagród 8, młynów 2);  
Tylmanowa. Ligaszowa i Kłodne (ról 18, zarębków 4, zagród 6, młyn jeden); Ochot-
nica (ról 44, młyn jeden); Maniowy (ról 21); Huba (zagród 5); Sromowce niźnie  
i średnie (ról 12); Sromowce wyżnie (ról 10, Zagród 7); Kluszkowce (ról 12, zagród 
9); Hałuszowa (rola 1, zagród 6); Krośnica (zarębków 14); Mizerna (zarębków 7); 
Tylka (zarębków 6, młyn 1); Grywałd (ról 9) i Czorsztyn (Zbiór dokumentów ma-
łopolskich, t. VI, Wrocław 1974). Naszą Ochotnicę otaczają szczyty Kiczory (1282 
m n.p.m.), Jaworzyny (1288 m n.p.m.) i Przysłopu (1165 m n.p.m.) od północy 
oraz grzbiet pasma Lubania z Runkiem (1105 m n.p.m.) od południa. Przepast-
ne doliny i znaczne różnice wysokości nadają tej części kraju niepowtarzalny  
krajobraz. Stoki gęsto zalesione, kryją liczne polany pasterskie. Polany reglowe  

Ze wzgórza nad Zabrzeżą spoglądając na Dunajec
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powstały wskutek kilku-
setletniej gospodarki pa-
sterskiej. Pastwiska sytuują 
się blisko dna dolin, które 
służą i służyły onegdaj do 
komunikacji. Przez Prze-
łęcz Knurowską przecho-
dzi dziś unikatowa droga, 
a przez Tylmanową-Rze-
kę wiódł szlak, nazywany 
niegdyś drogą królewską. 
Najstarsza wzmianka o rze-
ce Ochodnik znajduje się  
w akcie lokacyjnym  
Tylmanowej z 1336 r.,  

a o wsi już w 1413, lokowanie jej nie było aktem jednorazowym, bowiem Ochot-
nica przywilej lokacyjny w 1416 r. uzyskała od Władysława Jagiełły, konkretnie 
miał ten przywilej otrzymać Dawid Wołoch (Kraków, 20 marca 1416, w piątek po 
niedzieli suchej) i w razie zagrożenia zamku w Czorsztynie powinien był ze swoimi 
ludźmi stawiać się „omnes Valachi et incolae villae praedictae”. 

Droga prowadząca do domu nr 1 w Kamienicy

 Kamienie w rzece Kamienicy
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Przeto My Władysław z łaski Bożej król Polski, także Ziemi Krakowskiej, Sandomierskiej, 
Sieradzkiej, Łęczyckiej, Kujawskiej i Litwy książę najwyższy, Pomorza i Prus Pan i dzie-
dzic oznajmiamy komu należy wszystkim obecnym i przyszłym czytającym ten dokument, 
że ma się nadanie, którym to sposobem pragniemy przywrócić do używalności niezago-
spodarowane tereny naszego królestwa i dochód z nich szczęśliwie powiększyć, zgodnie  
z prawem z pilności i rozsądku dla Dawida Wołocha, naszego wiernego, dajemy, potwier-
dzamy i chętnie udzielamy wiele uprawnień jak sołectwo w wiosce naszej Ochodnicza (…) 
wieczyście i na zawsze. 
Dawid otrzymał dwa łany, karczmę i młyn, wolność od świadczeń, prawo po-
lowania i łowienia zwierząt dzikich, ponadto łowienie ryb w rzece Ochotnicza.  
Do obowiązków Dawida należało oddawanie czwartej części z polowania, a jego 
ludzie winni „uiścić około św. Marcina daninę trzech baranów lub kóz i trzy wiel-św. Marcina daninę trzech baranów lub kóz i trzy wiel- daninę trzech baranów lub kóz i trzy wiel-
kie sery od stu owiec bądź kóz. (…) Oprócz tego na św. Wojciecha każdy mieszka-św. Wojciecha każdy mieszka- każdy mieszka-
niec wymienionej wsi posiadający stada owiec bądź kóz da sołtysowi małą kózkę 
lub baranka. (…) Dalej następują powinności związane z wyprawami wojennymi  
i zapewnienie, że wiecznie czynimy wolnymi mieszkańców wyżej wymienionej wsi  
i sołtysa od wszelkiej władzy sądowniczej i zwierzchności wszystkich…” (Przekładu 
 z tekstu łacińskiego dokonał Stanisław Czajka, żródło: Archiwum Akt Dawnych  
miasta Krakowa, sygn. AD 79, s. 1067-1069, 1607). Stanisław Czajka podaje, 
iż Wołosi przybyli na Sądecczyznę najpóźniej w 1406 r. W Liber retaxationum  

Droga do przysiółka Baziaki w Zalesiu... i starsza tam zabudowa
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z 1529 r. widnieje sformułowanie in Ochotnicza a Valachis, w rejestrach pobo-
rowych oprócz kmieci (siodlaków), zagrodników (zarębników) i komorników  
wymieniane są dworzyszcza wołoskie (Zbiór dokumentów małopolskich, t. 6,  
Wrocław 1974, s. 279). W lustracjach 1616-1620 i 1627-1629 wieś została nazwana 
Ochotnicą Wołoską, natomiast w lustracji 1659-1664 nie ma już przymiotnika Wołoska  
i streszczenia aktu z 1416 r. (Atlas Historyczny Polski. Województwo krakowskie  
w drugiej połowie XVI wieku, cz. II komentarze, indeksy, Warszawa 2008).  
Ochotnica Górna, dawniej jeden z przysiółków Ochotnicy zwie się – Babieniec, 
(pierwotnie Babiniec), dawniejsza wieś, której zasadźcą był Walenty Ochotnicki, 
sołtys Ochotnicy w latach 1566-1578. W języku serbskim słowo to oznacza halę wy-
pasową, pastwisko górskie (Słownik języka polskiego Samuela Bogusława Lindego),  
co potwierdza, że były tu wołoskie pastwiska. Nazwa dotrwała w określeniu jed-
nego ze szczytów i otaczających go polan – Wierch Babieniec. Pieśni, śpiewane 
do dziś, przypominają o wołoskim rodowodzie. Na Wierchu Babieniec wystę-
powało unikatowe zjawisko budowania szałasów z kamienia, przyniesione przez  
Wołochów z obszaru Bałkanów. W 1578 r. dotychczasowe prawo wołoskie zniesiono  
i ludność zmuszono do pańszczyzny, wyłączając „wolaków” – czyli ludzi zwol-
nionych z obciążeń z tytułu nowego zasiedlenia. W XVI w. tylko w kilku przypad-
kach odnotowano nazwiska polskie, pozostałe były bałkańskiego i ruskiego pocho-
dzenia, np. Janczura, Turek, Rusnak. Ślady po tej ludności pozostały w nazwach 
grzbietów górskich, polan, ról i przysiółków, w słownictwie i gospodarce. 

Nowy dach na starych balach – Ochotnica Dolna
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Język wołoski nie został do tej pory dostatecznie zbadany. Dialekty wołoskie wywodziły się z łaci-
ny; będąc kontynuacją łaciny ludowej. Powstał wśród zromanizowanych Ilirów i Traków, zapewne  
na terenach Epiru, Tesalii i zachodniej Macedonii. Około VI w. Wołosi przekroczyli Dunaj, a ich język 
uległ wpływowi języka napływających z północy Słowian. Proces ten pogłębiło również przyjęcie 
chrześcijaństwa z językiem obrzędowym staro-cerkiewno-słowiańskim. .Wymieszanie się czynników 
iliryjskich, trackich, romańskich, słowiańskich, greckich oraz tureckich (Protobułgarzy) przesądziło 
o kreolskim charakterze języka wołoskiego. Współcześnie funkcjonują cztery języki wschodnioro-
mańskie wyodrębnione, jak się sądzi, z języka wołoskiego: dakorumuński, czyli rumuński i mołdaw-
ski, arumuński, używany przez Arumunów, zamieszkujących Grecję, Albanię, Rumunię, Macedonię, 
Bułgarię i Serbię, meglenorumuński, używany przez Meglenorumunów (sami nazywają się Vlasi) 
zamieszkujących Grecję i Macedonię, istrorumuński, używany przez Istrorumunów zamieszkujących 
Chorwację.
Na skutek trwających od XII do XVI wieku migracji i osadnictwu Wołochów na obszarze Karpat licz-
ne słowa wołoskiego pochodzenia zostały zapożyczone do większości języków Europy Środkowej, 
szczególnie do dialektów języka ruskiego oraz do gwar góralskich. Przykładowo w gwarze górali 
pozostały: baca – główny pasterz, bryndza – ser owczy, gielet – naczynie do dojenia owiec, honielnik 
– pomocnik pasterzy, jarka – owca, która nie miała młodych, juhas – pomocnik bacy, kierdel – stado 
owiec, klag – podpuszczka z żołądka cielęcego, koliba – przenośny szałas, nocowali w nim pasterze.

Wysokie kontrybucje wojskowe na rzecz różnych wojsk ochotniczanie płacili  
w czasie potopu szwedzkiego, płacili ponadto na rzecz zamku czorsztyńskiego, 
na rzecz starostwa, sołectwa i proboszczowi w Tylmanowej. Płacili i później, gdy 
stacjonowały tam chorągwie tatarskie i wołoskie (1662). Wojsko wielokrotnie  
w krótkich odstępach czasowych zabierało tzw. „chleb zimowy” najczęściej siłą, 
czyli produkty rolne, żywy inwentarz i gotówkę (patrz: Stanisław Czajka, Ochotnica 
dzieje gorczańskiej wsi 1416-1986, s. 44-49).

Nowy przywilej, a właściwie potwierdzenie starego użytkowania gruntów, lasów  
i polan przez mieszkańców wsi nadał Michał Korybut Wiśniowiecki w Warszawie, 
11 grudnia 1670 r. W Castrensia Sandecensia Relationes z 1615 r. odnotowano, 
iż m.in. na stokach w jednej trzodzie liczba owiec wynosiła jeszcze 900 sztuk,  

Wchodzimy do środka?
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a w innej 72, nie licząc cieląt, jałówek, koni, kóz i wołów. Na Studzionkach na 
przykład szałas i dobytek swój mieli Posadowski i Groń. Z tegoż katastru wiemy, 
że ludność wołoska trudniła się wyłącznie pasterstwem. Osadnictwo na polanach 
w Ochotnicy Dolnej ma w przewadze charakter jednodworczy, co sprzyjało ukry-
waniu się zbójników w okresie zimowym, o których warto opowiedzieć słów parę 
dobrych, co uczynimy w innym miejscu. Tutaj tylko sygnał, że  XVI i XVII w., 
z tego terenu wywodzi się kilku sławnych zbójników, m.in. Bródka i Łazarczyk 
oraz przywódca buntów chłopskich, Jan Czeczuga. W wieku XVIII zaś działał tu 
najsłynniejszy zbójnik Podhala, Józef Baczyński. Tymczasem do 1621 r. sołectwo 
pozostawało w rękach potomków wołoskich (Jakub Ochotnicki), by następnie 
przechodzić w ręce kolejne – szlacheckie. Pod koniec XVI w. zaczęto już zajmo-
wać się uprawą roli i nieco później pszczelarstwem. Miejscowość zachowała na-
dal układ łańcuchówki wołoskiej, o zabudowie wzdłuż doliny rzeki, z osiedlami  
w dopływach oraz licznymi przysiółkami, gospodarstwami położonymi na daw-
nych zarębkach i na polanach. Prawo w stosunku do wspomnianych zarębków  
z dużym prawdopodobieństwem nie było bardzo długo uregulowane, a ludność 
nie zamierzała dopuścić do ujawnienia ukrytych w lasach gruntów. Powstały sądy 
rugowe i urząd rugownika-donosiciela. Obciążenia w trudnych czasach skutkowa-
ły wieloma buntami antyfeudalnymi chłopów, a przeciw „gwałtom” urzędników 
szerzyły się skargi, odwety i zbiegostwo. W XVIII w., z powodu napływu ludności 
polskiej, Wołosi i Rusini stanowili już mniejszość. Wojsko austriackie wkroczyło 
na tereny czorsztyńskiego w 1770 r., co usankcjonował zabór w 1772 r. Staro-
stwo przestało istnieć w 1811 r. i wieś przeszła w posiadanie skarbu austriackiego,  
zaliczona do tzw. „dóbr kameralnych”. 

Pod panowaniem zaborcy doszło do zmian w życiu społecznym i kulturalnym całej 
Galicji, w tym również Sądecczyzny, która, stanowiąc administracyjnie i kulturo-
wo część Galicji, rozwijała się własną drogą. W pierwszych latach panowania au-
striackiego nastąpiły też zmiany w strukturze narodowościowej i religijnej. Cesarz 
Józef II w latach 1781 i 1788 sprowadził osadników niemieckich z terenów Nadre-
nii, Badenii, Hesji, a także Śląska i Węgier, którzy na korzystnych warunkach po-ąska i Węgier, którzy na korzystnych warunkach po-korzystnych warunkach po-
częli osiedlać się w m.in. w Nowym Sączu i okolicznych wsiach (m.in. Chełmiec,  
Biczyce, Stadła, Podrzecze, Świniarsko, Gołkowice, Barcice, Dąbrówka, Biego-
nice, Kadcza i in.). Byli oni w przewadze wyznania ewangelicko-augsburskiego. 
Zajmowali się rolnictwem, hodowlą oraz rzemiosłem. Zlikwidowano dobra kró-
lewskie, kasacie uległy olbrzymie dobra klasztorne. Los mieszkańców Ochotnicy 
do końca XIX w. był niewiarygodnie trudny. 
Ślad po Baziakach w Ochotnicy Dolnej urywa się w 1788 r., zaś w Tylmanowej 
wiek później – w 1890. Nie ustalimy dziś czy w Tylmanowej się rodzili, czy tyl-
ko byli chrzczeni nowonarodzeni, bowiem w Ochotnicy Dolnej parafia nie ist-
niała, ponadto zdygitalizowano, zapewne pomyłkowo, wpis podwójny w obu 
miejscowościach z 1784 r. dom nr 8 Mathias Baziak + Margaritha Harlaconka,  
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syn Josephus (?) Parafia w Tylmanowej istniała przed 1350 r., pierwotnie nazywała 
się Villa Ywconis i należała do dekanatu długopolskiego Longus Camopus (Dłu-
gopole k. Nowego Targu), archidiakonatu sądeckiego, biskupstwa krakowskiego, 
tak przynajmniej podaje Jan Długosz. We wsi w XV w. stał drewniany kościółek 
pod wezwaniem św. Mikołaja, ufundowany przez klaryski. Tylmanowa stanowi-św. Mikołaja, ufundowany przez klaryski. Tylmanowa stanowi-laryski. Tylmanowa stanowi-
ła parafię dla Ochotnicy również po pobudowaniu tam przez chłopów i sołtysa  
w 1566 kościoła. Mimo tego miejscowość należała do tylmanowskiej parafii aż 
do 1925 roku. 29 IV 1756 – z powodu pożaru kościoła – zniszczeniu uległy księgi 
parafialne oraz dokument fundacyjny kościoła w Tylmanowej, a 1 II 1813 r. ogień 
strawił doszczętnie świątynię w Ochotnicy Dolnej.
Lokalizując numerację domów (48, 49, 55, 72) można wysnuć przypuszczenie,  
iż urodzenia dotyczą Ochotnicy Dolnej i osiedla Marciny, niedaleko miejsca, gdzie 
dane mi było gościć przy stole zastawionym specjałami własnej produkcji, z wyro-

bami z gospodarstwa, w scenerii poroży wiszących na ścianach, bowiem mąż i teść 
sporo polowali. Na przeciwległym wzgórzu, wysoko, stoi kapliczka z Chrystusem 
Zmartwychwstałym błogosławiącym obejście i samotnie już mieszkającą w nim 
Kunegundę (ur. 1904). Pomysłodawcą i animatorem kapliczki był śp. Jan Rusnak, 
małżonek. Wspomniała, iż rodzina ze strony męża pochodziła z Wołynia, a sama 
bardziej pamięta siostry, ponieważ jako dziecko wychowywał ich dziatki.
Niestety nie dotarłam do skansenu w Studzionkach, gdzie funkcjonuje prywatna 
ekspozycja, założona jeszcze w latach 50. XX w. przez Zygmunta Stypę, skrzyp-
ka-wrażliwca na piękno Gorców, który realizował etnograficzne plany aż do swo-
jej śmierci (w 2002) – mówiąc: „Gdy Pan Bóg tworzył Świat, nie na wszystko 
miał czas. Pewne miejsca jednak sformował własną ręką – exemplum Studzionki”.  

Od prawej: Gospodyni Kunegunda, Baziaconka Józefa z Zabrzeży i autorka. Trzy Baziaconki w 
domu Kunegundy w Ochotnicy Dolnej
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Od 1994 r. siostrzeniec, Wojciech Muleta, wraz z Natalią kontynuują dzieło, rozpo-
częli też budowę kaplicy, w której w 2009 r. się pobrali. W 2008 odkupili od rodziny 
Królczyków z Ochotnicy Górnej-Jaszczego starą kuźnię. Przypomniała mi się ta 
informacja, gdy szukałam najstarszych zabudowań w Ochotnicy Dolnej. Dotarły 
do mnie wieści, że tę czy tamtą chałupę właśnie zburzono, ale znajdzie się może 
jeszcze coś do kupienia. – Czy jestem zainteresowana?
 
Pewnego popołudnia spotkałam się z Mirą, mieszka w Lublinie, była u swojej  
Rodzicielki w Bydgoszczy. Rozmawiałyśmy o literaturze, nad czym obie obec-
nie pracujemy. Zarysowałam Jej klimat tej książki, dodałam kilka refleksji natury  
ogólnej. Powiedziała: – Trochę powiększyła ci się Ojczyzna. Miała rację.

Gospodarze zachęcali do fotografowania obejść, góralska gościnność
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WOŁOSKI ETNOS, CZYLI MUZYKA POCHODZI Z NIEBA. 
WOŁOSI OJCE NASI

Wołosi, etnos tajemniczy i naukowo nie do końca zbadany. Temat przepastny,  
a horyzont naukowy daleki i zależny od założeń badacza, stanu jego wiedzy, od jego 
nacji i tezy, którą próbuje udokumentować. Każdy chciałby w chwili obecnej Woło-
chów mieć tylko dla siebie: głównie Rumuni, ale i Słowacy, Chorwaci, Węgrzy, Ser-
bowie, Czesi, Ukraińcy, Polacy, Albańczycy, choć nie było na to pełnej zgody do końca  
XX w., szczególnie w kręgach katolickich. Nazywano ich dość niepochlebnie, 
najpierw z powodu nieokreślonej wiary. Nie jest to prawdą, jak się okazuje. 
Źródła pisane oczywiście istnieją, ale i one podlegają subiektywnej interpretacji. 
Uzupełniają je źródła archeologiczne, mitologie oraz legendy. Z tej grupy, po-Z tej grupy, po-
dobno, wywodzili się m.in. cesarze rzymscy i bizantyjscy: Aurelian, Klaudiusz II,  
Dioklecjan, Justynian I. Wołosi nie kojarzą swojej historii, łatwo ulegają teoriom 
o takim czy innym pochodzeniu, np. rosyjskim, chorwackim czy ukraińskim. Nie 
pamiętają dziejów historycznych, mają silne poczucie wolności (Illiria – „kraj 
wolnych ludzi”), szybko się asymilują. Najbliżsi prawdy są ci badacze, którzy 
mimo żmudnych dociekań ostrożnie wyrzekają się absolutnej pewności ową sta-
rą mądrością greckiego filozofa Sokratesa, bowiem historia – pani zazdrosna – 
pilnie strzeże tajemnic alkowy i niechętnie godzi się na współpracę.
Nas tu interesuje kontekst wędrówki i przybysza, nie obcego i nieznajomego  
(jak definiują niektórzy autorzy haseł w encyklopediach). Warto zauważyć brak 
granic dla wartkich rzek, wyniesień górskich, wiatrów i deszczów. Nie może być 
obcym człowiek gór w górach czy pasterz w dolinach, wreszcie rolnik na polach. 
Posiadanie ziemi, gdy człowiek uznał ją za własną, gdy zaczął wytyczać granice, 
wiązało się ze zdobywaniem, często z przelewem krwi. 

Słowo Vlach pochodzi od germańskiego/celtyckiego walh/wealh „obcy”, „nieznajomy”. oznaczają-
cego początkowo człowieka mówiącego po celtycku, później po „romańsku”. Jest egzoetnonimem. 
‚Wołochami’ określano zarówno pasterzy górskich, jak i przybyszów z południa, przy czym terminem 
tym obejmowano również Serbów. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wołosi)

Hipotetyczne trasy migracji:
– Wołosi wywodzą się z południowych Bałkanów, przywędrowali na tereny obec-
nej Rumunii na przełomie I/II tysiąclecia n.e. Za kolebkę Wołochów przyjmuje się 
obszary Macedonii, Serbii i Bułgarii. 
– Według teorii dakorumuńskiej Wołosi są ludnością autochtoniczną z Mołdawii, 
Wołoszczyzny i Siedmiogrodu – tereny dzisiejszej Rumunii. Może kolebką Woło-
chów jest jednak Epir?
Skróty i uproszczenia służą jedynie zarysowaniu niezwykle złożonego pro-
blemu i nawet źródła pisane nie oferują wiarygodnego rozpoznania ze względu  
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na nieprecyzyjną terminologię i ograniczoną percepcję autorów. W trakcie zgłę-
biania tematu rodziło się coraz więcej pytań i wątpliwości. Jak zaznacza Ilona  
Czamańska: „Kiedy i jak Wołosi znaleźli się na Bałkanach i w Europie Środkowej 
pozostaje więc tajemnicą”.

W którym kierunku bije moje serce, dokąd podąża?

Najstarsze pisemne wzmianki o Wołochach pochodzą z terytorium południowych 
Bałkanów i znajdują się w źródłach bizantyńskich (cesarza Konstantyna Porfi-
rogenety). W VIII w. kroniki odnotowały w Macedonii Egejskiej miejscowość 
Vlahorinhini. Znajdujemy też informację o „wędrownych Wołochach” (Βλαχων 
όδιτων) w roku 976. Między jeziorem Prespa (współczesna Macedonia) a miastem 
Kastoria (współczesna Grecja) pozbawili oni życia Dawida Komitpulę, brata cara 
bułgarskiego Samuela – najstarszego syna feudała macedońskiego, o czym donosi  
Georgios Kedrenos. Kekaumenos twierdził, w XI w., że Wołosi są potomkami Daków  
i Bessów, którzy znad Sawy zostali przepędzeni przez Serbów na tereny Macedonii  
i Tesalii. Pewna część Wołochów w X w. miała przenieść się na południe,  
na obszary współczesnej Grecji, zachowując jednak łączność z pozostałymi na 
północy. Ale… 
Kolejne bizantyjskie źródła pisane odnotowują ekspansję Wołochów: 1094 – góry 
Bałkan; osadnictwo wołoskie poświadczone jest także ze Świętej Góry Athos, 
skąd zostali jednak wygnani w 1105 roku; 1164 – Dobrudża; 1202 – Karpaty 
Południowe (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wołosi). 

Z lewej mapka z zarysem hipotezy południo-
wobałkańskiej, by Piotr Kłapyta, (http://www.
porozumieniekarpackie.pl/195,a,wolosi-nomadzi-
balkanow-i-ich-rola-w-kolonizacji-luku-karpat.
htm; z prawej rumuński tradycyjny, hipotetycz-
ny model etnogenezy Wołochów i Rumunów,  
by Bogdan Giuşcă, 2005, https://pl.wikipedia.org/
wiki/Rumuni)
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Anna Komnena, za panowania swojego ojca, Aleksego, uważała ich za Myzów, 
koczowniczy lud od dawna zamieszkały na tym terenie. We wschodniej części  
Półwyspu Bałkańskiego przemieszani byli z zeslawizowanymi Bułgarami, Pieczyn-
gami, a później Kumanami, zwanymi też Kipczakami albo Połowcami. W 1185 r. 
na terenie Państwa Bułgarskiego wybuchło powstanie przeciw Bizancjum, w efek-
cie którego władcy przyjęli tytuł cara Wołochów, Bułgarów i Kumanów – Impera-ładcy przyjęli tytuł cara Wołochów, Bułgarów i Kumanów – Impera-adcy przyjęli tytuł cara Wołochów, Bułgarów i Kumanów – Impera-
tores Bulgarorum et Blachorum. Nie mogę się oprzeć zacytowaniu kilku ważnych, 
moim zdaniem, szczegółów: „W 1203 roku car bułgarski Kałojan w liście do pa-
pieża Innocentego III pisał, że panuje on nad Bułgarami i Wołochami, podobnie jak 
jego przodkowie, carowie Symeon, Piotr i Samuel, czyli władcy jeszcze pierwszego 
państwa bułgarskiego w X-XI w. Mało tego, w korespondencji między papieżem  
a Kałojanem pojawiło się po raz pierwszy określenie Vlachia, czyli Wołoszczy-
zna. Car bułgarski wysyłał do papieża arcybiskupa Bułgarii i Vlachii, Bazylego,  
z kolei Innocenty III, w swojej bulli z 25 lutego 1204 roku przyznawał Kałojanowi 
koronę królewską i ustanawiał kościół rzymsko-katolicki dla prowincji Bułgarii  
i Vlachii. Można z tego wyciągnąć wniosek, że w skład państwa bułgarskiego 
wchodziło wówczas terytorium na tyle gęsto zasiedlone przez Wołochów, że okre-
ślano je mianem Vlahii, że musiało mieć ono jakieś konkretne ramy administracyj-
ne skoro określano je mianem prowincji. Wypada teraz zadać sobie pytanie gdzie 
znajdowała się owa prowincja Vlahia? W świetle znanych materiałów źródłowych 
istnieje kilka możliwości wyjaśnienia tego zagadnienia. Pierwsza możliwość wią-
że się z faktem, że w ostatnim okresie istnienia pierwszego państwa bułgarskiego  
i na początku istnienia drugiego państwa bułgarskiego w skład Bułgarii wchodziły 
również ziemie macedońskie gęsto zamieszkałe przez Wołochów. Nie można też 
jednak wykluczyć, że w skład Bułgarii okresowo wchodziła także Nizina Woło-
ska, choć nie ma takiego źródła, które wspominałoby o tym wyraźnie. Nie wiemy 
dokładnie, kiedy Wołosi skolonizowali tę nizinę, niewątpliwie jednak w XIII w. 
ten proces był zakończony. W połowie tego stulecia pojawiły się tam wołoskie 
struktury państwowe, księstwa Seneszlaua i Litovoia, a później trwałe już księ-
stwo Wołoszczyzny. Choć wszystkie te państwa były wówczas zależne od Węgier, 
wiele wskazuje na to, że terytorium Wołoszczyzny było wcześniej silnie zwią-
zane z Bułgarią. (…) Hospodarowie wołoscy, podobnie jak bułgarscy Asenowi-
cze, obejmując władzę przyjmowali imię Jan. (…) Wprawdzie ziemie bułgarskie,  
to w przeważającej mierze terytoria górskie, które także były, przynajmniej w czę-
ści, zamieszkałe przez ludność wołoską, to jednak wydaje się najbardziej prawdo-
podobne, że prowincja Vlachia, wchodząca na początku XIII w. w skład państwa 
bułgarskiego, to późniejsza Wołoszczyzna. Po 1241 roku ziemie te odpadły  
od Bułgarii i w ostatnim ćwierćwieczu XIII stulecia znalazły się pod nominalnym 
zwierzchnictwem Węgier” (Ilona Czamańska, Wołosi – strażnicy gór, w: Pierwsze 
wydanie Kalendarza Pasterskiego na 2014 r.). W 1308 r. powstał anonimowy Opis 
Europy Wschodniej donoszący o ruchach „pasterzy Rzymian” na ziemiach mię-
dzy Macedonią, Achają i Tessaloniką. Po rozbiciu przez Normanów Cesarstwa  
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Bizantyjskiego w Tesalii i Epirze powstała Wielka Wołoszczyzna. „To Tesalię okre-
ślano w XIII w. mianem Wielkiej Wołoszczyzny. W średniowieczu termin wielki  
w odniesieniu do terytorium oznaczał zarówno powierzchnię, zwłaszcza w porów-
naniu z innym, mniejszym terytorium, określanym, jako mały, jak też i ojczyznę 
– miejsce, z którego odbywała się dalsza migracja. W tym wypadku możliwa jest 
zarówno jedna, jak i druga interpretacja. Mała Wołoszczyzna też znajdowała się 
niedaleko w Etolii” (Ilona Czamańska, Wołosi – strażnicy gór, w: Pierwsze wyda-
nie Kalendarza Pasterskiego na 2014 r.). Należy wspomnieć także o Zbiorze praw 
Stefana Duszana (Dušanov zakonnik), zbiorze prawa serbskiego wydanego przez 
cara w 1349 r., wskazującym na bizantyjską proweniencję. 

Na pograniczu macedońsko-albańsko-greckim, zwłaszcza w Moskopolu, na tere-
nie dzisiejszej Albanii, kupcy wołoscy prowadzili ożywiony handel swoimi pro-
duktami. W 1789 r. miasto spłonęło, a bogatsza ludność (Cincari) przeniosła się 
na ziemie macedońskie, do Wołoszczyzny. Wołosi (Maurovlachi, inaczej „Czarni 
Wołosi”) zasiedlali również chorwacką część Gór Dynarskich i tereny nad Adria- Gór Dynarskich i tereny nad Adria-ch i tereny nad Adria-
tykiem, tam ulegali asymilacji z rzymsko-katolickimi Chorwatami. Jedynie Woło-
si, którzy zasiedlali półwysep Istria byli enklawą swojej kultury i języka (XV-
-wieczna migracja z wysp na Adriatyku).
W średniowieczu Wołosi pasali owce na terenach Siedmiogrodu jeszcze przed Ma-
dziarami. Powieść minionych lat (ruska) z przełomu XI i XII stulecia wspomina,  
że Wołosi zajęli ziemie słowiańskie, na które później przybyli Węgrzy. Podano tam, 
że przybyli po Słowianach, a Węgrzy opanowywali te ziemie dwukrotnie. „Anoni-przybyli po Słowianach, a Węgrzy opanowywali te ziemie dwukrotnie. „Anoni-
mowa kronika króla Béli, nazywana inaczej Gesta Hungarorum, podawała, że mię-
dzy Dunajem a Cisą zamieszkiwali Słowianie, Bułgarzy i Wołosi. Tych ostatnich 
określała mianem „pasterze Rzymian”, a terytorium Panonii – pastwiskiem Rzymian. 
Według kroniki Szymona z Kézy, Wołosi mieli zająć ziemie Panonii opuszczone  
i zniszczone przez Hunów. Jeśli istotnie tak było, świadczyć by to mogło o uprawia-
niu przez nich nie tylko górskiego, ale i nizinnego pasterstwa” (Ilona Czamańska, 
Wołosi – strażnicy gór, w: Pierwsze wydanie Kalendarza Pasterskiego na 2014 r.). 

Wesele wołoskie, lata 20. XX w. 
Lužná, www.karpaty.pl                                             

Węgry. Święto po „bemérés” (pomiar mleka owczego), 
Szászfenes,. fot. László K. Kovács, 1943  
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Wołosi zamieszkiwali całe 
Karpaty, najliczniej Maramu-
resz, ale też zaczęli zasiedlać 
Nizinę Wołoską i Wyżynę 
Mołdawską. W XIV w.  
Tatarzy wycofywali się stąd  
z powodu „czarnej śmierci”. 
Na wyludnionych terenach 
po odejściu Mongołów mię-
dzy Karpatami a Dunajem 
i Dniestrem powstało kil-
ka państewek, połączonych  
następnie w dwa organizmy 
państwowe – Mołdawię  
i Wołoszczyznę. 
Bez uwzględnienia wyżej 
wspomnianych niuansów 
można przyjąć dwie hipote-
zy główne, czarno-białe rzec 
by trzeba, ale zdecydowa-
nie porządkujące. Z uwagi  
na precyzję wypowiedzi auto-
ra kolejnej publikacji posłużę 
się tu jego opinią, wywodem 
etnografa, Piotra Kłapyty-
:„Hipoteza południowobał-
kańska zakłada, że Wołosi  
są na Bałkanach ludnością 
„paleobałkańską”, pochodzącą ze zromanizowanej ludności trackiej, iliryjskiej  
i staromacedońskiej, zamieszkującej południową część Bałkanów (Macedonia, 
Bułgaria, Serbia). Trakowie i Ilirowie byli starożytnymi ludami indoeuropejski-
mi, które od epoki brązu zamieszkiwały Półwysep Bałkański (tereny na południe  
od Dunaju). Po zajęciu tych terenów przez Rzym rozpoczął się długotrwały, trwa-. Po zajęciu tych terenów przez Rzym rozpoczął się długotrwały, trwa-
jący od 300 do 500 lat, proces romanizacji (latynizacji) i asymilacji tych ludów  
z Rzymem, który doprowadził do powstania zrębów wschodnioromańskiego  
języka (dialektu) wołoskiego. Ludność wołoska, trudniąca się pierwotnie osiadłym 
rolnictwem, podczas ekspansji Słowian w VI i VII w. została częściowo wyparta  
z żyznych terenów rolniczych i miast na tereny górskie, gdzie zmuszona była 
prowadzić koczowniczą gospodarkę pasterską. Po podbiciu tych terenów przez  
Słowian wraz z pasterzami albańskimi Wołosi musieli składać daniny słowiańskiej 
starszyźnie. Dowody historyczne wskazują także, że Wołosi częściowo zasymi-
lowali się ze Słowianami i Awarami, prowadząc wspolną ekspansję w kierunku 

Grecja. Pasterz z laską  zakrzywioną końcem, tzw. „glitsa”, 
Skamneli, Zagori, fot. Tsopanos, 1955 r.,  Bractwo Epirotes 
Sarakatsani w Atenach
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zachodnim i północnym (Chorwacja, Słowenia, Austria?). Bliska współpraca  
Wołochów ze Słowianami pozwoliła na znaczne rozprzestrzenienie się plemion 
wołoskich podczas wędrówek ludów oraz liczne słowiańskie zapożyczenia  
językowe. Reliktem tych najstarszych bałkańskich grup wołoskich są współcześni  
Arumuni, Istroromanie i Karakaczanie zamieszkujący Bałkany”.
Cytując, odwróciłam kolejność, bowiem dakorumuńską hipotezę dziś kwestionuje 
się zdecydowanie i badacze rumuńscy są skłonni przychylić się do innych rozwiązań.

„Hipoteza dakorumuńska powstała w XIX w. i była preferowana przez historyków 
rumuńskich, którzy uważali Wołochów za protoplastów narodu, Daków i Traków 
zromanizowanych na terytorium obecnej Rumunii w czasie okupacji rzymskiej 
(106-271 n.e.). Po ewakuacji Rzymian ludy te chroniły się w Karpatach Południo-
wych przed najazdem Gotów i Alamanów. Następnie miały stopniowo migrować 
na południe, zajmując górskie obszary Bałkanów aż po Grecję, oraz na północ w 
Karpaty Zachodnie. Przeciwko tej hipotezie świadczą jednak: brak przez ponad 
siedem wieków (do X w.) wzmianek o większych grupach ludności romańskiej na 
terenie Karpat Południowych. Według źródeł historycznych ludność romańska za-
mieszkująca Dację została ewakuowana wraz z rzymskimi załogami wojskowymi. 
Badania lingwistyczne, wskazują także na brak kontinuum dako-wołosko-rumuń-
skiego, poświadczają one za to wyraźne związki języka rumuńskiego z językiem 
albańskim (iliryjskim), co pośrednio wskazuje na silne wpływy od południa” 
(Piotr Kłapyta, Wołosi nomadzi Bałkanów, 2014). 

Piotr Kłapyta, podkreśla, że „Wołosi stanowią odrębny etnos w dziejach Europy 
Południowej i Środkowej, który z przyczyn historycznych i społecznych (struktura 

Bałkańskie mniejszości etniczne – Istrorumuni, (http://balkanistyka.org/balkanskie-mniejszosci- 
etniczne-istrorumuni/)
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rodowo-plemienna, rozproszenie i brak wspólnego języka) nie stworzył niezależ-
nych struktur państwowych. Pod zbiorczą nazwą Wołochów ma się na uwadze 
szereg grup etnicznych, tworzących wewnętrzne struktury archaicznych klanów 
rodowych, które w ciągu dziejów wtapiały się w lokalne społeczeństwa i narody, 
zatracając stopniowo cechy wspólnoty plemiennej. Mimo tych przemian Woło-
si, jako wspólnota pierwotnie pasterska, odznaczała się pewną hermetycznością,  
co pozwoliło zachować do dziś jej relikty wśród licznych współczesnych grup  
zamieszkujących Karpaty. W Karpatach Zachodnich Wołosi wnieśli istotny wkład 
w formowanie wspólnoty kulturowej grup góralskich (ruskich, polskich i słowac-
kich) przekazując im górski system gospodarki pasterskiej, słownictwo i wzory 
kulturowe, zaś w Karpatach Południowych etnos ten dał początek narodowi  
rumuńskiemu. Napływający w Karpaty Zachodnie mocno już zeslawizowany  
etnos wołosko-ruski wyróżniał, w stosunku do zamieszkujących je grup, obrządek 
wschodni. Wołosi od X w. byli bowiem chrześcijanami obrządku prawosławne- byli bowiem chrześcijanami obrządku prawosławne-
go, co uwarunkowane było wielowiekowymi historyczno-kulturowymi związkami  
z Bizancjum” (Piotr Kłapyta, Wołosi nomadzi Bałkanów,  2014).

W VII w. znane już było greckie słowo Vlah (Bλάχ), u Słowian południowych: 
Vlah, Vlachi, Vlasi, Vlachie, Vlech. W Serbii i Chorwacji nazywano tak ogół  
pasterzy owiec. Dopuszcza się również tezę, że termin wywodzi się od germań-
skich słów walh/wealh, które początkowo oznaczało osobę mówiącą w języku  
celtyckim, później językami zromanizowanymi. Egzoetnonim byłby wówczas 
nadany przez innych osadników. W Serbii używano np. terminu Cincar – „pięć”; 
Wołosi mieliby być potomkami piątego legionu rzymskiego stacjonującego  
na Bałkanach. Sami też sięgają do korzeni rzymskich, do określenia Armâni,  
„człowieka, który zostaje”, człowieka miejscowego.

Nie cieszmy się zbyt pochopnie i przedwcześnie, że już wszystko wiemy, bowiem 
istnieją jeszcze teorie inne, bardziej skomplikowane?

Naukowcy niemieccy wychodzą z założenia, że nazwa Wołoch pochodzi od celtyc-że nazwa Wołoch pochodzi od celtyc-Wołoch pochodzi od celtyc-
kiego plemienia Wolków Tektosagów (Volkae – Tectorages – kojarzonych z Wa-
lonami z Italii), po śladach napotykanych od południowej Francji, aż po Bałkany, 
odkrytych przez plemiona germańskie i nazwanych „Walchъ”, „Walach” – „obcy”. 

Wśród siedzib plemion wymienia się Morawy i pogranicze ze Słowacją. Tam mie-
li się zetknąć z plemionami słowiańskimi. Według tej teorii to Słowianie zapo- Słowianie zapo-zapo-
życzyli nazwę plemienia. „Swoje rozumowanie w tej sprawie badacze niemiec-
cy oparli m.in. na tym, że w języku starobułgarskim członkowie tego plemienia 
to Vlachowie. Starają się uzasadnić dodatkowo swoją teorię pochodzenia wyra-
zu Wołosi również i tym, że nazwa ta pojawiła się w rejonie, w którym zetknęły 
się i zmieszały plemiona germańskie, romańskie i słowiańskie. Strefę tego styku 
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ulokowali między Dunajem a Drawą (tą na Bałkanach – Józef Stec). Badacze  
ci wskazują, że nazwa przyjęła się, była i jest w użyciu tylko tam, gdzie najpierw, 
przed wiekami, występowały plemiona celtyckie, a w późniejszych wiekach poja-
wiły się plemiona germańskie.

Nieco inną teorię na pochodzenie terminu Wołosi głosili polscy badacze – Józef 
Putek czy Jażdżewski. Dr Putek uważał, że to plemiona słowiańskie nadały nazwę 
Wołochom. (…) Porównując teorię niemiecką z teoriami polskich naukowców, 
można stwierdzić (znacznie problem upraszczając), że są one bardzo do siebie po-
dobne (…). Fastncht twierdzi, że nazwa Wołosi wiąże się z grupą ludności prze-
strzegającą prawa wołoskiego, lub trudniącą się zajęciami pasterskimi (zawodem 
pasterskim). Pod pojęciem tym rozumieć należy ludy pasterskie związane z Bałka-
nami i Karpatami. Wołoch to pasterz, wypasający swe stada w górach” (towarzy-
stwo-zagroda.pl/.../rodowod-buczkowian-i-poczatki-osadnictwa/).

Ale… 
Sięgając do ok. 1000 p.n.e. – ok. 385 p.n.e. Ilirowie (uważani przez większość 
badaczy za protoplastów Wołochów) zasiedlali tereny Epiru, Tesalii i zachodniej 
Macedonii. „Illiria” w ich języku oznaczała „ziemię wolnych ludzi”. Abri, Albań- języku oznaczała „ziemię wolnych ludzi”. Abri, Albań-oznaczała „ziemię wolnych ludzi”. Abri, Albań-
czycy, Amantini, Andizetes, Arbanitai, Ardiaei (Vardaei), Ardiani, Arrianes, Atita-
ni, Autariatae, Azali, Breuci, Briges, Bylliones, Carni (prawd.), Catari, Celegeri, 
Ceraunii, Chelidones, Colapiani, Cornacates, Daesitiates, Dalmatyńczycy, Daorsoi, 
Dardani, Dassaretae, Daversi, Deraemestae, Deuri, Dindari, Ditiones, Docleatae, 
Enchelaeae, Glintidiones, Grabaei, Histri (prawd.), Iapydes, Iasi, Illyrioi, Labeatae, 
Lopsi, Maezaei, Meslcumani, Narensii, Ortoplini, Oseriates, Pannoni, Parenti-
ni, Parthini, Penestae, Pirustae, Plearaei, Sardeates, Scirtari, Scirtones, Seleitani,  

Triballi (prawd.), Taulanti  
– plemiona iliryjskie wyli-
cza Marcin Niewalda (http:// 
www.genealogia.okiem.
pl/wolosi_historia.html).  
W następnych wiekach na 
styku kultur pojawili się 
Rzymianie, Goci, Wizygo-
ci, Słowianie, Turcy…
„Zauważmy tu, że etnos 
wołoski jest rezultatem 
procesów asymilacyjnych, 
pokojowej, „cywilizacyj-
nej” latynizacji ludów włą-
czonych w skład państwa 
rzymskiego; dziś podobne 

Wysokogórskie osiedle pasterskie (katun) w górach Prokletje  
w Albanii, (www.porozumieniekarpackie.pl)
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procesy asymilacyjno-modernizacyjne zagrażają istnieniu Wołochów. Najprawdo-
podobniej pierwsza wielka migracja Wołochów na północ, za Dunaj, miała miejsce 
jeszcze przed VI w. (przed ekspansją Słowian na Bałkany). (…) Niewykluczo-
ne natomiast, że to właśnie potomkowie owych „Romano-Daków” zainicjowali  
migrację do kraju przodków”. (Tadeusz Andrzej Olszański, Wołosi – zapomniany 
lud Bałkanów, http://zakorzenianie.most.org.pl/za11/06.htm).

Reasumując powyższe, subiektywnie wybrane z wielu źródeł, wywody na temat 
ojcowizny i nazewnictwa, wśród Wołochów przyjęło się wyróżniać: Dakorumu-śród Wołochów przyjęło się wyróżniać: Dakorumu-Wołochów przyjęło się wyróżniać: Dakorumu-ć: Dakorumu-: Dakorumu-
nów – zamieszkujący Rumunię, Mołdawię, Ukrainę, Serbię, Węgry, Słowację  
i Bułgarię; Arumunów – Grecję, Albanię, Rumunię, Macedonię, Bułgarię i Serbię; 
Meglenorumunów z Grecji i Macedonii, Istrorumunów zamieszkujący Chorwację 
oraz Morlachów z Gór Dynarskich.

Współcześnie Wołosi zamieszkują obszar od środkowej Grecji (Tesalia) poprzez 
terenu Epiru i Pindosu, Albanię, Macedonię po Serbię, Bułgarię i południową 
Rumunię (Dobrudża), zaś Rusini z Karpat – na terenie Polski, Serbii, Słowacji, 
Węgier i Ukrainy. Na Bałkanach nomadzi wołoscy trudnili się sezonowym paster-
stwem transhumacyjnym, polegającym na wypasie, nierzadko nawet wielotysięcz-
nych stad pomiędzy letnimi pastwiskami wysoko w górach a terenami położonymi 
na nizinach, wybrzeżach lub w kotlinach – zimą. W XI i XII w. stada pędzono na 
sezon zimowy z pastwisk Starej Płaniny nad Morze Czarne, z Rodopów zaś nad 
Morze Egejskie i dolny Dunaj. Trudniono się ponadto rolnictwem, jak również 
handlem i transportem.
W okresie średniowiecza wykształciła się w tej grupie warstwa rycerska (np. jazda 
wołoska z Mołdawii walczyła w 1410 r. pod Grunwaldem), która nierzadko do-
stępowała przywileju zaliczenia w poczet szlachty polskiej. Równolegle postępo-
wała peregrynacja wzdłuż łuku Karpat. W 1373 r. pewna grupa Wołochów dotarła  
w okolice Dynowa (nad Sanem), zaś w 1373 r. inna wkroczyła do Nowego  
Sącza podczas zjazdu królewskiego, na którym obradowali: królowa Jadwiga  
z Władysławem Jagiełłą, książę Witold oraz król węgierski Zygmunt Luksemburczyk.  
Na rok 1406 datuje się napaść Wołochów na Stary Sącz, na 1416 akt lokacyjny  
dla Dawida Wołocha, wspomnianej wyżej Ochotnicy w Gorcach. Na Żywiecczy-
znę w okolice Wadowic pasterze wołoscy dotarli w drugiej połowie XV w. W wieku 
XVI byli z całą pewnością obecni na terenach ziemi bełskiej, chełmskiej i lubelskiej, 
na terenie klucza Muszyńskiego, w Beskidzie Sądeckim, w Beskidzie Śląskim,  
 lasach Kotliny Sandomierskiej i Oświęcimskiej oraz Beskidu Żywieckiego.

Na Słowację Wołosi przybywali od XIV w. z kierunku marmarosko-zakarpackiego 
oraz wprost z Bałkanów przez Nizinę Węgierską. Na Spiszu zanotowano  
wędrownych pasterzy w XV w., a następna fala osadnicza dotknęła Górną Orawę  
i przypada na wiek XVI, głównie pokrywając pustki. Najpóźniej Wołosi dotarli  
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na pogranicze Śląska, na Morawy i w XVII w. ruch ten się zakończył. Ludność  
wołoska ulegała asymilacji i tylko w pierwszej fazie miała charakter czystego etnosu.
„Dzieje kolonizacji wołoskiej ukazują, że zasiedlanie Karpat ludnością pasterską 
o bałkańskiej proweniencji odbywało się w przeciągu pięciu wieków i nie stano-
wiło jednorazowego procesu. Kolonizacja nowych terenów nie następowała też  
w porządku geograficznym, <po kolei�, lecz chronologia osad lokowanych na pra-po kolei�, lecz chronologia osad lokowanych na pra-
wie wołoskim uwarunkowana była panującymi wówczas stosunkami własnościo-
wymi i osadniczymi…” (Piotr Kłapyta, Wołosi nomadzi Bałkanów, 2014).
Konstytucja sejmowa z roku 1624, za panowania Zygmunta III Wazy, zmierzała  
do przymuszenia Wołochów do nabywania ziemi i osadzania się w górach. Doku-
ment ten stwierdza: „…wiele rzeczy szkodliwych dzieje się w państwach naszych, 
za przechowywaniem Wołochów i Serbów nieosiadłych i luźnych (…), aby się nikt 
cujuscunque status, nie ważył takowych ludzi przechowywać...”

Wielu badaczy zakłada, iż przyczyną migracji Wołochów był upadek Konstanty-
nopola w 1453 r. Turcy zajęli Półwysep Bałkański: „Z zajętych przez Turków kra-
jów bałkańskich uchodzili nie tylko artyści, ale również ludność wołoska, szukając 
miejsc, gdzie mogłaby żyć i uprawiać praktyki religijne w swojej wierze. Znaj-
dowała je m.in. w Polsce. W latach 1340-1369 król Kazimierz Wielki przyłączył 
do Korony Polskiej ziemie Rusi Halickiej, co spowodowało, że w jednym organi-
zmie znalazła się ludność wyznania rzymskokatolickiego i prawosławnego” (Jacek 
Stachiewicz, Skarby Podkarpackie 1(26)/2011). Na Rusi Halickiej (Czerwonej)  
w średniowieczu osiedlali się wschodniosłowiańscy Rusini, zachodniosłowiańscy 
Polacy, Węgrzy z Siedmiogrodu oraz zakarpaccy Wołosi. Potomkami ostatniej na-
cji – mieszanej krwi – są Huculi, Bojkowie i Łemkowie.
W tym miejscu najwyższy czas dodać, iż nie wspomnieliśmy szerzej dotąd  
o bardzo istotnej grupie pochodzenia wołosko-ruskiego. „Do dzisiaj środowiska 
naukowe nie dopracowały się wspólnego poglądu dotyczącego nie tylko pochodze-
nia Wołochów, ale nawet Łemków. Ścierają się poglądy dwóch obozów. Ukraińska 
koncepcja głosi, iż Łemkowie i Rusnacy pochodzą od wschodnio-słowiańskiego 
plemienia Biało-Chorwatów (Krasowski 1992, Sapoliga 1992, Magosci 1987) i od 
IX wieku do dziś istnieje ciągłość osadnicza. Zaprzeczają lub pomijają osadnic-
two wołoskie, co – jak pisze Tomasz Mazurek – <jest zaprzeczeniem oczywistych 
faktów historycznych�. Druga koncepcja, wypracowana przez pozostałych na-
ukowców, zwraca uwagę, iż brakuje materiałów archeologicznych, by takie osad-
nictwo miało związek ciągłości z państwem białych Chorwatów (Barwiński 1999).  
W Beskidach miały miejsce dwie odrębne fale osadnicze – wołoska i ruska i wraz 
z nieliczną ludnością rdzennie polską <dały początek obecnym rodowitym miesz-
kańcom�. Za tą tezą opowiadają się Reinfuss i Czajkowski” (Tomasz Mazurek, 
Charakter kontaktów transgranicznych między polskimi i słowackimi Rusinami. 
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, w: Prace geograficzne, z. 121 Instytut Geo-
grafii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2009). 
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Jeśliby ktoś miał wątpliwości co do odrębności etnosu wołoskiego, lub uważał 
napływ tej ludności na nasze tereny za dopust Boży, to służę przykładem choć-
by wsi Lubycza, położonej blisko granicy z Ukrainą, staropolskie wojewódz-
two bełskie. Na pustkach wspomnianego obszaru liczne były lokacje wsi na pra-
wie wołoskim, tak ze względu na militarny, jak i pasterski potencjał Wołochów  
w XV i XVI w. Znany jest dokument księcia mazowieckiego Siemowita IV Star-
szego, sporządzony dla braci: Miczka (Myczka) i Jakuba Wołochów z 1422 r., 
z którego wynika, iż uzyskali oni przywileje kniaziowskie (szlachetni) i dzie-
dziczenie wsi. Prawdopodobnie uratowali któregoś księcia bełskiego w walce  
z Tatarami. „Kniaziostwa zabezpieczały poszczególnych uczestników przed 
utratą uprzywilejowanej pozycji w społeczności wiejskiej i zepchnięciem do roli 
chłopów, co byłoby nieuniknione przy eliminowaniu części potomstwa kniazia  
w jego prawach do dziedziczenia. Utrudniały też możliwość skupu kniaziostwa 
lub jego części przez osoby obce. 

Wspólne gospodarowanie czyniło 
prostszym przetrwanie okresów kry-
zysowych. W takiej sytuacji tytuł knia-
zia przysługiwał zarówno indywidu-
alnym właścicielom poszczególnych 
części dziedzictwa, jak i równopraw-
nym uczestnikom nadziału — głowie 
każdej z rodzin. (…) Te wspólnoty 
charakteryzował, w świetle badań  
L. Wyrostka i P. Dąbkowskiego, głę-
boki konserwatyzm, dążenie do utrzy-
mywania dotychczasowego stylu ży-
cia, kontynuowanie więzi grupowych, 
wreszcie niechęć do wchodzenia  
w bliższe związki z miejscowym oto-

czeniem. Poczucie wspólnoty solidarności grupowej widoczne było zarówno  
w sprawach majątkowych, rodzinnych, jak i publicznych” (Grzegorz Jawor, Elity 
osad prawa wołoskiego na Rusi Czerwonej. Przemiany i trwanie: na przykładzie 
wsi Lubycza w województwie bełskim od XV do połowy XIX wieku). Grzegorz 
Jawor podaje, że w 1564 r. rodzin kniaziowskich (sołectw) było 7, w 1699 – 10, 
w 1744 aż 17. Karczowali lasy, rozszerzali obszary własności, osadzali krew-
nych i powinowatych z sąsiednich wiosek, ale też wolnych chłopów. Nie płacili 
czynszów, nie świadczyli robocizny, co tym samym budziło sprzeciw dzierżaw-
ców królewszczyzny „zwłaszcza w porównaniu z obyczajem ruskim”. Należało 
zatem zlikwidować prawo wołoskie i zastąpić je rychło pańszczyzną. Można też 
przypuszczać – zaznacza Jawor – że „podobnie jak mieszkańcy innych osad wo-
łoskich bardzo wcześnie, zapewne jeszcze w XVI w., utracili poczucie odrębno-
ści etnicznej, wrastając w miejscowe, ruskie otoczenie”.

Grecja. Kobiety ubrane w tradycyjne stroje wo-
łoskie. Metsovo. Wielkanoc 1969 r., Archiwum 
Panagiou-Pavlopoulou A. 
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Wołosi z naszej Ochotnicy pojawiają się następnie pod nazwiskiem Ochotniccy, 
przykładowo Jan (zmarły przed 1705 r.) legitymował się herbem Jasieńczyk, był 
podstolim żytomierskim, pisarzem grodzkim krzemienieckim i regentem ziemskim 
krzemienieckim oraz konsyliarzem województwa wołyńskiego w konfederacji 
sandomierskiej w 1704 r. W Herbarzu Polskim Kacpra Niesiołowskiego figurują 
ponadto Anastazya, zakonnica we Lwowie, Władysław – podstoli żytomierski oraz 
Jan Nepomucen, urodzony ok. 1760 r. Pamiętamy wszak, że w lustracji z 1659-
1664 przymiotnika „Wołoska” już nie było, czyli Ochotniccy, a przynajmniej część 
z nich opuściła te tereny.
W lipcu 2014 r. w Sali obrad Urzędu Gminy miała miejsce sesja Rady Gmi-
ny, na której poruszono temat opracowania monografii Ochotnicy Dolnej. 
Dr Przemysław Stanko oznajmił wówczas, że jest „pracownikiem Instytutu 
Historii Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie i od kilku lat zajmuje się na-
ukowo osadnictwem Gorców jako pasma górskiego na przestrzeni od zarania 
pierwszych wzmianek o osadnictwie do końca okresu staropolskiego. Poinfor-
mował, że monografia Gminy Ochotnica Dolna powstanie w oparciu o szero-
ko zakrojone badania archiwalne i biblioteczne, zarówno w kraju, jak i poza 
jego granicami, ponieważ do dogłębnego poznania historii wszystkich wsi, 
tworzących obecną gminę konieczne jest przeprowadzenie kwerend archiwal-
nych. Podkreślił, że zaborcy ograbili kraj z materiału dziejowego i ten materiał 
znajduje się w archiwach poza granicami kraju, np. Archiwum Dworu i Pań-
stwa w Wiedniu, Centralnym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie,  
w Dawnym Tajnym Archiwum Berlińskim oraz Tajnym Archiwum Watykańskim. 
Ogromna część materiałów dot. dziejów Gminy przechowywana jest również  
w Polsce w Archiwum Narodowym w Krakowie, Archiwum Głównym Akt Daw-
nych w Warszawie, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w Bibliotece Narodowej 
w Warszawie, Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie” (Protokół nr XLII/14 z Sesji 
Rady Gminy Ochotnica Dolna). Z niejakim zaskoczeniem przyjęto informację dra 
Stanko, że dokument lokacyjny z 1416 r. nie jest sfałszowany, ale „podrasowany”, 
czyli interpolowany, zachowany w kopii z XVII w., a w 1564 r. Wołosi nie figu-
rują w lustracji, natomiast w 1413 r. z innego dokumentu wiadomo, iż Ochotnica 
już istniała. Zdaniem autorki p. Stanko nie zauważa faktu, że w wieku XIII przez 
Polskę przetoczyła się nawała turecka. Pozostawiała po sobie zgliszcza i wymarłe 
siedliska, których zasiedlanie trwało bardzo długo i wiązało się z wielokrotnymi 
niekiedy lokacjami wsi, co więcej, że Dawid Wołoch niekoniecznie musiał być 
pierwszym zasadźcą. Monografia powstaje, czekamy. Najniecierpliwiej zapewne 
sami mieszkańcy, którzy kochają swoje Gorce, jak nieznany mi z nazwiska pan, 
soczyście zachęcający do turystyki w tym rejonie: „Tubylcze lasy są podobnie 
jak olśniewającym okręgiem dla kochasiów grzybobrań, którzy tłumnie zjeżdżają  
tutaj na przestrzeni jesiennych weekendów. Ochotnica może zaoferować skończoną 
gamę stołowych gatunków pierników, nawiązawszy odkąd najbardziej cenionych  
i gonionych borowików szlachetnych, w poprzek: podgrzybki, kozaki, kanie,  
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maślaki, kurki, po opieńki miodowe natomiast inne rzadziej napotykane gatun-
ki. Ponadto, nadzwyczajnie różnorodna jest podwalina turystyczno-noclegowa  
gminy” (tagi: ochotnica pokoje kwatery noclegi gorce).
                         
REDYK KARPACKI, CZYLI „WĘDRÓWKA DO ŹRÓDEŁ OSCYPKA” 
W 2013 r. spotkanie towarzyszące imprezie „Redyk Karpacki” w ramach Między-
narodowego Projektu Kulturowego na „Szlaku Kultury Wołoskiej” zorganizowa-
no pod tytułem „Wędrówka do źródeł Oscypka”. Tradycyjna wędrówka pasterzy  
z owcami wiedzie przez tereny państw: Rumunii, Ukrainy, Polski, Słowacji  
i Czech. Koncepcja Szlaku powstała w Ochotnicy Górnej w ramach projektu  
Leader + i rozwija się dzięki wspólnemu działaniu górali Beskidu Śląskiego, 
Żywieckiego i Niskiego. Imprezie towarzyszył pokaz wyrobu oscypka i buncu  
w Ochotnicy Dolnej, bowiem Oscypek jest wyrobem pasterzy wołoskich i przy-
wędrował na Podhale wraz z nimi. Pierwszą wzmiankę o produkcji tego typu 
serów spotykamy przy lokacji wsi Ochotnicy w Gorcach (1416). Daniny obcią-
żające mieszkańców były charakterystyczne dla prawa wołoskiego: dań barania 
oraz dań serowa. Na specjalne okazje owczy ser wyciskano w drewnianych fo-
remkach nadając mu kształt zwierząt: baranków, jelonków, kogutków, i dawniej 
takie serowe figurki miały znaczenie magiczne.
Polskie oscypki, mimo protestu Słowaków, zyskały unijny certyfikat produktu 
tradycyjnego w 2005 r., powołując się m.in. na wspomniany dokument lokacyjny. 
Ludność wołoska nie izolowała się, wnosząc swoje dziedzictwo w kulturę wszyst-
kich narodów i grup społecznych, z którymi dane było się jej spotkać na swojej 
drodze. Osadnicy wołoscy nasiąkali przy tym kulturą zastaną na szlaku swych wę-
drówek, spełniając rolę zarówno nośnika jak i katalizatora przemian kulturowych 
i cywilizacyjnych. Tym samym pod pojęciem kultury wołoskiej można rozumieć 
ogół kultury Karpat w całej swej wielobarwności i bogactwie. Ich zaczynem był 
depozyt pasterskiej kultury, przyniesiony z głębi Półwyspu Bałkańskiego i do-
skonalony na zagospodarowywanych terenach, a więc nieustannie ewoluujący. 
Stapiany z kulturą ziem zasiedlanych – przesądzał zarówno o uniwersalizmie jak  
i o odmienności ludów gór. (…) Poza pasterstwem Wołosi przynosili kulturę ko-
walską, wyroby szkła hutniczego, budowę młynów, foluszy i blechów. Byli osad-ów. Byli osad- osad-
nikami do zadań specjalnych, do walk z karpacką puszczą, do wprowadzania nie-
znanych na rolniczych, żyznych równinach metod pasterskich. Ich migracje, jeden 
z największych i najważniejszych ruchów transhumacyjnych, stworzył kulturę  
Karpat, przenosząc, jak ogromny pas transmisyjny, zwyczaje, języki, a nawet reli-
gie pomiędzy społecznościami, przez których ziemie przechodził. Wołochów moż-
na by więc nazwać jednymi z zapomnianych, wciąż tajemniczych ojców Europy”.  
(Jadwiga Środulska-Wielgus, Małgorzata Maciaś i współpr., Szlak kultury wołoskiej. 
Ochotnica – początek drogi). Polecam artykuł ten odczytać w całości,  
napisany ze znawstwem tematu i żarem, językiem tak naukowym, jak literackim.  
(www.porozumieniekarpackie.pl/290,pobierz,koncepcja-rozwoju-szlaku).
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O Redyku, o Szlaku pisać by i pisać… Nawiążę jedynie do ostatnich zacytowa-
nych słów – „tajemniczy ojcowie Europy”, bowiem prosto kojarzy się z innym 
wydarzeniem. „Wałasi, ojce nasi”, konkursem gry na instrumentach pasterskich  
w Łomnicy Zdroju. Instytut Europa Karpat i Górole nadpopradzccy i piyknie Wos 
pytajom wsyćkich Góroli Karpat na konkurs… „mogom grać jono soliści, casu 
na gronie będzie 5 minut, jedon wykonawca moze podcas wystompu grać na wie-
lu instrumontach i jesce włoncać śpiyw, repetruar mo się wywodzić z tela skond 
pochodzi wykonawca, dlo muzykontów bedom dwie kategorie wiekowe: katego-
ria do 15 roków i kategoria łod 15 do 115”. (tenpiotrkulig@gmail.com) Muzyka 
jednak pochodzi z nieba, skąd pasterze czerpali natchnienie i do nieba wracała, 
niósł ją wiatr i obłok, słuchały wierchy i bydlątka, słuchał takiej sam Pan Bóg ze 
swoim dworem i zastępami, On zna wszystkie języki, zaś język Wołochów określa 
się jako kreolski, czyli mieszany, zalicza do grupy języków wschodnioromańskich 
opartych na łacinie ludowej.

MAGOWIE, BOGOWIE ZWIERZĄT, LEKARZE, BACE
Wołoscy pasterze pozostawili trwały ślad w polskim języku. Używane są do dnia 
dzisiejszego nazwy i określenia: bacza (baca – bács, bacsó, j. węgierski; bača,  
j. słowacki) – główny pasterz, koleba (koliba) – schronisko, koszor (koszar) – ogro-
dzenie, kyrdel (kerdel) – stado owiec, trombita – instrument drewniany, itd., itd. 
Toponimy typu: Kiczora, Magura, Groń, Przysłop i wiele innych powtarzają się 
na wszystkich prawie terenach peregrynacji wołoskich. Dunajec zapewne szumi 
rzewnie na mgliste wspomnienie o Dunaju, a może krople w obiegu przyrody prze-
noszą pamięć wody.

A baca, o, baca, to był i jest Ktoś, twardy i niezawodny – musi umieć wszystko.  
Zna wierzenia ludowe, przewiduje pogodę, potrafi leczyć. Psycholog i filozof. 
Organizuje gospodarkę szałaśniczo-pasterską i ma duży mir wśród okolicznej 
ludności. W Gorcach panowało przeświadczenie o czarodziejskich zdolnościach 
takiego człowieka. Bacowie to ludzie utrudzeni, ale szczęśliwi. Wychodzili z chału-
py wiosennym redykiem, wracali jesienią. Wstawali przed słoneczkiem i po zacho-
dzie kładli się spać w kolibach. Najbardziej prymitywne koliby budowano niegdyś  
z kamienia. W kolibie płonął ogień, watra. Ten święty ogień nie miał prawa wyga-
snąć. W dymie pod powałą wędziły się cenne oscypki. W ciągu dnia baca i juhasi 
mieli niezmienne obowiązki, tak gospodarcze, jak związane z przetrwaniem ludzi 
i zwierząt, a pogody były zmienne, często ekstremalne. Jak się im ckniło, grali, 
popijając… gęsty napój z ukiszonej żętycy.
Po powrocie trzeba się było rozliczyć z gazdami z powierzonych owiec i produk-
tów – „szałaśnych użytków”. Płaciło się za owce, które padły lub zaginęły. Za taką 
owcę baca wypłacał równowartość w gotówce, a gdy owcę zagryzły wilki lub pa-
dła, oddawał właścicielowi jej skórę i mięso. Za każdą oddaną do wypasu owcę 
gospodarze otrzymywali od bacy ustaloną ilość sera.



58 59

 Leon Wyczółkowski, Baca, 1902, wł. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
fot. Wojciech Woźniak

Najsłynniejszym magiem wśród gorczańskich baców był człowiek zwany Bulan-
da, Tomasz Chlipała. Urodził się na osiedlu Bulandy w Szczawie w 1853 r., ożenił 
w Lubomierzu z Marianną Wojtyczkówną z osiedla Dziedziny. To, z kim się ożenił 
jest istotne ze względu na dalszy bieg wydarzeń. Bacował ponad 50 lat na polanie 
Jaworzyna Kamienicka. Gdy kiedyś zachorzał, małżonka udała się do Lewoczy  
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i stamtąd podobno pochodzą owe tajemnicze i znachorskie, przekazane Bulandzie 
zdolności. Umierał też niekonwencjonalnie (1913). Zaprosił sąsiadów, obsługi-
wał ich osobiście, żegnał, a na koniec przemówił: „Dziokujo ci słonecko, ześ mi 
świyciło i wom, gwiozdy, tyz dziokujo, tobie, wietrzyku, ześ powiywoł wedle moi 
potrzeby i tobie rzyko, ześ do mnie sumem godała... (…) Moi kochani, jo juz od-
chodzo, bo na mnie cas. Łostojcie z Bogom”. Po tych słowach odszedł do świetlicy  
i w nocy umarł. Prawdę i legendę o jego życiu przekazał Stanisław Kurek, gawędziarz  
z Koniny. (Sebastian Flizak, Materiały Etnograficzne, www.wanczyk.d.w.interia.pl)  
Tomasz Chlipała ufundował za bacowanie i ofiary dwie kapliczki, jedną  
w Lubomierzu, drugą na polanie na Jaworzynie (1904). Ludowych przekazów  
o owej kapliczce jest kilka, a to, że zobaczył podczas snu dusze pokutujące, błądzą-
ce po górach i dla nich ta kapliczka, aby mogły się pomodlić. A to, że zmarła córka 
prosiła ojca we śnie, by wybudował kapliczkę na polanie, wykorzystując wodę  
z rzeki Kamienica. Według innego przekazu Bulanda postawił kapliczkę tam, gdzie 
znalazł zbójnicki skarb, a właściciele cieszyli się, że Pan Bóg będzie strzegł zbój-
nickiego dobra, zaś ludzie bali się świętokradztwa. Pod fundamentem ukrył swoją 
czarodziejską księgę. Inna z wersji podaje, że Bulanda znalezione skarby ukrył  
w innym miejscu, zdradził jednak swoje sekrety tuż przed śmiercią bacy spod  
Babiej Góry. Kiedy tamten starał się wydobyć skarb, odstraszył go piorun lub żmije. 
Obok kapliczki można przysiąść na ławeczce, pomodlić się wraz z duszami  
wędrującymi (zbójnickimi?), kontemplując góry i spoglądając daleko na 
zachodnią stronę żółtego szlaku, prowadzącego przez las do największej jaskini  
– Zbójnickiej Jamy.

Kamienica 1796 dom nr 7 Simon Baziak + Francisca Bulanda, córka Magdalena

Ciekawym faktem jest, że w źródłach staroruskich Velesъ, Volosъ bogъ – to bóg 
słowiański. Epitet skotij bog, tłumaczony zwykle jako „bóg bydła”, pochodzi ze 
staroruskiego latopisu Powieść doroczna Повесть временных лет (Повѣсть 
временныхъ лѣтъ) sporządzonego w Kijowie w drugim dziesięcioleciu XII stule-
ciu przez mnicha Nestora (ok. 1113). W rozdziale O narodach świata przeczytamy: 
„Jafetowi zaś [po potopie] przypadły północne kraje i zachodnie: Media, Albania, 
Armenia Mała i Wielka, Kapadocja, Pafl agonia, Galacja, Kolchida, Bosfor, Meoty-Wielka, Kapadocja, Paflagonia, Galacja, Kolchida, Bosfor, Meoty-
da, Derewia, Sarmaci, Taurianie, Scytia, Trakowie, Macedonia, Dalmacja, Moloso-
wie, Tessalia, Lokria, Pelenia, która i Peloponezem się zowie, Arkadia, Epir, Iliryk, 
Słowianie, Lichnicja, Adriacja, Morze Adriatyckie. Otrzymał Jafet też i wyspy: 
Bretanię, Sycylię, Eubeę, Rodos, Chios, Lesbos, Cyterię, Zacynt, Cefalonię, Itakę, 
Korcyrę, część azjatyckiej strony, zowiącą się Jonia, i rzekę Tygrys, płynącą mie-
dzy Media a Babilonem. Od Morza Ponckiego ku północnym stronom ma Dniestr  
i Góry Kaukaskie, to jest Węgierskie, i stamtąd aż do Dniepru, oraz inne rzeki:  
Desnę, Prypeć, Dźwinę, Wołchow, Wołgę, która płynie na wschód, w dział Semo-
wy. W Jafetowym zaś dziale siedzą: Ruś, Czudź i wszelkie ludy: Mera, Muroma, 
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Weś, Mordwa, Czudź Zawołocka, Permianie, Peczera, Jamianie, Jurga, Litwa,  
Zemigoła, Korś, Letygoła, Liwowie. Lachowie zaś i Prusowie, i Czudowie przy-
tykają ku Morzu Wareskiemu. Nad tym zaś morzem siedzą Waregowie: tędy  
ku wschodowi do działu Semowego; nad tymże morzem siedzą oni i ku zachodowi, 
do ziemi angielskiej i do włoskiej. Jafetowe bowiem i to pokolenie: Waregowie,  
Szwedzi, Normanowie, Goci, Ruś, Anglowie, Galicjanie, Włosi, Rzymianie, Niemcy, 
Korlagowie, Wenecjanie, Fragowie i inni; oni zaś siedzą od zachodu ku południowi  
i sąsiadują z plemieniem Chamowym”. (https://ariets.files.wordpress.com/.../ 
nestor-powiesc-minionych-lat-pol.pd). 
Wspomniany wyżej Veles, Wołos, to również bóg magii, sztuki, poezji, rzemiosła, 
bogactwa, płodności, opiekun bydła i władca zaświatów, przedstawiany często pod 
postacią okazałego fallusa.
Dzięki zapiskom w kronice jurodiwego Nestora – czujemy się spokrewnieni  
licznie wśród narodów świata, jako potomkowie Jafeta, cieszmy się, że nie od  
Chama pochodzimy.

NAD KAMIENICĄ I DO ZALESIA. KUNEGUNDA
Adam, człowiek (w języku hebrajskim) to kobieta i mężczyzna, nie imię własne, jak 
przyjęło się sądzić. Kobieta i mężczyzna stanowią jedność biologiczną, „stają się jed-
nym ciałem”, jak ujął to subtelnie św. Paweł. Pasterze zaś, ludzie żyjący blisko zie-
mi, przebywali bez kobiet wiele miesięcy. Nawet najtwardsi musieli odczuwać brak 
ciepła ludzkiego ciała, bliskości. Pierwotny instynkt wiedzie przecież do zespolenia  
i prokreacji. Z licznych zapisków wiemy, że bywało różnie z ojcowską miłością, może 
z powodu ilości gąb do wykarmienia (?), może ciągot staruchów do młódek, jak opisał 
w Chłopach Reymont. Dużo dzieci się rodziło, bywało, że po piętnaścioro z jednej 
matki. Niemniej, np. u Łemków na ozdobnym krześle w czas wielkich świąt zasia-
dał nie gazda a gaździna. Prof. Bolesław Faron w zbiorze szkiców Powrót do korzeni 
wspomina w Historii zamkniętej w starej skrzyni, Zbudować dom i Śmierć matki  
o wielkim wpływie na jego wychowanie właśnie rodzicielki, o matczynej i synowskiej 
miłości. Jan Długosz (łac. Ioannes Dlugossius 1415-1480) – wybitny polski historyk, 
dyplomata i duchowny urodził się w Niedzielsku koło Brzeźnicy w średniozamożnej 
rodzinie szlacheckiej, ale piszemy o nim w tym miejscu z innych, pozahistorycznych 
względów. Ojciec, również Jan, miał kilkanaścioro dzieci z dwiema żonami, w tym 
trzech potomków Janów Długoszów, o czym przyjdzie nam pamiętać nieco później. 
Tylko najstarszy zasłynął jako ojciec polskiej historiografii.
W Dolinie Dunajca odnaleziono ślady ludzkie w pierwszej fazie epoki brązu. Prace 
wykopaliskowe w tym rejonie ujawniły także grodzisko na Babiej Górze w Zabrzeży, 
jedno z licznych na szlaku, zamieszkałe przez ludność kultury łużyckiej fazy latyńskiej, 
czyli w drugim okresie epoki żelaza – IV w. p.n.e. do pocz. n.e. (patrz: Maria Cabalska, 
Sprawozdanie z prac archeologicznych prowadzonych na terenie Sądecczyzny w 1961, 
Kraków 1962; Władysław Pierzga, 700 lat Kamienicy Gorczańskiej, Kamienica 1997).
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Z 1330 r. pochodzi dokument lokacji na surowym korzeniu dzisiejszej Kamienicy, 
wystawiony przez ksienię klasztoru klarysek ze Starego Sącza, Katarzynę Odolany, 
która nadała tereny nieurodzajnych lasów Krystynowi na Starej Wsi Psrebit nad 
rzeką Kamienicą i Zbludzą, ponad wsią Boczów. 
Wybaczcie, proszę, ale poniższego cytatu z artykułu Władysława Pierzgi, Skąd 
przybył Krystyn zasadźca Kamienicy Gorczańskiej? – pomieszczonego na łamach 
szacownego Almanachu Łąckiego – w żaden sposób streścić nie można, z atencji 
dla Autora, którego miałam przyjemność poznać osobiście, ponadto z przyczyn 
istotnych i zawiłych szczegółów tam zapisanych: 

Moja, ogromna fascynacja tym DZIEŁEM [Łącko i gmina Łącka, pr. zb., red. Julian  
Dybiec, Kraków 2012] jest szczególnej natury, gdyż jako autochton już od najmłodszych lat 
chłonąłem każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, dotyczący historii mojej ukochanej Małej 
Ojczyzny (…). Jedną z takich opinii, która powstała na bazie bardzo szerokiej i starannej 
kwerendy chcę się w tym miejscu podzielić. W rozdziale „Doba staropolska” autorstwa 
prof. dr. hab. Feliksa Kiryka na str. 70 i 71 zamieszczony jest krótki akapit poświęcony 
gorczańskiej wsi Kamienica. Czytamy tam „W roku 1330 Krystyn ze Starej Wsi zwanej 
Przebyta (de antiqua villa Presbiti), uzyskał od klasztoru zezwolenie na lokację wsi na  
120 łanach frankońskich, rozciągających się po obu stronach rzeki Kamienicy oraz Zblu-
dzy, w zamian za 4-łanowe sołectwo, (…).” Skopiowany tekst oryginalnego Aktu Loka-
cyjnego wsi Kamienica, zamieszczony jest w Kodeksie Dyplomatycznym Małopolski, wyd.  
Fr. Piekosiński, Kraków 1876-1905, t.II, nr DCI; 1330 die 9 m. Martii, in Stary Sącz i zawiera 
m.in. taki zapis: „(…) contulimus et dedimus discreto viro Cristino, sculteto de antique villa 
Psrebiti nuncupata, (…).” Skąd zatem p. prof. F. Kiryk zaczerpnął nazwę „de antique villa 
PRESBITI”!!!, bo przecież w przywołanym tu KDM jest wyraźnie napisane „PSREBITI”!!!  
a na ten Kodeks w tym rozdziale p. profesor wiele razy się powołuje! Takiej samej nazwy 
wsi „PRESBITY (PRZEBYTA?)” z której to miał przybyćzasadźca Kamienicy użył też  
dr P. Stanko w 92 numerze Gorczańskich Wieści z 2009 r. w artykule pt.„Sześć wieków 
parafii w Kamienicy”. 
Zarówno p. dr Stanko jak i prof. Kiryk nie ujawnili niestety, na jakich to jeszcze innych 
źródłach historycznych (jak to dzisiaj modnie się nazywa –„artefaktach”) oparli swoje  
historyczne dociekania. Dr Stanko w swych „dociekaniach” poszedł nawet już tak daleko,  
że napisał w przywoływanym tu artykule w Gorczańskich Wieściach iż „lokowana w 1330 r. 
Kamienica graniczyła co prawda z dawną wsią Boczów i nieistniejącą obecnie wsią PRES-
BITY (Przebitą?) (…). Obszar współczesnej gminy (Kamienica) w XIII w. stanowił po 
części, od co najmniej lat 1257-1280, własność klarysek starosądeckich (dolna i środkowa 
część biegu Kamienicy) i księcia krakowskiego (…). Górna część doliny znajdowała się 
w rękach króla Władysława Łokietka, którego syn, Kazimierz Wielki, dopiero w 1345 r. 
przekazał klaryskom te tereny, na których u schyłku XVI w. lokowano Zasadne, Zale-
sie i Szczawę”. W tym artykule pisze też dalej, przez co zresztą sam zaprzecza swojej 
wcześniej postawionej tezie, że „Wieś Zabrzeż, najbliżej położona względem Kamienicy 
w XIV w., wspomniana jest w źródłach dopiero w 1312 r., (…).” Czytając ten artykuł ma 
się wrażenie, że p. dr P. Stanko w ogóle nie czytał Aktu Lokacyjnego Kamienicy z 1330 r., 
bo przecież tam jest wyraźnie napisane; „(…) quandam partem sylue in nostris predijs 
sitam super fluuim dictum Kamenecia et fluuium Blusa vltra nostram villam Boczow  
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ad centum viginti manson Franconicos a gadibus Panthonis molendinatoris, (…)”, czyli 
„pewną część lasu w naszych dobrach położoną nad rzeką zwaną Kamienicą i nad 
rzeką zwaną Zbludzą do 120 łanów frankońskich ponad (od miejsca) Panthonisa (imię 
własne mężczyzny Pęt, Pet?, przyp. autora) młynarza,(…).” Tak więc od czasu lokacji  
i długo jeszcze później Kamienica sąsiadowała z klasztorną wsią BOCZÓW!, a później, pra-
wie za 30 lat, ze wsią BYNIOWA wzdłuż Jaworowego Potoku – o czym możemy przeczytać 
w Akcie Lokacyjnym Byniowej. Tak więc w żadnym razie Kamienica nie sąsiadowała, bo 
nie mogła sąsiadować ani ze wsią Przebyta lub Presbita!, bo takiej nie było!!!, ani ze wsią 
Zabrzeż. Do czasu ukazania się tej „rewelacji” p. dr P. Stanko, wiadomym było powszech-
nie, że rok 1280, to początek historii starosądeckich klarysek i że tzw. „fundacja zakonu 
klarysek” była aktem jednorazowym, a nie rozłożonym w czasie lat 1257-1280, jak pisze  
w cytowanym tekście p. dr Stanko, gdyż fundacja dotyczyła w pierwszej kolejności obsza-
ru, a dopiero później miejscowości-wsi istniejących już na tym obszarze i wymienionych  
w tym „Dokumencie Fundacyjnym”. 
Dotychczas w sprawie przeszłości Kamienicy wiele już było zamieszania. Próbowano kilka 
razy, nawet w „bardzo uczonych dziełach”, przesunąć jej datę powstania na rok 1297,  
innym razem zaś mylono ją z miastem Kamienicą, poprzedniczką Nowego Sącza, to zaś 
z Kamionką – wsią k/Ujanowic w pow. limanowskim, to zaś ze wsią Kamienica w pa-
rafii Przeczyca w pow. pilzneńskim z powodu Dokumentu, jaki wystawiono w imieniu 
króla Kazimierza Wielkiego w 1345 r., a oblatowanego w imieniu kamienickiego sołty-
sa Marcina Krobickiego, w księgach grodzkich Biecza w 1608 r. Stanowcze stwierdze-
nie p. prof. F. Kiryka w przywołanej tu monografii Łącka, że jakoby „Lokacja tej wsi 
o nazwie Kamienica, nastąpiła jednak dopiero w 1345 r., a to na podstawie przywileju 
królewskiego, jednakże dokonana przez tego samego sołtysa, mianowicie Krystyna”, nie 
może być w żaden sposób prawdziwe, bowiem wspomniany królewski „PRZYWILEJ” 
z 1345 r. powierza „przezornemu MIKOŁAJOWI KERSTANOWI” a nie „VIRO  
CRISTINO” – mężowi Krystynowi, jak to jest napisane w Dokumencie wystawionym 
przez starosądeckie klaryski, las królewski nad rzeką Kamienicą, w celu lokowania wsi 
na prawie magdeburskim, na 60 łanach frankońskich i nadaje temuż Mikołajowi – sołty-
sowi 2 wolne łany (…) i zobowiązuje go do uczestnictwa w wyprawie wojennej z jednym 
zbrojnym (…). Rzeczywisty zasadźca Kamienicy, kamienicki sołtys Krystyn (Cristino),  
a nie MIKOŁAJ KERSTAN, nie musiał być „urzędowo” zobowiązywany do powinności 
rycerskiej na wypadek wojny, gdyż taka powinność na nim spoczywała z racji jego uro-
dzenia, i przynależności do stanu rycerskiego. (…), …mamy tu do czynienia z błędem gra-
ficznym często występującym w średniowiecznych manuskryptach. Błąd ten nieumyślnie 
popełnił będący na służbie u „sądeckich panien Bogu poświęconych” skryba Henryk, gdy 
spisywał w ich imieniu ów Akt Lokacyjny Kamienicy. Ten swoisty „zawijas” w miejsce 
literki „O” (Porebiti = Psrebiti) odczytany został jako literka „S” i w ten sposób powstał 
„dziwny” nieznany rzeczownik, niby dla niektórych imię własne wsi „PSREBITI”, która  
w rzeczywistości nigdy nie zaistniała, a później bezkrytycznie powtarzany jako „Presbiti” zaś 
po swoistej próbie spolszczenia przyjął postać „Przebyta”… (Almanach Łącki nr 19, 2013).

Jedna literówka, a niemałe zamieszanie. Wygrubienia poczyniłam z określonych 
powodów własnych. Zainteresował mnie wielce ów Panthonis, o którym właściwie 
nic nie wiemy, w przeciwieństwie do zasadźcy Krystyna, o którym w dalszej części 
artykułu Władysława Pierzgi. 
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Warto przypomnieć, w jakich okolicznościach starosądeckie klaryski weszły w po-
siadanie tak znacznych terenów i kim była opatrznościowa Kinga.

Kunegunda (1234-1292) „z Bożej łaski 
księżna krakowska i sandomierska, 
pani sądecka i Pienin”, była córką króla 
Węgier Beli IV (1206-1270) z dynastii  
Arpadów (pochodzenia tureckiego), 
książąt i królów węgierskich, z matki  
Nikai Marii Laskariny, córki cesarza ni-
cejskiego, Teodora I i Anny Angeliny. 
Siostra Kunegundy-Kingi, św. Małgorza-
ta Węgierska (1242-1270), została ofia-
rowana przez ojca Bogu w wieku trzech  
i pół lat w intencji uratowania Węgier od 
najazdu tatarskiego. W wieku lat dziesię-
ciu zamieszkała w klasztorze dominika-
nek, który wzniósł jej ojciec na wyspie na 
Dunaju. Tam też złożyła śluby zakonne  
i z rąk prymasa Węgier otrzymała kon-
sekrację dziewic. Kilkakrotne próby 
wydania jej za mąż za starających się  
o jej rękę, m.in. Karola Andegaweńskie-
go i Bolesława Pobożnego spotykały się 
z kategoryczną odmową. Beatyfikowana 
w 1789, w 1943 r. kanonizowana została 
przez papieża Piusa XII. Kolejna siostra, 
Jolenta, Johelet (1244-1298?), urodziła 
się jako ósme dziecko, została odesłana 
do Krakowa na dwór Kingi i Bolesława 
V Wstydliwego, celem wydania jej tam 

za mąż. W 1256 r. odbyły się jej zaręczyny z Bolesławem Pobożnym, dwa lata później 
ślub czternastoletniej Jolenty (za specjalną dyspensą). Nazywano ją również Heleną. 
Według Jana Długosza mieli to imię nadać Jolencie Polacy. Małżonkowie sprowa-
dzili do Kalisza, Gniezna, Obornik, Pyzdr i Śremu franciszkanów. Rządzili sprawie-Śremu franciszkanów. Rządzili sprawie-ządzili sprawie-
dliwie. Po śmierci męża i szwagra Jolenta wraz z siostrą Kingą w 1279 r. wstąpiły do 
klasztoru klarysek w Starym Sączu. Gdy zmarła również Kinga, Jolenta przeniosła 
się do klarysek w Gnieźnie. Nekrolog z Lądu podaje datę jej śmierci w opinii świę-
tości – 17 czerwca…: „Tu leży perła droga, z domu książęcego Jolanta, święta pani  
z rodu cesarskiego. Po śmierci męża swego zakon ten obrała, w tym zakonie do 
śmierci w cnotach świętych trwała”. Papież Leon XII zatwierdził jej kult jako bło-cnotach świętych trwała”. Papież Leon XII zatwierdził jej kult jako bło-
gosławionej w 1827 r., uroczystości beatyfikacyjne odbyły się dopiero w roku 1834. 

Tablica Sanktuarium z wizerunkiem Patronki
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Kinga została „zaręczona na przyszłość” według kanonicznej formuły Sponsalia 
de futuro, sponsalia pro futuro. Stosowano taką formę zaręczyn, a właściwie ślubu 
dla nieletnich potomków z dynastii panujących w Europie ku przypieczętowaniu 
małżeństwem sojuszy, aż do „wieku sprawnyego”. Był jednak warunek, iż oboje 
wyrażą zgodę na fizyczną bliskość. Otóż Kinga takiej zgody nie wyraziła.

W Nowym Korczynie (dlaczego tam – można sprawdzić w źródłach historycz-
nych) – oznajmiła Bolesławowi swoje pragnienie zachowania dziewictwa, najpierw 
na rok, ponawiając wolę w kolejnych latach, aż wreszcie, nie bez jego protestów, 
oboje małżonkowie przystali na czystość małżeńską, a Bolesław zyskał przydomek 
„Wstydliwego”.. Skutkowało to przykrym brakiem męskiego potomka-sukcesora.
Swój znaczny posag Kinga ofiarowała na odbudowę księstwa po najeździe Tatarów 
w 1241 r. Książę 2 marca Roku Pańskiego 1257 na wiecu książęcym w Korczynie 
nadał żonie Kunegundzie, jako odszkodowanie za wiano zużyte na walkę z Tatarami 
i odbudowę kraju po ich najeździe, tereny sądeckie przywilejem własności. 
Kunegunda owdowiała 7 grudnia 1279 r. i niebawem – 6 lipca 1280 r. wydała 
dokument fundacyjny dla klarysek w Sączu. W 1287 r. trzy siostry: Kinga, Jolan-
ta i Konstancja (1227? 1233-1288? nie wspomniana wyżej księżna halicka, która 
wspierała misje ewangelizacyjne na Rusi), przywdziały habity zakonne. Małżeń-
stwo Konstancji z Danielem, księciem (Daniło) Rurykowiczem pieczętowało swo-
istą unię prawosławia z katolicyzmem. Obrała ona po śmierci męża drogę ascezy 
jako dominikanka. Wraz z córką Świętosławą i inymi zakonnicami, przebywają-
cymi w tym czasie w klasztorze sądeckim, musiały uciekać przed kolejnym najaz-
dem tatarskim. Schroniły się na zamku w Krościenku w Pieninach. Kinga zmarła  
24 lipca 1292 r. Pochowano ją pod posadzką kaplicy konwentu w Starym Sączu, 
później relikwie umieszczono w trumience na ołtarzu, gdzie spoczywają do dziś. 
Odbył się nieudany proces informacyjny, następnie wszczęto kolejny beatyfika-
cyjny, po apelacjach króla Jana III Sobieskiego. 10 czerwca 1690 Kongregacja  
ds. Obrzędów zatwierdziła odwieczność kultu, a następnego dnia potwierdził to 
papież Aleksander VIII, nadając Kindze tytuł błogosławionej. W 1742 r. otwarto 
procedurę kanonizacyjną, ale dopiero w latach 90. XX w., po wiekowych i wie-
lowątkowych przeszkodach, biskup tarnowski Józef Życiński powołał Komisję 
Historyczną w celu zbadania dokumentacji. Prace zakończono 26 maja 1994. 
Papież Jan Paweł II potwierdził cudowne uzdrowienie za przyczyną bł. Kingi 
12 lutego 1999, a 16 już czerwca 1999 kanonizował ją podczas pielgrzymki  
do Polski, podczas nadzwyczaj uroczystej mszy świętej w Starym Sączu, wśród 
rozentuzjazmowanych wiernych. Amen.

Siostry, w tym dwie święte i jedna błogosławiona – jako potomkinie Arpadów, 
pochodzenia wszak były tureckiego. Mały chichot losu? Konstancja nie doczekała 
się oficjalnego kultu, jednak trwa on w lwowskim klasztorze św. Dominika, gdzie 
Konstancja uważana jest za założycielkę. 



66 67

Do schrystianizowania Węgrów przyczynił się syn Gézay a prawnuka Arpada, 
Wajk, który na chrzcie w 997 r. przyjął imię Stefan. W Święto Bożego Narodze-
nia w roku 1000 został koronowany na króla Węgier. Zmarł w 1038 r. Arpadowie 
powiększali swoje królestwo; w 1102 połączone zostało unią personalną z Króle-
stwem Chorwacji, następnie wkroczyli na tereny Siedmiogrodu, Slawonii, Słowa-
cji, podporządkowali sobie również ziemię halicko-włodzimierską. Dynastia Arpa-
dów wygasła za króla Andrzeja III w roku 1301.

R. 1782 dobra klasztorne, a r. 1811 srebra kościelne zabrał. Klasztor, który po śmierci  
św. Kunegundy spłonął, był niegdyś obronny. Wielki ołtarz zbudowała ksieni Konstancya 
Jordanówna r. 1696, jak świadczy napis na stopniach. W kaplicy św. Kunegundy, przerobio-
nej z jej celi, spoczywały zwłoki tej świętej, teraz na ołtarzu umieszczone. W kościele, prócz 
jego burtowy gockiej i kilku pięknych obrazów, zasługuje na szczególną uwagę wytwornej 
rzeźby kazalnica, zbudowana r. 1671. Na spodzie bowiem leży w naturalnej wielkości sta-
rzec w zawoju, z piersi wyrasta mu winna macica, na której konarach śród winogron kró-
lowie stoją; w samym zaś środku umieszczona kazalnica. Pamiątki przechowujące się po  
Św. Kunegundzie w klasztorze są: klęcznik, szklanka, łyżka, pierścień, relikwiarz, który jej 
zawsze towarzyszył. Głowę jej w złoto oprawną zabrano z srebrami, ale ją później zwrócono. 
Zabrano także ornat złotem tkany, jej roboty. Na zewnątrz kościoła oglądamy dwa pomniki, 
jeden poświęcony Jauowi z Lipia Lipskiemu, rządcy staro-miejskiemu, zmarłemu r. 1631  
a drugi ku pamięci Stefana Lipskiego, zmarłego r. 1627. Na kamiennych gockich oddrzwiach 
napis: S. L. A. D. 1597. Na końcu miasta na cmentarzu znajduje się kapliczka św. Rocha, 
zbudowana r. 1664 na pamiątkę morowego powietrza, jak świadczy napis nad chórem na 
sklepieniu umieszczony. W Starym Sączu, dziś jakkolwiek ubogiej i małej mieścinie, prze-
cież dosyć schludnej i miłe wrażenie na przejeżdżającym wywołującej, mieszkali młodzi 
królewiczowie, synowie Kazimierza Jagiellończyka, i zdała od gwaru stolicy, pod okiem 
biegłych mistrzów Filipa Kalimacha i Jaua Długosza, kształcili się na przyszłych panów  
i ojców narodów. Tu wzrósł święty nasz patron Kaźmierz, tu się wychowali Jan Olbracht  
i Aleksander, królowie więcej klęskami, które Polskę za ich panowania trapiły, niż dobrym 
rządem pamiętni; Władysław, pan Czech i Węgier, a nakoniec ów wielki i zacny Zygmunt, 
co blisko pół wieku z łagodnością ojca mądrze i szczęśliwie Polską władając, zagoił krwa-
we jej rany, wyniósł ją do nieznanego jej dotąd stopnia potęgi, świetności i chwały a pa-
nowaniem swojem rozpoczął chlubnie złoty wiek, słusznie od jego imienia Zygmunioic-
skirn zwany. Lotem błyskawicy przeleciała myśl moja kilka wieków przeszłości. Srogie 
klęski wojny, lata błogiego pokoju i pomyślności, szczęśliwa i smutna dola tej pięknej 
krainy przesunęły się zwolna przed memi oczyma. (Wycieczka w Czorsztyńskie, skreślił  
Bronisław Gustowicz, członek c. k. geograficznego towarzystwa w Wiedniu, Warszawa 1881).

Dziś już mało kto potrafi pisać w ten sposób, jak w XIX w., a jeśliby znalazł się 
naśladowca, zyskałby miano sentymentalisty, pogardliwie wyśmianego, szkoda, że 
nasz język ubożeje i staje się bardziej płaski.
W 1238 r. zmarł Henryk Brodaty. Jego syn – Henryk Pobożny – przejął opiekę 
nad osieroconym wcześnie Bolesławem V (1226-1279, ostatnim z małopolskiej 
linii Piastów, księciem sandomierskim od 1232 i krakowskim od 1243) oraz nad 
ziemiami księstwa sandomierskiego. W 1243 r. możnowładcy krakowscy powołali 
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na tron Bolesława V, który po walkach z Konradem Mazowieckim odzyskał tam 
panowanie. Tak więc dobra sądeckie w owym czasie podlegały pod jurysdykcję 
Bolesława i Kingi oraz sąsiadowały z włościami konwentu cystersów, przybyłych 
do Polski w połowie XII w. W 1234 r. wojewoda krakowski, Teodor Gryff, poda-
rował im rozległe obszary lasów u podnóża Gorców, w powiecie limanowskim, 
odebrane w 1380 r. przez króla Ludwika Węgierskiego w ramach rewindykacji 
dóbr królewskich.

Jan Długosz odnotował, że  
w drugiej połowie XV stulecia, 
we wsi Kamienica jest drew-
niany kościół parafialny pw. 
Najświętszej Marii Panny Dzie-
wicy. Dzisiejsze osiedla wska-
zują, gdzie powstawały zagrody 
pierwszych osadników i wiemy, 
że w 1661 r. ówcześni mieszkań-
cy opodatkowani byli od 55 dy-
mów. W okresie pańszczyźnia-
nym ludność stanowili kmiecie, 
zagrodnicy, zarębnicy, chałupni-
cy i komornicy. Źródła wykazu-
ją, że chłopi kamieniccy oprócz 
powinności na rzecz sołtysa, 
plebana i biskupa krakowskiego, 
a także klasztoru, zobowiązani 
byli do świadczeń na rzecz króla. 
Nałożone przez Ludwika Wę-
gierskiego, przetrwały do pierw-
szego rozbioru Polski, kiedy Ka-
mienica, podobnie jak pozostałe 
tereny ściany południowej, prze-
szła pod panowanie austriackie  
i kasacie uległy dobra klasztorów. 

O lokacji Kamienicy wiemy już prawie wszystko. Czas postawić tam swoją stopę, więc 
postawiłam. Cmentarz, msza św. Na nagrobkach stare sądeckie nazwiska, ale próż-
no tam szukać Baziaków, którzy chrzczeni byli w parafialnym kościele (domy: 1, 6, 
7, 10, 12, 13, 14, 32, 47, 54, 82). Kapłani, udający się zapewne na niedzielny obiad,  
poinformowali, że na nowym cmentarzu nikogo takiego nie znajdę, a i po starym cmen-
tarzysku pozostał jedynie symboliczny krzyż. Wszystko zabierał wartki nurt rzeki 
Kamienicy podczas licznych powodzi i kataklizmów w niektórych trudnych latach.

Wejście na dziedziniec klasztoru – Stary Sącz                                   
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Gdzie szukać domu pod nr 1? – Za Mikołajczykami w stronę Zabrzeży, po pra-
wej stronie są najstarsze zabudowania. Tubylcy nie wiedzą, trzeba zapytać starego 
sołtysa. Kieruje na przysiółki Łaziska i Zawiersze, ciągle w górę. Jest „1”, jedyny  
tu budynek. Młodzieniec w drzwiach nic nie wie, nic nie słyszał. Pod sklepem 
spożywczym dobrzy ludzie mówią, że może w okolicy znajdę tych z Kamienicy? 
W okolicy, to wiem. Rozmawiamy o tym i owym. Zwierzają się, że jak rozrysowali 
drzewo rodzinne – zaprosili wszystkich sobie znanych żyjących, postawili jadło  
i wódkę na stole, ubrali się odświętnie, ale nikt nie przyszedł, nikt nie przyjechał!
„Ze źródeł XVIII-wiecznych wiadomo, że poddanymi księdza proboszcza  
[Uf, to już nie Wielki Step, a niestety pańszczyzna] byli następujący mieszkańcy 
Kamienicy: Jan Augustyn albo Cedzidło, Jan Franczyk, Antoni Barnaś, Szczepan 
Stręk = Stręczyk?), Wawrzyniec Baziak i Antoni Noworolnik. 

Kamienica 1819 dom nr 88 Petrus Baziak + Magdalena Noworolnik, córka Catharina
Kamienica 1853 dom nr 19 Marianna Baziak + Thomas Franczek, córka Marianna Franczek
Kamienica 1864 dom nr 19 Marianna Baziak + Thomas Franczek, córka Regina Franczek

Augustyn posiadał pole od swojej chałupy aż do miedzy Dybca, dwa inne pola  
i dwie łąki oraz <ogrod przed oknami�. Ogółem było tego 4 morgi i 458 siągów. 
Franczyk miał pole nad ogródkiem nad rzeką Kamienicą, pole nad Górką i dru-
gie na brzegu oraz łąkę na ogródek. Razem było tego 5 morgów i 325 siągów. 
Barnaś miał pole na Uboczu, pole pod Górką, pastwisko w Górkach i drugie pod 
Górką, razem 5 morgów i 575 siągów. Stręk natomiast posiadał jedynie pole koło 
chałupy, łąkę pod chałupą i pastwisko nad chałupą, co dawało w sumie 2 morgi  

Nowy już cmentarz w Kamienicy
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i 438 siągów. Najskromniejszy stan posiadania mieli: wspomniany Baziak (jedynie 
pole na Kątach [wygr. J.B.] powierzchni 1270 siągów) i Noworolnik (ogród pod 
chałupą i pole przy chałupie, co dawało razem jedynie 971 siągów). Oprócz tego, 
co powiedziano, wizytatorzy biskupi podkreślali wielokrotnie, że <iest chwalebny 
od dawnych antecessorow [= poprzedników-PS] nie zapapmiętale ten zwyczay, że  
z całey parafii tey Kamienicy komornicy ile ich iest powinni robic xiędzu pleba-
nowi dzień ieden w rok, ale xiądz pleban iesc im daie�. Na utrzymaniu księdza 
proboszcza był cały czas kierownik szkoły parafialnej, który był dość często jed-
nocześnie organistą w kościele. Od wiernych kamienickiej parafii miał corocznie 
otrzymywać 19 wierteli zboża i tyleż owsa. Bolączką proboszcza, oprócz spraw 
związanych z utrzymaniem świątyni, był brak wikarego. Zabiegał o jego przysłanie 
usilnie u biskupów krakowskich, a potem (od 1786) u tarnowskich”. (Przemysław 
Stanko, Gorczańskie Wieści, nr 99, 2011)
Widać już wyraźne rozdrobnienie gospodarstw, zubożenie ludności. Interesuje 
nas tu Wawrzyniec Baziak, którego nie znajdujemy w zestawieniu ochrzczonych  
w parafii kamienickiej, ale jego pole na Kątach (patrz Mapka 2) ciąży ku Ochotnicy 
Dolnej, znajduje się na wyrębku, co więcej, na Szlaku Niebieskim.
Szlak Niebieski przebiega przez rynek, biegnie doliną rzeki Kamienica na prze-
łęcz Przyslop i prowadzi do doliny Ochotnicy. Po drodze mija się szlak zwany 
„Papieżówka”. W latach 70., przez prawie dwa tygodnie kardynał Karol Wojtyła 
mieszkał tam w szałasie, drogę układał własnoręcznie z głazów rzeki Kamienicy. 
Z przełęczy Przysłop szlak biegnie przez: Nową Polanę, polanę Świnkówka i Gorc 
Kamienicki na wierzchołek Gorca (1228 m). 

Kolejny zapis zawiera również ar-
cyciekawą informację: „Mój pra-
dziadek Antoni GORTZOSKI 
[podkreślenie J. B.] (w pisowni 
niemieckiej) urodził się w 1850 r. 
wysoko w górach w przysiółku  
Gorcowe w pobliżu szczytu Gorc 
(1230 m) w parafii Ochotnica Dolna. 
 Z tamtych gór wypływa potok 
Gorcowski – wpada do potoku 
Ochotnica i do Dunajca w Tylma-
nowej. Miejsca te można znaleźć na 
każdej mapie turystycznej Gorców  
i Beskidu Sądeckiego. Jego siostra 
nazywała się Słaboszewska [pod-
kreślenie i komentarz – nazwisko 
rodowe, Słabaszowska – J. B.]  
i mieszkała w Zabrzeży, brat ożenił się Mapka 2     
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 we wsi Kicania k/ Łącka, gdzie dał początek tamtejszej gałęzi rodu”. (Jolanta 
Gorczowska, Znad Popradu, czerwiec-lipiec 2008, nr 6-7). Pradziadek p. Jolanty 
urodził się w przysiółku Gorcowe i nazywał się Gorczowski, „jego siostra nazy-ł się Gorczowski, „jego siostra nazy- się Gorczowski, „jego siostra nazy-
wała się Słabaszowska – zdaniem autorki – i mieszkała w Zabrzeży” itd. Dosko-
nały przykład nadawania ludności nazwisk od miejscowości-toponimów w miej-
scu urodzenia. Duża ich liczba sięga rodowodem średniowiecza, kiedy przybyli 
wołoscy pasterze. Dodatkowo stanowią dokumentację rozprzestrzeniania się rodu. 
Dzisiejsze stereotypy myślenia kierujemy w stronę realiów tamtych czasów. 
Warto zauważyć samo pochodzenie nazwy Gorce (pasmo górskie, rzeka, przy-ć samo pochodzenie nazwy Gorce (pasmo górskie, rzeka, przy- samo pochodzenie nazwy Gorce (pasmo górskie, rzeka, przy-
siółek) od staropolskiego słowa „gorzeć” (płonąć, palić), czyli metody wypalania  
lasów przez ludność wołoską wysoko w górach. Gorcowscy najwyraźniej osiedlili 
się także w Kamienicy, boć to rzut kamieniem.

1819 dom nr 12 Josephus Baziak + Theresia Gorczowski, syn Casimirus
1867 dom nr 14 Michael Baziak + Marianna Gorczowski, córka Anna

Urodzenia w Kamienicy Baziaków wy-
gasają w 1874 r., również według digita-
lizacji chrztów, ale niebawem spotkamy 
się z kobietami Słabaszowskimi, w in-
nych miejscach urokliwej Sądecczyzny. 
Tymczasem dalsze kwerendy i kolejne 
niespodzianki.
Moim wiernym druhem cały czas była 
mapa, zwłaszcza mapa Targeo, po któ-
rej mogłam do woli podróżować, pa-
trząc, to z lotu ptaka, to dziobiąc blisko 
ziemi, zaglądając wręcz do domostw 
z określonymi numerami. Tak wykry-
łam przysiółek Baziaki w Zalesiu. Są! 
– pomyślałam, numery domów 8, 9, 
10, 12, 13; 16 obok Brzegi (od strony 
Zbludzy) nr 3, 4, 5, 6, 7; Augustyny nr 
2; Migacze nr 14, 15; Franki nr 17, 18; 
Sopaty – dalsze numery. Są, lecz ich 
nie ma…

Na stronie internetowej gminy znalazłam informację: „Tak więc w XVII wieku  
u podnóży Modyni pojawili się ludzie. Była to grupa kilku mężczyzn, którzy wy-
cinali las, przygotowywali ziemię do uprawy i budowali drewniane domy. Moż-
liwe, że początkowo wracali na zimę do rodzinnych gospodarstw. Potem, kiedy 
stali się samowystarczalni mogli osiedlić się na stałe wraz ze swoimi rodzinami. 

Groźna rzeczka Kamienica                                                             
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Według źródeł historycznych,  
w 1698 roku mieszkało w Zalesiu 
13 zarębników: Mikołaj Augustyn, 
Wawrzyniec Sopata, Matus Brze-
gowy, Jakub Czech, Szymon Pach,  
Walenty Migacz, Maciej Franczyk, 
Jan Stachoń, Jakub Sado, Benedykt 
Mikołajczyk, Bartosz Ślaga, Woj-
ciech Smek oraz Michał Wąchała.
Zalesie (pierwsza wzmianka  
o Zalesiu, Nalesiu, w źródłach  
historycznych pochodzi z 1653 
roku). Należało do zakonu klary-
sek i nie posiadało własnej parafii. 
Osadnicy z Kamienicy przenosili się 
na północ, do Szczawy i Zbludzy ze 
względu na trudy bytowe w dawnym 
miejscu. Zapoczątkowali tu wypas owiec i wołów, stawiali szałasy i koszary. Cały 
wiek później, w 1799 r., w parafii kamienickiej żyło 2449 osób, w tym w Kamienicy  
1011, w Zbludzy 289, w Szczawie 506, w Zasadnem 147, w Zalesiu już 396.  
Brzegowy, jedyny właściwie bez konkretnego nazwiska, tylko z obco brzmiącym 
imieniem, Matus…, które się jednak utrwaliło. 13 zarębników…
Trudno trafić. Droga wije się w górę, jest wyboista, kręta, wąska. Podobniej jak  
w Kamienicy mieszkańcy mijanych zabudowań wzruszają ramionami, nie ma  
takich, nie słyszeli. Z każdą odpowiedzią tracę nadzieję. Po drodze kilka opuszczo-
nych chałup w ruinie.
Pytam dyrektorkę miejscowej szkoły. Odsyła do pani woźnej, która tam najstar-
sza. Kobieta przypomina sobie, że na osiedlu Mikołajczyki mieszka Baziaconka, 
jest wdową, jej mąż zginął tragicznie w lesie. Zostawiam list pod progiem. Roz-
mawiam jeszcze z wiekową gaździną nieopodal. Mówi życzliwie, gwarą, jakąś 
mało zrozumiałą dla mnie, że według jej wiedzy sąsiadka nie z tych kamienickich,  
a Joncek, jej brat, mieszka w Łącku.
Na szczęście w ekipie mamy Andrzeja z Nowego Sącza (patrz Wyimki korespondencji). 
Jest wierzący, oznacza to, że od pierwszej korespondencji „uwierzył” w Ród. 

Pamiętam poszukiwanie dinozaura na miejskim osiedlu. Powiedzieliśmy wnukowi 
Sebastianowi, że raczej dziś dinozaura nie znajdziemy, a on na to: – „Ale będziemy 
się rozglądać”.
Tak, Andrzeju, będziemy się „rozglądać”. 

Krajobraz w śniegu wycisza, pojawia się rodzaj nostalgicznego smutku. 
Są, lecz ich nie ma… 

Przysiółek Baziaki w Zalesiu



72 73

GNIAZDO 

Znalezione w sieci: UCHWAŁA NR 9/IV/2011 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia  
28 stycznia 2011 r. Uchwała Budżetowa na 2011 r. I tam m.in.: Wykonanie nakrapianki 
na drodze Wiela do Baziaka w Maszkowicach (środki funduszu sołeckiego). Konkret. 
Nieoceniony Andrzej Baziak z Nowego Sącza (odsyłam do Wyimków  
z korespondencji 2015) czeka w domu, pijemy kawę. Wyprawa po złote runo, przy-) czeka w domu, pijemy kawę. Wyprawa po złote runo, przy-
gotowana przez niego, zaplanowana, uzgodniona. Tyle jest do powiedzenia, widzi-
my się przecież po raz pierwszy, pogadamy jednak po drodze, strasznie mało czasu, 
a plan wręcz nie do zrealizowania. Zatem na Wielę, do wujka Tomka. Przeczucie, 
że tym razem trafiam na gorący ślad. Czekają. Cudownie. Wzruszająco. Nie traci-
my czasu, pochylamy się nad zdjęciami, zapiskami. Oczywiście próbuję notować, 
najpierw ankieta. 
Tomasz Baziak urodził się 10 kwietnia 1926 r. Nie wierzę. 10 kwietnia to data i mo-
ich urodzin. Wbiega wnuczek Kacper, nie wierzę, mój wnuk ze strony córki, nomen 
omen Kingi, również ma na imię Kacper. Zaczyna się magicznie, wróżebnie – znak.
Wujek Tomek jednym tchem podaje imiona rodzeństwa i daty ich urodzin, naj-
pierw braci: Józef (1910), Antoni (1912), Stanisław (1916), Jan (1923), Fran-
ciszek (1923), Tomasz, we własnej osobie (1926), Michał (1927), Tadeusz 
(1929) potem siostry: Józefa (1917), Stefania (1918), Wiktoria (1921 – zmar-
ła dziecięciem na odrę), Stanisława (1922), Janina (1933). Najstarszy z braci –  
Józef wyjechał do Kołomyji za pracą, a potem przed wojną do Francji. Dzieci  
Tomek ma siedmioro: cztery córki i trzech synów. Jesteśmy u Małgorzaty, nie-
daleko mieszka Maria. Jan i Czesław współgospodarzą na ojcowiźnie – 14 ha. 
Tatuś, Michał (1874), za kawalera emigrował do Ameryki, wrócił i pobudo-
wał nowy dom pod numerem 85, niedaleko starego, murowanego, pod nu-
merem 83, który wznosił Marcin (1792), dziadek. Tomasz z Michała, Michał  
z Marcina, pradziadek Piotr (sic!). Zapisane. 

Z wujkiem Tomkiem nad papierami rodzinnymi i u Jego siostry, Janiny Zbozeń, gdzie przed chwilą 
przyszła na świat owieczka, fot Andrzej Baziak
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Spacerujemy po gospodarstwie, krótka wizyta w domu, który poniżej, otoczony 
zadbanymi sadami. Z drogą było sporo kłopotów, dopiero niedawno Tomasz się 
uparł i wreszcie wykonali „nakrapiankę”. Za chwilę pojedziemy do siostry Janiny, 
może kiedyś jeszcze tu zawitam, może. Będą na mnie czekać. 
U Janiny Zbozeń właśnie urodziła się owieczka, jeszcze jest mokra. Nie chcą mi 
jej dać na ręce, bo się pobrudzę. Do małej szybko przybiega zaniepokojona matka 
i obie wolno udają się do reszty stada, za ogrodzenie. Znowu dostałam dziwny 
prezent, symboliczny. Ta mała urodziła się w czasie, gdy pokonywaliśmy drogę 
między gospodarstwami Tomka i Janiny. Jestem oszołomiona i radosna.
Szczęśliwa Owieczka.

Maszkowice (1280 Maszkouice – z or. wg komentarza do Mp. 2, 487; 1283 Ma-
slkowicze – kop. z XVII w., Mp. 2, 486; 1292 Mascouia – kop. z XVII w., Mp. 
2, 521; 1417 Maslkowice – kop. z XVII w., Mp. 4, 1164; 1470-80 Maszkowycze 
– DLb. 2 s. 252; 1504 Macskouicze! – MSZ, 1648; 1564 Miaszkowicze – LK 1 s. 
168), 12 km na W od Starego Sącza. (Słownik historyczno-geograficzny ziem pol-
skich w średniowieczu, cz. IV, wersja elektroniczna)

Nie zachował się akt lokacyjny Maszkowic. Przypuszcza się, że zasadźcą był 
Maszko i stąd patronimiczna nazwa wsi, lokowanej w pierwszej fazie osadniczej. 
Maszko lub jego spadkobiercy musieli zostać wykupieni, bowiem Maszkowice 
stały się własnością książęca i od 1280 r. przeszły w posiadanie klarysek w Sta- własnością książęca i od 1280 r. przeszły w posiadanie klarysek w Sta- książęca i od 1280 r. przeszły w posiadanie klarysek w Sta-
rym Sączu. (Za czasów Długosza nie było (?) już tam sołectwa, o problem ten,  

Stoją od lewej: Stanisława, Stanisław, Antoni, Stefania, pośrodku Maria – mama Tadeusza; siedzą od 
lewej: Tomasz, syn Stefanii – Stanisław, Tadeusz – tata Andrzeja; rewers do fotografii. 
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było-nie było, niech się spierają history-
cy). Księżna Kunegunda nadała klaszto-
rowi imiennie 28 wsi, m.in. Maszkowice.  
W 1283 r. papież Marcin IV zatwierdził 
fundację klasztoru i jego uposażenie, 
w 1292 r. Wacław, król Czech, ksią-
żę krakowski i sandomierski również 
zatwierdził tę fundację. Kilkanaście 
nowych okolicznych wsi lokowano 
na prawie niemieckim, a w tych, któ-
re wcześniej lokowane były na prawie 
polskim w 1373 r. Elżbieta Łokietków-
na nakazała wprowadzić również pra-
wo niemieckie, jednocześnie komasu-
jąc wsie poniżej 24 łanów. W 1417 r.  
w Maszkowicach odnotowano istnienie 
młyna. Ksieni Anna Kurowska nada-
ła młyn dożywotnio Krystynowi, pod 
warunkiem samodzielnego remontu. 
W tymże roku poza młynem działała 
karczma. Kmiecie zajmowali łącznie 

16 łanów, odrabiali „powabę” wiosną i zimą, płacili czynsz po „1 wiard., 1 ko-
guta, 2 sery i 20 jaj, sep po ćw. żyta, 2 ćw. owsa i 4 gr”. Lata następne przynosiły 
drobne zmiany w „opodatkowaniu”, do odkupienia roboty za 4 grzywny włącznie.
W Złotym Potoku, nie zidentyfikowanym, szukano złotego kruszcu, który zo-
stał wskazany w testamencie Piotra Wyżgi (notowanym w zapiskach Długosza).  
Aleksander Jagiellończyk, w 1504, wydał pozwolenie na poszukiwanie tego złota 
na polach, w lasach i w górach przez trzy lata dla siebie, a następnie dla skarbu kró-órach przez trzy lata dla siebie, a następnie dla skarbu kró-, a następnie dla skarbu kró-
lewskiego Stanisławowi Tarnowskiemu z Poznania i Pawłowi z Gdańska.
W Księgach Sądowych Wiejskich Klucza Łąckiego, t. 1. 1526-1759, pod red. Adama  
J. Vetulaniego, Wrocław 1962 (tytuł oryginału Registrum actorum scabinalium iu-
ris Alemanicae villarum Łącko, Czerniec, Maszkowice, Zarzecze aliisque spectan-
tibus ad praedium in Łącko, in propria hereditate, fundo et possessione coenobii 
et regulae s. Clare in Antiqua Sądecz) znajdują się wpisy z nazwiskami sołtysów  
i przysiężnych, np.: Kozak, Fryk, Torawa, Kijowczyk, Cietrzew. Do tej, jakże pod 
każdym względem interesującej, publikacji powrócę. To nieprzebrana skarbnica 
wiedzy również o prawie, obyczajach, słownictwie, ludzkich przywarach, ale też 
szlachetności i poszanowaniu wartości. Ze względu na niemożliwość wypoży-
czenia spędziłam nad dwoma tomami księgi wiele, wiele godzin w bibliotece, 
czasem nawet zaśmiewając się w głos przy niektórych partiach, ku zgorszeniu. 
Niestety przy innych wpisach, „kryminalnych”, jeżyły się włosy, a tego już nie 
było słychać wśród rytualnej bibliotecznej ciszy.

Mężczyźni od lewej: Tomasz, Antoni, sąsiad; 
kobiety od lewej: Janina, Maria – mama Tadu- mama Tadu-
sza, dzieci i żona sąsiada. (Archiwum rodzinne)
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Jeśli o Maszkowicach, to koniecznie o Zyndramie i o grodzisku wspomnieć należy, 
o chlubach maszkowiczan i całej ziemi sądeckiej. Nie sposób wymienić obszernej 
literatury przedmiotu, wyjaśnić stanowisk przeciwstawnych. Podajemy informacje 
pewne i, jak sadzę, znane.
Zyndram z Maszkowic, rycerz pasowany, miecznik krakowski i królewski, herbu 
Słońce, swoją działalnością gospodarczą spowodował niezłe zamieszanie w litera-
turze historycznej. W różnym czasie i miejscach posiadał wiele dóbr wraz z małżon-
ką Anną. Nie budzi natomiast wątpliwości jego udział w wyprawie Władysława II 
Jagiełły przeciw Witoldowi i Krzyżakom. Dowodził załogą zdobytego w czasie tej 
kampanii Kamieńca Litewskiego. Król przekazał Kamieniec „pod straż” rycerzowi 
Zyndramowi i ruszył pod Grodno. W 1410 r. nasz rycerz brał udział w bitwie pod 
Grunwaldem, pełnił funkcję oboźnego wojsk polskich i dowódcy chorągwi kra-źnego wojsk polskich i dowódcy chorągwi kra- wojsk polskich i dowódcy chorągwi kra-
kowskiej. Henryk Sienkiewicz uwiecznił go w Krzyżakach, co prawda epizodycz-
ne, ale jako honorowego, odważnego i silnego. 
Zyndram otrzymał z nadania królewskiego wieś Królików (lokowanej po 1389 r. 
„na terenie lasu Polaka między Jaśliskami a Desznem”, obecnie Królik Polski), Ja-
śliska (lokowane w zbliżonym czasie, obecnie Jasło), które po jego śmierci wróciło 
do dóbr królewskich. W Jaśliskach kmiecie otrzymali na początek 20 lat wolnizny. 
W 1393 r. Zyndram procesował się z Wierzbą w sprawie piły młyńskiej i o ustalenie 
prawa własności do młyna w Jaśle. Procesował się o długi i kary na terenie ziemi 
sanockiej. Kupował, sprzedawał, dawał pod najem, zastawiał i najczęściej nie sta-
wiał się na procesy sądów królewskich oraz gajonych. Zalegał przykładowo bisku- sądów królewskich oraz gajonych. Zalegał przykładowo bisku- oraz gajonych. Zalegał przykładowo bisku-
powi krakowskiemu, Piotrowi Wyszowi, 320 grzywien za trzodę i konie, był oskar-
żony za ukrywanie złoczyńców, o szkody poczynione przez rodzinę. Długa jest 
lista „przychodów i rozchodów” Zyndrama. W Jaszkowej spierał się z Wołochami, 
których „winien zachować w pokoju nakazanym przez króla”. Na ziemiach na-
leżących do przemyskiego biskupstwa miał obowiązek obrony przed zbójnika-
mi beskidzkimi, w Nowym Mieście Korczynie potwierdzał dokument królewski  
na rzecz franciszkanów z Krosna. Postać różnobarwna.
Po śmierci małżonka żona Anna nadal uczestniczyła w licznych procesach, jako 
spadkobierczyni, a po jej zgonie krewni z obu stron.
Czy Zyndram był Polakiem do końca nie jest wiadomym. Ród Zyndrama mógł 
pochodzić z Czech lub Moraw, gdyż tym właśnie nacjom proponowano dowództwo 
wojsk królewskich i książęcych przeciw Krzyżakom. Są też głosy o pochodzeniu 
niemieckim, ale kto wie… (zob. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich  
w średniowieczu, cz. IV, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk 2010-2014, 
wersja elektroniczna). Miejscowa tradycja pochodzi z końca XVI w. i przekazy-
wana jest nadal. 
Pozostałości grodu nie można wiązać z okresem średniowiecza. Wykopaliska ar-
cheologiczne z lat 1965-1968, opisane w licznych sprawozdaniach, publikowane 
w poważnych periodykach naukowych, świadczą o odkryciu artefaktów z czasu 
epoki brązu i żelaza. Czy rzeczywiście brak średniowiecznych śladów?
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Kolejna ważna kwestia: Zyndram z Maszkowic (ok. 1350 – ok 1414), jak ustalił to 
Władysław Semkowicz, był potomkiem sołtysów maszkowickich w dobrach klasztor-
nych zakonu klarysek (patrz: Przegląd Historyczny 11/3, 1910, s. 261-287). W bitwie 
pod Grunwaldem Zyndram – nie ulega wątpliwości – pełnił funkcję oboźnego wojsk 
polskich, sprawdzał szyki bojowe po stronie królewskiej, podobnie jak Witold na skrzy-
dle litewskim. Po bitwie ślad działalności „militarnej” Zyndrama się urywa.
I oto w 2015 r. mamy sensacyjne odkrycie na Górze Zyndrama. Wyłoniły się pod  
artefaktami z wymienionych epok ruiny starożytnej osady, ok. 300 lat starsze niż pałac 
w greckich Mykenach i zostały zbudowane między 1750 a 1960 r. przed narodzinami 
Chrystusa (datowanie na podstawie analiz radiowęglowych). Najstarszy to przykład 
kamiennego muru w dziejach budownictwa na ziemiach polskich, o ponad dwa i pół 
tysiąca lat starszy od zabytków architektury romańskiej. 
PAP z 3.09.2015 donosi, że archeolodzy i studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie odkryli monumentalne konstrukcje kamienne, typowe dla obszarów śród-
ziemnomorskich. Znalezisko na wagę Troi i Myken. Uwiodła mnie również informa-
cja o zachowanej tak długo pestce śliwki. „Odkopaną osadę zamieszkiwało 200 osób. 
Nie była to jednak historia jednego pokolenia. Ludzie żyli tam i rozmnażali się przez  
500 lat! Niewykluczone, że była to najstarsza warownia w Europie. Nie wiadomo jednak, 
do jakiej cywilizacji należeli ci ludzie”. Przypuszczalnie dotarli w okolice Góry Zyndrama  
z terenów dzisiejszych Węgier. – „Mieszkańcami nie była rdzenna ludność, zamiesz-
kująca Małopolskę od końca epoki kamienia, lecz niewielka, maksymalnie dwustuoso-
bowa grupa kolonistów przybyłych z południa, z obszarów leżących na terenie dzisiej-
szych Węgier” – wyjaśnia dr Marcin S. Przybyła z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Odkryty mur oporowy o długości do 140 m, wewnętrzne lico z bloków kamiennych  
4-5 warstwowe, mógł mieć wysokość ponad 2,6 m, istniała też półtorametrowa fosa i brama 
wejściowa w postaci korytarza. Wcześniej archeolodzy znaleźli figurkę „idola wiolinowego”.
Niewątpliwie archeolodzy powrócą.

Troję i Mykeny odkrył Heinrich Schliemann, syn biednego pastora, fantasta i marzy-
ciel. Choć nazywano go głupcem i awanturnikiem, to w 1870 r. – po licznych przy-
godach i podróżach – rozpoczął prace wykopaliskowe na wzgórzu Hissarlik (obecnie 
Turcja), na podstawie znanej z wczesnego dzieciństwa mitologii Homera – Illiady, 
którą znał na pamięć – biblii świata hellenistycznego. Dzieła metafizycznego, alu-
zyjnego, między światem ludzkim a boskim. Heinrich przebadał wszystkie wątki, 
pomierzył odległości, które pokonywali Homerowi bohaterowie. 15 kwietnia 1873 r. 
ustalono jako ostateczny dzień kopania. Tego właśnie dnia odkryto skarb Priama, jak 
sądził Schliemann. Troja starożytna leżała jednak znacznie niżej. Jest jak tort, dzie-
więć warstw na ogromnym obszarze. Czas założenia osady pokrywa się z wyjściem 
ludu Izraela z Egiptu. W znalezione klejnoty ubrał swoją 20-letnią żonę, Greczynkę 
i szepnął… Helena. Nic to, nic to maszkowiczanie, Zyndram i tak jest Wasz. Może 
właśnie dzięki upartej legendzie kopią tu kolejne pokolenia archeologów.
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KURZEJOWA ODYSEJA

Antoni Kurzeja, Z rodzinnych stron Mikołaja Zyndrama, wodza spod Grunwaldu: Stary Sącz, Gołko-
wice, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec i Zabrzeż, Grody 1910; wersja cyfrowa Jacek Gałysa 

Kurzejową publikację posiadam od wielu lat, może od czterdziestu. Przywiozłam 
ją z Wieliczki od wujostwa – Zbyszka i Eugenii Baziaków, młodszego brata moje-
go ojca. Są tam pomieszczone fotografie: pradziadka Marcina i jego brata Józefa, 
ojca przyszłego arcybiskupa Eugeniusza. Ponadto kilka zdawkowych informacji 
na temat, kto się urodził na Słabaszowej, czyli w Zabrzeży. Wspomniany jest rów-
nież Baziak ze Szczereży. Rzecz ta zakodowała się w mojej pamięci jako rodzaj 
wspomnień. I tak zostało przez lata. Pokryła się kurzem. Autor dawno już odszedł 
do wieczności. 
W Wieliczce nie byłam od śmierci ojca, a i Zbyszek odszedł jeszcze wcześniej, po 
najstarszym – Kazimierzu. 
Okazało się przecież, że wspomniana książeczka jest swoistym przewodnikiem po 
wymienionych w tytule miejscach, co więcej, można z niej odczytać to, co znajduje 
się w podtekstach oraz między wierszami.

Po prawej stronie drogi widać duży kompleks sadów, to wieś Maszkowice, kolebka Zyn-
drama. W pierwszym sadzie przydrożnym, widzimy zwyczajem naszego ludu, zbudowany 
wielki krzyż kamienny z napisem Marcin i Rozalia Zbożniowie na cześć i chwałę Boga. 
Za sadem stajemy na mostku, przy małej, drewnianej karczmie, obok niej prowadzi droga 
do wsi – i tędy zajeżdżamy na obszerne podwórze Marcina Zbożnia. Typowy to domek, 
zbudowany na modę dworku staroszlacheckiego, z gankiem na słupach, ozdobiony po 
staropolsku obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i okolony zielenią winnej latorośli.  
Obszerne stodoły i stajnie kryte dachówką, wskazują na dobrobyt i zamożność – wszyst-
ko jak w Panu Tadeuszu – brak jeno pagórka i topól. (…) Brat zaś naszego gospodarza,  
Wojciech, osiemdziesięcioletni starowina, a krzepki jak smrek i mający czuprynę czarną 
jeszcze jak kruk, zaprowadzi gości na górę Zyndrama. Ciekawi to ludzie, tacy Wojtki, któ-
rych ani lata, ani ciężka praca zmódz nie może, istni ludzie z krzemienia. 
Cóż, tam, wśród nich, urodziła się „moja” owieczka.

Z grona jego zacnych gospodarzy [Szczereż], wymienić należy Wojciecha Baziaka, wzo-
rowego rolnika, posyłającego syna do szkół. Ze Szczereża rozszerza się przepyszny widok  
na dolinę Dunajca i na Nowy Sącz, oświetlony wieczornymi lampami (…).
Z Obłazów zjeżdżamy na dół drogą, która skręca się w lewo i tu roztacza się przed nami nowa, 
prześliczna panorama górska, na granicy Czerńca i Zabrzeży. Był tu niegdyś młyn, zwany  
„u Pojdra”, kilkanaście kroków wyżej, karczma „Zazdrosna”. Awanturniczy Dunajec podmy-
wał, w przystępach dobrego humoru, kolejno te dwie, ważne placówki. Uprzątnął naprzód mły-
nówkę, a potem, pewnej nocy uniósł i karczmę „Zazdrosną”, nie zostawiając po niej ani śladu.
Za mostkiem na młynówce, już w Zabrzeży widzimy ogromną karczmę, niegdyś współza-
wodniczkę Zazdrosnej. Karczma ta zowie się „Kałużna”. Przed nią, na prawo, leży młyn 
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zwany „Zelij›: własność Słabaszewskich. Nasza 
Kałużna – to karczma sięgająca jeszcze czasów św. 
Kingi. W r. 1631 „siedzi» na Kałużnej „wybraniec” 
królewski, Zabrzeski – ze swoją, szerokiego serca 
małżonką. Tu hetman zbójecki Mikuła – na czele 
dwudziestu drużyny – ciągnął na Barcice, Gorcami, 
nad Tylmanową i ze swą zgrają zdążał do Kałużnej, 
gdzie nieraz spędzał miłe chwile z uroczą karczmarką.
Naprzeciw zagrody Kurzeji zarębek Groń, gdzie we-
dług Morawskiego, stało niegdyś jakieś grodzisko czy zamek. Dalej ku zachodowi, wznosi się 
zarębek Wójciki, tędy wiedzie bliższa ścieżka do Ochotnicy. (…) Obok Zbożnia prowadzi droga 
na dalsze cztery zarębki: Słabaszową, Jarosza, Kluczniki i Równice. Słabaszowa, to najbogatszy 
zarębek ze wszystkich, rodziły się tu kiedyś wyborne jabłka, gruszki i śliwy.

Na Słabaszowej zrodzili się i wychowali bracia Wojciech, Józef i Marcin Baziacy. Pierw-
si dwaj, po ukończeniu służby wojskowej, wstąpili do sądu i dosłużyli stanowiska dyrekto-
rów kancelaryjnych. Pan Wojciech Baziak przeszedł już na emeryturę i jako właściciel wielu  
domów, mieszka w Złoczowie. Pan Józef Baziak służy w Tarnopolu, wreszcie pan Marcin,  
najmłodszy, jest zarządcą podatkowym w Wieliczce i właścicielem pięknego domu z ogrodem. 

Panie Antoni, Autorze w błogości zaświatów, nawet Pan nie zdaje sobie spra-
wy, ile narobił ambarasu wymieniając jedynie spośród braci Wojciecha, Józefa  
i Marcina, pomijając również siostry. Wystarczyło dodać – między innymi, tylko 
między innymi.

Widok obecnie
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Gospodarstwa w Boczowie [dziś już Zabrzeż] dzielą się, na tak zwane role, obszaru około  
32 morgów. Połowę tego obszaru zowią tu półrolem, a czwartą część – „ćwirtką”: Ról tych było 
trzy, to: Kurzejowa, Bulandowa i Pierzgowa. Z początkiem XIX w. połowa roli Kurzejowej, 
czyli tzw. półrole należało do Szymona Kurzeji. Skąd on się na tym półrolu znalazł, kiedy i gdzie 
się urodził, nie wiadomo, bo w 1801 r., za plebana Wojciecha Mrozińskiego, zgorzał kościół  
w Łącku, a z nim spaliły się metryki.
[Boczów] Szymon Kurzeja zostawił czterech synów i dwie córki. Syn Józef, najstarszy,  
ur. w 1809 r., po naukach w Podolińcu na Spiżu i Jagrze na Węgrzech, został księdzem i jako 
wikary, zmarł w Wiśniczu w 1847 r. Drugi syn Michał, ur. w 1813 r., roku pamiętnym strasz-
ną wojną pod Lipskiem i śmiercią ks. Józefa Poniatowskiego, ożenił się na zagrodzie, pod  
nr. 27 w Zabrzeży, z Katarzyną, córką Macieja Karcza i Katarzyny z Bandyków. Trzeci syn, 
znów Józef, ożenił się na Wale w Łącku, wreszcie naj młodszy syn, Antoni osiadł na półrolu 
po ojcu Szymonie. Starsza córka poszła za Baziaka na Wielę, młodsza, Marya – za Tomasza 
Cebulę w Boczowie. (…)

W Zabrzeży każdy chłop kochał naukę i dzieci,  
i posyłał je do szkół. Między rokiem 1870 a 1880  
Zabrzeż miała 8 gimnazjalistów, Huzy, Kurzeje, Baziaki,  
Faron, wreszcie Walenty Szczepaniak. Wszyscy żyli 
w Sączu bardzo ubogo, ale uczyli się dobrze. (…)
Lud tutejszy przybył w te strony, prawdopodobnie zza 
Dunaju, świadczą o tym rozliczne śpiewki o Dunaju, 
żyjące w ustach ludu, jak np.

Dunaju, Dunaju, zimna woda w tobie
Od kraju do kraju, gadają o tobie
Stare gąski na poduszki, a młode na Dunaj.

Sąd obwodowy w Złoczowie. Sąd 
ten ma w obrębie swoim: jeden  
sąd powiatowy miejsko-delegowany  
w Złoczowie i 9 sądów powiatowych, 
a to: w Brodach, Busku, Glinianach,  
Kamionce Strumiłowej, Lopatynie... 
Systemizowany etat osobowy, 1 pre-
zydent, 7 radców, 1 sekretarz rady,  
8 adjunktów sądowych, 1 naczelnik 
biór pomocniczych, 1 adjunkt kance-
laryjny, 1 prowadzący księgi tabularne 
i gruntowe, 7 kancelistów, 1 zarząd-
ca domu więzień, 8 sług sądowych,  
3 pomocników sług sądowych (…) 
Kanc. – Baziak Wojciech (s. 86). 
W Szematyzm Królestwa Galicji  
i Lodomeryi na rok 1901, Lwów 1901: 
C. k. Starostwo w Wieliczce: 2 sądy 
powiatowe: w Wieliczce i Dobczycach.
Ofic. pod. – Baziak Marcin (s.72).

Józef Baziak, ojciec m.in. abpa Euge-
niusza oraz Marcin Baziak, brat Józefa  
a mój pradziadek, ojciec Adama. Zdjęcia 
wykonał Stanisław Bochyński, pomie-
ścił Antoni Kurzeja w swojej publikacji.

Strony tytułowe dot. Wojciecha i Marcina Baziaków 
w: Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomeryi na rok 
1887, Lwów 1887; Lwów 1901
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Przybycie nastąpiło prawdopodobnie w cza-ąpiło prawdopodobnie w cza-piło prawdopodobnie w cza-
sach najazdu Hunów i późniejszych Awa-źniejszych Awa-niejszych Awa-
rów, przed którymi lud uciekał, szukając 
schronisk w górach i lasach.
Michał Kurzeja, o którym wspomina An-
toni, „nie mógł ścierpieć przykrego pa-ścierpieć przykrego pa-cierpieć przykrego pa-ć przykrego pa-przykrego pa-
nowania żydów we dworze”, a miał po-żydów we dworze”, a miał po-ydów we dworze”, a miał po-
zaideologiczne ku temu podstawy, wraz  
z Franciszkiem Huzą i Tomaszem Cebulą, 
udali się do Kamienicy, do Marszałkowicza, 
by odkupić Zabrzeż, a ten zażądał 40.000 złr. 

Pożyczyli wraz z innymi kwotę na 16 lat (do 1888) w Banku Włościańskim  
i zapłacili, bez 20 morgów przylegających do dworu. W 1872 przeprowadzono 
parcelację, a w 1882 część dworską również odzyskali, rozebrali stodołę i stajnie, 
a tzw. areszt kupił Piotr Marek. 

Zabrzeż
1873 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, córka Helena Marek       
1866 dom nr 9  Anthonius Kurzeja + Marianna Baziak, córka Ludvica Kurzeja
1866 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, córka Agnes
1864 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Petrus
1862 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Mathias
1861 dom nr 11  Josephus Baziak + Regina Manicyron, syn Joannes Nepom
1861 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Mathias
1859 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Joannes
1857 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Stanislaus
1855 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczik, córka Marianna
1854 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Josephus
1852 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Kotayczyk, córka Anna
1851 dom nr 12  Franciscus Wietrzak + Catharina Baziak, córka Catharina Wietrzak
1850 dom nr 22  Jacobus Soputa + Hedvigis Baziak, córka Marianna Sopata
1850 dom nr 11  Sebastianus Duda + Marianna Baziak, syn Anthonius Duda
1850 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Mathias
1849 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Adalbertus
1848 dom nr 9  Antonius Kurzeja + Marianna Baziak, syn Joannes Kurzeja
1845 dom nr 9  Antonius Kurzeja + Marianna Baziak, syn Adalbertus Kurzeja
1838 dom nr 11  Sebastianus Duda + Marianna Baziak, córka Brigidha Duda
1835 dom nr 13  Mathias Baziak + Agnes Kozielet, córka Justyna
1834 dom nr 37  Joannes Slabaszewski + Maria Zablocki, córka Catharina Slabaszewski
1833 dom nr 13  Mathias Baziak + Agnes Kozielet, córka Agnes
1831 dom nr 44  Valentinus Baziak + Hedvigis Kuzionka, córka Rosalia
1830 dom nr 13  Mathias Baziak + Agnes Kozielet, córka Marianna
1827 dom nr 13  Mathias Baziak + Agnes Kozielet, córka Catharina
1824 dom nr 13  Mathias Baziak + Agnes Kozielet, syn Joannes
Zabrzeż, niskie numery domów związane z rodziną: 9, 11, 12, 13, 22, 24, 37, 44

Wnikliwy Czytelnik zauważy, że daty chrztów (pełniejszy wykaz w Aneksie) roz-że daty chrztów (pełniejszy wykaz w Aneksie) roz-rztów (pełniejszy wykaz w Aneksie) roz-
poczynamy od parcelacji w 1872 r. do 1824 r. Wpisy wymagają szczegółowej analizy.

Obecny stan młyna, przy domu nr 37
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Rys. Stanisław Nowak, widok zapamiętany przez Autora z dzieciństwa
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MŁYN. ODPŁYW I PRZYPŁYW. FLISACY 
„Dziadek Eugeniusza, Wojciech Baziak, był góralem i mieszkał w Łącku [w Za-
brzeży, dopis J.B.] k. Starego Sącza, gdzie z żoną Katarzyną Mikołajczyk posiadał 
wodny młyn i tartak. Syn jego, a ojciec Eugeniusza, Józef, kształcił się na uni-
wersytecie we Wiedniu i z czasem został urzędnikiem sądowym w Tarnopolu…”  
– podaje ks. Wacław Szetelnicki w pozycji Arcybiskup-Wygnaniec Eugeniusz  
Baziak Metropolita lwowski. Młyn ów to nie „Zelij”, niegdyś w gestii sióstr kon- Młyn ów to nie „Zelij”, niegdyś w gestii sióstr kon- to nie „Zelij”, niegdyś w gestii sióstr kon-
wentu klarysek. Więc gdzież jest? Poszukiwałam młyna w dostępnej literaturze, na 
wszelkie sposoby, w tym wirtualne. Obiekt nie był dzierżawny, ale zakupny. Ukrył 
się pod niepozornym określeniem „wyżnyj”. Jeśli młyn – to woda, która go napę-
dza. Nad rzeką Kamienicą – jednak nie. Zagadka. Położenie młyna?
Dziadek Eugeniusza był bez wątpienia góralem, mieszkał w przysiółku na Słaba- góralem, mieszkał w przysiółku na Słaba-w przysiółku na Słaba-
szowej – Zabrzeż 13. 
Istnieje ten młyn, od dawna nieczynny, po drugiej stroniej rzeki, przy przekopie, 
nieopodal Zabrzeż 37. Dziś strumyczek ledwie szumi, ledwie się sączy, zarasta  
w sposób naturalny. Budowa drogi asfaltowej do Kamienicy zagrodziła mu drogę,  
ale próbuje się przebijać pod asfaltem, za „Kałużną”. Zapewne dalej zanika. 
Jesteśmy na miejscu. Na otwartej przestrzeni wita nas Człowiek-Niespodzianka! 
Niebywałe, otrzymuję drogocenny prezent w postaci rysunków działającego nie-
gdyś młyna, autorstwa Stanisława Nowaka, szkicowane z dziecięcej pamięci. Pan 
Stanisław uczy w pobliskiej szkole, wskazuje, gdzie dawniej stał dwór. Raczymy 
się chłodnym sokiem w ogrodzie, napojem magicznym.
Młyn eksploatowali sąsiedzi naprzemiennie – Janczura i Baziak. Rozmawiamy  
z Marią oraz jej córką Jadwigą, w domu pozostającym niezmiennie w rodzinie od 
1872 r. Przekazują swoje wspomnienia.
Niestety, na sentymentalia zabraknie czasu. Zobaczymy się przecież w bliżej  
niesprecyzowanym czasie.

Następne gościnne domostwo i kolejna niespodzianka. Kilka lat temu zabrzeski 
próg przekroczyli członkowie rodziny Farkas ze Stanów Zjednoczonych, szukając 
swoich sądeckich korzeni.

Od lewej: autorka, Teresa Chmielak z d. Baziak 
oraz „Pychotkowie”, czyli Monika i Andrzej 
z ojca Stanisława i dziadka Stanisława, 
w domu Teresy, nr 7

Jadwiga i Maria Baziak z d. Gromala, 
żona Wojciecha, syna Stanisława  
z ojca Piotra i pierwszej żony 
– Katarzyny Marek, w domu nr 37



82 83

Zofia Baziak, córka Jana i Marii z d. Gron urodziła się 5 maja 1897 r. w Zabrzeży. 
Ojciec Jan (ur. 1859) był synem Wojciecha i Katarzyny z d. Mikołajczyk. Zofia 
wyemigrowała do Stanów w 1921 i w tymże roku wyszła za mąż za Słowaka Juraja 
Farkasa, emigranta z 1913 r., starszego do siebie o lat 9. Ślub odbył się w Torring-
ton. Do Zabrzeży zawitał Andrzej, syn Zofii. 
Arrival Listes 1892-1924 dostępna jest w Internecie. Sama wyspa Ellis Island 
znajduje się w porcie miasta Nowy Jork, niedaleko wyspy Manhattan, w Stanach 
Zjednoczonych. Nazywano ją „bramą do Ameryki”. Działało tam główne centrum 
przyjmowania imigrantów przybywających z Europy na wschodnie wybrzeże.  
Do chwili zamknięcia w roku 1954, stacja przyjęła około 12 milionów imigrantów. 
Po przybyciu na wyspę przesłuchiwali ich urzędnicy i badali lekarze. W większo-przybyciu na wyspę przesłuchiwali ich urzędnicy i badali lekarze. W większo-
ści przypadków była to szybka procedura. Zakaz wstępu obejmował: „idjotów, 
chorych umysłowo, nędzarzy, poligamistów, osoby, które mogą się stać ciężarem 
publicznym, cierpią na odrażające lub niebezpieczne choroby zakaźne, były skaza-
ne za zbrodnie lub inne haniebne przestępstwa, dopuściły się wykroczeń przeciw 
moralności» oraz tych, którzy nie mieli środków na podróż w głąb kraju”. Nie-
którzy spędzali dłuższy czas w szpitalach. Około 3 tys. z nich tu umarło. Tylko 
ok. 2 procent osób musiało wrócić do Europy. Tu działy się ludzkie dramaty. Wy-
spie poświęcona jest książka Wyspa klucz autorstwa Małgorzaty Szejnert, wydana  
w 2009. Ellis nie była jedyną bramą do Ameryki. Emigranci docierali do różnych 
Stanów, do Australii i innych krajów zamorskich. Nie wszyscy wracali.

Skan wybranych materiałów przywiezionych przez rodzinę Farkas ze Stanów Zjednoczonych,  
pozyskane dzięki Teresie Chmielak
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New York, Passenger Lists (Ellis Island) – lista niepełna
Michał Baziak Maszkowice, 16 mar 1899, 23 lata, Galicja, departure port Bremen, 
  arrival port Nowy York, S(singel), ship Lahn 
  [Tatuś Tomka – wrócił i wybudował dom]
Wladysl Baziak Maszkowice, 16 mar 1901, 25 lat, Galicja, departure port Bremen, 
  arrival port Nowy York, S(singel), ship Barbarossa
Piotr Baziak Maszkowice, 23 mar 1904, 30 lat, Galicja, departure port Bremen, 
  arrival port Nowy York, M(merried), ship Kaiser Wilhelm der Grosse
Jan Baziak Maszkowice, 26 oct 1904. 25 lat, Austria Polish, departure port Bremen, 
  arrival port Nowy York, S(singel), ship Neckar
Franciszek Baziak Lacko Galicja, 03 jul 1904 11 miesięcy, Austria Polish, departure port Antwerp, 
  arrival port Nowy York, ship Ktoonland
Rosalia Baziak Lacko Galicja, 03 jul 1906 3 lata, Austria Polish, U.S. Born, departure port 
  Antwerp, arrival port Nowy York,Cirizenship Status X, ship Ktoonland
Zofia Baziak Maszkowice Galicja, 05 may 1906, 17 lat, Austria Polish, 
  departure port Bremen, arrival port Nowy York, S(singel), ship Cassel
Regina Baziak Wola, Austria, Polish, 08 may 1907, 17 lat, Austria Polish, 
  departure port Antwerp, arrival port Nowy York, S(singel), ship Vaderland
Tomaszi Baziak Maszkowice, 24 mar 1907. 25 lat, Galicja, departure port Bremen, 
  arrival port Nowy York, S(singel), ship Main
Maryanna Baziak Kicznia, Galicja, 13 aug 1912, 18 lat, Austria Polish, 
  departure port Bremen, arrival port Nowy York, S(singel), ship Cincinnati 
Rozalia Baziak Maszkowice, 12 jul 1913, 16  lat, Galicja, departure port Cuxhaven, 
  arrival port Nowy York, S(singel), ship Amerika
Marya Baziak Maszkowice, 12 jul 1913, 19 lat, Galicja, departure port Cuxhaven, 
  arrival port Nowy York, S(singel), ship Amerika
Zofia Baziak Slov. Ves, Cz. Slov, 20 jan 1912, 22 lata, departure port Rotterdam, 
  arrival port Nowy York, S(singel), ship Mongolia
Mary Baziak Vlomsk, Poland, 19 apr 1924, 16 lat, claims U. S. cit, Polish, 
  departure port Hamburg, arrival port Nowy York, S(singel), ship Lapland 

Cd. skanów ze Stanów Zjednoczonych, pozyskanych dzięki Teresie Chmielak
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Koniecznie musimy zobaczyć okolicę z góry. Najpierw jednak degustujemy wyroby 
firmy „Pychotka”, ciasta, lody… wraz z rodzicami  Andrzeja – Marią i Stanisławem, 
z żoną Moniką i ich rezolutną córeczką. Andrzej z Nowego Sącza również ma 
pytania. Ruszamy leśnymi ścieżkami po zboczach znacznych wzgórz okalających 
Zabrzeż. Trzeba być mistrzem, aby nie zgubić karkołomnej miejscami dróżki. 
Okolica działa z siłą ożywającej wiecznie przyrody, przejrzystość powietrza po-
zwala na rejestrację rozległej panoramy. Podnosimy wyobraźnię. Oczywiście, za-
trzymujemy się na szczytach wzgórz i chłoniemy. Oddychamy. Nasi tu są. Jak na 
Górze Przemienienia.
W dole już czekają. Nie muszę powtarzać. Wszystkich widzę po raz pierw-
szy, wzruszenie i ten stan odkrycia fal grawitacyjnych. Nie! Jedynie rejestracja, 
fale przewidział Einstein. Są o 1.3 miliardów lat świetlnych od nas. Ta eksplo-
zja była. Teraz ją zarejestrowano i nazwano roboczo „zmarszczkami przestrzeni”.  

Cd. skanów ze Stanów Zjednoczonych, pozyskanych dzięki Teresie Chmielak
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Ciocia Józia Sądel w otoczeniu dzieci i wnuków, z Rytra przyjechał specjalnie 
brat Józi – Stefan z małżonką. Jakże nie sączyć kolejnej kawy. Konsekwentnie 
– papiery na stół, notatki. Mam już dużo danych, jednak zbyt wielu Wojciechów, 
Marcinów, Janów. Mylą się daty i pokolenia. Wojciech, syn Wojciecha i ojciec 
WOJCIECHA, Jan z pierwszej żony, Piotr z drugiej żony, ale Jan z pierwszej żony 
miał syna…, itd. Itd. Zwariuję z tymi Baziakami. 
Antoni Kurzeja wymienia Wojciecha, Józefa i Marcina, a było ich nieco więcej 
rodzeństwa z jednego ojca Wojciecha (1822): Wojciech, Maciej, Anna, Józef, Ma-
rianna, Stanisław, Jan, Marcin, Marcin, Piotr, Agnieszka (patrz Aneks). Notatki  
z Zabrzeży poczyniły jeszcze większy zamęt. Poczułam się zagubiona. Ciocia Jó-
zia podjęła się zatem misji uporządkowania, spisania, dotarcia do tych, których nie 
zdołam teraz odwiedzić. Za niedługi czas nadeszła korespondencja. To plik wielo-
stronicowy, wymagający szczególnej uwagi, jakże cenny i pomocny.

Zamierzam poznać również Bacę, góra-
la z Zabrzeży, o którym wcześniej wiele 
słyszałam. Schodzi z chóru zabrzeskiego 
kościoła. Władysław Baziak, dziś eme-
rytowany, a zasłużony nauczyciel chemii  
i biologii w Zespole Szkół im. Św. Kingi  
w Łącku, laureat Złotego Jabłka  
Sądeckiego po kilku sekundach wejrzenia  
sobie wzajemnie w oczy stwierdza, tak  
– to Baziaconka. Ocalimy ten młyn?
Anegdoty i dowcipy o bacach Władysław 
Baziak opowie piknie sam. 

(Od niedawna juhas i baca zostali wpisani na listę zawodów w Polsce za spra-
wą rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 27 kwietnia 2010 r. Bacę 
zaklasyfikowano do grupy „Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej”, a dowcipy  
– gratis. Jest w tym gronie z uprawnieniami kobieta).

Władysław Baziak. „Góral z Zabrzeży”

Józefa –„Archiwistka” z Zabrzeży z bratem Stefanem z Rytra
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Wojciech, rocznik 1822, wykształciwszy synów, niebawem zmarł. Na Słabaszowej 
pozostała Marianna Baziaconka, ale ziemia przechodzi już w posiadanie Szmidtów 
– drogą sprzedaży, jak oświadcza obecny sąsiad. 
Na Słabaszową… z daleka… popatrzeć. Początek i Koniec, taka na małą skalę Alfa 
z Omegą.

1890 dom nr 13 Antonius Smidt + Marianna Baziak, syn Joannes Szmidt
1824 dom nr 13 Mathias Baziak + Agnes Kozielet, syn Joannes

Dwie przykładowe strony (z 44) rękopisów Józefy Sądel, de domo Baziak, czerwiec 2015 r.

Dach Słabaszowej w zieleni
maßstäbliche Skizze, 
mapa geologiczna, 1942
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Staszek Kulig i rodzicielka żyli w przeświadczeniu, iż Wojciech zostawił swoje 
dzieci Mariannie i wyjechał na Kresy. Okazało się jednak, że małżeństwo zawarł 
dopiero w Złoczowie. Natomiast brat jego, Piotr, żenił się dwa razy: z Katarzyną 
Marek, a po jej śmierci z Bronisławą Baziak. Fakt ten umknął świadomości osie-
roconych, pozostawiając bolesną na długie lata ranę. Rzecz wyjaśniła się dzięki 
dawnej korespondencji oraz „spisom” cioci Józefy. 

… Nareszcie udało mi się skończyć tę moją „misję”,
 jaką przyjęłam na siebie, włożyłam w to ogromną pracę 
i trud jak na mój wiek i zdrowie…

Pozdrowienia 
od wszystkich Baziaków z Zabrzeży

Józefa Sądel
***

Jolu, 
Widzisz, ja cały czas byłem przekonany, 
że moim prapradziadkiem ze strony mamy był Wojciech. 
Z kolei napisałaś mi, że ojcem siostry mojej prababki Marii, 
czyli Małgorzaty Udziela z Zabrzeży-Paproć był Piotr, 
zatem ten Piotr był także moim prapradziadkiem 
za strony mamy. To cenna wskazówka 
i jak wiele ona zmienia. 

Serdecznie pozdrawiam. 
Staszek 

W 1824 roku przychodzi na świat drugi syn Macieja – Jan. Wojciech rodzi się jesz-
cze w Maszkowicach, Jan na Słabaszowej, ale to Wojciech (syn Wojciecha) daje 
początek gniazdu zabrzeskiemu (patrz Aneks, Drzewo II). 
Historia Zabrzeży jest równie zawiła i tajemnicza, jak wielu innych wsi w tym rejo-
nie. Brak aktu lokacyjnego. Osada powstała pomiędzy 1280 a 1292 r. Sołectwo po-
siadało w XIII w. karczmę i pół łanu roli. Zabrzeż została podporządkowana prawu 
niemieckiemu (gospodarka czynszowa, podział wsi na łany, zarząd sołtysa i funk-
cjonowanie ławy sądowej). W XIV w. istniały osady: Boczów i Byniowa, Boczów 
jest wymieniony już w 1330 r. przy okazji lokowania Kamienicy, gdy Katarzyna, 
ksieni klarysek, odnotowała, że wieś zostaje założona nad rzekami Kamienicą  
i Zbludzą, a graniczyć będzie m.in. z Boczowem. Kolejny raz czytamy o Boczowie 
przy sprzedaży Zabrzeży w 1358 r. Ksieni Konstancja sprzedała braciom Piotro-
wi, Pawłowi i Janowi Zabrzeż i dodała Boczów z wolnymi rolami i karczmą. Jan  
Długosz ok. roku 1470 pisał o Boczowie, że jest to wieś w parafii łąckiej, w któ-
rej znajdowały się 4 łany kmiecie o czynszu zależnym od wielkości ról. Kmiecie  
oddawali klasztorowi 1 koguta, 2 sery, 20 jaj. Zaś sołectwu w Zabrzeży (które-
mu Boczów podlegał) przypadał szósty denar z czynszów. Plebanowi w Łącku  
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należała się dziesięcina snopowa i konopna z 4 łanów kmiecych, wartości 4 grzy-
wien. Nie było wówczas we wsi karczmy, zagród i młynów. W 1536 r. podawano, że 
Boczów łącznie z Zabrzeżą posiadał 1 łan, karczmę, młyn o 1 kole i 2 komorników. 
Powinności na przestrzeni XVI w. przedstawiały się następująco: w 1529 r. płacono 
dziesięcinę snopową z całej wsi plebanowi w Łącku. W 1564 r. płacono do dworu  
w Starym Sączu 4 grosze z łanu i dawano sep (osep) żytni i owsiany, oprawne, spisane, 
kury oraz 4 dni robocizny w roku (zamiennie kury lub pieniądze). W spisie Zabrzeży 
razem z Boczowem na rok 1629 jest opodatkowanych łanów kmiecych – 4, zagrod-
ników z rolą – 8, bez roli – 3, młyn 1, piła tracka 1; ogólna suma poborów z wsi wy-
nosiła 29 florenów i 6 groszy, a odpowiedzialnym za dokonanie wpłat poborów był 
Antoni z Zabrzeży. W 1698 r. podawano, że w Zabrzeży łącznie z Boczowem znaj-
duje się 4 kmieci, 8 zagrodników i 16 chałupników. Na granicy Zabrzeży i Czerńca 
znajdował się największy młyn wodny Zelij. Po rozwiązaniu zakonu klarysek młyn 
stał się przedmiotem targów. W 1782 r. nastąpiła kasata majątków królewskich  
i klasztornych. W 1799 r. rząd sprzedał Zabrzeż hr. Stefanowi Skrzyńskiemu,  
a już w 1801 r. sprzedał on wieś Ignacemu Chociatowskiemu i jego żonie, Apolonii  
z Grodziskich. W 1827 r. Chociatowski przekazał połowę dóbr zabrzeskich Jaku-
bowi Chociatowskiemu. Później po śmierci Apolonii – drugą połowę odziedziczył 
ów Jakub i siostra jego Salomea z Chociatowskich Myszkowska. W 1842 r. 
Zabrzeż nabył Maksymilian Marszałkowicz, właściciel Kamienicy, a niebawem  
Zabrzeż wydzierżawił od niego Berek Krumholz.
Dalszą historię już znamy. Byłam przekonana, iż skoro wygasa linia rodu z Kamie-
nicy, najbliżej im było na Słabaszową. Wiele na to wskazywało, chociażby nazwi-
ska blisko zamieszkałych kobiet-żon – np. Mikołajczyk.

Żeby jednak nie zgubić zawiłego tropu musimy wrócić do 1790 roku, do Piotra 
(pierwszy dostępny na obecną chwilę zapis chrztu w Maszkowicach). 

1790 dom nr 14 Petrus Baziak + Sophia Kwicionka, syn Adalbertus

1004. Działo się dnia 3 lutego roku 1793 w urzędzie łąckim. – Przybyłem do urzędu wój-
towskiego łąckiego, ojciec wraz z zięciem swoim, i takowe czynię rozporządzenie w obec-
ności urzędu tego z dziećmi swojemi, zięciem jednym Piotrem Baziokiem [gwara] i synem 
swoim własnym Maciejem Kwitem, równie też i z drugim zięciem Tomaszem Turkiem. 
Które to rozporządzenie ja, ojciec, jako kurczęta swoje aby jak najlepiej ocalić w słabości 
swojej, zaczym tedy to czynię i rozporządzenie przy urzędzie i przy świadkach, aby na mnie 
nie narzekali i w zgodzie [ze] sobą żyli, jako prawo boskie rozkazuje. A najprzód Piotrowi 
Baziokowi zięciowi memu daję, daruję wiecznemi czasy pół roli, tak onemuż, jako też  
i sukcessorom jego, przy którym się śmierci dochowam, i długi, które ja nie potrafię wypła-
cić, on będzie obligowanym pozaspokojać i kwity odbierać od tych dłużników, jako są za-
spokojeni wszyscy lub przeze mnie, lub też przez zięcia Piotra Bazioka. Którym jest winien 
najprzód Pawłowi Wnękowi tynfów 20, siostrze jego tynfów 18, Wawrzeńcowi Pustce tyn-
fów 6, co in summa czyni wszystkiego długu tynfów 44. Maciejowi Kwitowi synowi memu 
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oddaję drugie pół roli tak jemu, jak też i sukcessotom jego, Tomaszowi zaś Turkowi zięcio-
wi drugiemu oddaję chałupę i gruntu pod sześć wierteli, z której to chałupy nic nie będzie 
obowiązanym płacić, tylko numerowe do skarbu monarchicznego, a z grontu i chałupy syn 
mój i Piotr Baziok opłacać będą obowiązanemi i pańszczyznę zupełnie odbywać. Które to 
rozporządzenie przy wójcie łąckim, maszkowskim i przy świdkach wiarygodnych podpi-
suję znakim krzyża świętego. Datun: die et anno, ut supra. Antoni Kwit ojciec i gospodarz 
całej roli. Marcin Pasiud wójt maszkowski. Paweł Wnęk przysiężny. Piotr Duda wójt łąc-
ki. Mateusz Arendarczyk przysiężny. L[ocus] s[igilli]. – Niniejsze prawo przez Antoniego 
Kwita później subdie 21 aprilis [21 IV] 1796 kassowane i inne uczynione i aprobowane.
(Księgi Sądowe Wiejskie …, t. I, s. 136).

Antoni Kwit po trzech zimach zdanie zmienił, anulował poprzedni zapis i poczynił 
nowy testament. 

1028. Ingrossacyja prawa Piotra Baziaka w Maszkowicach. Działo się to w urzędzie masz-
kowickim i łąckim, dnia 21 kwietnia 1796. Stanąwszy do urzędu wójtowskiego pracowity 
Antoni Kwit ze wsi Maszkowice, rolnik do państwa...

(Księgi Sądowe 
Wiejskie …, 
t. I, s. 158-159).
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Tak rola, „Kwitówką” zwana, przeszła na posesorów Baziaków w Maszkowicach  
i pozostała po dzień dzisiejszy. 

Ród się rozrastał, rozprzestrzeniał (patrz Aneks, Drzewo I, Drzewo II).

Przykładowy kwit z podpidem wójta łąckiego, Franciszka Dudy

Nestorka Rozalia Baziak z d. Duda, lat 94, Wola Ko-
snowa z autorką, fot Andrzej Baziak, obok fotografia 
ślubna Rozalii i Antoniego, 1937, z archiwum rodzin-
nego Ryszarda z Jelnej
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Konia z rzędem, kto się nie myli. Staszek ustalił wreszcie właściwego pradziadka, 
mnie wyprowadziła z błędu Bożena z Wierchomli Wielkiej, żona Tomka „Młod-
szego”, bowiem do Zabrzeży przefrunęli nasi z Maszkowic, nie z Kamienicy. 
Nawet niesłychana pamięć wujka Tomka spłatała mu figla, bo „zgubił” jednego 
Marcina po Marcinie. [Piotr (ok. 1760) + Zofia Kwit; Marcin (1792) + Klara Stec; 
Marcin (1843) + Anna Pierzga; Michał (1874) + Marianna Kurzeja]. 

Od lewej: Aleksandra, Jolanta, Stanisława, ponad głowami kobiet Henryk, Jasło

U Bożeny i Andrzeja w Nowym Sączu, z Bożeną i Tomkiem z Wierchomli Wielkiej
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Rodzina Baziaków z Jasła, a Henryk wywodzi się z Kadczy, nie może się doliczyć 
jednego przodka, może flisaka? Wiele faktów czeka na odkrycie, zagadek na rozwią-
zanie. Pojedynczy człowiek jest Tajemnicą, a Ród? – Znakiem, Enigmą, Misterium.
U Janeczki z d. Baziak w Czerńcu, córki Piotra i Rozalii, wnuczki Piotra i Bronisławy 
gwarzymy o doli-niedoli flisaka i jego rodziny. Ojciec należał do ścisłego, twardego 
grona ludzi rzeki.

Andrzej Huza w Almanachu Łąckim 11 z 2009 r. wspomina przedwojenne wa- Łąckim 11 z 2009 r. wspomina przedwojenne wa-m 11 z 2009 r. wspomina przedwojenne wa-
kacje 1934 r., ulewy i wielką powódź w lipcu, do tego stopnia, że kryty dachem 
most przypłynął z Krościenka i osiadł w Zabrzeży. Ta przygoda, o której napisał, 
rozpoczęła się sierpniowym porankiem na zabrzeskiej „bindudze”. Chwilami do-
skwierało słońce na spokojnych falach Dunajca, innym razem nurt spychał tratwę  
na skały, ocierała o dno, klinowała się na zakrętach. Jeśli pojawiał się jakiś problem, 
to jedynymi narzędziami była siekiera i świder, materiałem – giętkie gałęzie jałow-
ca. Wiosło mocowane z dziobu i rufy nazywano „pojazda”. Słuchało się opowieści  
o Retmanach, w tym wypadku o Franku Huzie i drewnianym moście w Kadczy, 
który spadł mu na tratwę. Pod mostem w Gołkowicach zazwyczaj pojawiał się 
silny prąd, wówczas zatrzymywano tratwy i pasażerom nakazywano skok na brzeg.

Do przedniej jazdy stanęło pięciu chłopa, widok niezwykły, gruby drąg wiosła wyginał się 
jak wierzbowa witka, my z ciuchami, gotowi do skoku. Na szczęście skakać nie trzeba było, 
tratwa przeszła wzdłuż tamy… Co prawda, nie masz już dzisiaj dawnych, potężnych, ciemnych  
i przepastnych borów, nie masz owych zwartych i niedostępnych puszcz granicznych, nie mniej 
jednak las porasta 1/3 prawie powierzchni górnego dorzecza Dunajca i Popradu. Jak dawniej, 
tak i dzisiaj, gdy puszczą lody, gdy sroga i okrutna zima z niechęcią przed w tryumfie idąca 
wiosną ustępuje, zaludnia się srebrzysty nurt bystro biegnących wód. Z hałasem puszcza drwal 
zimą przygotowane drzewo, flisak pośpiesznie zbija tratwy i wkrótce całe ich gromady wesoło  
i żwawo mkną w dół rzeki. Fala w zawody biegnie z życiem; zawrotne tempo współcze-
snej gospodarki coraz to głębiej sięga w górę rzeki, narzuca obszarom swój rytm, zmusza je  
do podporządkowania się i do uległości. Giną bezpowrotnie starych flisaków pradawne oby-
czaje. Jeno tu i tam słuch się jeszcze o nich dochował. 

Janina – córka flisaka, Czerniec
oraz płyta nagrobna rodziców i babci 
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W 1928 r. wśród ogółu ludności żyjącej z flisactwa na poczesne miejsce wysu-
wają się mieszkańcy z Kadczy, Czerńca, Suchej Strugi, Szczawnicy, Czorsztyna,  
Zabrzeży, Piwnicznej i Barcic, Jazowska, Brzyny, Maszkowic, Krościenka, Ga-
bonia, Obidzy. 120 flisaków, a tylko 21 z nich uważało wówczas to zajęcie za za-
wód istotny, główny. (patrz Wiktor Ormicki, Współczesne flisactwo na Dunajcu  
i Popradzie, Warszawa 1928). 

Wertując stare druki czuję ich mięsisty, głęboki zapach. Flisactwo z czasem zmieniło 
charakter na czysto turystyczny, ale nadal nosi znamiona „mocnej przygody”.
Bożena i Tomasz „Młodszy”, którzy należą do ścisłego grona partnerów rodzinnych 
poszukiwań, podesłali linki. Dotyczą one terenów dzisiejszej Ukrainy i m.in. flisactwa.

https://www.youtube.com/watch?v=w3-lzK8ANdE; www.youtube.com/watch?v=FijGy8e2Vro;
www.youtube.com/watch?v=fq9oXD7w9jk

 Może ktoś z Państwa, Czytelników, rozszyfruje poniższy tajemniczy zapis?
Bazaka prope Żavogyi ….. flisatus, na skraju w prawej kolumnie. Czyżby na tratwie 
Baziaka narodziło się dzieciatko?

Flisactwo na Wiśle, 
Gazeta Toruńska, 
czerwiec 1873 r.  

Album Szczawnickie, czyli nabrzeża górnego Dunajca 
w dwudziestu czterech widokach rysowane z natury 
przez J. Szalaya, Kraków 1858

Fragment słowackiej księgi chrztów. Wskazuję na zapis z narysowanym trójkątem. W rubrykach po-
wyżej i poniżej podany został numer domu – w tej pozycji figuruje kreska (brak) i trójkąt przypomi-
nający jako żywo namiot na tratwie.
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PRAWO ALIAS PORZĄDEK
Wielodzietność rodzin nie zawsze była powodem do szczęścia. To nie tylko ręce  
do pracy, ale gęby do wykarmienia. Problemem stało się dziedziczenie, wydawanie 
za mąż córek, ich wiano, rozdrobnienie gospodarstw.
Księgi Sądowe Wiejskie Klucza Łąckiego, pod redakcją profesora Adama Vetu-
laniego, znajomego ks. abpa Baziaka, kryją materiał prawny od początku XVI po 
początek XIX w. Nie zawierają wpisów z Kamienicy, Zbludzy i Boczowa (inne 
księgi, które się nie zachowały) i nie odzwierciedlają całokształtu wydarzeń,  
w drobnej mierze jedynie wówczas, gdy pozostała adnotacja, jeżeli jedna ze 
stron wniosła opłatę lub na polecenie władzy dominialnej. Księga jest induktą, do  
której przepisywano na czysto, nie dochowały się protokoły spraw. Tym samym nie 
uwzględniono mowy ciała stron i innych szczegółów. 
Wpisy pojawiają się początkowo w języku łacińskim (a sprawy musiały toczyć 
się w języku polskim), ponadto występują znaczne interwały czasowe. Metoda 
przymusowego osadzania „pustek” lub ról „innym przezwiskiem nazywanych” 
(„pustynią zostawili”) wzmiankowana okazjonalnie, nie wyjaśnia poważnego pro-
blemu terenów pozostawionych po zbiegach z gospodarstw, dziś nazwalibyśmy  
je „nierentownymi” (np. z powodu regresu gospodarczego po najeździe szwedzkim, 
wylewów rzek, pożarów, nieszczęśliwych czasów nieurodzaju i kontrybucji woj-
skowych). Stosowano rzadko prawo bliższości, częściej przymusowe osadzenie,  
a pod warstwą prawa toczyło się nieodgadnione życie. 
Jeśli zamierzamy korzystać z ksiąg, musimy koniecznie zapoznać się z gęstym  
treściowo wstępem i techniką prowadzenia oraz zasadami wydawniczymi.
Pierwsze miana (nazwiska), które się w księdze pojawiają to: Słowik, Maślesz,  
Torawa, Kozak, Pojemieso, Żonakowski, Kijowczyk, Krawcowicz, Górny, Zaziębło, 
Bratkowicz, Jasowicz, Cietrzew, Kulig, Karcz, Biały, Rozwora, Ipolit, Zelejski, Kwit, 
Jach, Wiktorek, Zarzecki, Kurzeja, Łysopal, Wyrwich, Znojek, Węgrzynek, Jawor... Przy-
kładowo od Torawy nieboszczyka dzieci „brały początek z tego imienia”. Niepiśmien-
ne strony stawiały pod umową znak krzyża w obecności świadków i przysiężnych.

(Rok 1567, t. I., poz. 193, s. 79) – Młyn „Zelij” został sprzedany Piotrowi Kwitowi i Barto-
szowi, bratu, ponieważ dzierżawca – Stanisław [Posadowski], młynarz zelejski nie podobał 
się panu staroście Sadowskiemu. Pod datą 1577, (poz 253) figuruje informacja o sprzedaży 
młyna zelejskiego przez Marcina Wierneka niejakiemu Matysowi Klimkowicowi, a w 1583 r. 
(poz. 276) Matys Duda sprzedał młyn Wojciechowi Marcule. Potomkowie po Wojciechu 
Marcule, „pracowici Jan i Bartłomiej przedali młyn zelejski” w 1601 Marcinowi Głowatce. 
W 1639 r. młyn w Zeleju wart był już grzywien 22. Rok 1672 – Wojciech Cieślik kontra 
Szymon Zelejski. W sporze o młyn ustalono, iż Zelejski zbiegł i młyn należy się Cieślikowi, 
ale prawo pierwokupu zachowa Zelejski (poz. 552). 1696 – Kasper Zalejski zapisuje młyn 
po ojcu Wojciechu, małżonce Ewie Szczawnickiej. Niestety Kasper z żoną zaciągnęli długi, 
których nie spłacili, zatem Katarzyna Pelagia Wierzbieciopnka, ksieni konwentu sądec-
kiego, dała na potomne czasy młyn zelejski z przynaległościami Kazimierzowi i Reginie 
Groniom w 1719 r., nie zapominając wyliczyć wszystkich z tego tytułu obciążeń.
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Równie ciekawy wydaje się zapis z Boczowa: „na tem prawie na ten czas siedzie-
li naprzód Jakub Ipolit, wójt łącki, Bartosz z Zarzecza, Stanisław Słowik, Urban  
Kozak, Marcin Torawa, Antoni Wiktorek”. Wiemy też, że „siedział na roli w Boczowie 
Broda i zapisu nie było” (rola poźrebna – forma nieznana, jak podaje przypis).  
Właścicielem został ostatecznie i nie wiadomo na jak długo Maciej Nowak  
„za grzywien 12 monety i liczby polskiej” (poz. 286). Dalej Marcin Słabaszowski  
na roli Kukuczkowskiej sprzedaje ziemię ze wszystkimi przynaległościami  
Sebastianowi Jantkowicowi z ewentualnym prawem pierwokupu. 
W 1597 roku po raz pierwszy pojawił się wpis sprzedaży zarębku Słabaszowa. 
Wacław Kosnowski [ur. w Woli Kosnowej] sprzedał „zarębek swój” pracowite- Kosnowski [ur. w Woli Kosnowej] sprzedał „zarębek swój” pracowite-
mu Tomaszowi Jaworczykowi z Zagorzyna i „pod zieloną rózgą zadatek uczynił” 
(poz. 329). W 1623 r. (poz. 501) – kolejne kupno zarębku na Słabaszowej. Umowa 
między Wawrzyńcem Dzierzkiem a Tomaszem Rydzem dotyczyła „zarębku, któ-
ry sam wyrobił”. Zarębek zatem obejmował coraz większą połać ziemi, kolejny 
„kęs”. Sprzedawca otrzymał 10 grzywien, dołożył jeden ul z pszczołami i achtel 
piwa dla spisującego umowę i świadków. 
Jan Perdoł alias Rozwora, Klimkowic alias Koziawola i Kijowczyk (rodzaju  
Kijowczowego) alias Podsiadło „puszczają swoje role”. Jakie ostatecznie nadano 
im nazwiska? Pod każdą pozycją księgi kryją się tajemnice jak długa i szeroka ta 
ziemia w kluczu łąckim, jak spisana i nie spisana, jak przyrzeczona, jak zadłużo-
na, jak pożeniona, imionami lub przezwiskami. Na pustkach osadzano siłą, przy-
kładowo Jana Turka na roli Tarnowskiej (poz. 542), ale z prawem dziedziczenia. 
Przyrodzonym prawem było dziedziczenie przez najmłodszego męskiego potom-
ka. Synowie Macieja Kuliga z Cezrnca, Kasper z Kadcze, Jan, Błażej z Boczowa,  
Jakub i Andrzej darowali „ojczyzną” Stanisława „z chrześcijańską rzeczą i miłością”.  
W Zagorzynie w 1674 r. siedzą m.in. Turek, Dzierzek, Duda. W 1682 r. na wol-
niźnie w Czerncu osadzono Jana Rusnaka (poz. 587). Po wojnie chocimskiej osie-
dliło się kilku jeńców tureckich, nadano im nazwisko „Turków” i wszyscy Turcy  
w Sądeckim stąd się wywodzą. 
Kodeks z 1670 roku składał się z kilkunastu paragrafów, a główny nakazywał, by w 
dobrach klasztornych kwitła zgoda i bojaźń boża, by wszyscy po chrześcijańsku 
żyjąc przykazania boskie pełnili.
Surowo zabraniano palenia łazów (pod karą grzywien trzy) oraz swawolnego życia 
w nierządzie nie tylko pod karą pieniężną, ale i postronkami na grzbiecie, ponadto 
kuną (rodzaj pomieszczenia więziennego) u kościoła, dekretem sądu wójtowskiego 
w 1690 r. Prawo nakazywało:
• Uczęszczać do kościoła w dni święte i w niedziele, spowiadać się przynajmniej 

raz w roku, pod karą każdorazowo funta wosku.
• Wójta szanować, a kto by zelżył płaci karę grzywien sześć i w kunie siedzi 

przez niedziel trzy.
• Aby synów nie żenić w innym państwie i nie wypuszczać, aż przyrzekną,  

że powrócą.
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• Upominać sąsiadów w sprawie konieczności zasiewów, a przy zaniedbaniu  
donosić, pod karą grzywien trzy (licząc po 48 monet liczby polskiej).

• Zakaz palenia łazów powtarza się, z powołaniem się na prawo z 1663 r.
• Luźnych ludzi nie przyjmować.
• Kto może – konie chować.
• Za picie gorzałki, piwa, szynkowanie w karczmie plebańskiej, a na stratę  

browaru pańskiego, płaci się karę dziesięciu grzywien.
• Obowiązek obrony brzegów przed Dunajcem i innymi ma „kożdy”.
• Osadzeni na pustkach mają prawo do dziedziczenia, a gdyby kto powrócił  

na swoje winien dać odszkodowanie.
• Podatki sami powinni dawać bez upominania i nie przez baby.
• Drogi i płoty naprawiać.
• Która na grzech cielesny pozwoli i potomstwo ma bez męża ma się „upamiętać 

i tak szpetnego grzechu poprzestać, a gospodarze, co tego nie przestrzegali,  
u kogo by się w domu taki nierząd pokazał, gospodarz powinien do kościo-
ła oddać funt wosku, a grzeszący karaniem postronkowym i winy pańskiej 
grzywny trzy dać, przy kościele niedziel cztery w kunie siadać i ze wsi na 
potym takowych przecz wygnać, jeśliby się nie upamiętali, a nie wzięli się  
w małżeństwo” (takowe wygnania ze wsi się zdarzały często, powstawały ko-
lejne pustki).

• Młynarze, którzy tylko piekarzom wygadzają, podlegają pod plag dwadzieścia.
• Kto na pół sieje winien się dzielić i, aby „potrawa zawsze przy gruncie zostawała”.

Potwierdzono powyższe punkty prawa w 1679 roku, zwiększając kary, uczy-
telniając treść zapisów. Dodano pozycje o lichwie i należytej prowizji od zasie-
wów na cudzej roli oraz wynajmu bydła. Najciekawszy wydaje się nowy punkt  
21, w którym mowa o wypasie owiec w lasach konwenckich, iżby od każdego 
szałasu od dwudziestu owiec dwudziestego barana „albo pieniędzmi złotych trzy  
z każdego szałasu, parę jarzębi albo parę kapłonów, od czterdziestu owiec dojnych 
ser jeden, który by się stał sto groszy, siąg sukna z kożdego szałasu kożdy po-z kożdego szałasu kożdy po-
winien oddawać, baranki powinni oddawać wszyscy, którzy owce mają, oprócz 
Kamienice, Zbludze i Zalesia. A że często się zdrada pokazuje w popisie owiec, 
bo ich niezupełnie do popisu podają i ich tają, przez co konwent pański ginie, 
przeto, jako prawo wałaskie niesie [pogr. J.B.], takie czynimy postanowienie, 
aby ktokolwiek zatai: jeśli jedną owcę, i ta ma mu przepaść, jeżeli dwie lubo trzy, 
lubo cztery lub więcej, te wszystkie aby mu przepadły, i ten, którego będą owce, 
za te zdradę pięćdziesiąt plag aby był karany, surowie nakazujemy”. Zaostrzono 
jeszcze prawo w 1702 r., zakazując wychodźstwa za granicę, pustoszenia lasów, 
pożogi – czyli ich wypalania. Lata 1711-1712 określa się jako najcięższe czasy: 
pobory, dymowe, dziesięcinę, na ustawy wszelakie i składki oraz chowki żoł-
nierskie. Były i kary innego rodzaju, w 1722 przykładnie potraktowano Jakóba  
Wąchałę za „zbytnie kurzenie tiutonu” (wąchanie?), oto w dwa święta przed mszą  
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i kazaniem musiał lulkę z cybuchem do góry trzymać, skarany był na plag trzy-
dzieści, grzywien dworskich dwie, a jak nie poskutkuje ten przykład – wszyscy 
inni po jednym tynfie miesięcznie do dworu płacić będą. Przy okazji osadzania 
na pustce w Maszkowicach, na roli zwanej Gałyszowską, w 1720 r. (poz. 622) 
Wojciechowi i Jadwidze Słabaszowskim ksieni Katarzyna Siemieńska wspomniała 
dekret ks. Mikołaja Oborskiego – biskupa laodyckiego, sufragana krakowskiego  
z 1660 r. iżby na pustkach osadzać na zawsze, „choćby był przychodzień”. W 1720 r. 
 jeszcze miejscowym osadnikom wymierzano kary za wycinanie łazów i polan oraz 
ich wypalanie; ukarano Andrzeja Dudę, Jana Klimka, Sebastiana i Marcina Groma-
lów, Wawrzyńca Bednarczyka, Kaspra Mokrzyckiego, Stanisława Bryndzaka – na 
wosk trzy grzywny, trzy grzywny dworskie, dwadzieścia plag, gronu pozostałym 
winowatym – po połowie tej kary. Sąd prawa gajonego w 1722 r. ukarał Piotra 
Cebulę z Maszkowic na więzienie i inne materialne dolegliwości za kłótnie, hałasy, 
oskarżenie nieuzasadnione o kradzież, tudzież chęć pobicia. Wielokrotnie przypo-
mina się daty płacenia podatków, na św. Wojciecha 23.04. i św. Marcina 11.11.  
W Czerncu rozsądzono podział ziemi po śmierci ojca Rusnaka, pomiędzy Toma-
szem i Janem Rusnakami a Anną z powtórnego małżeństwa Cwikowską oraz po-
zostałymi niepełnoletnimi dziećmi płci żeńskiej z obu małżeństw – drobiazgowo  
i sprawiedliwie, o nikim nie zapominając (poz. 678). Szczytem precyzji w podziale 
majątku po Jakubie Garguli wyróżnia się wpis z poz. 679, to prawdziwe arcydzieło. 
Koń jeden, krów cztery, wołów para jedna, cieląt małych dwoje,…siekier dwie, 
kosa stara z pierścieniem, gwoździ bronnych w bronach pięćdziesiąt i siedm,…
kłótek trzy,…suknie dwie, jedna czarna za tymfów pięć,…zapasek dobrych cztery, 
świnka jedna, masła faseczka,…Natomiast na wyżyny komplikacji prawnej należy 
wznieść zapis z poz. 683, którego przekazu streścić się nie sposób, bowiem idzie 
tu o wielokrotnie zawierane małżeństwa z potomstwem i bez oraz o długi między 
Dzierzkami, Faronami, Kałużnymi, Kurzejami i Łazarzami. Taka sprawa cywilna  
o podział majątku, w przewadze – patrz jak wyżej, w dzisiejszych czasach toczyła-
by się lat kilka z okładem. 
Proszono sąd rugowy o sprawiedliwe odszkodowanie dla sierot pozostałych po 
krewkich starciach sąsiadów, najczęściej odbywających się w karczmie. Nie za-
wsze trzeba było egzekwować. Kto zawinił sam się często poczuwał do odpowie-
dzialności i zgłaszał, bowiem „za nieszczęśliwym przypadkiem po części wiel- i zgłaszał, bowiem „za nieszczęśliwym przypadkiem po części wiel-, bowiem „za nieszczęśliwym przypadkiem po części wiel-
kiej daniem przyczyny z tamtejże strony zabił”, stała się ugoda i jednanie, aby 
dziateczki pozostawione zaspokoić, a głównie sumienie w obliczu bojaźni bożej.  
Synowczęta oddano pod opiekę rodziny, a gdy dziateczki „przyjdą do wzrostu  
i rozumu” rolę po ojcu mogą odzyskać, pod warunkiem jednak, że za wychowa-
nie swoje zapłacą; suma została wyznaczona na osiemdziesiąt złotych. Kolejny 
przykład z dobrego serca wypływający: brat starszy gospodarzył na ojcowiźnie, 
która jednak miała zgodnie z obyczajem bratu młodszemu przypaść i tak w chwili 
przekazania, brat młodszy ulitował się i wziął jedynie połowę roli od brata starsze-
go, „żeby się na starość swoję między ludźmi nie poniewierał”. (Księga Sądowa 
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Wiejska Klucza Łąckiego, t. I: 1528-1739, wyd. Adam Vetulani, Wrocław 1962; 
Księga Sądowa Wiejska Klucza Łąckiego, t. II: 1744-1811, wyd. Adam Vetulani, 
Wrocław 1963). 
Częste też były przypadki, opisane przez Reymonta w Chłopach, takich Borynów 
nie brakowało.

Wiemy, że w 1807 r. wójtem łąckim był Franciszek Duda, w 1811 r. Szymon Aren-
darczyk. Ciekawostką jest, że księga z lat 1526-1739 do 1946 r. znajdowała się 
w posiadaniu prywatnym Mikołaja Ćwikowskiego z Zagorzyna. Wolumin został 
przekazany do Biblioteki Miejskiej w Nowym Sączu, następnie do Archiwum Pań-
stwowego w Nowym Sączu, kolejno do Archiwum Państwowego Miasta Krakowa 
i Województwa Krakowskiego, gdzie się obecnie znajduje. Kodeks przeznaczano 
do wpisów aktów sądowych Regestrum… z zakresu stosunków gospodarczych 
i społecznych. Istniały zapewne trzy okręgi sądowe (sądy okręgowe) – łącki, 
zagorzyński i kamieniecki, w skład których wchodzili sołtysi lub wójtowie oraz 
ławnicy z poszczególnych wsi, zwani przysiężnikami lub przysiężnymi. Anno  
Domini 1712 (w poz. 602) wzmiankuje się jako przysiężnego w Zalesiu Mathaeusa 
Brzegowego, a w 1731 (poz. 686) m.in. Iohannisa Baziaka de Zbludza et Zalesie. 
Po kasacie majątków klasztornych przez Austriaków władze miały siedzibę  
w Łącku i tam odbywały się sądy rugowe dla całego klucza, na tzw. rokach. Insty-rokach. Insty-
tucja rugowników (tych, którzy zgłaszali nieprawidłowości wobec prawa do sądu) 
zakładała wykrywanie i tępienie przestępstw. Tak system sądowniczy uległ znacz-
nemu przeobrażeniu, stając się w większym stopniu represyjny.
Wyimki z ksiąg, zaczerpnięte i streszczone powyżej, wybrane zostały dla zobra-
zowania pewnych zjawisk społecznych i gospodarczych, a pojawiające się w nich 
osoby oraz daty powiązane są bardziej lub mniej bezpośrednio ze snutą tu historią. 
Nie zauważamy w księgach wzmianek o młynie „wyżnym”, toteż przytoczyliśmy 
dla przykładu sygnały zmian własnościowych w stosunku do młyna „niżnego”, 
zwanego „Zelij”.
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WIELOWĄTKOWO

Księgi Sądowe Wiejskie Klucza Łąckiego zawierają również wiadomości o istnie-
niu sadów i zbiorach owoców, suszonych śliwach – podane przy okazji umowy 
dzierżawnej z 1550 r. Początki gospodarki rolnej, a następnie ogrodniczo-sadow-
niczej, sięgają jednak 1257 r., kiedy to Kinga z Węgier przywiozła i zaszczepi-
ła ideę uprawiania drzew owocowych. Wiktor Bazelich podaje, że sadownictwo  
w okolicy Łącka uprawiano od dawna, skąd w XIII w. wywożono surowe śliwy 
i jabłka do Gdańska. (Wiktor Bazelich, Historie starosądeckie, Kraków 1965).  
W XVII i XVIII w. istniały na tych terenach duże sady śliw i jabłoni. Rozwoju 
sadownictwa nie przekreśliła kasata klasztoru przez władze zaborcze, dobra łąckie 
stały się własnością tzw. kameralną, czyli państwową, a Austriacy podtrzymali tra-
dycje sadownicze. 
Stowarzyszenie Łącka Droga Owocowa zamieszcza wykaz publikacji, które należy 
dołączyć do wniosku o rejestrację produktu Jabłka łąckie: 
 1. Stanisław Baziak, Łącko przez wieki
 2. Antoni Kurzeja, Z rodzinnych stron Mikołaja Zyndrama wodza spod Grunwaldu, 

Brody 1910 
 3. Henryk Stamirski, Przeszłość Łącka (l.1251-1782)
 4. Pamiętnik jubileuszowy wystawy ogrodniczej w Poznaniu 25.IX. – 3.X.1926.,  

Poznań 1926
 5. Stefan Ziobrowski, Sady okolic Łącka
 6. Bolesław Faron, Powrót do korzeni, Kraków 2000
 7. Odpis z ks. Józef Piaskowy 1898-1923 r., w: Historia Parafii Łącko opracowa-

na przez ks. Józefa Puta.
 8. Julian Dybiec, Dzieje sadownictwa i kultury sadowniczej w Łącku i jego
 okolicach, maszynopis, Kraków 2007
 9. Święto Kwitnącej Jabłoni, Gazeta Krakowska, 11 maja 1959 r.
10. Impreza w Łącku pod kwitnącymi jabłoniami, Dziennik Ludowy, 12 maja1959 r.
11. Gmina Łącko, folder wydany przez Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Na pierwszej pozycji bibliograficznej uplasował się Stanisław 
Baziak z Łąckiem przez wieki. Książka nie jest zdygitalizowa-
na, o fotografie stron prosiłam zatem Andrzeja.

Autor książki zastrzegał, że pisarzem nie jest, a jeśli, to  
z obywatelskiego obowiązku. Skromny, otwarty i pracowi-
ty, urodzony w Łącku w 1914 r. z rodziców Jakuba i Jadwi-
gi, z zawodu krawiec. Brał udział w kampanii wrześniowej, 
pseudonim „Róg”, następnie przebywał w niewoli, z której  Fot. Andrzej Baziak, 

Nowy Sącz
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 udało mu się zbiec. Członek ZSL i ZBoWiD, odznaczony Krzyżem Polonia 
Restituta. Zdawkowo wspominał: „W skład gromadzkich trójek politycznych 
wchodzili: w Czarnym Potoku – Andrzej Pogwizd, Antoni Cycoń i Tomasz 
Duda. W Szczereżu – Józef Maciuszek, Tomaszek i ktoś trzeci. W Jazowsku  
– Feliks Trzajna, Jan Maciuszek i Michał Trzonek. W Zarzeczu – Jan Turek, 
Naleziony Łukasz i ktoś trzeci. W Łącku 
– Tomasz Talar, Antoni Koszut i Stanisław  
Baziak, w Olszanie – Józef Potoniec, innych nie 
pamiętam. W Kiczni Antoni Jędraczka, Józef Jurkowski,  
3-go nie pamiętam. W Woli Kosnowej – Antoni To-
maszek, Piotr Dziedzina, 3-go nie pamiętam. W Woli 
Piskulinie – Józef Kwit, reszty nie pamiętam, w Zago-
rzynie – Wiktor Kowalczyk, Antoni Wnęk i Piotr Piksa,  
a następnie w miejsce Antoniego Wnęka, który przeszedł 
na inne stanowisko (organizowanie drużyn wojskowych) 
powołano Antoniego Myjaka. Przysięgę odbierał Marian 
Kurnyta. (…) W końcu trzeba omówić sprawę organizowa-
nia się samorządu w latach od jesieni 1944 r. do końca 1947 r. 

Fotografię i skan dokumentu pozyskałam od Pani Jadwigi Jastrzębskiej, prezes Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Łąckiej i sekretarza redakcji Almanachu Łąckiego – półrocznika wydawanego pod pa- półrocznika wydawanego pod pa- pod pa-
tronatem TMZŁ. Wydawnictwo ma charakter historyczno-kulturalno-społeczny. Serdecznie dziękuję 
przy tej okazji za bezcenną wiedzę regionalną, którą mogłam czerpać z wielu numerów znakomicie 
redagowanego Almanachu.
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Na polecenie sądeckiego kierownictwa konspiracyjnego, a w szczególności kon-
spiracyjnego starosty sądeckiego mgr Józefa Maciuszka, który był mianowany 
przez ROCh, polecono najpierw, na terenie gminy Łącko Piotrowi Łękawskiemu 
zorganizowanie gminnego samorządu, a następnie to zadanie powierzono Macie-pnie to zadanie powierzono Macie-
jowi Talarowi, mianując go konspiracyjnym wójtem, polecając również powołanie, 
wspólnie z aktywem wiejskim, sołtysów. Na sołtysów wybrano następujące oso-
by: Jan Szlęk – Czerniec, Franciszek Łękawski – Czarny Potok, Piotr Stawiarski 
– Jazowsko, Karol Wnęk – Kicznia, Stanisław Baziak – Łącko, Jan Fryzowicz 
– Szczereż, Tomasz Najduch – Maszkowice, Jan Stawiarki – Obidza, Franciszek 
Łatka – Brzyna, Wiktor Kowalczyk – Zagorzyn, Piotr Gałysa – Zabrzeż, Jan Turek 
– Zarzecze…”. (Almanach Łącki 14, 2011). 
Z inicjatywą budowy pomnika w Zagorzynie upamiętniającego poległych i pomor-
dowanych partyzantów BCh i członków ludowego podziemia z terenów wsi Wola 
Kosnowa, Wola Piskulina i Zagorzyn zwrócili się działacze do prezesa koła ZBo-
WiD w Łącku, Stanisława Baziaka w sierpniu 1977 r. Dostarczyli listę z nazwiska-
mi 20 osób, które należy upamiętnić na tablicy. Komitet Wojewódzki PZPR w No-
wym Sączu zażądał życiorysów. Pomnik odsłonięto w październiku 1979 r., dzięki 
pomocy wielu oddanych sprawie prywatnych osób i ich materialnemu wsparciu. 

Z listu Maryny Chwalibożanki do Melchiora Wańkowicza, publikowanego  
w Głosie Podhala w 1938:

Bo i nasza sądecka ziemia to też kresy. To też pas nadgraniczny. To również ważna ziemia 
i warto się nią zainteresować. Pewnie. Nie może być porównań. U nas musi być lepiej, ja-
śniej, wyżej, bo jest przecież górniej. U nas jest pełnia zrozumienia aparatu państwowego. 
Jest wielkie zaufanie do władz. Czego dowodem jakże liczne mowne i wymowne zjazdy 
samorządowe. Nasz chłop wie, że w osobie swojego Gazdy Powiatowego ma najlepszego 
opiekuna, najserdeczniejszego, bo mądrego Przyjaciela. I wie, że w każdym nieszczęściu 
znajdzie współczujące serce, mądrą radę i dłoń pomocną. Ale i to nie jest najważniejsze – 
bo gdyby było na takich stanowiskach więcej tak wdanych ludzi, toby tak było wszędzie. 
Dobrą nowinę niosę od młodzieży. Bo wprawdzie pesymiści rozdzierają szaty, biadają, 
krzyczą, że młodzież wiejska umie się tylko bić na weselach, że demoralizacja, że źle, że 
zguba. Już starają się w małodusznych sercach wypisać młodej wsi tragiczne: Mane Tekle 
Fares! A niech razem z nami i z panem Panie Melchiorze zaglądają do naszej łąckiej szkoły!
Dzień 28 grudnia. Białe czyste ściany. 40 osób w klasie. Twarze młode, radosne. Dziopięta 
i chłopaki. To kurs przysposobienia rolniczego. Kurs się zaczyna. Jest instruktor rolniczy 
ze Sącza. Ale wykłady prowadzi tylko przez jedną godzinę. Bo otwarcia dokonał, porzą-
dek dzienny ustalił Staszek Baziak a do wykładów powołał Antka Marka, Antka Farona, 
Staszka Ćwikowskiego i sam obiecał wygłosić „kazanie”. I naprawdę nie chciałam wierzyć 
własnym uszom i oczom, choć wśród tej młodzieży, z nią wspólnie wiele już przepraco-
wałam lat. Jak ci chłopcy pracują! Jak oni mówią! Zaczyna Antek Marek. Śmigły czarny, 
suchy, oczy jak węgle. Zdawałoby się, że dla niego jedno tylko istnieje: koń ścigły, muzyka 
i dziewczyna. Ale nie. Przecie w ławkach siedzą urocze Myszkowianki, Czernieckie dziopy 
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w powiecie sławne, Kicznianki, co „nie tyle stoją o urodę swoją” ale żeby najlepiej zawsze 
umieć i wszystko „spotrafić” i nasze łąckie dziewuszki – on ich nie widzi. Ręka uzbrojona 
kredą maluje komórki i mądrość zdobytą w rolniczej szkole stara się uprzystępnić kolegom 
i koleżankom. Posłuchajcie Staszka Baziaka jak wam klaruje obowiązki konkursisty, jak 
sobie radzi świetnie nie tylko z zawiłościami i sztuką doskonałego wysłowienia, ale jak 
całą salę trzyma za łeb, po wojskowemu, bo tam właśnie najmłodsi kłują się szpilkami,  
a jedna z dziopiąt właśnie cosi ciekawego o podłużnikach opowiedzieć chciała. (Krzysztof 
Chwalibóg, Almanach Łącki 16, 2012,) 
„Cudowne” przedwojenne czasy, serce rośnie i jest przecież „górniej”.

Zaraz po wojnie Stanisław Baziak został też kierownikiem artystycznym zespołu 
folklorystycznego, wspomagał w tym działaniu Józefa Marka, Zofię Faron, Marię 
Dybiec oraz Stanisławę Wadowską. 
W 1947 r. w jednym z dzienników warszawskich można było przeczytać: „…Gru-
pa góralska z Łącka pod przewodnictwem Józefa Marka odtańczyła zbójnickiego 
i krzesanego z niezrównaną zręcznością i brawurą. Dokazywała istnych cudów  
z ciupagami, które fruwały w powietrzu i nieomylnie wracały do rąk właścicieli, 
nikogo nie musnąwszy. Nie było w tym tańcu bezdusznej akrobatyki, lecz pięk-
ne wcielenie burzliwych rytmów”. (Życie Warszawy 1947 nr 104 z 17 kwietnia).  
Po tym sukcesie wyznaczono zespół na wyjazd do Związku Radzieckiego z oka-
zji odbywającej się w Moskwie pierwszej wystawy polskiego przemysłu lekkiego.  
Do Moskwy wyjechali w sierpniu 1949 r. Kapela Franciszka Kurzei brała następnie 
udział w V Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów, (1-9 sierpnia 1955 r.  
w Warszawie), a dzień 6 sierpnia był Dniem Młodzieży Polskiej. Odbyła się defila-
da zespołów z Placu Zwycięstwa do Placu Zbawiciela. 
W 1958 r. wznowiono, po 11-letniej przerwie, obchody Święta Kwitnącej Jabłoni 
(pierwsze odbyło się w 1947 r.). „Wystąpiła kapela Franciszka Kurzei z popisami 
na fujarkach (Franciszek i Władysław Kurzeja) oraz grą na listku bluszczowym 
(Michał Myjak). (…) Na początku czerwca 1958 r. odbyły się eliminacje między 
wojewódzkie zespołów ludowych Gminnych Spółdzielni. Zespół z Łącka zdobył 
wtedy pierwsze miejsce, zapewniając sobie udział w głównych uroczystościach 
jubileuszowych z okazji X-lecia Centrali Rolniczych Spółdzielni. Uroczystości  
te odbyły się 2-3 lipca w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki” (Twórczość 
ludowa, R. XXIII (66), 2008, z. 3-4). 
Bywało się w Warszawie…

Już w latach 1931-1932 istniała kapela pod opieką Michała Piksy, która w repertu-
arze miała gawędy, przyśpiewki, grę na skrzypcach, harmonii, a także na listkach 
bluszczowych, czyli koncerty na skrzypce i wiatr. Formalną grupę założyła w 1933 r.  
Maria Chwalibóg – nauczycielka w Zarzeczu, następnie w Łącku wraz Józefem  
i Tomaszem Pyrdołami. Kierownik szkoły, Stanisław Gronuś, użyczał na próby lam-
py naftowej. Odtworzono „Zbójnickiego” oraz „Wesele łąckie”, zaprezentowane 
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premierowo w 1938 r. przy udziale Górali Łąckich i Lachów z Podegrodzia. 
W czasie wojny członkowie zespołu przebywali w obozach koncentracyjnych,  
w niewoli niemieckiej, w partyzantce. Maria Chwalibóg schroniła się we Lwowie, 
stamtąd została wywieziona na Ural. Powróciła z armią Andersa do Anglii i już nie 
wróciła do Polski. 

W 1952 r. powstało „Małe Łącko”. Pierwszymi instruktorami byli Stanisław Ba-
ziak, Józef Marek i Jadwiga Kędzierska. I z tym zespołem związany był Franciszek 
Kurzeja, ale też ks. dr Stanisław Kowalik, który młodzieńcem będąc, tańcował  
w zespole „Górali Łąckich”. Pierwszym sukcesem zespołu było zdobycie „Srebr-
nej Ciupagi” na VI Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Za-
kopanem we wrześniu 1973 r. W dwa lata później „Złotej Ciupagi”. Rozśpiewane  
i roztańczone Łącko dziś reprezentuje także zespół –„Ciupaga”, w skład wchodzą: 
Piotr Krzywdziński – prym, wokal, Magdalena Talar – prym, wokal, Paweł Ba-
nach – fujarki, wokal, Marcin Pietrzak – sekund, wokal, Mateusz Plechta – sekund, 
Jakub Ciągło – akordeon, Paweł Gałysa – cymbały, Andrzej Talar – basy, wokal, 
Dominik Baziak – kontrabas, wokal. 

 A teraz udajemy się do Tuchowa i Brzozowa, rejonów w okolicach Rzeszowa. 
Tam migrowali „za chlebem” po II wojnie światowej Stanisław z Woli Kosnowej  
i Jan z Łącka – określany do dnia dzisiejszego w Brzozowie „człowiekiem-or-
kiestrą”. Jego synowie, Marek i Andrzej, byli członkami 
zespołu „Ukraina”.

Zespół rockowy, założony w 1983 r. w Brzozowie. „Nazwa ze-
społu pochodzi od przygranicznego regionu kraju z jakiem sąsia-
dujemy. Na pytanie skąd pochodzicie jak wymieniało się nazwę 
Brzozów lub inne nazwy miast w okolicy czy to nic onу nie mó-
wiły. Tak сzy inaczej padała nazwa Ukraina i tak zostało”. Pierw-
szy skład: Grzegorz „Adolf” Adamowski (CKM, MARTWY FIO-
LET, BLUFF), Grzegorz „Gawron Gawroński” (BLUFF), Robert 
„Materatz Matracki”, Piotr „Czarny” Kuliga, później dołączył 
do składu Mietek Czytajło (Wee Wee’s, GENEZYP KAPEN).  
Kapela wielokrotnie zmieniała skład. W zespole grali m. in Andrzej 

Okładki płyt CD: Kapela „Ciupaga” 
i „Małe Łącko”  

Andrzej Baziak, 
perkusista zespołu Ukraina 
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Baziak, Stefan Wolanin, Artur Kośmider, Robert Dżulo Gdula (KYRIE ELEISON), Jacek Szpak, 
Marek Bazyl Baziak (PSY WOJNY, SKUNX, FAZA STEFANA, STILL LIFE, KYRIE ELEISON),  
Jurek Sawicki (EVIL DREAM, PSYCHOPATIA), Grzegorz Geco Bałut (FAZA STEFANA),  
Kazik Byczynski, Sławek Bajerowicz (STILL LIFE, DILEMA), Daniel Giermanski, Daniel Czuba  
(KYRIE ELEISON, Darek Scibor, Kurgan (COROZZONE). Zespól ma na swoim koncie kasetę 
„Wiek XX” oraz płytę pod tym samym tytułem. W ostatnim czasie zespół koncertował w składzie 
Stefan Wolanin git.voc., Mietek Czytajło bg.voc., Gregor Gawronski voc., Marek Bazyl Baziak 
git.,voc., Sławek Bajerowicz dr. Z grupą współpracowali także Robert Rogoz, Sławek Bęben  
(GRUBA BERTA), Jacek Halerz (BLUFF), Siczka (KSU). Pierwsze większe imprezy to: 
Warszawa Rivera-Remont marzec 1985, Częstochowa Juwenalia 1985, Jarocin 1985, Roko-
teka we Lwowie. 
W 2016 r. zespół ma w planie zagrać min Rock na Bagnie, Jarocin Festiwal, Zachód Festiwal 
na Ukrainie!!!! http://www.imprezy.rzeszow.pl/imprezy/koncert-ukraina-i-secesja-pub-kultura-
-rzeszow-9092.html

Ech, ci górale. Żywioł. Tancerze, muzykanci, strażacy. Jak „cyrhlowali” nie-
gdyś, tak muszą i gasić ogień, błogosławieństwo ciepła i przekleństwo zniszczeń.  
Wiele Baziakom pozostało w genach. 

W szeregi OSP wstępowało wielu, m.in. z: Czerńca (1910), Wierchomli Wielkiej 
(1927), Maszkowic (1934), Czarnego Potoku (1935), Zagorzyna (1941), Zabrze-
ży (1946), Kadczy (1946), Obidzy (1957).

Prezesem OSP w Zabrzeży w latach 1946-1962 był Jan Bucyk, a funkcję naczel-
nika pełnili kolejno: Kazimierz Gromala, Franciszek Adamczyk i Roman Sądel. 
Brakowało budynku remizy. Sprzęt przechowywano u Franciszka Stanisza  
i Józefa Janczury. Komitet budowy remizy powołał Roman Sądel, a działki pod 
obiekt przekazali Józef Janczura, Tadeusz Adamczyk, Piotr Stanisz, Jan Baziak 
i Józef Marek. (patrz Antoni Baran, Historia OSP w Zabrzeży, Almanach Łącki 
11, 2009).

W Czerńcu prezesem straży był najpierw Jan Ćwikowski, po nim obowiązki 
przejął Franciszek Klag.W działania OSP angażowali się m.in.: Stanisław So-angażowali się m.in.: Stanisław So-
pata, Józef Pyrdoł, Franciszek Franczyk, Jakub Arendarczyk, Tadeusz Zbozień, 
Walenty Piksa, Władysław Kurzeja, Antoni Kurnyta, Józef Jawor, Jan Pasiud, 
Władysław Gurgul, Piotr Baziak i Eugeniusz Baziak. Wybudowali remizę, pry-
watnymi ciąnikami pracowali w lesie i w tartaku, dowozili materiały budowla-
ne. Wspomagali elektryfikację przysiółków. W 2009 r. obchodzono stulecie OSP  
w Czerńcu. (patrz Almanach Łącki 11, 2009).

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierchomli Wielkiej powstała w 1927. W lipcu 1947 r.,  
podczas akcji „Wisła” z Wierchomli Wielkiej i Małej wysiedlono rodziny łemkowskie, 
które aktywnie działały w jednostce strażackiej. W Wierchomli Wielkiej pozostało kil-
ka rodzin polskich i kilka rodzin mieszanych, wśród których było zaledwie 6 druhów.
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Dziwne losy dotykały strażaków ziemi sądeckiej.
Do „niebiańskiej już drużyny” w Łącku należą: Stefan Gromala, Augustyn Franczyk, 
Stanisław Dybiec, Józef Dybiec, Franciszek Dybiec, Jan Grabiec, Władysław Dzior-
ny, Stanisław Baziak, Antoni Arendarczyk, Jan Arendarczyk I, Jan Arendarczyk II, 
Ludwik Arendarczyk, Eugeniusz Piksa, Władysław Arendarczyk, Antoni Dybiec, 
Jan Kucharski, Jan Dąbrowski, Andrzej Duda I, Andrzej Duda II, Franciszek Duda, 
Jan Duda i inni… (patrz Almanach Łącki 11, 2009).

Akcją „Wisła” objęto przymusowo ludność łemkowską. Na Ziemie Odzyskane wer-
bowano jednakże i innych biednych mieszkańców okolic. Wszędzie wisiały plakaty, 
obwieszczenia; obiecywano ziemię i domy „za darmo”. Pierwsi wyruszyli powracający 
z przymusowych robót w Niemczech i obozów jenieckich. Zarzecze latem 1945 roku 
opuścili: „Marcin i Józef Jurkowscy, Antoni Gromala z Wierchów, Łukasz Naleziony 
z rodziną, Jasiurkowscy spod Sobla, Władysław Gromala z Obłazku, Józef Gromala, 
Stanisław Babuśka z Potoków, Antoni Baziak z rodziną, Władysław Drabik i Jan Ku-
charski ze wsi, Antoni Ćwikowski z Czerńca z rodziną. W późniejszym czasie wyjeż-
dżali następni, jak na przykład Franciszek Jurkowski z rodziną, Jan Kulasik z rodziną, 
Filomena Gałysowa z synami, rodzina Lipieniów, z której wywodzą się sławni sportowcy 
– zapaśnicy”. Zarzeczanie osiedlili się w okolicach Kamiennej Góry, Wałbrzycha i Jele-
niej Góry. (Rozalia Kulasik, Szli na Zachód osadnicy... Almanach Łącki 16, 2012).

Siedzą od lewej: Michał Żywczak, Tomasz Baziak (kronikarz), Andrzej Sikorski, Jan Żywczak, 
Andrzej Izworski, Józef Ogórek, Wiesław Skorupa; w pierwszym rzędzie stoją od lewej: Wiesław 
Hnatyszak, Eugeniusz Zieliński, Sylwester Zieliński, Krzysztof Bołoz, Jarosław Bołoz, Adam Król, 
Robert Bagnicki, Paweł Bołoz; w drugim rzędzie od lewej: Wojciech Ogórek, Krzysztof Bagnicki, 
Wiesław Zieliński, Mateusz Zieliński, Michał Zieliński, Adrian Bołoz, Mateusz Białowodzki, Marcin 
Broniszewski, Seweryn Łomnicki.

– 353 –

Rok powstania: 1927
Liczba członków: 51, MDP:18
Wierchomla Wielka, tel. 504 010 280 (prezes)

Prezes: Jan Żywczak
Zastępca prezesa: Andrzej Izworski
Naczelnik: Andrzej Sikorski 
Zastępca naczelnika: Stanisław Mikołajczyk
Skarbnik: Stefania Żywczak
Sekretarz: Michał Żywczak
Członek zarządu: Bogdan Sekuła
Gospodarz: Leszek Zieliński
Kronikarz i opiekun MDP: Tomasz Baziak

Początki OSP w Wierchomli Wielkiej sięgają 
1927 roku, kiedy to Stefan Miejski, w uzgodnie-
niu z Radą Gminy Wierchomli Wielkiej podjął się 

zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Do 
podjęcia takich działań przyczyniły się w głównej 
mierze częste pożary zwartej, drewnianej zabudo-
wy i powodzie występujące na terenie Wierchomli. 
Główny organizator został też pierwszym prezesem 
jednostki, zaś naczelnikiem – Stefan Kobeluszczyk. 
Oprócz nich, do grupy założycielskiej należeli: 
Konstanty Keklak, Stefan Ciechański, Antoni Siko-
ra, Waśko Tyrpak, Antoni Witiak, Konstanty Jurik, 
Antoni Krisa, Zenon Poręba, Władysław Dereń, 
Antoni Hnatyszak, Piotr Kuźmiak, Stefan Rusiniak i 
Grzegorz Jurć. W marcu 1928 roku dla ochotników 
zakupiono podstawowy sprzęt pożarniczy: sikawkę 
przenośną 2-cylindrową, węże oraz umundurowa-
nie. Środki finansowe w kwocie 500 zł na jego za-
kup przekazała Rada Gminy Wierchomli Wielkiej. 
W tym samym roku wybudowano z desek pierwszą 

OSP WIERCHOMLA WIELKA

Siedzą od lewej: Michał Żywczak, Tomasz Baziak, Andrzej Sikorski, Jan Żywczak, Andrzej Izworski, Józef Ogórek, Wiesław Sko-
rupa; w pierwszym rzędzie stoją od lewej: Wiesław Hnatyszak, Eugeniusz Zieliński, Sylwester Zieliński, Krzysztof Bołoz, Jarosław Bo-
łoz, Adam Król, Robert Bagnicki, Paweł Bołoz; w drugim rzędzie od lewej: Wojciech Ogórek, Krzysztof Bagnicki, Wiesław Zieliński, 
Mateusz Zieliński, Michał Zieliński, Adrian Bołoz, Mateusz Białowodzki, Marcin Broniszewski, Seweryn Łomnicki.

♦

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
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Na Ziemie Odzyskane (Szczepanów  
w pobliżu Kamiennej Góry) wyruszyła 
z Łącka Genowefa Baziak, najstarsza 
córka Piotra, ze swoim mężem Piotrem 
Węcławikiem. Wrócili po pewnym cza-
sie do Łącka. Tu mieszka nadal ich cór-
ka – Genowefa Chromczak. Najmłodsza 
żeńska latorośl Piotra – Władysława,  
ur. w 1931 r., wstąpiła w wieku lat 18. do 
Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tarno-
wie, potocznie zwanych józefitkami. No-

wicjat odbyła w Kluczborku. Pracowała jako wychowawczyni w przedszkolu we 
Wrocławiu, następnie jako krawcowa i intendentka w Przemyślu. Nowicjat zakoń-
czyła wieczystą Profesją św. w 1958 r. w Kluczborku. 

Z Krakowa nadszedł do Kluczborka list, datowany 10 stycznia 1958 r.: 

Siostro Alano, 
Uczestniczę w radości 
Twojej i wdzięczności dla 
Boga… Na ten dzień prze-
syłam najlepsze życzenia…

z błogosławieństwem + 
Eugeniusz. 

Arcybiskup Eugeniusz Ba-
ziak, wujek Władysławy

Przyjęła imię zakonne Ala-
na. Długo zastanawiałam 
się nad owym imieniem – 
niespotykanym w zakonach 
– czyżby zasłyszała o histo-
rii Alanów w dzieciństwie? 

Genowefa Chromczak i Tomasz Baziak z Wieli

Skan listu abpa Eugeniusza 
Baziaka otrzymałam w darze  
od Genowefy Chromczak wraz 
z serdecznym od Niej listem.
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Czuła z nimi jakąś więź? Chciałam o to zapytać, gdy jeszcze żyła, teraz za późno.
Kolejnymi placówkami siostry Alany były domy parafialne w Kozach, Mielcu 
i Gniewie, Przemyślu, Polanicy i Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1973 r. posła-
no ją do Paczkowa i tam przez dziewiętnaście lat pełniła posługę zakrystianki  
w kościele oo. Redemptorystów. Siostra Alana odeszła do Pana w Paczkowie  
27 października 2014 r.

Ciocia Gienia jest wspaniałą osobą. Nie dane nam było się spotkać, ale życzli-
we, otwarte kontakty telefoniczne i korespondencyjne pozwalają na zbudowanie 
więzi. Z jej listów dowiedziałam się, że dziadek Stanisław był jednym z synów 
pradziadka Piotra. Stanisław wychował sześcioro dzieci, a wśród nich Władysła-
wę i Genowefę (na fotografii). Genowefa wyszła za mąż za Piotra Węcławika. 
Oboje w 1945 wyjechali na Ziemie Odzyskane, w okolice Kamiennej Góry. Nie-
stety mama zapadła na zdrowiu i rodzice w 1953 wrócili, zamieszkali w Łącku.  
Z tego małżeństwa porodziło się czworo dzieci, w tym bliźniacy – Genowefa 
oraz Jan, który przebywa na Lubelszczyźnie i dochował się kilkorga wnucząt. 
Ciocia, jako osoba teraz samotna, podróżuje do miejsc świętych, stąd trudno  
Ją zastać w Łącku.

Fotografię Władysławy-Alany – najmłodszej i Stanisławy Genowefy – najstarszej córki Piotra
otrzymałam w darze od Genowefy Chromczak
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WOJENNYCH LOSÓW ZAWIERUCHA

Baziak Stanisław (inny już Stanisław), ppor., poległ? zmarł? w 1920 r. w Kra-
snojarsku. Jarosław Chmilewski podał do wiadomości listę poległych i zmarłych 
żołnierzy Wojska Polskiego na Syberii w „Sybirak-u”, Organie Związku Sybira-
ków 1939 r. Lista powstała na podstawie ankiety historycznej Sekcji Historycznej 
Komendy Głównej Koła Żołnierzy b.V. Syberyjskiej Dywizji W.P. 

Nazwisko i imię, przydział, stopień, data i miejsce zgonu, uwagi:

Adamiec Ferdynand 1.p.strz.,Strz. - - ,10 XI 1918  
Bagnowski Kazimierz ? Chor. - - ,24 V 1920, Krasnojarsk, rozstrzelany  
Baran 3.p.strz.,Strz. - - ,1919, Lenki  
Baranowski Józef 3.p.strz.,Strz. - - 1919, Bernauł  
Barański ? Chor. - - ,1920, Krasnojarsk  
Baziak Stanisław ? Ppor. - - ,1920, Krasnojarsk………………………………..
Bez dodatkowych danych nie ustalimy ostatecznego losu tego właśnie Stanisława. 
Wiemy natomiast, że pod koniec 1918 r. w Nowonikołajewsku na Syberii powstała 
polska formacja wojskowa – V Dywizja Strzelców Polskich. V Dywizja wchodziła 
w skład Armii Kołczaka, który walczył z Armią Czerwoną o wolną Rosję. Kołczak 
próbował nakłonić Dowództwo Wojsk Polskich we wschodniej Rosji, by wysłać 
V Dywizję na front przeciwko Armii Czerwonej. Francuski generał Michał Janin 
– główny dowódca, pod naciskiem dowódców oddziałów wojsk sprzymierzonych 
– wydał rozkaz o ewakuacji, wyznaczając V Polskiej Dywizji rolę straży tylnej, 
za czeskim korpusem. Polacy stoczyli walki pod stacją Tajga, Krasnojarskiem  
i stacją Klukwiennaja. Kołczak został rozstrzelany przez bolszewików w Irkucku.  
We wrześniu 1919 r. do naszych dotarła dodatkowo depesza generała Józefa Hallera 
i Józefa Piłsudskiego o rychłej ewakuacji przez Daleki Wschód do kraju. Pułkow- Józefa Piłsudskiego o rychłej ewakuacji przez Daleki Wschód do kraju. Pułkow- o rychłej ewakuacji przez Daleki Wschód do kraju. Pułkow-
nik Kazimierz Rumsza zorganizował w tym celu 60 pociągów. W czasie toczących 
się walk tylna straż poniosła znaczne straty, w tym transporcie. Pułkownik Wale-
rian Czuma w grudniu 1919 wydał odezwę do Rosjan, iż Polacy walczą jedynie  
w samoobronie, a żołnierze zrozumieli, że wojna między Polską a Rosją sowiecką 
została przerwana. Znaczna część dywizji zdążyła przejechać przez Krasnojarsk, 
jednak zostały zerwane połączenia telefoniczne i częściowo rozebrany – przez zbun-
towanych Litwinów – tor kolejowy. Osiem ostatnich transportów nie miało szan-
sy się wydostać. Poprzednie polskie pociągi dotarły do stacji Klukwiennaja, a tam  
– z zamarzniętymi lokomotywami – stały bezradnie czeskie i łotewskie.
O dalszych losach tych ludzi możemy dowiedzieć się m.in. z publikacji  
Kazimierza Omiljanowicza Syberia niejedno ma imię oraz Sergiusza Leończyka  
V Syberyjska Dywizja Strzelców Polskich i zakończenie jej działalności w guberni jenisej-
skiej (1919-1921). Do V garnęli sie Polacy, dawni jeńcy z armii austriackiej i niemieckiej.
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Wiadomości z frontu. Wojska polskie w dalszym ciągu wycofują się, wiemy z telegramów, 
które nam codziennie dostarczają, chwaląc się: „Nikakich pieriegaworów z Poliakami”, 
że pokonali Judenicza, Denikina, Petlurę, Bałachowicza, Wrangla, Kołczaka i różne in-
terwencje francusko-amerykańsko-angielskie. Pokonają też burżuazję polską i połączą się  
z robotnikami niemieckimi, otwierając tym drogę do wszechświatowej rewolucji. Po prze-
słuchaniach codziennie około 11-tej zgrzyt zamków i wchodzi na salę strażnik i czekista  
z listą, na której byli umieszczeni ci, którzy mieli iść na stracenie. Wymienię tych, któ-
rych nazwiska zapamiętałem: Józef Baziak z zawodu nauczyciel ps. „Gierc” z oko-
lic Rzeszowa, żołnierz Wiszniewski – Poznaniak, inż. Baroniecki, Pawicki – wnuk  
powstańca z 1863 r., Sienicki – kapitan armii carskiej i wielu, wielu innych, których na-
zwisk nie pamiętam. A ilu zginęło z wycieńczenia, czerwonki, tyfusu i innych chorób. A ilu 
potraciło zmysły, jak porucznik Dienstl – Lwowianin. (Adam Nowak, Moje wspomnienia, 
Rocznik Kolbuszowski, 2001/5)

Adam Nowak zrelacjonował swoje przeżycia wojenne. Już po ogłoszeniu neutral-
ności Polaków bolszewicy na stację Klukwiennaja przysłali delegatów celem za-
warcia umowy kapitulacyjnej. Po kapitulacji część żołnierzy uciekła, a ci, którzy 
zostali w Krasnojarsku trafili do łagrów. W grudniu 1919 r. z jeńców V Dywizji 
uformowano Brygadę Inżynieryjną, w tym oddział budowlany, zakwaterowany  
w wagonach kolejowych. Wywieziono ich w lasy za Krasnojarskiem. Nakłaniano 
do zakładania kółek komunistycznych. Był wśród nich Bolesław Piechowski, wnuk 
powstańca z 1863 r., którego wyznaczono na sekretarza kółka. Nie wytrzymał pre- kółka. Nie wytrzymał pre-pre-
sji i zbiegł do Tomska. Niestety, napisał list, za otrzymanie którego Nowak został 
aresztowany i przewieziony ponownie do Krasnojarska w ostatnich dniach kwiet-
nia 1920 r. Osadzono go w piwnicy budynku z szyldem „Guberskaja Czerezwy-
czajna Komisja do Borby z Kontrrewolucją Sabotażem i Spekulacją” [podaję za-
pis ze wspomnień] i przesłuchiwano. Głód straszny, pluskwy, karaluchy, szczury, 
beczka jako kloaka dla 100 osób. Panował tyfus. Do ciemnicy wrzucano wszystkie 
odpady. W kolejnym budynku usytułowano „etapnają tiurmę”. Tam przebywali już 
Polacy z 54 Dywizji, jeńcy polscy z armii austriackiej i carskiej oraz Sybiracy. Ko-
mendantem był Żyd, agent Czerezwyczajki. Tak więc Józef Baziak został rozstrze-
lany w 1920 r. w Krasnojarsku, Stanisława Baziaka pochowano w Krasnojarsku 
(tyfus?), Adam Nowak – przeżył. 

Adam Czesław Dobroński, podczas kwerendy w Instytucie Polskim i Muzeum 
gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, dotarł do ok. 400 zapisów Sybiraków, 
konkretnie do „Kwestionariuszy z przeżyć uczniów szkół polskich na terenie Środ-
kowego Wschodu”, z kwietnia 1943 r. Ankietę przeprowadził i zebrał płk Stefan 
Bobrowski. Oto jedna z relacji:
W roku 1941, 20 czerwca o godzinie 3-ciej rano, przyjechało czterech enkawudzistów, 
powiedzieli nam za 30 minut zebrać się do wyjazdu. Zabrali nas z mamą, a tatusia same-ć się do wyjazdu. Zabrali nas z mamą, a tatusia same-mamą, a tatusia same-
go. Chcieliśmy zebrać lepsze rzeczy z domu lub z jedzenia, więc oni dla nas nic nie dali, 
tylko jak parę bochenków chleba. Mówili, że wszystkiego tam będzie, gdzie nas powiozą. 
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Mamusia chciała pójść do swego braciszka pożegnać się, to oni związali (ją) i posadzili na 
wóz, i nigdzie nie pozwolili zajść. Przywieźli na stację, enkawudziści zamknęli do towaro-
wego wagonu, zakręcili drzwi na klucz. Do jednego wagonu po 35 osób i około każdego 
pociągu po dwóch enkawudzistów z karabinami. Wieźli przez 26 dni, a w tygodniu tylko 
jedno wiadro wody dali na 35 osób. Dwanaście dni wioząc na stacji wypuścili wszystkich 
na pole, na jedną godzinę, aby mogliśmy świeżego powietrza użyć. Wtenczas każdy czło-
wiek wprost jak nieżywy z głodu zbierali trawę i jedli. Jeżeli kto chciał wyjść na stronę, 
to naokoło, tak wszystko jedno jak w zagrodzie, enkawudziści stali i nigdzie nie dawali 
odejść. Naród z głodu umierał, to enkawudziści wyrzucali na pole, nawet nie raczyli zako-
pać. Po tak długiej podróży męczeńskiej zostałyśmy przywiezione na Sybir do Ałtajskiego 
Kraju, troiski rejon, pieszczański lestranchoz, uczastek zapadnij. Były tam lasy bardzo duże 
i 4 baraki, komendantura, sklep, stołownia, stajnia i z tego składał się uczastek. Dali nam 
barak z desek, w którym już było dużo ludności polskiej wysłanej w roku 1940. Mieszkanie 
było bardzo brudne, w nocy nie można było spać, bo robactwo bardzo kąsało. Rozmaitych 
brudactw było w mieszkaniu jak: tarakany, pluskwy i robactwo. W żaden sposób nie można 
było to brudactwo wyniszczyć, bo w jednym baraku po 60 osób mieszkało. Narodowość 
była polska. Wszystkich było 470 osób, jeden barak był, w którym zamieszkiwała ludność 
ruska. Warunki były bardzo ciężkie, bo trzeba było wyrabiać normę 70 kubametrów (me-ć normę 70 kubametrów (me-(me-
trów kwadratowych) śniegu, wyrzucić w lesie z drogi lub walić las i składać go 3 kubame-
trów. Od normy płacono po 70 kopiejek. Normę, kto wyrobi, to ten dostanie 500 gramów 
chleba. Ciężko było wyrobić normę, bo tatusia zabrali do więzienia, mamusia była stara, 
tylko siostra 22 lata, braciszek 12-letni i ja pracowałyśmy przy tak ciężkiej pracy. (…) Ko-
mendanci i naczelnicy strasznie się mścili nad Polakami. Zamykali po więzieniach i sądzili. 
Komendant zawsze robił zebranie Polaków i mówił, że nie myśleć o powrocie do Polski, 
że Polski nie ma i nie będzie, że Polskę zobaczycie jak mnie na dłoni włosy wyrosną i jak 
swe ucho zobaczycie, wtenczas wrócicie do Polski. Naczelnik zawsze mówił, że Boga nie 
ma. Gdyby był Bóg, to wy byście nie przyjechały i czemu On was stąd nie zabierze. (…) 
Ponieważ Polacy, polskiego ducha, wytrwali jednak, na tracili wiary, zawsze wieczorami 
zgromadzali się i modlili do Pana Boga za Ojczyznę. (…) 

Dnia 12 sierpnia (1941 roku) wydali dla nas książeczki do nabożeństwa i paszporty, a wie-
czorem odbyło się zebranie, na którym naczelnik odczytał nam amnestię 1941 roku. (…) 
Dnia 9 października cały nasz uczastek zakupił wagony płacąc po 50 rubli od osoby i wy-
jechali na południe. Za robotę bardzo dużo miałyśmy zaległych (rubli), odjeżdżając nie 
otrzymaliśmy za pracę. Przywieźli nas na południe, porozsyłali po kołchozach. Nas zawieź-
li dokołchozu Kalenin nr 12, obłast jużnokazachstańska, rejon Turkiestan, sieło Stary Ikan. 
Mieszkanie było z gliny, łóżek nie było, na ziemi spałyśmy. Tam również były warunki 
bardzo ciężkie, bo nawet nie było chleba tylko lepioszki. Po paru miesiącach usłyszeliśmy 
organizację wojsk polskich, zaczęto wywozić za granicę dzieci i wojsko. Ucieszyło to nas 
bardzo, że Polska znów powstaje i można choć na obczyźnie organizować Wojsko Polskie, 
więc ja zapisałam się do ochronki w Turkiestanie, dwóch braciszków i siostrzyczkę 9-let-
nią. Z ochronek zapisywali do szkoły junaczek i wywozili do Wrewska, gdzie organizowało 
się Wojsko Polskie. Trudno i ciężko było, żebyśmy wszyscy mogli wyjechać z tej męki, ale 
trudno się nazywa, tak Pan Bóg chce i tak kieruje naszym losem, musiałam pozostawić mamusię 
i siostrzyczkę z wielkim bólem serca i żalem, a ja z mała siostrzyczką i z braciszkami musiałam 
wyjechać w tak daleką i nieznaną drogę. Bo chciałam być w pomocy Ojczyźnie i mojej rodzi-
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nie, która w żaden sposób nie mogła wyjechać z Rosji. Myślę, że prędzej będę mogła wybawić 
mamusię z tej niewoli. Za granicę wyjechałam z Wrewska 10 sierpnia 1942 roku.
Baziukówna Anna, lat 17, powiat wileńsko-trocki, województwo wileńskie. Zachowano 
oryginalną pisownię relacji. (Adam Czesław Dobroński, W pamięci dzieci, Zesłaniec.pl, s. 41-54).

Oto relacja Baziukówny, nie można wykluczyć, że Baziakówny – gdyż 17-lat-
ka przebywała w strefie językowej rosyjskiej, w której mogła być tak wołana  
– naświetla zaledwie jeden aspekt pobytu dzieci na Syberii, a temat to przepastny, 
jeszcze do niego powrócimy. 

O wspomnienie i upamiętnienie Wojtka Baziaka, urodzonego w1925 r. w Maszko-
wicach, sierocie, domagają się naoczni świadkowie jego śmierci. Zginął 21 stycz-
nia 1945 r. w dwudziestym roku swojego życia, zamęczony przez hitlerowców.

W dzień swojej katorgi i śmierci, pobiegł do siostry. Tam właśnie przyszli Niemcy, aby pod-
palić okoliczne domostwa „na górce”. Zabrali z domu Wojtka Baziaka i Józefa Kozarczyka. 
Pochwyceni, chcąc udowodnić, że nie są partyzantami, poprosili o poprowadzenie ich do 
sołtysa w Maszkowicach, pana Jarka. On jednak, wystraszony, w obawie o siebie i rodzi-
nę powiedział, że ich nie zna. Żołnierze hitlerowscy obchodzili się z Wojtkiem i Józefem  
w sposób okrutny: bili ich kolbami, kopali, gdy ci byli prawie nieprzytomni – cuci-
li polewając wodą i bili dalej. Ich cierpienia potwierdziła Józefa Stabkowska, która 
w tamtym czasie pracowała w kuchni u Farona. Ofiary nie miały żadnej możliwo-
ści obrony, wydawały bolesne okrzyki: „Jezus, Maryja” O godzinie 22 polscy par-
tyzanci wysadzili w Nowym Sączu zamek królewski na Helenie, gdzie mieściło się 
SS, gestapo i skład amunicji. Ja byłam przed domem, wynosiłyśmy wszystko na 
zewnątrz, bo rano miałyśmy zostać spalone. Ten wybuch spowodował, że Niem-
cy w Maszkowicach, dając znak trąbką, wszystkich zaalarmowali. W tym cza-
sie za stodołą u Farona zostali rozstrzelani Wojtek i Józef. Rano znaleziono ich 
ujętych pod ręce w pozycji klęczącej, w śniegu, zamarzniętych, skostniałych.  
U Wojtka widziałam ranę pod brodą, przechodzącą przez język do czubka głowy. U Józefa 
kula strzelona w tył głowy wyszła czołem. Jako 13-letnia dziewczyna poszłam na pogrzeb 
tych umęczonych ofiar. Kiedy kondukt pogrzebowy kierował się na cmentarz w Łącku, 
nadleciał hitlerowski samolot, obniżył lot i z maszynowego karabinu posypały się kule. 
Ksiądz Marian Brach zawołał: „Ludzie padajcie na ziemię” i sam upadł między groby.  
Już dziś nie pamiętam, czy spuścili trumny do grobów, czy odbyły się ceremonie modlitewne.  
To było straszne.                                                                              
                                                                                                                          S. Genowefa

ŻOŁNIERZE-DOWÓDCY: BATALIONÓW CHŁOPSKICH, LUDOWEGO 
ZWIĄZKU KOBIET, STRONNICTWA LUDOWEGO „ROCH”, MŁODEGO 
LASU, WZYWAMY WAS – DO APELU!
Według zapisu w Księdze poległych i pomordowanych żołnierzy BCh w 1940-
1945 r. z terenu przeworskiego, jarosławskiego, przemyskiego, nowosądeckiego: 
m.in. Baziak Stanisław, ur. 2.11.1904 r., w Woli Kosnowej pow. nowosądecki, 
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rolnik, członek gm. Komendy BCh w Łącku, aresztowany 16.VII.1943 r., zginął  
w nieznanych okolicznościach.

Wawrzyniec Baziak z Zabrzeży, flisak, poległ na froncie w 1939 r., zwłoki odszu-
kał i pochował jego ojciec, Piotr, na cmentarzu w podkrakowskich Bronowicach. 
Historię śmierci Wawrzyńca opisał ponadto Jan Zając w artykule Wrzesień 1939 
roku w mojej pamięci, Almanach Sądecki, R. XVIII, nr 3/4 (58/69).

Władysław Baziak, ur. w Starym Sączu, zginął w Oświęcimiu w 1943 r.,  
nr obozowy 95265.
W Starym Sączu na cmentarzu komunalnym znajduje się kwatera wojenna  
z czasu II wojny światowej. W tym miejscu wybudowano pomnik w formie trypty-
ku, zwieńczono krzyżem z koroną cierniową, zamieszczono tablice inskrypcyjne. 

BOJOWNIKOM W HOŁDZIE/ MIASTO STARY SĄCZ/ 1939 1945, zaś na bocznej ta-
blicy czytamy: KOMU DROGA DO NIEBA/ 1939 1945/ ŚP/ PAMIĘCI BOHATERÓW/ 
KTÓRZY ZGINĘLI W WALCE/ Z HITLERYZMEM/ W OŚWIĘCIMIU/ KS. KONDO-
LEWICZ JÓZ. LAT 71/ BARAŚCIAK STAN. 26/ BAZIAK WŁADYSŁAW 30/ BOR-
KOWSKI ROMAN 28/ BĘBENKOW ANIELA 36/ BOCHYŃSKI WIESŁ. 23/ CABAL-
SKI JAN 17/ DANIELSKI FRANC. 39/ RYNGE WŁADYSŁAW 40/ INŻ. EMINOWICZ 
JUL. 42/ ESSEN GERARD 36/ GĄNCARCZYK WŁAD. 43/ GÓRSKI TADEUSZ 38/ 
GUC ANTONI 44/ HAJDYŁO ALOJZY 26/ HANKE WILHELM 56/ JEŻOWSKA STAN. 
46/ JĘDRZEJOWSKI JAN 48/ JARZĘBIŃSKI WŁAD. 47/ KRONENBERG MIECZ. 29/ 
KOSTRZEBA WINCEN. 40/ KOWAL FERDYNAND 55/ KOZANKIEWICZ ZBIG. 27/ 
KWIATKOWSKI FRANC. 48/ KUBOWICZ MARIA 35/ LEŚNIAK MICHAŁ 42/ LE-
ŻAŃSKI WŁADYSŁ. 39/ LIPIŃSKI WIKTOR 22/ MALIK ZYGMUNT 48/ MICHALIK 
JÓZEF 37/ MYĆ MIECZYSŁAW 31/ NOWAK TADEUSZ 38 (http://grobywojenne.ma-
lopolska.uw.gov.pl/pl-PL/Home/Obiekt/661)

KOLEJNE CZŁOWIECZE LOSY

SĄD OKRĘGOWY W RADOMU. Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Radomiu 
niniejszym wzywa na mocy art. 1778 upc. nieobecnego i z miejsca pobytu niezmanego  
Stanisława Mariana Baziaka syna Marcina i Zofii, ur: 25 marca 1903 r., aby w ter-
minie trzymiesięcznym od daty wydrukowania niniejszego obwieszczenia, stawił się  
w Sądzie Okręgowym, gdyż po upływie’ tego terminu nastąpi stwierdzenie faktu jego zgonu.  
(Co 210/45), KA-438 (Monitor Polski z dnia 12 lutego 1946 r.)

Przyrodni brat mojego dziadka Adama, nie zgłosił się nigdy, gdyż zginął w 1944 r. 
w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Dziadek Tomasza z Wierchomli Wielkiej, Stanisław Józef Baziak wojnę przeżył. 
Po powrocie z niewoli współpracował z Armią Krajową.
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Machina wojenna pochłonęła wiele 
istnień ludzkich, nie tylko na fron-
tach. Partyzantka, obozy, łagry, wy-
wozy ludności cywilnej na prace 
przymusowe, jako forma ekstermi-
nacyjnej polityki okupanta wobec 
Polaków. Tego typu niewolników  
III Rzeszy szacuje się na ok. trzy 
miliony. Na dobrowolny wywóz do  
Niemiec wyrażał zgodę znikomy  
odsetek ludności. 

Pamięta(j)my.

Zamieszczony powyżej krótki życiorys Stanisława 
Józefa Baziaka opracował Antoni Cieciura,  
udostępnili Bożena i Tomasz Baziak
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ARCYBISKUP EUGENIUSZ

„Jam jest pasterz dobry i znam moje [owce] i one mnie znają” (Jan 10,14). 

Śp. Ksiądz Arcybiskup dr. Eugeniusz Baziak urodził się 8 marca 1890 roku w Tarnopolu.  
[13 kwietnia 1890 chrztu Eugeniuszowi Juliuszowi w kościele parafialnym w Tarnopolu  
udzielił ks. Feliks Rydel]. W tym mieście uczęszczał do szkoły powszechnej. Żyjący jeszcze 
jego rówieśnik, ziomek i kolega z ławy szkolnej, lekarz z wykształcenia, przedstawił nam 
swego kolegę Eugeniusza, bardzo żywego chłopaczka, starannie i religijnie wychowanego 
przez swych rodziców, ale bez żadnych symptomów kwalifikujących go do stanu kapłańskie-
go. Dopiero w gimnazjum tarnopolskim, pod wpływem czarującego zetknięcia się z osobą ów-
czesnego proboszcza, a późniejszego arcybiskupa, ks. dr. Bolesława Twardowskiego oraz swoje-
go katechety, ks. prof. Michała Lewickiego, gimnazjalista Eugeniusz zaczyna poważnieć, zostaje 
ministrantem. Zwraca na siebie uwagę otoczenia swoim duchem skupienia, modlitwy, cechuje 
go też wielka skromność, czystość, pewne onieśmielenie wobec drugich, jak również – jakże 
rzadko zdarzająca się w tym wieku – pokora. Jednym słowem – jest poważnym młodzieńcem  
o wysokiej kulturze. Nic więc dziwnego, że ksiądz proboszcz ocenia go jako najcichszego  
i najbardziej sumiennego ministranta. W roku 1906 zdaje maturę, a więc dojrzały umysłowo 
i duchowo, zapisuje się na wydział teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 
i wstępuje do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego, gdzie w blaskach prawdy i łaski Chry-
stusowej, spływającej z pastorału dwóch wielkich uczonych i świątobliwych Arcybiskupów 
– Józefa Bilczewskiego, archeologa, znawcy rzymskich katakumb, miłośnika Eucharystii, 
jednego z pierwszych realizatorów Rerum Novarum Leona XIII z 1891 oraz dekretów św. 
Piusa X o wczesnej Komunii św. z roku 1905 i 1910, jak również Józefa Teodorowicza, 
autora licznych prac naukowych, człowieka tej miary, co Rops czy Riccioti – alumn Eu-, co Rops czy Riccioti – alumn Eu-
geniusz Baziak przygotowuje się do kapłaństwa, które sobie tak bardzo cenił przez całe 
życie i o którym pewnego razu – już jako biskup i rektor Seminarium Duchownego  
– tak powiedział do swoich wychowanków i kleryków: „Kapłaństwo jest tak wielkie,  

Akt małżeństwa Józefa, ojca Eugeniusza, z Franciszką Maderską w Tarnopolu, Księga małżeństw, 
1889; Wpis do Metrykalnej księgi narodzonych, 1890 (http://agadd.home.net.pl/metrykalia/301/
sygn.%201354/indeks.htm#48)
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że już nic nie jest w stanie go powiększyć 
– trzeba tylko być zawsze wiernym”. I był 
mu wiernym od chwili swoich święceń ka-
płańskich, które przyjął 14 lipca 1912 roku  
[w Przemyślanach] jako najmłodszy z kole-
gów, osobno w nadzwyczajnych wprost wa-
runkach i okolicznościach – bo w czasie mszy 
polowej, w bazylice, której sklepieniem był 
przepiękny lipcowy – letni firmament niebie-
ski, podświetlony promieniami spływającymi 
ze słonecznego reflektora (s. 1).

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Teczka osobista, Eugeniusz Baziak, uczeń II klasy 
gimnazjum

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Teczka osobista, Pamiątka Prymicji, awers
Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Przemyślany 
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Swojemu wielkiemu poprzednikowi na arcybiskupiej stolicy, Józefowi Bilczewskiemu za 
łaskę kapłaństwa rewanżuje się wszczęciem informacyjnego procesu beatyfikacyjnego oraz 
szerzeniem kultu kandydata na ołtarze.
Po święceniach młody ksiądz Baziak pracuje w duszpasterstwie parafialnym, początkowo 
jako wikary w Żółkwi, a później jako administrator parafii w ojczystym mieście. Dzięki 
osobistym zaletom oraz urokowi, jaki zawsze wywierał na otoczenie, jak również dzięki 
specjalnemu darowi ujmowania sobie wiernych – stał się prorokiem nawet w rodzinnym 
Tarnopolu. W czasie pierwszej wojny światowej pełni też obowiązki duszpasterza woj-
skowego i z tego otarcia się o wojsko pozostanie mu na całe życie wojskowa dyscyplina, 
przede wszystkim względem siebie, a następnie względem podwładnych. Dlatego też miał 
przez całe swe życie opinię raczej surowego ojca, bardzo sprawiedliwego, unikającego na-
wet cienia protekcji, mającego na względzie na pierwszym miejscu sprawę i prawdę Chry-
stusową, której czuł się stróżem. Był właściwie jakby generałem we fioletach, który wszyst-
kie swe decyzje gruntownie przemyśliwał i dlatego były zwykle nieodwołalne. Umiał nie 
tylko rozkazywać, ale też i słuchać swoich zwierzchników, którym okazywał szczególny 
szacunek. Zeszedł z tej ziemi jako vir ortodoxissimus Matris Ecclesiae. 
W roku 1919 Arcybiskup Bilczewski mianuje księdza Baziaka prefektem Seminarium Duchow-
nego i na tym stanowisku – korzystając z bliskości Uniwersytetu – pracuje naukowo, wieńcząc 
swoje studia doktoratem, uzyskanym na Uniwersytecie Jana Kazimierza w roku 1921.
Ponieważ ksiądz prefekt Baziak dobrze wywiązuje się ze swych obowiązków, zostaje ob-
darzony nowym i trudniejszym stanowiskiem, a mianowicie wicerektora Seminarium oraz 
profesora-katechety żeńskiego Seminarium Duchownego i na tym stanowisku, gdzie za-
słynie jako pedagog z Bożej łaski, choć jest kapłanem stosunkowo młodym i pracującym 
w środowisku raczej trudnym. Jedna z jego dawnych uczennic, dziś poważny profesor,  
o swoim księdzu katechecie Baziaku mówi tak: „Był kapłanem umiejącym zachować swoją 
godność, osobą swoją wywierał jakiś czar. Wobec nas zachowywał dystans, dlatego nie 
tylko bałyśmy się go, ale też szanowałyśmy i kochałyśmy go. Nie tylko uczył nas, lecz  
i wychowywał, a w swoich metodach pedagogicznych opierał się na znanym już wtedy  
i sławnym pedagogu Foresterze”.

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Teczka osobista, Księga Pamiątkowa ofiarowana  
w dowód czci i wdzięczności przez „Polskie Społeczeństwo miasta Stanisławowa”
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W roku 1931 Arcybiskup Twardowski wysyła go na kresy archidiecezji, do Stanisławo-
wa – największego miasta diecezji po metropolii – jako (s. 2) proboszcza, gdzie będzie 
duszpasterzował przez dwa lata i zostawi po sobie pięknie odnowioną kolegiatę. Zabłyśnie 
tu takim talentem duszpasterskim, że fama jego dojdzie aż do Stolicy Apostolskiej, która 
uhonoruje go godnością Protonotariusza Apostolskiego.
Jako proboszcz Stanisławowa tak sobie pozyska serca swoich wiernych, że na odchodne 
żegnać go będą rzewnymi łzami, choć i dla nich to nie byle zaszczyt, iż ich ojciec – jak go 
nazywali – dnia 15 września roku jubileuszowego 1933 w święto Matki Bożej Bolesnej 
zostaje przez Piusa XII wyniesiony do godności biskupiej. O tym zaskakującym go fakcie 
biskup nominat w dniu swojej konsekracji, 5 listopada 1933 roku powie tak, jak niegdyś 
powiedział angielski biskup z XII wieku Tomasz Becket: „…kiedy zostałem wezwany do 
Metropolii, jechałem z takim uczuciem, z jakim jedzie oficer frontowy do sztabu po in-
strukcje, a tu tymczasem spada na moje barki ciężki biskupi krzyż”. I odtąd przez 29 lat ten 
Krzyż Prawdy Bożej będzie się wbijał w jego serce i tak to czułe na wszystko i subtelne 
serce porani, że zamieni się ono w jedną wielką ranę i zostanie pokryte bliznami, jak pierś 
rycerza na wojnie.  
Po konsekracji, jako tytularny biskup Foceański, zostaje sufraganem Arcybiskupa Twardow-
skiego i rektorem Seminarium Duchownego. Z tego okresu – jakby złotego w jego życiu 
– zasłynie jako gorliwy i bardzo pracowity wikariusz generalny swojego Ordynariusza, jako 
krasomówca, a przede wszystkim jako wychowawca i artysta-rzeźbiarz powołań kapłańskich, 
które kształtował swoją osobowością, nacechowaną zawsze władztwem ducha nad ciałem, 
o wysokiej autodyscyplinie z poczuciem odpowiedzialności przed Bogiem i przed ludźmi.

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Teczka osobista, Notatka prasowa



118 119

Seminarium dla rektora Baziaka było 
przysłowiowym oczkiem w głowie,  
a w swych przemówieniach do alum-
nów mówił, że Seminarium – to scho-
la sanctorum, schola scientiae, a kto 
patrzyłby na nie inaczej, niech wie, 
że jego miejsce nie tutaj, bo Kościo-
łowi nie chodzi o ilość, ale o jakość 
kapłanów i to o takich, którzy na 
pierwszym miejscu stawiają miłość 
Boga i bliźniego i w swoim życiu da-
dzą pierwszeństwo nieskończoności 
przed doczesnością. O takie ideały 
nie tylko zabiegał, ale się też i modlił. 
Jeśli kleryk zabłąkał się w późny wie-
czór do kościoła seminaryjnego – co 
się często zdarzało z urzędu t.zw. za-
krystianina – mógł ujrzeć na kościel-

nym chórze światło odbijające się od fioletu biskupiej piuski – to właśnie on polecał swoich 
adeptów do kapłaństwa Boskiemu Mistrzowi, który również był rektorem pierwszego se-
minarium i który swoich alumnów, prostych rybaków, przemienił w mówiących językami 
świętych apostołów całego świata i w rybitwy ludzi (s. 3).

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka w Krakowie, 
Teczka osobista, Pamiątka Konsekracji, awers, rewers

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka, Wspomnienia ks. dra Jana Szurleja, 8 stron maszynopisu
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Na tym rektorskim stanowisku pomagał też materialnie nie tylko biednym klerykom, ale też 
świeckim akademikom, był przy tym bardzo dyskretny i delikatny, by nie urazić godności 
osobistej młodzieńca.
Postarał się też o wypoczynkowy dom wakacyjny dla kleryków niemających gdzie spędzić 
zasłużonych wakacji, co było dla nich wielkim dobrodziejstwem z jego strony. Odnowił 
również kościół seminaryjny, dając mu piękny ołtarz marmurowy, a kaplicy piękną Rose-
nowską polichromię.
Z końcem akademickiego roku 1939 rezygnuje z rektorstwa Seminarium, a na swego na-
stępcę powołuje swojego wychowanka ś.p. księdza profesora dogmatyki, dr. Stanisława 
Frankla, późniejszego męczennika hitlerowskiego okupanta. Zmiana ta została podyktowa-
na koniecznością większego poświęcenia się sprawom Archidiecezji oraz podeszłym wie-
kiem zbliżającego się do osiemdziesiątki Arcybiskupa Twardowskiego, któremu pomógł 
budować między innymi wspaniały Kościół Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Dzień 1 września 1939 roku rozpoczął jakby nowy najtrudniejszy rozdział w życiu  
Arcybiskupa Baziaka. Tragedia Ojczyzny i martyrologia polskiego narodu będzie też jego 
osobistym dramatem, bo w swych biskupich przemówieniach podkreślał, że jest nie tylko 
biskupem, lecz również i synem polskiego narodu. Kiedy w pierwszym dniu hitlerowskiej 
agresji na Polskę spadną pierwsze bomby między innymi i na Lwów, kiedy padną pierwsze 
trupy i pierwsi ranni zaczną wołać o pomoc i ratunek, biskup Baziak osobiście pośpieszy  
z pomocą kapłańską, jako Chrystusowy sanitariusz, nie zważając na własne niebezpieczeń-
stwo. I odtąd będzie dzielił niedolę swoich diecezjan i kapłanów aż do końca wojny. Swoim 
czułym i wrażliwym sercem pasterskim odczuwał bardzo boleśnie wszystkie ciosy uderza-
jące w naród i Kościół, ale szczególnie boleśnie odczuł rozstrzelanie przez hitlerowskich 

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka,  Wspomnienia ks. dra Jana Szurleja, 8 stron maszynopisu
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 Z archiwum Genowefy Baziak, Wieliczka
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najeźdźców zaraz po wkroczeniu do Lwowa, pierwszych zakładników, rekrutujących się 
spośród profesorów Politechniki i Uniwersytetu z Ks. Dr. Komarnickim na czele, zabranie 
gmachu Kurii i Seminarium, rozproszenie kleryków, aresztowanie i zamęczenie wspomnia-
nego już rektora księdza Frankla oraz – zwłaszcza pod koniec wojny – zdarzające się coraz 
częściej osławione łapanki i wywożenie na roboty młodzieży – masowe aresztowania i do-
raźne publiczne egzekucje, mordowanie kapłanów – niejednokrotnie po kilku tygodniowo. 
Kiedy przed owcami jego owczarni, a zwłaszcza rodzinami aresztowanych stanęło widmo 

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta Arcybiskupa Baziaka, List Ks. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego do ks. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, z dnia 22 lutego 1951 r. 
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śmierci głodowej, nakazał urządzenie przy wszystkich parafiach i klasztorach t.zw. kuchni 
głodnych, w których wydawano codziennie setki obiadów, co oczywiście nie mogło się po-
dobać okupantom, którzy wszędzie, a nawet i tu dopatrywali się niebezpiecznej organizacji 
(s. 4). Nie obeszło się więc bez szykan i gróźb. Ale biskup Baziak jest nieustraszony, staje 
się wszystkim dla wszystkich i niesie wszędzie nie tylko pociechę duchową, ale i pomoc 
materialną. Jeden z kapłanów, który przeżył więzienie i obóz, ze łzami w oczach, na wieść  
o śmierci Arcybiskupa wspomina: „Byłem w obozie, stałem na apelu złamany i zmaltretowany,  

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta Arcybiskupa Baziaka, List Ks. Kardynała Adama 
Stefana Sapiehy do ks. Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, z dnia 27 kwietnia 1951 r. 
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myślałem o mojej i innych mnie podobnych, beznadziejnej sytuacji, czułem się bardzo 
nieszczęśliwy i zapomniany, i w momencie wkradania się rozpaczy w moje serce, nowy 
więzień, przybysz wręcza mi pewną kwotę pieniężną i zapisany świstek papieru – charakter 
pisma znany mi – ale kto to pamięta o mnie – czytam następujące słowa: trwaj i ufaj, umac-
niaj też i innych, pamiętam o tobie i o innych modlę się za was i wam błogosławię – wasz 
Eugeniusz. Słowa te koją ból ciała i duszy.

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta Arcybiskupa Baziaka, List ks. abpa Eugeniusza 
Baziaka z dnia 1 czerwca 1956 r. do bpa Franciszka Jopa, do listu załączył 15 tys. zł na Seminarium 
Duchowne w Krakowie, na liście ołówkiem bp Jop załączył odpowiedź
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To Arcypasterz – Ojciec jak matka rodzona nie zapomniał swego dziecięcia, sam zbolały i cier-
piący umie cieszyć drugich, bo jest pasterzem, który chętnie dałby nawet życie za owce swoje”.
W roku 1944 Stolica Apostolska mianuje go tytularnym Arcybiskupem Pariańskim i ko-
adiutorem cum iure succesionis Arcybiskupa Twardowskiego, po śmierci którego zostaje 
22 listopada 1944 roku jego następcą, a więc Arcybiskupem Metropolitą (lwowskim).  
W swojej pierwszej mowie wygłoszonej do kapłanów, którzy przyszli złożyć swemu  

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta Arcybiskupa Baziaka, Protokół objęcia rządów 
i oświadczenie ks. abpa Eugeniusza Baziaka z dnia 3 grudnia 1956 r., iż obejmuje z chwilą obecną 
(godz. 16) rządy Archidiecezją Krakowską
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arcypasterzowi homagium, poleci między 
innymi otoczyć szczególną opieką mini-
strantów, z których będą się w przyszłości 
rekrutować powołania kapłańskie. Wskazał 
przy tym na siebie, bo i jego kapłaństwo  
zrodziło się z ministrantury.
W kwietniu 1946 roku wyjeżdża do Luba-
czowa i w maju tegoż roku razem z Kardy-
nałem Sapiehą współkonsekruje swojego 
kapłana, księdza dr Jana Stepę na biskupa 
tarnowskiego.
I wówczas już Kardynał Sapiecha tak go so-
bie upodobał, że w roku 1950 poprosił swo-
jego współziomka – Eugeniusza – o pomoc 
w rządzeniu Archidiecezją Krakowską, a po 
śmierci Kardynała w lipcu 1951 roku został 
jego następcą i przez 11 lat jako bonus pastor 
nie tylko rządził swoją Lubaczowsko-Kra-
kowską owczarnią, ale też nad nią czuwał  
i strzegł jej, bronił i modlił się za nią. Dla niej 
też – jak mawiał z humorem – podzielił swe 
serce na dwie części. 

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta Arcybiskupa Baziaka, List linii lotniczej  
„Sabena” do abpa Eugeniusza Baziaka wysłany z Brukseli w sprawie przelotu do Rzymu na Sobór 
Watykański II, z dnia 24 stycznia 1962; poniżej tłumaczenie listu
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Z tego t.zw. krakowskiego okresu na szczególną uwagę zasługują Misje całego Krakowa, 
bo dynamiką jego biskupstwa było to właśnie poczucie odpowiedzialności przed Bogiem 
za powierzone mu dusze. Dużą też zasługą jego – o posmaku nawet historycznym – było  
i to, że archidiecezja krakowska otrzymała aż dwóch biskupów sufraganów, których kon-ła aż dwóch biskupów sufraganów, których kon-, których kon-
sekrował osobiście. 
Okres ten obfitował też w krzyże, z których najdotkliwiej poraniły pasterskie serce takie fakty, 
jak osławiony proces (s. 5) z 1952 roku, na którym Arcybiskup Baziak był również oskarżonym.
Odważną i męską postawę, zadającą kłam fałszywym oskarżeniom z t.zw. okresu stalinow-
skiego podziwiał wtedy i cały naród polski i cały świat, ale za ten podziw zapłacił tak, jak 
niegdyś św. Jan Chryzostom, opuszczeniem diecezji aż do października 1956 r. 
Po powrocie do diecezji wziął się bardzo energicznie do budowy kościoła w Nowej Hucie, ale 
kiedy cofnięto pozwolenie na budowę i zabrano plac pod kościół odpowiedział na te krzyw-
dzące fakty z godnością nie tylko protestem, ale też spokojem, równowagą i modlitwą.
Jako Arcypasterz lwowski i krakowski okazał się też wielkim przyjacielem Zakonów mę-
skich i żeńskich, szczególną opieką otaczał klasztory kontemplacyjno-klauzurowe. Zabie-
gał też o współpracę między klerem diecezjalnym i zakonnym.
W grudniu 1958 roku obchodził swój biskupi srebrny jubileusz. Z tej okazji Ojciec Świę-
ty, Pius XIII, za wierną służbę Bogu i Kościołowi obdarzył jubilata godnością asystenta 
Tronu Papieskiego. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Krakowie i w Lubaczowie, 
bo był przecież arcypasterzem obu archidiecezji. Wzięli w nich udział Arcybiskupi śląscy, 
z którymi łączyła go przyjaźń jeszcze z czasów przedwojennych. W ramach tej przyjaźni 
udzielał w czasie wojny azylu śląskim kapłanom, szukającym schronienia przed hitlerow-
skim terrorem. W drodze rewanżu Arcybiskup Baziak w listopadzie 1960 roku wziął udział 
w diamentowych uroczystościach kapłańskich biskupa Adamskiego, oraz w kwietniu 1962 
r. w srebrnym jubileuszu biskupa Bieńka. W 1960 pojechał do Rzymu ad limina apostolo-
rum, aby zdać Namiestnikowi Chrystusowemu liczbę z włodarstwa swego. Ojciec Święty 
Jan XXIII znając widocznie jego jakby specjalne uczulenie na sprawy etyczno-moralne 
kleru oraz zabieganie o wewnętrzną dyscyplinę kapłańską, powołał go na członka komisji 
soborowej dla spraw karności kleru i wiernych,
Wrócił z Rzymu pokrzepiony duchowo, ale osłabiony fizycznie. Zaniemógł poważnie na 
zawał serca w kwietniu 1960 roku, były dni bardzo groźne, ale tym razem śmierć skapitu-
lowała przed jego osobistą energią i medycyną. Widać Bóg go jeszcze nie potrzebował 
[pogr. J.B.]. Zdrowiał, ale jakby odmłodniał. Zawsze bardzo pracowity – teraz zaczął się 
jakby dwoić i troić. Nikomu nie odmawiał swoich usług, ale – jak jego Mistrz – chciał słu-
żyć wszystkim (s. 6) i tę gorliwość arcypasterskiego posługiwania doceniła też Przeświet-
na Kapituła Krakowska, na prośbę, której Stolica Apostolska zamianowała go Metropolitą 
Krakowskim, nie zmieniając w niczym stanu dotychczasowego.
Osobiście załatwiał sprawy urzędowe, nie pozwalał się nikomu i w niczym wyręczać. Nie 
była to wcale jakaś starcza zachłanność, ale tak mu właściwa przez całe życie kapłańsko-bi-
skupia gorliwość, która go powoli, ale systematycznie zżerała. Jest to zresztą cecha wspólna 
wszystkich starych ludzi, że są bardzo pracowici, jakby się bali, aby o nich nie mówiono, że 
za darmo chleb jedzą, jakby chcieli zrobić coś jeszcze na zapas.
P.p. 3.6.1962 poświęcał kościół w Tarborzynie pow. Tomaszów Lubelski, a nazajutrz był już  
w Zakopanem na srebrnym jubileuszu kapłańskim swoich wychowanków, zadziwiając wszyst-
kich fenomenalną wprost pamięcią minionych faktów i wydarzeń oraz swym naprawdę ojcow-
skim i przyjacielskim sercem.
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Duch Arcypasterza był jeszcze bardzo ochotny, ale ciało coraz bardziej mdłe i to spalanie 
się dla chwały Boga i zbawienia Jego dusz musiało się zakończyć tak, jak się zakończy-
ło. Dnia 12 czerwca 1962 roku wyjechał do Warszawy i tam na 2-dniowej konferencji  
Episkopatu, w nocy z 14 na 15 czerwca zmarł nagle na zawał serca. Odszedł tak szybko, 
że nie zdołano mu nawet udzielić pomocy lekarskiej, ale pospieszyła mu z pomocą  
Ta, którą wzywał w ostatniej chwili swojego życia, Mater Dolorosa. 

Odszedł niespodziewanie – i w chwili, kiedy wszystko raczej przemawiało za długimi jesz-
cze latami, odszedł dosłownie na miesiąc przed swoim złotym jubileuszem kapłańskim, 
jubileuszem, który miał obchodzić 14 lipca 1962 roku, a do którego gotował się i on sam  
i kapłani obu diecezji. Padł na posterunku, jako Semper Fidelis Miles Christi i jako następca 
dwóch świętych biskupów: Jakuba Stepy – pokornego mnicha i Stanisława – nieustraszo-
nego męczennika. Pierwszego naśladował w pokorze, a drugiego w nieugiętym męstwie: 
obu – w wielkiej pobożności i świątobliwości życia. 
Przez swoje kapłańskie pięćdziesięciolecie był dla nas solą, światłem i jasnym drogowska-
zem, orientującym nas którędy wiedzie droga do Chrystusa. 
Był dla nas przysłowiową indiańską górą, o której Indianie (s. 7) tak piszą: „W kraju na-
szym znajduje się góra, która jest wyższa niż wszystkie inne”. (…) Tą górą jest „czarna suk-
nia” (tak Indianie nazywają kapłana). Jego serce jest mocne jak skała: on się nie zmienia, 
on mówi do nas słowa prawdy i my mu wierzymy. Zawsze jesteśmy pewni naszej drogi, 
dopóki na niego patrzymy, jako na naszego przewodnika. W lecie swojego życia on nas 
uczył i teraz kiedy śnieg niejednej zimy głowę jego pobielił, a oblicze jego wskutek burz 
życia bruzdami się pokryło, uznajemy w nim naszego duchowego wodza. On jest górą, 
która nas do Boga prowadzi. 

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Teczka osobista, Nekrolog 
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Dnia 18 czerwca 1962 roku ś.p. Ksiądz Arcybiskup Baziak odbył swój ostatni ingres  
do Katedry wawelskiej, aby nazajutrz – po dniach trudu i męki – spocząć jako ostatni ar-
cybiskup Lubaczowski i Krakowski w Kaplicy Zebrzydowskich, do której zaprowadziły 
go niezliczone rzesze wiernych, prowadzone przez przeszło tysiąc kapłanów, przez pra-
wie cały Episkopat z Księdzem Kardynałem i Prymasem Polski dr Wyszyńskim na czele, 
który nad trumną zmarłego Arcypasterza rozwinął 8 responsorium brewiarzowe z dnia  
Św. Stanisława Biskupa: „Pastor cadit in gregis medio – Dormit sponsus in sponsae  
gremio – Mater plorans gaudet in Filio quis vivit vicyor sub gladio”.
Tę garść wspomnień ofiaruję swojemu Arcypasterzowi wdzięczny za Sakrament Kapłań-
stwa otrzymany z Jego ręki (s. 8).
                                                                                                               Ks. Dr. Jan Szurlej

Wspomnienia ks. Szurleja zostały tu przytoczone niejako w zamian za kalen-
darium życia i działalności abp. Baziaka, kalendarium szczegółowe – pomie-
ścił w swej książce Cierpiący Pasterz Ks. Arcybiskup – Metropolita Lwowski 
Eugeniusz Baziak (1890-1962) ks. dr Jacek Waligóra. Polecam również cenną 
wcześniejszą publikację ks. dra Wacława Szetelnickiego Arcybiskup-Wygnaniec 
Eugeniusz Baziak Metropolita Lwowski (dwa wydania). Obie pozycje zawiera-
ją przedmowy pióra ks. biskupa, następnie kardynała – Mariana Jaworskiego.  
Ks. Jacek Waligóra posługuje w Niżankowicach, słynących z cudów, ufam więc, 
że poświęcając czas i siły dotrze jeszcze do wielu faktów, szczególnie dotyczą-
cych ostatnich dni ks. abpa Baziaka we Lwowie.
 
Nie wszystkie fakty zostały w powyższych wspomnieniach ujęte, zatem o niektó-
rych należy dobitniej powiedzieć. Wrócę do mojego podkreślenia: „Widać Bóg go 
jeszcze nie potrzebował” (1960 r.), bowiem w 1962 Bóg chyba go już potrzebował  
i wezwał do siebie. 

Na Sobór Watykań-
ski II udał się jego 
następca, który został 
Papieżem, a następ-
nie Świętym Janem  
Pawłem II. Baziak 
wybrał i konsekrował  
Karola  Wojtyłę na  
biskupa pomocniczego.
Konsekracji biskupiej 
dokonał 28 września 
1958. „Pragnę mieć  
biskupa do roboty, 
a nie do ozdoby” 
– mówił.

Fotografia z pogrzebu, na pierwszym planie Prymas Polski Kardynał 
Stefan Wyszyński
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Ażeby przy trumnie arcybiskupa spojrzeć z najgłębszą czcią na jego życie, trzeba także 
wyjść od ewangelicznej przypowieści o pasterzu. Ten pasterz ma w Ewangelii podwój-
ny wyraz. Widzimy go naprzód, jak kroczy przed swoją owczarnią, jak stoi ponad swoją 
owczarnią, jak czuwa, jak strzeże i broni. Ale widzimy też tego ewangelicznego pasterza 
(...) kiedy szuka owcy (...) zagubionej i znajduje ją, a znalazłszy przyprowadza, przynosi do 
owczarni i cieszy się, raduje się (...) – [Dalej o połączeniu władzy i krzyża w życiu zmarłego 
arcybiskupa.]

Ks. bp Karol Wojtyła, 
Homilia pogrzebowa, Wawel, 19 czerwca 1962 r.

Opatrzność Boża dopomogła mu przeprowadzić tę cząstkę Kościoła Chrystusowego, jaką 
stanowi i Archidiecezja Krakowska, przez bardzo ciężkie próby. Wśród tych prób wynisz-
czyły się stopniowo jego własne siły, aż do zupełnego wyczerpania. 

Konsekrator i Konsekrowany 
(http://ikomutoprzeszkadzalo.
pl/a-to-polska-wlasnie/ingre-
s/?lang=pl)

Płyta nagrobna 
w katedrze na Wawelu
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W ten sposób życie całe, aż do ostatniego tchu, poświęcił dla sprawy Bożej. Wraz z wielką 
godnością i dostojeństwem kościelnym dźwigał ciężki krzyż, który drogę jego życia ziem-
skiego dołącza do tej drogi, jaką wszystkich ludzi prowadzi Zbawiciel świata. Miał też 
zmarły ks. arcybiskup szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej, w dniu bowiem 
Jej święta, 15 września 1933 roku, otrzymał nominację biskupią. (...) Ksiądz arcybiskup zmarł 
w pięćdziesiątym roku swego kapłaństwa, prawie w przeddzień własnego jubileuszu...

Ks. bp Karol Wojtyła, 
Odezwa po śmierci abp. Eugeniusza Baziaka, 19 czerwca 1962 r.

W ostatnich miesiącach II wojny światowej ksiądz arcybiskup przejął sukcesję metropo-
litalnego Kościoła we Lwowie po zmarłym swoim poprzedniku, arcybiskupie Bolesławie 
Twardowskim. Przejął sukcesję nad wyraz trudną, wypadałoby rzec: dramatyczną Tak. 
Jego biskupie posługiwanie Boża Opatrzność wpisała w wielki dziejowy dramat. Czyż nie 
było takim dramatem to, co nastąpiło w wyniku decyzji jałtańskich? Czyż nie był takim 
dramatem dla Pasterza przymus opuszczenia starożytnej stolicy metropolitów łacińskich, 
czcigodnej lwowskiej katedry i tylu wspaniałych świątyń tego miasta oraz całej archidiece-
zji? Pamiętam, że kiedy świętowaliśmy w Lubaczowie dwudziestopięciolecie jego bisku-
piej sakry, arcybiskup związał całe swe biskupie itinerarium z liturgiczną tajemnicą dnia: 
15 września — Święto Matki Bożej Bolesnej, Maryi stojącej pod krzyżem swego Syna.  
I święto biskupa, któremu wypadło stanąć pod krzyżem swego Kościoła. Ja sam zaciągną-
łem wobec metropolity lwowskiego olbrzymi dług. Dane mi było w dwa tygodnie po owym 
spotkaniu w lubaczowskiej prokatedrze przyjąć z jego rąk święcenia biskupie w katedrze 
na Wawelu, aby jako biskup wspomagać pasterską posługą arcybiskupa Eugeniusza aż do 
jego śmierci w czerwcu 1962 r.

Papież Jan Paweł II, w czasie IV pielgrzymki do Ojczyzny, 
Przemówienie w prokatedrze lubaczowskiej, 2 czerwca 1991 r.

 
To on mnie wybrał… podkreślał Jan Paweł II i nieodmiennie w każdą rocznicę 
śmierci swojego konsekratora sprawował msze św. za zmarłego, głosił homilie, 
wzruszające, głębokie, synowskie, w miejscach, gdzie aktualnie przebywał na 
świecie ten Wielki Pielgrzym Polak, m.in. w Krakowie 15 czerwca 1999 r. Wydaje 
się, że niesamowite, opatrznościowe koleje losu Wojtyły i Baziaka były zapisane 
w scenariuszu Boga. Być może nawet Stworzyciel ujawnił Baziakowi fragment 
Swojego scenariusza, bowiem Ojciec Święty wspominał po latach: Pamiętam jak 
dziś, że Arcybiskup wziął mnie pod rękę i wyprowadził do poczekalni, gdzie siedzie-
li księża, i powiedział: Habemus papam. Papież określił to wydarzenie mianem 
„prorocze”. Był to rok 1958, zaraz po nominacji Karola Wojtyły na biskupa pomoc-
niczego, o co gorąco zabiegał Baziak u Ojca Świętego.

Eugeniusz Baziak, który wiele w życiu przeszedł, wyraźnie zaczął doceniać to połącze-
nie inteligencji, pobożności, gorliwości duszpasterskiej i wewnętrznej siły, jakie przejawiał 
ksiądz Karol Wojtyła. Mówi też coś o samym arcybiskupie Baziaku fakt, że ten formalista, 
a nawet człowiek surowy, nie zrażał się całkowicie odmiennym kapłańskim stylem Wojtyły. 
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Otwartość Wojtyły mogła innych uderzać 
jako zatrważająca samowola. Arcybiskup 
Baziak, który równie dobrze mógł sobie 
wyobrazić siebie pływającego na kajakach 
z młodymi małżeństwami, jak lecącego na 
Księżyc, musiał zrozumieć, że Karol Woj-
tyła jest księdzem do szpiku kości. (George 
Weigel, Świadek nadziei: biografia papieża 
Jana Pawła II, Znak, Kraków 2005, s. 192).

Odejście Eugeniusza Baziaka skomento-
wano na łamach L’Osservatore Romano: 
Ze śmiercią arcybiskupa Baziaka Episkopat 
Polski traci jednego ze swych najznakomit-
szych przedstawicieli, wierni, którymi się 
opiekował – kochającego i stanowczego 
ojca, a Kościół – czujnego i odpowiedzial-
nego aż do granic bohaterstwa pasterza. (...) 
Jego zdeterminowane, choć milczące dzia-
łanie wzbudziło ogromny podziw tych, któ-
rym było dane ocenić jego wartość. (...) Jan 
XXIII przyjął go z całą wylewnością swego 

Płaskorzeźbę tę, w XXV 
rocznicę śmierci Eugeniusza Baziaka,
ofiarował Jan Paweł II
oraz Ordynariusz i duchowieństwo 
Archidiecezji w Lubaczowie Tablica pamiątkowa w katedrze we Lwowie
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ojcowskiego serca, doceniając w nim przykład gorliwości apostolskiej, przezwyciężającej 
jakiekolwiek przeszkody. Zmarł, pozostawiając po sobie pouczający przykład wielkodusz-
nych wzlotów i niewyczerpanej energii apostolskiej. 

Lwów zachował w sercu i pamięci do ostatnich chwil swojego życia. Tam rozegrał 
się jego największy dramat duszpasterski; traumatyczne przeżycia i bolesne decyzje. 
Powtórzę słowa Jana Pawła II: Czyż nie był takim dramatem dla pasterza przymus 
opuszczenia starożytnej stolicy metropolitów łacińskich, czcigodnej lwowskiej katedry  
i tylu wspaniałych świątyń tego miasta oraz całej archidiecezji? Z lwowskiej kate-
dry Eugeniusz Baziak ocalił cudowny obraz Matki Bożej Łaskawej, przechowywany 
następnie  w jego prywatnej kaplicy w Lubaczowie. 

Archiwum Kurii 
Metropolitalnej w Krakowie, 
Akta Arcybiskupa Baziaka, 
List Prymasa Polski 
do Ks. Kardynała Karola 
Wojtyły (1 strona)
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W Archiwum im. Eugeniusza Baziaka,  w teczce osobistej, znajduje się kie-
szonkowy terminarzyk na rok 1945. Nie jest podpisany, zatem wstępnie nie 
wiemy, do kogo należał. Mogłam w pierwszej chwili sądzić, iż są to zapi-
ski arcybiskupa. Po głębszej analizie okazało się, że są notatkami ks. wi- są notatkami ks. wi- notatkami ks. wi-
cerektora Seminarium – Stanisława Bizunia, aresztowanego przez NKWD  
w nocy z 3 na 4 stycznia 1945, o godzinie 1,05 – wpis pierwszy. Kolejny za-
pis pojawił się pod datą 13 stycznia, w sobotę: o 3-ciej I przesłuch. opuścił   
o 14 Butrym (nieczytelne). W poniedziałek 15 – I paczka; 17 – od 22 w nocy do  
4 nad ranem „rozmowa” na Połczyńskiej,  o 14 „rankieła”; 22 w poniedziałek  
– II paczka. 24 stycznia o 24 prot. w sprawie cerkiew unickich ks. Kukuru-
dzińskiego i Przełęckiego (nieczytelne). 30 stycznia: zostaliśmy we Trzech.  
2,3 i 4 luty – wywóz. 

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Akta Arcybiskupa Baziaka, List Prymasa Polski 
do Ks. Kardynała Karola Wojtyły (2 strona)



134 135

25 lutego ksiądz notował: Januszek, odszedł, 26 lutego – IV paczka. Pod datą  
8 marca, w czwartek, czytamy: od 13 do 16,39 przesłuch. główne. 26 marca wpi-
sano: o 20-stej w nocy „biesiołki” bez prot., zaś 28 o 14 w celi 117 ks. Chw. i dalej:  
w nocy 0 2-giej z prot. P. w celi 65 w budynku podwórzowym.

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka, kieszonkowy terminarzyk

9 kwietnia ksiądz otrzymał VI paczkę, a pod datą 13 kwietna wpisał: przyszedł na 
celę ks. Komar. VII paczka dotarła 23 kwietnia. W niedzielę 29 kwietnia ks. Bizuń 
usłyszał krzyki na podwórzu „ludzie ratujcie!” 3 maja oprawcy puszczali muzykę 
i spisywali protokoły. VIII paczka. W dzień po otrzymaniu, czyli 8 maja, zapis: 
Bendeza okradł mnie, w nocy około 2 strzelanina. Kolejne przesłuchania odbyły 
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się 9, 14, 22 i 23 maja w nocy. 27 maja ksiądz przeszedł atak wątroby, 25 dostar-
czono mu IX paczkę, zaś 31 odbył się pierwszy spacer na powietrzu. Już 2 czerwca  
w południe wznowiono przesłuchania, nastąpił ponowny atak wątroby. 7 czerwca 
o 22,30 wyszedłem. 
Po interwencji ks. abpa Baziaka ks. Stanisława Bizunia zwolniono, zażądano jed-
nak 25.000 rubli. 27 czerwca opuścił Lwów, udając się przez Bochnię i Kraków do 
Przeworska.
W styczniu 1945 r. NKWD aresztowało abpa Romualda Jabłrzykowskiego i bpa 
Adolfa Szelążka. Z tą chwilą Baziak został sam, jako jedyny z wyższego ducho-
wieństwa Polak na teranie ZSRR. Latem zajęto budynek Seminarium. Przygotowy-
wano seminarzystów do ewakuacji. W sierpniu 1945 r. ks. abpa Baziaka zmuszono 
do opuszczenia rezydencji biskupiej. Przeniósł się do klasztoru oo. franciszkanów. 
Wzywano go czterokrotnie na całonocne rozmowy-przesłuchania. Nakłaniano nie-
dwuznacznie do opuszczenia Lwowa całego duchowieństwa. We wrześniu odbyły się 
ostatnie święcenia kapłańskie, w październiku alumni wraz z wychowawcami wyje-
chali do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ewakuowano archiwum Kurii. Oryginał obrazu 
Matki Bożej Łaskawej w katedrze zastąpiono kopią. Przygotowywano transporty.  
W marcu 1945 r. definitywnie zamknięto Kurię. W kwietniu, zaraz po rezurekcji, 
abpa Baziaka zabrano do siedziby NKGB celem zmuszenia go do ostatecznej de-
cyzji o wyjeździe w ciągu trzech dni. Ponownie wezwano go w cztery dni później. 
Zmuszony przemocą, ostatecznie opuścił Lwów 27 czerwca 1948 r.

Ks. Arcybiskup często był nachodzony przez bolszewików, stąd też dużo czasu spędzał w 
domu SS. Józefitek. Do własnej dyspozycji otrzymał pokój po matce generalnej. A jeśli 
nie chciał zamieszkać w domu sióstr, to prawdopodobnie nie chciał ich narażać na jeszcze 
częstsze wizyty NKWD. Dla wszystkich zakonów, takie wizyty były codziennością.
Sam dzień wyjazdu ze Lwowa był dla wszystkich wielkim przeżyciem. Na podstawie 
zachowanych wspomnień można ustalić miejsce, gdzie został podstawiony pociąg. Była 
to stacja Lwów – Lewandówka (ze względu na bliskość miejsca zwana również Lwów – 
Bogdanówka). Transport początkowo liczył 46 wagonów, w tym dwie „salonki”. W ostatniej 
chwili dołączono transport medyczny, który miał wyjechać 27 kwietnia. Cały transport liczył 
więc 76 wagonów. (…) 
Na podstawie kroniki klasztoru franciszkanów, możemy poznać inne szczegóły związane z 
wyjazdem ze Lwowa ks. abpa E. Baziaka. Kronikarz zapisał: I ks. arcybiskup z nami musiał 
wyjeżdżać. Zaraz z rana schował się do sióstr józefitek, bo mu obiecali odwieźć go samocho-
dem wojewódzkim sowieckim. Nie chciał im robić tej przyjemności. Sowiet kilka razy przyjeż-
dżał i pytał gdzie „episkop”. Szukał go i na stacji. Przeznaczyli dla niego specjalna „salonkę” 
i mieli go żegnać z orkiestrą – wot parodia! Ale sprytnie nasz pasterz postąpił. Przyjechał 
całkiem niepostrzeżenie zwyczajnym łazikiem Komisji repatriacyjnej z Dąbrowskiego. (…)
Znowu uzupełnieniem tak wspomnień franciszkanów jak i bernardynów będą notatki  
prof. R. Gansińca. 11 maja zapisał: Rzeczywiście dawano auta ciężarowe i osobiste, tak 
jak wszystkie tu są, z obsługą wojskową. Dla nadzoru i niby dla usprawnienia kierowa-
ło ładowaniem 2 nkawudzistów, którzy pojechali też na dworzec. Tam od razu wsadzili  
biskupa do wagonu osobowego i stawili wartę niby honorową, która nikogo nie dopuściła 
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do arcybiskupa, ani też jemu samemu już nie pozwoliła opuścić swego przedziału, tak że 
arcybiskup z nikim nie mógł się pożegnać ani też Lwowianom licznie zebranym na dworcu 
licznie błogosławić. Był po prostu trzymany jako więzień i tyle. (…)
„Ucieczka na cały dzień” Arcybiskupa pokrzyżowała plany Sowietów. Fakt „odnalezienia” 
Arcybiskupa wykorzystano, by choć z małą „pompą”, a nie tak jak to było zaplanowane  
z wielką paradą, odwieźć go na dworzec. (…)

Powróćmy do opisów samego transportu. Wagon osobowy – salonka, miał dodatkową 
ochronę. W osobnym przedziale, całą drogę towarzyszył oficer sowiecki, na korytarzu nato-
miast dyżurował żołnierz, którego zadaniem było pilnowanie pociągu. Oprócz wojskowych 
opiekunów, w wagonie znajdowali się również: delegat władz sowieckich i przedstawiciel 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, którym dla tego transportu był sam o. Eustachy Łoś.
Wyjazd nastąpił dopiero wieczorem ok. 9 lub 10 godziny. Według franciszkańskiego kroni-
karza pociąg ruszył o godz. 11 wieczorem. (…) Podróż nie trwała zbyt długo, gdyż pociąg 
zatrzymał się w Lasach Biłohorskich. (…) Właściwie to pociąg nie wyjechał ze Lwowa, 
a tylko został przetoczony na inną stację. Dlaczego? Na podstawie wspomnień można spró-
bować odpowiedzieć na to pytanie. Sowietom chodziło prawdopodobnie o „zakończenie 
pożegnań”. (Ks. Jacek Waligóra, Cierpiący Pasterz, Rzeszów 2013)

Przytaczając obszerny fragment książki ks. dra Waligóry dokonałam świadomie 
znacznych skrótów, pominęłam też stosowne przypisy, bowiem publikację należy 
przeczytać w całości ze skupieniem i uwagą, wnikając w szczegółowe analizy po-
danych faktów i przywołanych dokumentów.

3 czerwca 1946 zamknięto wszystkie kościoły lwowskie oprócz katedry, parafial-
nego kościoła św. Antoniego oraz parafialnego kościoła św. Marii Magdaleny – za-
mkniętego w 1945, jednak ponownie otwartego w 1946. Zacierano ślady polskości, 
dewastowano cmentarze. Po ewakuacji duchowieństwa rzymskokatolickiego na-
stąpiła likwidacja Kościoła greckokatolickiego. Biskup Cerkwii grekokatolickiej 
Teodor Romża został zamordowany w 1947 r.

Bywało też radośniej, choćby w wigilię świąt Bożego Narodzenia 1944 r. Euge-świąt Bożego Narodzenia 1944 r. Euge-t Bożego Narodzenia 1944 r. Euge-
niusz Baziak po przybyciu do Seminarium przełamał się opłatkiem z wychowaw-łamał się opłatkiem z wychowaw-amał się opłatkiem z wychowaw-
cami i klerykami oraz pracującymi w kuchni siostrami, spożyli wszyscy wieczerzę, 
na którą „z powodu braku ryb, podano mięso wołowe. Zdziwiło to hierarchę, który 
zapytał: To teraz na wigilię podaje się już mięso? W odpowiedzi jeden z księży 
powiedział: To chyba morska krowa. Pomimo radosnego, jak mogłoby się wyda-
wać, przeżywania tych świąt, wszystkim obecnym udzielała się, bliżej wówczas 
jeszcze niezdefiniowana, obawa o dalsze losy ich i Lwowa, wobec faktu objęcia 
ponownych rządów w mieście przez Sowietów”. (Grzegorz Chajko, www.kurier-
galicyjski.com)
Abp Baziak po przekroczeniu granicy zatrzymał się w Przemyślu. Przebywał jakiś 
czas w Tarnowie u swej rodziny, następnie w Krakowie u kard. Adama Sapiehy,  
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a także w Kalwarii Zebrzydow-
skiej, gdzie umieścił lwowskie 
Wyższe Seminarium Duchowne, 
zlikwidowane na żądanie Urzędu 
do Spraw Wyznań 28 września 
1950 r. 13 sierpnia 1946 r. przybył 
do Lubaczowa, tam powstała ad-
ministracja apostolska w polskiej 
części archidiecezji lwowskiej, 
siedziba arcybiskupa oraz kurii. 

W latach 1945-1948 seminarium  
w Kalwarii wyświęciło 20 nowych 
kapłanów. W 1946 r. w całej Polsce 
znajdowało się 637 księży z archi-
diecezji lwowskiej, zaś w 1948 – już 
674 kapłanów (tymczasem od wrze-
śnia 1939 r. zmarło 189 kapłanów  
– w tym w więzieniach 17, a zamordo-
wano 48, zaginęło 15 księży). W roku  
1958 r. lwowiaków było aż 75718.  
W 1950 r. UB zainteresował się nagle 
księżmi z byłej archidiecezji lwow-
skiej przebywającymi w Polsce. (Być 
może należy wiązać ten fakt z jakimiś 
instrukcjami sowieckimi i kolejnym 

etapem walk, po obu stronach granicy, z Ukraińską Powstańczą Armią). Wielka akcja, która 
objęła zapewne siedem województw, miała ustalić kontakty duchownych z lwowskim metro-
politą oraz związki z obywatelami sowieckiej Ukrainy. Wokół arcybiskupa na nowo poczęła 
zaciskać się pętla. (Jacek Żurek, Lwowskie losy abpa Eugeniusza Baziaka, Biuletyn Instytutu 
Pamięci Narodowej nr 12/2004)

W 1951 r. przybył do Krakowa jako koadiutor kard. Stefana Sapiehy, a po jego 
śmierci przejął kierowanie diecezją krakowską. 1.12.1952 r., wieczorem  
abp Baziak został zabrany do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego. Odmówił potępienia księży aresztowanych pod zarzutem szpiego-
stwa, znalazł się w areszcie domowym. Pozwolono mu kontaktować się jedynie 
ze swoim kapelanem, a pożywienie dostarczało mu UB. Nie dał się zastraszyć. 
16.12.1952 r. został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa i osadzony w krakow-
skim więzieniu przy ul. Montelupich. 

Abp Baziak niewiele mógł wnieść do ówczesnego procesu i dopiero zbierano nań kompro-
mitujące „lwowskie” materiały, niewiele jednak mające wspólnego ze sprawami kurii kra-
kowskiej. Jako jeden z ważniejszych hierarchów nie mógł być ot, tak sobie skazany, choćby  

Arcybiskup Eugeniusz Baziak, portret wykonany z foto-
grafii na prośbę Andrzeja Baziaka. Autor: Mariusz Hryń                                 
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i w reżyserowanym procesie. Zachodziła też możliwość jego zgonu w areszcie śledczym 
(dopiero we wrześniu 1953 r., prawie po trzech latach śledztwa, do winy przyzna się na sali 
sądowej, w świetle kroniki filmowej, kielecki bp Czesław Kaczmarek, co dało asumpt do 
aresztowania Prymasa Polski). Uwolnienie biskupów krakowskich nie było jednak takie pro-
ste, pozostawał też problem opróżnionej stolicy metropolitalnej. 4 grudnia z gen. Edwardem 
Ochabem (zastępca członka Biura Politycznego KC PZPR) rozmawiał bp Michał Klepacz,  
ordynariusz łódzki i członek Komisji Głównej Konferencji Episkopatu, która odbyła posiedze-
nie tego samego dnia (komisja, do której należał także abp Baziak, była „mózgiem” Episko-
patu, pod przewodnictwem prymasa). Spotkanie odbyło się z inicjatywy władz, zaś Ochabowi 
wyraźnie zależało na tym, by Episkopat poparł wszystkie dotychczasowe posunięcia komuni-
stów w sprawie krakowskiej kurii i zgodził się na nominację w Krakowie dogodnych im kan-
dydatów. (…) Jednoczesne umieszczenie w więzieniu arcybiskupa zbiegło się, nie przypad-
kiem, z uznaniem przez prymasa narzuconego przez władze wikariusza kapitulnego diecezji 
katowickiej, „księdza-patrioty” Filipa Bednorza (określanego przez prymasa mianem „starego 
pijaczyny”, który pije na koszt ZBoWiD23). Ustępstwo w Katowicach pociągnęło za sobą 
więc kolejną represję, zaś prymas Wyszyński począł mówić o metodzie „Katowice-Kraków”, 
mającej na celu „urobienie” biskupów przez władze państwowe. 23 grudnia prymas spotkał 
się w Wilanowie z Franciszkiem Mazurem, próbując zbagatelizować „sprawę krakowską”: 
„Omawiałem sprawę Arc[y]bisku]pa Baziaka. Przedstawiłem, że Arc[y]b[isku]p jest najbar-
dziej lojalnym, spokojnym, umiarkowanym członkiem w gronie Episkopatu. Komisja Główna 
straciła zwolennika »Porozumienia«. Nadto Arc[y]bisku]p ponosi karę za cudze winy. Kard. 
Sapieha, jako człowiek stary, miał wielki nieporządek w papierach i nadto nie bardzo już wie-
dział, co jest wykroczeniem, a co nie, co wolno, a czego w nowym państwie nie wolno. Zresz-
tą, nie przywiązywał wielkiej wagi do czynionych ostrzeżeń, że należy uporządkować akta.  
Po śmierci Kardynała nikt nie wziął się do tej sprawy. Sądzę, że przez szacunek dla Kardynała. 
To wszystko prowadził Ks. inf[ułat] [Stefan] Mazanek, i tylko on wiedział, co jest w aktach  
i w Archiwum Kurialnym. Gdy ks. Mazanek umarł, nikt nie był w stanie tego zbadać, choćby 
dlatego, że nie uważano tamtej sprawy za najpilniejszą, a Arc[y]b[isku]p Baziak, jako Wikariusz 
Kapitulny, uważał się za człowieka tymczasowego. – Otrzymałem obietnicę marszałka Mazura, 
że zreferuje opinię moją Rządowi. Co do biskupa Rosponda otrzymałem zapewnienie, że spra-
wabędzie prowadzona oględnie, a staruszek będzie mógł pozostać w swoim domu”. 
24 grudnia 1952 r., kilka godzin po ostatnim przesłuchaniu, abp Baziak został zwolniony  
z więzienia razem z bp. Rospondem… 
Lekarze powiedzieli wówczas dobitnie: jeżeli chcecie mieć męczennika, to zostawcie go  
w więzieniu. Po ośmiu dniach przesłuchań Baziak został zwolniony z nakazem opuszczenia 
Krakowa. Zabroniono mu sprawowania urzędu. Udał się najpierw do Krynicy, dla podratowania 
nadwątlonego zdrowia, a następnie do Tarnowa, do domu matki i siostry. Opiekowały się nimi 
siostry józefitki z domu generalnego w Tarnowie, dochodząc z posługą na ul. Limanowskiego 
15. W domu generalnym Arcybiskup miał do swojej dyspozycji mały pokój, a po dobudowie 
obszerniejsze pomieszczenie na nowym piętrze. Ks. kard. Marian Jaworski niejednokrotnie 
dawał wyraz wdzięczności za otoczenie troską Wygnańca. Przy okazji obchodów naszego stu-
lecia w Lubaczowie powiedział m.in., że pragnie publicznie podziękować za to, że Siostry  
w najcięższych latach otaczały józefową troską, że „się przedłużyło ramię Opiekuna Domu  
Nazaretańskiego”. Matka – Franciszka z domu Mederska – zmarła 29 marca 1954 r. 3.12.1956 
r. abp Baziak znów powrócił do Krakowa. (Jacek Żurek, Lwowskie losy abpa Eugeniusza  
Baziaka, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 12/2004)
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źródło: http://isakowicz.pl/wp-content/uploads/2016/04/CHRZEST-POLSKI-_-TABLICA-6.jpg
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Pierwsza rzymskokatolicka parafia  
w Nowej Hucie pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa została erygowana 
dnia 15 czerwca 1952 r. przez Euge-
niusza Baziaka bez zezwolenia władz. 
17 marca 1957 r. w parafii bieńczyc-
kiej poświęcił On kilkumetrowy krzyż  
u zbiegu ówczesnych ulic Marksa i Ma-
jakowskiego. Krzyż ten w uroczystej 
procesji przeniesiono na os. Teatralne, 
gdzie miał powstać pierwszy kościół  
w Nowej Hucie. 3.05.1957 r. Baziak po-
święcił w Nowej Hucie działkę, na której 
miał zostać wybudowany kościół.

Mieszkańcy Nowej Huty broni-
li krzyża. Krzyż tymczasem pozo-
stał. Nie udało się natomiast wybu-
dować kościoła. 19 kwietnia 1960 r. 
ks. Mieczysław Satora otrzymał pi-

smo z żądaniem usunięcia krzyża. 27 kwietnia 1960, gdy robotni-
cy przystąpili do wykopywania krzyża, mieszkańcy Nowej Hutu stanęli  
w jego obronie. Protest stłumiono, a krzyż został zniszczony. Władze skonfisko-
wały 2 mln zł uzbierane przez mieszkańców na budowę kościoła. Do budowy 
świątyni doszło w innym miejscu, po siedmiu latach dzięki wysiłkom bp. Karola 
Wojtyły. Prace rozpoczęły się w październiku 1967 r., a w maju 1977 kard. Karol Woj-ęły się w październiku 1967 r., a w maju 1977 kard. Karol Woj- kard. Karol Woj-
tyła dokonał konsekracji nowego kościoła. Ks. kard. Stanisław Dziwisz w 50. rocz-
nicę poświęcenia placu pod budowę kościoła na os. Teatralnym 10 listopada 2007 r., 
przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, poświęcił wykonany z brązu  
– Pomnik Krzyża Nowohuckiego – nawiązujący do pierwszego krzyża z 1957 r. Auto-
rem pomnika jest Stefan Dousa oraz Krzysztof Ingarden.

Baziak często się modlił do św. Judy 
Tadeusza – orędownika w sprawach  
po ludzku beznadziejnych.
Wśród rodziny i bliskich powstało po-
wiedzenie, w sytuacji rozpaczliwej: 
Tu może pomóc tylko nasz Arcybiskup.  
Archiwum im. abpa Eugeniusza w Kra-
kowie od 19 marca 2012 r. mieści się 
obecnie w murach Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II w Krakowie. 

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka w Krakowie, 
Teczka osobista, Nekrolog Franciszki Baziak,  
matki arcybiskupa

Tablica pamiątkowa. Historia krzyża nowohuckiego
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Za panowania abpa Bolesława Twardowskiego we Lwowie powstała inicjatywa 
uporządkowania akt archiwalnych Kurii Arcybiskupiej. Do 1939 r. Archiwum 
Kurii znajdowało się w pałacu arcybiskupim przy ul. Czarnieckiego 22. Akta 
personalne duchowieństwa zostały zniszczone z polecenia abpa Twardowskiego 
we wrześniu 1939 r., z obawy przed sowietami. W październiku 1945 r. zasoby  
Archiwum Archidiecezjalnego oraz archiwum i bibliotekę Seminarium Duchow-
nego przewieziono do Krakowa, Tarnowa i Kalwarii Zebrzydowskiej. Z inicjatywy 
abpa Eugeniusza Baziaka i ks. dra Mariana Rechowicza w latach 50. akta te zło-
żono w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, trafiły do Kurii Biskupiej  
w Lubaczowie w 1978 r. Tam zaczęto je porządkować.
W czasie ewakuacji ze Lwowa i różnych kolei losu, akta zostały przemieszane, 
księgi metrykalne dwukrotnie przejmowały władze sowieckie, nie wszystkie wra-
cały. W połowie 1995 r. Archiwum przewiezione zostało do Krakowa. Instytucja 
ta do roku 2000 funkcjonowała w Krakowie pod nazwą Archiwum, Biblioteka  
i Muzeum Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego. Niestety, część zasobu, 
czyli Archiwum Kapituły Metropolitalnej znajduje się w Państwowym Centralnym 
Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie.
Osoby poszukujące przodków urodzo-
nych na Kresach podążają do Krakowa  
i przeglądają mikrofilmy, jak to się popularnie 
mawia – „w Baziaku”. 

Obraz, łaskami słynący, Matka Boża Łaskawa 
namalowany został przez Józefa Wolfowicza 
na zamówienie ławnika lwowskiego – Wojcie-ławnika lwowskiego – Wojcie- – Wojcie-
cha Domagalicza z powodu śmierci jego córki  
Katarzyny. Początkowo zawisł w pobliżu jej 
grobu, a następnie w nowej kapliczce. 

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Teczka osobista. Wiersz odręczniy, napisany krótko 
przed śmiercią, następnie przepisany na maszynie 

Obraz Matki Bożej Łaskawej we Lwowie
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Przed obrazem tym król Jan Kazimierz dziękował za zwycięstwo pod Berestecz-
kiem. 1 kwietnia 1656 r. umieścił go w głównym ołtarzu i złożył królewskie śluby 
ofiarowując Matce Bożej państwo oraz ogłosił Ją Królową Korony Polskiej. Obraz 
zyskał też korony papieskie w 1765 r. Abp Eugeniusz Baziak opuszczając Lwów 
w 1946 r. zabrał ze sobą oryginał, który towarzyszył mu w Lubaczowie. W 1974 r. 
został umieszczony w głównym ołtarzu lubaczowskiej prokatedry. Wykonano dwie 
kopie, a oryginał złożono w skarbcu katedry na Wawelu. Pierwszą kopię ukorono-
wał na Jasnej Górze w 1983 r. Jan Paweł II, drugą – we Lwowie w roku 2001. Mat-
ka Boża Łaskawa, nazywana Śliczną Gwiazdą miasta Lwowa, jest główną patronką 
archidiecezji lwowskiej. Jej święto obchodzone jest 1 kwietnia na pamiątkę ślubów 
króla Jana Kazimierza. 

Archiwum im. Eugeniusza Baziaka w Krakowie, Teczka osobista
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Obraz Matki Bożej Łaskawej zarejestrowano na fotografii z 5 maja 1952 r., wy-
konanej w Lubaczowie w domu zakonnym, na uroczystości zorganizowanej dla 
zgromadzenia józefitek oraz najbliższej rodziny z okazji zbliżającego się jubileuszu 
50-lecia kapłaństwa arcybiskupa. Na zdjęciu uwieczniono trzy siostry Eugeniusza: 
Władysławę Baziak, Marię Szikulową, Helenę Kotowicz, siostrzeńca Jana Macha 
(z Syberii wrócił z armią Andersa) z żoną Janiną Marią i córeczką Ewunią oraz 
siostry józefitki i osobistego kapelana. Podobne ujęcie, z arcybiskupem, zostało 
opublikowane w książce pióra ks. Wacława Szetelnickiego.

Wracając z obu archiwów w Krakowie: Archiwum Kurii Metropolitalnej w Kra-
kowie oraz Archiwum im. Eugeniusza Baziaka odwiedziłam grób zbiorowy zgro-
madzenia józefitek na dostojnym starym cmentarzu w Tarnowie, gdzie spoczywają 
w Bogu – matka i trzy siostry Metropolity. Po pogrzebie matki Eugeniusz Baziak 
wyraził prośbę: „Pamiętajcie i zostawcie mi miejsce w grobowcu przy mamie”.

Na cmentarzu w Tarnowie „Na Burku” nie spoczywa Stanisława Mach, z ro-
dziny ziemiańskiej o patriotycznych zasadach, córka Józefa Baziaka i Franciszki 
z Mederskich, czwarta z sióstr, bowiem spotkał ją, jej dzieci oraz męża okrutny 
los. Stanisława i dwaj synowie podzielili los tysięcy Polaków z terenów Kresów 
Wschodnich. Zostali deportowani do Kazachstanu, w kwietniu 1940 r. (na podsta-
wie uchwały Biura Politycznego KC WKP(b) z 2 marca 1940 r. podjętej na wnio-
sek Berii i Chruszczowa),.zginęli na „nieludzkiej ziemi”. Z katorgi udało się ocaleć 
jedynie małoletniemu wówczas Jankowi. Zwłoki kapitana Franciszka Macha od-
nalazł syn po wielu latach poszukiwań rodziny i przyjaciół w Bykowni w 2000 r.,  
w masowym grobie ofiar NKWD, wśród tysiąca ofiar stalinowskich zbrodni.

Nagrobek i płyta z nazwiskami sióstr józefitek oraz Władysławy Baziak, Marii Szikulowej 
i Heleny Kotowicz, Tarnów
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Cracovia Leopolis 2 (34) 2003, Redakcja oraz Barbara Czałczyńska, s. 1 (http://www.mbc.malopolska.pl)
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W książce ks. Szetelnic-
kiego znajduje się foto-
grafia, jak wspomniałam, 
podpisana jedynie „Ks. abp 
Eugeniusz Baziak w gro-
nie najbliższej rodziny…”. 
Oczywiście domyślałam 
się, kim są osoby w otocze-
niu arcybiskupa. Jednak nie 
znałam imienia tej małej, 
ślicznej dziewczynki. 
Niedawno odebrałam tele- 
fon, jakiś kobiecy głos  
z nieco odmiennym ak-
centem, dopytywał, czy 
jestem osobą, z którą pra-
gnie rozmawiać. Po chwili 
obie ze wzruszenia zanie-
mówiłyśmy. To dzwoniła 
Ewa, Ewunia, córka Jana, 
mieszka w Szwajcarii, ma 
syna Jonkę i męża Martina. 
Odnalazła mnie cudem,  
a właściwie dzięki pomo-
cy p. Artura z Archiwum   
„Baziaka” w Krakowie. 

Na fotografii: Stanisława Mach z mężem Franciszkiem  
i synami Józiem oraz Jankiem, Lublin 1938, z archiwum Ewy 
Neidhart-Mach

Józef Baziak – sędzia, ojciec arcybiskupa, córka Stanisława, z prawej jej syn Jan Mach, z archiwum 
Ewy Neidhart-Mach
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Ewi, jak to określiła, „rozpłynęła się w uczuciach”. Wiedziałam o tragedii rodzi-
ny Stanisławy Mach z domu Baziak, nie znałam jednak wszystkich przerażają-
cych szczegółów.

Kapitan Franciszek Mach był działaczem polskiego ruchu niepodległościowe-
go przed I wojną światową. Należał do Polowych Drużyn Sokolich, później do 
rzeszowskich struktur Związku Strzeleckiego. 12 grudnia 1914 r. zameldował się  
w 2 pułku piechoty II Brygady Legionów. Zasłynął bohaterstwem na froncie, wal-
czył m.in. w Karpatach. W 1918 r. porzucił armię austro-węgierską, przedostał się 
na Ukrainę, wstąpił do 13 pułku piechoty, a w sierpniu 1918 r. związał z „Błękitną 
Dywizją” generała Hallera. Franciszek Mach dowodził kompanią 54 pułku piechoty.  
„17 sierpnia, w czasie udanej ofensywy wojsk polskich i panicznym odwrocie bolsze-
wików jego jednostka została nagle odcięta od głównych sił przez uderzenie kawalerii 
marszałka Budionnego. Porucznik Mach z bagnetem rzucił się na wroga, porywając  
za sobą pozostałych żołnierzy, którym udało się przedrzeć przez pierścień nieprzyja-
ciela. W czasie przebijania się został ranny i na krótko dostał się do niewoli. Udało mu 
się uciec. Został za to udekorowany najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym. 
Ślad po kozackiej szabli na szyi pozostał do końca życia. (www.podkarpackahistoria.
pl/.../byl-przyjacielem-lisa-kuli-zginal-w-kijowie). Bohaterstwo to zostało po latach 

docenione i nagrodzone orderem Virtuti 
Militari, który odbierał w imieniu Ojca – 
Syn Jan. Franciszek kontynuował studia 
prawnicze, powrócił do wojska. Służył 
m.in. w Korpusie Ochrony Pogranicza 
koło Suwałk, później w 8 pp w Lubli-
nie. Znalazł się na terenach zajętych 
po 17 września przez armię sowiecką.  
W kwietniu 1940 r. został aresztowany  
i osadzony w więzieniu NKWD w Prze-
myślu, jesienią wywieziony transpor-
tem nr 104 do Kijowa i zamordowany  
w nocy z 12/13 września strzałem w tył 
głowy w siedzibie NKWD przy ulicy 
Karolenkiwskajej 17. Zwłoki wywiezio-
no do zbiorowej „mogiły” w Bykowni.
Ofiary ludobójstwa spoczywają  
w: Katyniu, Miednoje, Piatichatkach 
na przedmieściu Charkowa, Bykowni 
koło Kijowa, prawdopodobnie m.in. na 
przedmieściu Mińska w Kuropatach na 
Białorusi i w miejscach, których jeszcze 
nie znamy. 

Miejsce ostatniego spoczynku kpt. Franciszka 
Macha, z archiwum Ewy Neidhart-Mach  
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Zaintrygowała mnie jednostkowa tablica zapisana w języku rosyjskim, umieszczo-
na na pniu drzewa (patrz fot. z lewej) z datą aresztowania i rozstrzelania Franciszka 
Macha. Zaskakuje, w kontekście pochówku w zbiorowej mogile ofiat NKWD. Do-
ciekając rozjaśnienia tego faktu znalazłam odpowiedź na stronie Ambasady Rosji 
w Polsce.

Koncepcja polityki państwowej Federacji Rosyjskliej w sprawie upamiętnienia 
ofiar represji politycznych: (…) W „Koncepcji długookresowego rozwoju społecz-
no-gospodarczego Federacji Rosyjskiej na okres do 2020 roku”, zatwierdzonej roz-
porządzeniem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 17 listopada 2008 r., Nr 1662-р, 
wiodącą rolę w innowacyjnym rozwoju kraju przypisano tworzeniu kapitału ludz-
kiego, to znaczy stworzeniu takiego środowiska społeczno-kulturowego, w którym 
wyraźnie określone są cele rozwoju społeczeństwa, a także sformułowane są takie 
zadania w zakresie budowy tożsamości narodowej, jak:

• budowa państwa prawa, opartego na przestrzeganiu praw człowieka oraz praw grup 
społecznych i etnicznych wchodzących w skład ludności kraju;

• harmonizacja stosunków międzyetnicznych w państwie i umocnienie jego pozytywne-
go wizerunku za granicą;

• wspieranie rozwoju moralnego społeczeństwa, w tym czynnego patriotyzmu.
• Rosja nie może w pełni stać się państwem prawa i zająć roli lidera w społeczności 

międzynarodowej, nie uczciwszy pamięci wielu milionów swoich obywateli, którzy 
stali się ofiarami represji politycznych. Pod tym względem szczególnie ważne jest 
zrozumienie tragicznego charakteru doświadczenia Rosji jako kraju i jej obywateli po 
wydarzeniach października 1917 roku, które polegało na zniszczeniu tradycji, utracie 
ciągłości kulturowej, zerwaniu związków pomiędzy pokoleniami. W wyniku represji 
kraj został dotknięty katastrofami społecznymi. Oprócz kolosalnych strat poniesionych 
w czasie wojny domowej i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, Rosję dotknęły liczne inne 
tragedie, w tym:

• prześladowania przedstawicieli różnych wyznań;
• porewolucyjna emigracja osób najlepiej wykształconych i wieloletnia dyskryminacja 

tych przedstawicieli przedrewolucyjnej elity, którzy postanowili pozostać w Rosji;
• kolektywizacja, której skutkiem były liczne ofiary pośród osób zesłanych i rozkułaczo-

nych, a także zniszczenie gospodarstw chłopskich, które przez wieki były podstawą 
gospodarki państwa;

• związany z przymusową kolektywizacją głód, który pochłonął życie milionów osób;
• masowe represje, w wyniku których miliony osób pozbawiono życia, uwięziono 

w obozach GUŁAG-u, pozbawiono majątku i poddano deportacji.

W 1953 roku kierownictwo ZSRR rozpoczęło rehabilitację ofiar represji politycznych. 
Dokonywano jej na wniosek osób poszkodowanych w wyniku represji, a także ich krew-
nych. W latach 1955-1962 rodzinom osób rozstrzelanych urzędy stanu cywilnego, zgodnie 
z wytycznymi otrzymanymi od odpowiednich organów, wydawały akty zgonu z fikcyjnymi 
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datami i przyczynami śmierci osób rozstrzelanych. Od 1963 roku, urzędy stanu cywilnego 
zaczęły wydawać akty zgonu, w których podana była dokładna data rozstrzelania, jednak 
w miejscu przewidzianym na wpisanie przyczyny śmierci stawiano kreskę. Jednocześnie 
miejsca masowych egzekucji i grobów nie zostały ogłoszone, a dotyczące ich dokumenty 
pozostały utajnione.
W 1987 roku proces rehabilitacji został wznowiony. Do tego czasu miliony ofiar represji nie 
były jeszcze w ZSRR zrehabilitowane. 28 września 1987 r. powstała komisja Biura Poli-
tycznego KC KPZR do spraw dodatkowego zbadania materiałów związanych z represjami 
z lat 30. i 40. oraz początku lat 50. W dniu 4 lipca 1988 r. podjęto decyzję „O wzniesieniu 
pomnika ofiar bezprawia i represji”.
16 stycznia 1989 r. wydany został Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR „O do-
datkowych środkach przywrócenia sprawiedliwości w stosunku do ofiar represji z lat 
30. i 40. oraz początku lat 50.”. Zostały uchylone pozasądowe decyzje „trójek” i „ko-
legiów specjalnych”. Wsparcie otrzymały inicjatywy dotyczące wzniesienia pomni-
ków ofiar represji, a także utrzymania w odpowiednim stanie miejsc pochówku ofiar. 

14 listopada 1989 r. i 7 marca 1991 r. uznano za niezgodne z prawem i uchylono represyjne 
decyzje dotyczące przymusowych przesiedleń narodów. W dniu 13 sierpnia 1990 r. represje 
z okresu od połowy lat 20. do lat 50. uznano za niezgodne z prawem, a wszystkim ofiarom 
represji politycznych przywrócono ich prawa.
W 1989 roku rozpoczęto masową rehabilitację. Ustalono i ogłoszono lokalizację wielu 
miejsc masowych grobów, w tym w Kuropatach, Lewaszowie, Butowie, Kommunarce. 
Pojawiły się pierwsze księgi pamięci osób, które straciły życie lub zaginęły bez wieści 
w wyniku represji.
Po wydarzeniach sierpnia 1991 r. Rząd Federacji Rosyjskiej kontynuował program reha-
bilitacji, wzmacniając go aktami prawodawczymi. Po raz pierwszy przyznano, że stosowano 
represje polityczne w czasach przed- i postalinowskich. W dniu 18 października 1991 r. przy-
jęto obowiązującą do dziś Ustawę Federacji Rosyjskiej „O rehabilitacji ofiar represji politycz-
nych”. Dzień 30 października ogłoszono Dniem Pamięci Ofiar Represji Politycznych. (…)
Wydano setki ksiąg pamięci z imionami osób represjonowanych, tysiące badań i zbiorów 
materiałów dokumentalnych dotyczących represji, ustanowiono znaki pamiątkowe i po-
mniki upamiętniające ofiary represji, kontynuowano prace nad materiałami archiwalnymi, 
tworzono tematyczne wystawy muzealne.
W latach 1991-2014 zrehabilitowano 3 510 818 osób, a także uznano za poddanych repre-
sjom politycznym i zrehabilitowano 264 085 osób (dzieci osób represjonowanych).
W związku z wejściem w życie Federalnej Ustawy Konstytucyjnej z dnia 21 marca 2014 r., 
Nr 6-FKZ „O przyjęciu w skład Federacji Rosyjskiej Republiki Krymu i utworzeniu w 
obrębie Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów: Republiki Krymu i miasta o znaczeniu 
federalnym Sewastopol” wydany został Dekret Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 
21 kwietnia 2014 r., Nr 268 „O środkach rehabilitacji narodów: ormiańskiego, bułgarskie-
go, greckiego, krymsko-tatarskiego i niemieckiego, a także państwowego wspierania ich 
odrodzenia i rozwoju”, zgodnie z którym przewiduje się zwiększenie liczby wniosków 
o wydanie zaświadczeń o rehabilitacji ofiar represji politycznych składanych przez osoby 
tych narodowości.
Przez lata, które upłynęły od roku 1953, proces rehabilitacji w Rosji nie został ukończo-
ny. Dokładna liczba osób represjonowanych pozostaje nieznana. Wciąż nie wzniesiono 
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ogólnonarodowego pomnika ofiar represji politycznych. Do dziś nie przeprowadzono nie-
zbędnych prac w celu odnalezienia miejsc pochówku ofiar represji. W wielu regionach 
(Kraj Ałtajski, Republika Komi, Republika Tatarstanu, obwody pskowski i samarski i in.) 
w opublikowanych księgach pamięci wskazano nazwiska prawie wszystkich osób repre-
sjonowanych, jednak w niektórych podmiotach Federacji Rosyjskiej takie księgi jeszcze 
nie powstały. Niedopuszczalne jest ponawianie prób usprawiedliwienia represji specyfiką 
tamtych czasów lub zaprzeczenia faktowi ich istnienia w naszej historii. (…).
Główne kierunku działalności dotyczącej upamiętnienia ofiar represji politycznych.
W ramach upamiętnienia ofiar represji politycznych planowane są następujące przedsięwzięcia:
• tworzenie w miejscach masowego pochówku ofiar represji politycznych miejsc 

pamięci w celu uczczenia ofiar represji politycznych oraz rozwijanie tych miejsc;
• zapewnienie dostępu do dokumentów archiwalnych i innych materiałów dotyczących 

kwestii represji politycznych, zgodnie z normami prawodawstwa Federacji Rosyjskiej (…).

Listę dzieci deportowanych do ZSRR – (Syberia, Kazachstan), które opuściły 
Rosję z armią generała Andersa opracowała Iwona Kopańska, dzięki materiałom 
przesłanym przez Jacoba Wengelda z Brisbane. Zawiera dotychczas nazwiska  
ok. 10.000 osób na szacunkowych 30.000. Na liście:

Nazwisko i imię – Miejsce pobytu: Mach Jan – Oudtshoorn; Południowa Afryka

Janek wrócił do kraju. Pokonał około 35 tys. kilometrów, by wrócić do Domu. 
W Lubaczowie (od końca 1947 r.) uczęszczał do gimnazjum i liceum. Jeden  
z absolwentów, Zdzisław Daraż, opublikował pozycję Zawierucha nad Sanem,  
w której wspominał: „Nasz rocznik wypromował wielu wspaniałych ludzi. Świadczą  
o tym ich kariery zawodowe, uzyskane wykształcenie. Wywodzi się z niego między 
innymi: 13 lekarzy, 17 nauczycieli, 2 prawników, 6 inżynierów, 2 księży, a cztery 
osoby ukończyły inne uczelnie. Dramatyczne losy miał Janek Mach, który okrężną 
drogą wrócił z Sybiru”. Zdzisław Daraż i Jan Mach wydali również w Towarzy-
stwie Miłośników Lubaczowa Gawędę absolwenta – rocznik ’50., Rzeszów 2003. 
W niej to, przywiezionej przez Ewę ze Szwajcarii, znalazłam szczegóły tułaczki  
i powrotu Jana. 
Trzy dni po aresztowaniu ojca 2 Ukraińców i 2 Żydów załadowała rodzinę  
Machów do wagonów towarowych jadących do Lwowa. Mijali Kijów i po 
trzech tygodniach dotarli do Kazachstanu, potem dalej do kołchozu Annowka. 
Pracowali ponad siły o głodzie. W marcu 1941 wywieziono ich w głąb stepu 
do sowchozu nr 1, w czerwcu dowiedzieli się, że mogą ruszyć do Uzbekista-
nu. Pozorna wolność, ale … Sprzedali ostatni pierścionek mamy i zaprzęgiem 
wielbłądzim dotarli do Kustanaja. W Taszkiencie zagoniono ich znów do sow-
chozu Politdieł, do zbioru bawełny. Uciekli resztkami sił do Samarkandy, na-
stępnie Kattakurganu. Stanisława została zawieziona do polskiego szpitalika, 
starszy o trzy lata Józio też chorował, Jan znalazł się w sierocińcu z gromadką 
ok. 60 dzieci. W sierpniu 1942 r. pracownicy szpitala pochowali matkę na polu 
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bawełny, Józia w zbiorowej mogile za szpitalikiem, Janek miał wówczas 12 lat. 
Część dzieci wywieziono do Krasnowodska i statkiem radzieckim do irańskiego 
Pachlawi, dalej do Teheranu, docelowo do Isfahanu, „miasta polskich dzieci”. 
Kolejnym etapem był Irak i Południowa Afryka. Po dalszej kwarantannie od-
stawiono grupę ok. 500 dzieci do Oudtshoorn. Od kwietnia 1943 r. Janek po-
nownie był uczniem II i III klasy, w roku następnym IV i V, w 1945 – VI. Ko-
niec wojny i pragnienie dalszej nauki w gimnazjum. Postój w Johannesburgu  
i oczekiwanie na wizę do Rodezji Północnej i Południowej (Zimbabwe). W Katta-ółnocnej i Południowej (Zimbabwe). W Katta-W Katta-
kukurganie zastał go rok 1945 i 46. Ukończył I, II i półrocze III klasy gimnazjum. 
Sybiracy rozjeżdżali się do różnych krajów i na kontynenty, Janek pragnął tylko 
do Polski. Napisał list do wuja i ciotek, czekali. Nie chciano go wypuścić, miał 
17 lat. Pomogło oświadczenie wuja o opiece i utrzymaniu. Zmierzał więc do Mo-
zambiku, gdzie przygotowano statki. Zawijali do portów: Mombasy, Der-Esallam, 
Adenu. Przez Suez i Śródziemne dotarli do Neapolu, następnie pociągiem przez 
Austrię, Czechosłowację do Zebrzydowic i Czechowic-Dziedzic, bowiem tam 
należało dokonać formalności w Urzędzie Repatriacyjnym. Dostał bilet do Kato-
wic. Spotkanie rodzinne odbyło się u sióstr józefitek, ciotki i wuj ucałowali go w 
głowę, następnie udali się do Kurii w Lubaczowie. Jan ukończył IV klasę liceum, 
maturę zdał w 1951 r. mając 21 lat. Odczuwał „opiekę” ze strony władz, ale i stro-
ny kościelnej. Uprzedzono go, że kontakty z wujem są źle postrzegane. Marzył o 
studiach humanistycznych. Wuj Eugeniusz zwołał naradę, bez udziału zaintere-
sowanego. Uradzili, iż z powodu groźby poboru do wojska, i to, że „Jaś na teolo-
gię nie pójdzie, a na inne studia nie ma szans”. Rada w radę złożył dokumenty na 
UMCS w Lublinie na weterynarię. Miał wreszcie trochę swobody. Zakochał się  

Ewa z Mamą Janiną, synem Jonką i wujem, na pogrzebie Taty, Jana Macha, 20.04.2007, z archi-
wum Ewy Neidhart-Mach   
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w studentce medycyny, późniejszej małżonce Janinie, mamie Ewy – niezwykle od-edycyny, późniejszej małżonce Janinie, mamie Ewy – niezwykle od-
danej małym pacjentom – pediatrze. (na podstawie: Jan Mach, Tułacze dzieciństwo  
i młodość, w: Gawędę absolwenta – rocznik ’50., Rzeszów 2003).
Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie posiada dwie teczki arcybiskupa: 
Personalia (t. 1) oraz Klepsydry, kondolencje (t. II). Teczką z nekrologami i kon-
dolencjami nie zainteresowałam się szczególnie, zwłaszcza, gdy zauważyłam 
pomyłkowo podane miejsce zgonu w jednym z nekrologów. Miałam nadzieję 
na odkrycie listów, prywatnej korespondencji, na coś serdecznego. Najwyraźniej 
jednak Eugeniusz krył się z silnymi uczuciami, na zewnątrz był twardy, nieod-
gadniony, osobny, w tłumie samotny. Jeśli jednak były takowe, zostały skonfisko-
wane we Lwowie.
W teczce pierwszej znalazłam m.in. Postanowienie Sądu Powiatowego w Tarno-
wie, z 1 lutego 1963 r., wydane na podstawie testamentu, stwierdzające prawo  
do spadku po zmarłym. Pisząc teraz o Janie, przypomniałam sobie ów dokument. 
Siostrzeńcowi, jedynemu mężczyźnie w gronie spadkobierczyń, Eugeniusz zapi-
sał samochód marki Warszawa (nr rej. KR-7842), zapewne w trosce o rodzinę, 
sądząc iż może być on przydatny siostrom w podeszłym już wieku lub z myślą, 
by to on dokonał sprzedaży, a może z powodu ekspiacji za swoją surowość i do-
znany przez niego apokaliptyczny los. 
Długo rozpamiętywałam fotografię z pogrzebu pomieszczoną w książce ks. Jacka 
Waligóry. Czy siostrą zakonną tam ujętą w kadrze jest Alana – Władysława  
Baziak? Można zgodzić się z podpisem – „Rodzina zmarłego”, mimo iż to nie ona.  

Fotografia z albumu abp. Eugeniusza Baziaka, przekazanego przez siostry józefitki s. Alanie, czyli 
Władysławie Baziak. Archiwum Genowefy Chromczak, skanował Andrzej Baziak z Nowego Sącza, 
obróbki technicznej skanów dokonał Wojciech Baziak 
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Ks. Wacław Szetelnicki szczegółowo opisał okoliczności śmierci abpa Baziaka  
w Domu Katolickim „Roma” w Warszawie. Siostra zakonna, która opiekowała się 
od wielu lat schorowanym arcybiskupem udała się na noc do klasztoru. Drzwi były 
zamknięte, brak w budynku telefonu. Kierowca wybiegł zbyt późno po pogotowie. 
Na skutek rozległego zawału serca nastąpił obrzęk płuc i uduszenie. Eugeniusz  
Baziak zmarł po uzyskaniu sakramentu chorych, którego udzielił mu bp Edmund 
Nowicki z Gdańska, przebywający czasowo w hotelu. Modlitwę przy zwło-

Unikatowe zdjęcia dotyczą wyzyt Eugeniusza Baziaka w rodzinnych, beskidzkich stronach, czerwiec 1961
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kach rano odmawiali prymas Stefan Wyszyński i bp Zygmunt Choromański. Do  
Warszawy niezwłocznie przybył samolotem bp Karol Wojtyła. Ustalono, że  
Baziak spocznie na Wawelu. Ze zwłokami do Krakowa podróżowała m.in. siostra 
józefitka, wieloletnia pielęgniarka. I to ona widnieje na fotografii z podpisem  
„Rodzina zmarłego”.
Wiele faktów i szczegółów, a niektóre są istotne, pominęłam – poczynając od su-
rowego wychowania ojca i wielkiej religijności wpajanej przez babcię Mederską. 
Eugeniusz wybrał, jak wiemy, drogę wierności i posłuszeństwa Bogu. W czasie  
I wojny światowej od 1917 r. pełnił funkcję kapelana w armii austriackiej. 
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Opiekując się żołnierzami, ciężko zachorował na tyfus. W 1921 r. obronił doktorat  
pt. „Walka Pana Jezusa z faryzeuszami”. 9 11 1932 r. został odznaczony przez Prezy-
denta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski V klasy „za zasługi na polu 
pracy publicznej”. 
Tych kilka uśmiechów na fotografiach, a nawet natrafiam na informację o bratniej 
duszy. W okresie lwowskim przyjaźnił się z braćmi Nestorowskimi, szczególnie  
z o. Florianem Nestorowskim – kapucynem, często też gościł w klasztorze. Potem 
spotykali się także w Bolkowie i w Wałczu. Przyjaźń ta trwała aż do śmierci arcybiskupa. 
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O. Zygmunt od maleńkości wiedział, co znaczy być bojownikiem kresowym, umiał i tu,  
w historycznym Bolkowie, łączyć obowiązki kapłana z powinnością Polaka. (…) Nie dziw, 
że arcypasterz lwowski, arcybiskup Baziak, który jeszcze we Lwowie poznał braci Ne-
storowskich, upodobał sobie wartościową duszę o. Zygmunta i znalazł w nim oddanego 
przyjaciela. Większość swoich dni wypoczynkowych spędzał właśnie tu, w Bolkowie,  
w zawsze dla każdego gościnnym domu, czy raczej plebanii – klasztorze, w czasach, gdy 
w domu tym przebywali obaj Nestorowscy. Nie szukał wytchnienia u stóp Giewontu (…), 
ale wolał – w swoich ciężkich dniach korzystać z chleba i soli swoich przyjaciół. W czasie 
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przechadzek zawsze było o czym pogawędzić z młodym a mądrym o. Zygmuntem. Bę-
dąc w stałym kontakcie z księdzem arcybiskupem, gdy pisałem do niego a wiedziałem,  
że go nie ma w Lubaczowie, na wszelki wypadek adresowałem do Bolkowa. I przeważnie  
adres był właściwy. (Ks. Michał Milewski, Ojciec Zygmunt, Michał Nestorowski 1915-
1966, Gdańsk 1982)

Zmarginalizowanym faktem wydaje się być nadanie przez papieża Piusa XII dnia 
25 października 1946 r. Prymasowi Polski, kard. Augustowi Hlondowi i metropoli-
cie krakowskiemu, abp. Adamowi Sapieże szczególnych uprawnień w stosunku do 
duchowieństwa greckokatolickiego w Polsce. Papież mianował kardynała Hlonda 
Delegatem Stolicy Apostolskiej dla Kościołów Wschodnich w Polsce, a Kongrega-
cja do Spraw Kościołów Wschodnich przekazała odpowiednie instrukcje. 9 stycznia 
1947 r., na Konferencji Episkopatu Polski, powołano komisję do spraw obrządku 
wschodniego, w której skład weszli: ordynariusz lwowski bp Eugeniusz Baziak,  
biskup przemyski Franciszek Barda i biskup tarnowski, Jan Stepa. W efekcie prac ko-
misji 31 marca kardynał Hkond powołał kanonika Bazylego Hrynyka na wikariusza 
generalnego greckokatolickiej Diecezji Przemyskiej, a 1 kwietnia ks. Andrija Złupko 
na wikariusza generalnego Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny.

Ostatecznym ciosem, zadanym Kościołowi Greckokatolickiemu była przeprowadzona  
w okresie od kwietnia do lipca 1947 r. akcja „Wisła”, w wyniku której wierni tego Kościo-
ła zostali deportowani i rozproszeni na obszarach Polski zachodniej i północnej, a kon-
sekwencje jej Kościół odczuwa w sposób bolesny po dzień dzisiejszy. W przededniu jej 
przeprowadzenia w Polsce było jeszcze 114 księży grekokatolickich. Na Ziemie Zachodnie 
i Północne przesiedlono 62 kapłanów, oprócz tego siedmiu duchownych zostało po areszto-
waniu wywiezionych do ZSRR, a 22 spośród nich przebywało w Centralnym Obozie Pracy 
w Jaworznie. Te same represje spotkały kler diecezjalny. W 1947 roku pozostał tylko jeden 
klasztor Bazylianów w Warszawie. Wśród wysiedlonych było ponad 140000 ludzi: Ukraiń-
ców i Łemków. Byli w tej liczbie głównie grekokatolicy i mniejsza liczba prawosławnych. 
(…) Własnością państwa stały się 654 obiekty sakralne, tysiące hektarów ziemi, lasów  
i domy zakonne. Część z 250 cerkwi przejął w posiadanie Kościół Rzymskokatolicki,  
23 cerkwie przejął za życzeniem wiernych Kościół Prawosławny. Ogromne straty wiernych, 
zdziesiątkowane duchowieństwo, opuszczone zakony męskie i żeńskie, zlikwidowane to-
warzystwa i instytucje kościelne, zdewastowane i zrujnowane cerkwie, bezpowrotna utra-
ta majątku nieruchomego i ruchomego, likwidacja wielu cennych zasobów archiwalnych, 
bibliotecznych, muzealnych i zabytków dziedzictwa kulturowego – wszystko to stało się 
udziałem najstarszej i największej Diecezji Przemyskiej obrządku wschodniego oraz chrze-
ścijaństwa liczącego tam ponad 1000 lat. W efekcie administracyjno-policyjnych działań 
reżimu południowo-wschodnie ziemie Polski liczne od cerkwi i kapliczek świeciły pustka-
mi z powodu braku wiernych i kapłanów. Podobny los spotkał Apostolską Administrację 
Łemkowszczyzny, istniejącą od 1934 r. na obszarze zamieszkiwanym przez Łemków. (…)
Księża greckokatoliccy, którzy uniknęli zagłady i pozostali w Polsce, próbowali dalej 
prowadzić pracę duszpasterską wśród rozproszonej po akcji „Wisła” ludności ukraińskiej  
i łemkowskiej wyznania greckokatolickiego. (…) Destalinizacja lat 1955-1956, zmiany 
społeczno-polityczne i ekonomiczne po dojściu do władzy ekipy Władysława Gomułki  
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w październiku 1956 r. rozbudziły nadzieje grekokatolików na odrodzenie struktur Kościo-
ła Greckokatolickiego, które jednak okazały się płonne. (…) Mimo przeszkód ilość placó-
wek greckokatolickich systematycznie wzrastała… (Grzegorz Baziur, Od komunistycznego 
terroru do zwycięstwa prawdy. Doświadczenia Kościoła Grekokatolickiego w Polsce i na 
Słowacji – próba porównania, Historia Ecclesiastica, V, 2014, 1).

Podajmy choćby jeden przykład. 
Unici próbowali odzyskać cerkiew św. Norberta w Krakowie. Po roku starań ar-
cybiskup Baziak pozwolił wspólnocie na odprawianie liturgii 7 stycznia 1958 r. 
w kaplicy św. Doroty kościoła św. Katarzyny. Pracownicy służby bezpieczeństwa 
„węszyli”, fotografowali, straszyli. 

„Biskup unicki Piotr Kryk wspominał: Kiedy w Krakowie przyznali nam kaplicę 
św. Doroty przy klasztorze Augustianów – nic w niej nie było. I wtedy ojciec No-
wosielskiego, emerytowany kolejarz, który codziennie służył do mszy księdzu mi-
tratowi Deńko, mówi kiedyś: – Ja mam syna, który maluje, gdyby ksiądz mitrat ze-
chciał, to on namaluje jakieś ikony. Ikonostas [Jerzego Nowosielskiego] do kaplicy 
św. Doroty zostanie uroczyście poświęcony na Wielkanoc 1972 roku. Krakowską 
wspólnotę greckokatolicką doceni także kardynał Karol Wojtyła, kiedy podczas 
wizytacji parafii, 15 listopada 1972 roku, wygłosi słynne kazanie: Pan Jezus kie-
dyś do swoich Apostołów skierował bardzo znamienne słowa. Powiedział im: »Nie 
lękajcie się – Trzódko Mała, albowiem spodobało się Bogu dać wam królestwo«” 
(https://sztukpuk.art.pl/documents/428.html)

O bolesnej historii aresztowań i tzw. procesie Kurii Krakowskiej 

Komunistyczne władze PRL w uzgodnieniu z NKWD i KGB uznały, że dla dobra 
sił komunistycznych należy osłabić polski Kościół. Jedną z wykonawczyń tego 
zadania została pułkownik Julia Brystiger, doktorantka filozofii na Sorbonie, była 
modelka Picassa, pseudonim „Luna”, „Krwawa Luna” i in. Mianowana wówczas 
dyrektorem V Departamentu Społecznego Urzędu Bezpieczeństwa miała „pod 
opieką” sprawy kleru i środowisk twórczych. Na oprawach instrukcji wydawa-
nych swoim funkcjonariuszom pisała: „W istocie cała polska inteligencja jest 
przeciwna systemowi komunistycznemu i właściwie nie ma szans na jej reedu-
kację. Pozostaje więc jej zlikwidowanie. Ponieważ jednak nie można zrobić błę-
du, jaki uczyniono w Rosji po rewolucji w 1917, eksterminując inteligencję i w 
ten sposób opóźniając rozwój gospodarczy kraju, należy wytworzyć taki system 
nacisków i terroru, aby przedstawiciele inteligencji nie ważyli się być czynni 
politycznie”.
Zmarła – podobno – jako głęboko wierząca katoliczka, neofitka. Może bardziej 
właściwy zatem byłby pseudonim „Gorliwa? (więcej na: https://pl.wikipedia.org/
wiki/Julia_Brystiger)..
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Na podstawie zeznań „złamanego” ks. Józefa Lelity, aresztowanego 12 listopa-
da 1952 r. w parafii Rabka-Zdrój, gdzie był wikarym, przeprowadzono rewizję  
w siedzibie Kurii Krakowskiej, w wyniku której zarekwirowano m.in. dokumenty 
i przedmioty wydobyte podczas ekshumacji w Katyniu w 1943. 

Na przełomie listopada i grudnia [1952] UB aresztowało samego arcybiskupa Eugeniusza 
Baziaka. Pełnił on wówczas funkcję administratora apostolskiego diecezji krakowskiej. 
Wcześniej, do 1951 r., jako metropolita lwowski zarządzał z Lubaczowa, pozostałą w Pol-
sce częścią swojej diecezji. Jego aresztowanie nawet dla przywykłych już do terroru ludzi 
było szokiem – były kapelan wojskowy, kawaler orderu Polonia Restituta, drugi po pry-
masie dostojnik polskiego Kościoła, potraktowany jak zwykły przestępca... Przez ostatnie 
lata arcybiskup jak mógł unikał wypowiedzi na tematy polityczne, a kiedy dochodziły go 
informacje o zaangażowaniu księży w podziemie, mawiał, że o niczym nie chce wiedzieć. 
Teraz zachował się niezwykle mężnie. Chociaż zajmowali się nim najlepsi śledczy (ma-
jor Kozłowski i kapitanowie Midro oraz Mederer), nie udało się go złamać. Jako biskup 
miał zresztą pewne względy, był traktowany łagodniej. Przyznał się, że wiedział o ukrytych 
kosztownościach i o działalności ks. Lelity. Jednak pytany o szczegóły ciągle odpowia-
dał: „nie wiem”, „nie pamiętam”. Próbował nawet wmawiać, że ma sklerozę. Nie podał 
żadnych nazwisk poza tymi, o których wiedział, że wcześniej i tak się obciążyli. Mówił, 
że nie pamięta, o czym z nimi rozmawiał. Kiedy przesłuchujący powiedział mu, że wie o 
zakopanych w ogrodzie lubaczowskiej kurii dolarach, abp Baziak wziął winę na siebie, 
stwierdzając, że to on wydał polecenie zakopania pieniędzy. Na wielokrotnie powtarzane 
pytanie, kto to polecenie wykonał, odpowiadał niezmiennie: „Na to pytanie nie mogę dać 
odpowiedzi, ponieważ sumienie nie pozwala mi ujawnić nazwiska osoby, która dolary wy-
żej wymienione zakopała”. Biskup w areszcie przebywał do świąt – 24 grudnia 1952 areszt 
zamieniono mu na dozór milicyjny i kazano zamieszkać w Tarnowie. Prowadzone przeciw-
ko niemu śledztwo o szpiegostwo umorzono latem 1953, gdy z aresztu wypuszczono księży 
Tadeusza Kurowskiego, Bolesława Przybyszewskiego i Czesława Skowrona. O przebiegu 
procesu dowiedział się od księdza Andrzeja Bardeckiego. Powiedział mu też, co naprawdę 
uratowało go przed brutalnym traktowaniem i ławą oskarżonych. Okazało się, że od udziału 
w rozprawie uratował go prof. Julian Aleksandrowicz, ordynator kliniki hematologicznej… 
(Wojciech Czuchnowski, Krakowscy księża przed sądem (2), Pełny tekst: http://wyborcza.
pl/1,76842,1130510.html#ixzz45hlLOszR, 15.11.2002) 

W dniu 8 lutego 1953 r. 53 członków Związku Literatów Polskich napisało rezolu-
cję do władz PRL podpisując się swoimi nazwiskami i pierwszymi literami imion, 
w podtekście popierając wydane wyroki kary śmierci. 

Rezolucja ZLP: 

W ostatnich dniach toczył się w Krakowie proces grupy szpiegów amerykańskich powiązanych 
z krakowską Kurią Metropolitarną. 
My zebrani w dniu 8 lutego 1953 r. członkowie krakowskiego Oddziału Związku Literatów 
Polskich wyrażamy bezwzględne potępienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystując swe 
duchowe stanowiska i wpływ na część młodzieży skupionej w KSM działali wrogo wobec na-
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rodu i państwa ludowego, uprawiali – za amerykańskie pieniądze – szpiegostwo i dywersję.
Potępiamy tych dostojników z wyższej hierarchii kościelnej, którzy sprzyjali knowaniom 
antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne.
Wobec tych faktów zobowiązujemy się w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wni-
kliwiej niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej piętno-
wać wrogów narodu – dla dobra Polski silnej i sprawiedliwej. 
(…) Czego domagali się literaci? Czas był taki, jak pokazała historia, że broniąc księży 
mogli uratować im życie. Władze komunistyczne wyraźnie się wahały. Potrzebowały „po-
parcia społecznego”. Chciały podzielić się odpowiedzialnością. 
Czyn komunistów był zbrodniczy i haniebny. Trzeba było być idjotą, by uwierzyć, że  
w kurii krakowskiej działa amerykański wywiad wykorzystując ją jako swoje narzędzie 
przeciwko komunistom. Nawet jednak jeśli ktoś, by w to uwierzył to i tak musiałby uznać, 
że stracenie księży to za wysoka kara. 
Literaci podpisani pod rezolucją nie byli idjotami. Byli to przecież ludzie wykształceni, 
światli, zorientowani, dobrze poinformowani, rozumiejący charakter przemian, jakie się 
odbywały w Polsce i ich kierunek. Byli to też, tak by się wydawało, humaniści stanowiący 
elity, a więc ludzie, których zadaniem było bronić uniwersalnych zasad, nie zgadzać się na 
takie działania władz, które by w sposób szczególnie drastyczny były barbarzyńskie, anty-
ludzkie, niesprawiedliwe. 
Literaci krakowscy mieli trzy wyjścia. Mogli ostro zaprotestować wybierając drogę podyk-
towaną przez ich ludzką godność i kulturę, którą reprezentowali, drogę heroiczną, drogę, 
która byłaby jakoś drogą męczeństwa. Gdyby wybrali tą drogę Bóg i historia nagrodziliby 
ich sowicie. Za miesiąc umarł Stalin. Represje by się skończyły, a oni w glorii i chwale 
zostaliby obwołani bohaterami narodowymi. 
Literaci ci mogli też postąpić uczciwie i pragmatycznie, dyplomatycznie. Mogli potępić 
księży, a zarazem domagać się w imię humanizmu darowania im życia. Mogliby, tak przy 
okazji zastosować parę kruczków, które mogłyby ułatwić władzom komunistycznym postę-
powanie. Mogliby np. zaproponować następującą formułę: „Komunizm zwyciężył. Komu-
nizm ma rację. Komunizm jest dobry. Komunizm jest silny i wielkoduszny. Jako taki potrafi 
wybaczać winy, darować. Zamieńcie księżom wyroki śmierci na dożywocie”. 
Literaci krakowscy mogli też milczeć, choć z pewnością władze komunistyczne naciska-
ły na nich, by potępili księży. Gdyby literaci krakowscy nie zabrali głosu represje władz 
w stosunku do nich byłyby najmniejsze. Mogliby stracić swoje ciepłe posadki, otrzymać 
zakaz drukowania. Nie byłaby to jednak wcale za wysoka cena na honor i wierność pod-
stawowym wymiarom człowieczeństwa, za to, że się nie upodlili, nie zostali wspólnikami 
zbrodni. Ceny tej, to powinni już wtedy wiedzieć, nie płaciliby w nieskończoność. Zbrod-
niczy ustrój związany był z osobą Stalina. Ten zaś miał już swoje lata. Jego śmierć musiała 
pociągnąć za sobą przemiany – odwilż polityczną. 
Literaci krakowscy wybrali czwartą drogę. Treść ich wystąpienia była taka, że między wier-
szami można było wyraźnie przeczytać: „Wykonać wyrok, przyspieszyć go”. Jednocześnie 
i to przy takiej okazji, złożyli, wręcz na kolanach, czołobitny hołd i przysięgę wierności 
zbrodniarzom i faktycznym zdrajcom Polski. 
Rezolucja ta była, powtórzmy to raz jeszcze, zbrodnicza i haniebna. Ci, którzy ją podpisali, 
podpisali się nie tylko pod wyrokami śmierci dla 3 księży i pod wyrokami wieloletniego 
więzienia dla pozostałych kapłanów, ale podpisali się również w ten sposób pod pozo-
stałymi zbrodniami stalinizmu. Oni przecież użyli swych nazwisk, swoich autorytetów,  
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by wesprzeć stalinizm, by go wzmocnić, by go 
usprawiedliwić. (…)
Jej moralnej wymowy nie osłabia fakt, że Sta-
lin umarł miesiąc później i wyroków śmierci 
nie zdążono wykonać. (Stanisław Krajski,  
Katolicka Gazeta Internetowa, 01.12.2001)

Kim jest Jacek Wołowski, autor artykułu
...co wiarę ludzką zszargali krótko – na-
pisał powieści kryminalne, m.in.: Walter, 
Porwano dziecko, Kryptonim proszek do 
prania, Oset pleni się w mroku, Anasta-
zja lubi reklamę, wybór reportaży Dziś 
remanent, subiektywny przewodnik Moja  
Warszawa.
Księży i cywilnych więźniów podda-
no torturom. Ksiądz Józef Fudali zmarł 
w więzieniu. Wytoczony proces przed 
Wojskowym Sądem Rejonowym w Kra-
kowie przeciwko 4 księżom i trzem oso-
bom cywilnym, toczył się od 21 do 26 
stycznia 1953 r. – jako pokazowy proces 
wrogów ludu. W sali zebrano aktywistów 

partii, organizacji młodzieżowych, realizowano film Dokumenty zdrady. Nagrania 
radiowe systematycznie emitowano. Oskarżonym zarzucano działalność szpie-
gowską na rzecz Stanów Zjednoczonych.

Na karę śmierci skazano w dniu 27 stycznia: 
Józefa Lelito, ps. „Szymon”, byłego kape-
lana Narodowej Organizacji Wojskowej, 
Michała Kowalika, ps. „Wołodyjowski”, 
aresztowanego 28 października 1952 r. 
 za otrzymanie spreparowanego listu od 
Józefa Szpondera, wskazującego rzeko-
my adres punktu przerzutowego, Edwar-
da Chachlicę, ps. „Artur”, aresztowanego  
19 września 1952 r w Liszkach (w chwi-
li aresztowania studiował filologię pol-
ską na Uniwersytecie Jagiellońskim), ks. 
Franciszka Szymonka z Rabki, areszto-
wanego 16 listopada 1952 r. pod zarzutem 
udzielania pomocy ks. Józefowi Lelicie, 

Dziennik Polski nr 24/1953 (http://www.
blogmedia24.pl/node/66445)

Wiadomości PAP z 27 stycznia 1953, Dziennik 
Polski nr 24/1953 (http://www.blogmedia24.
pl/node/66445)
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skazano na dożywotnie więzienie. Ks. Modesta Wita Brzyckiego, aresztowanego  
17 listopada 1952 r., notariusza Kurii, skazano na 15 lat więzienia za współpracę  
z wywiadem imperialistycznym, ks. Jana Pochopienia, aresztowanego 17 listopada 
1952 r., notariusza Kurii – za podobne „przewinienia” – na 8 lat więzienia. Stefa-
nia Rospond, z Kongregacji Żywego Różańca Dziewcząt, usłyszała wyrok – 6 lat 
więzienia. Przyrodnia siostra Jana Szpondera, aresztowana 19 września 1952 r., 
pracowała w rodzinnym gospodarstwie w Liszkach. Na jej adres Szponder przesy-
łał paczki dla ks. Józefa Fudalego. 
Na biskupa Stanisława Rosponda, sufragana krakowskiego, nałożono areszt domo-
wy od 1 do 16 grudnia 1952 r, a od 16 do 24 grudnia przetrzymywano go w areszcie 
WUBP w Krakowie. Nie wytoczono mu procesu, choć zmuszono do opuszczenia 
diecezji, podobnie jak potraktowano arcybiskupa Baziaka. 
Na wykonanie wyroków skazani oczekiwali w celach śmierci. Wyroków nie wy-
konano. Uchwałą Rady Państwa z 18 sierpnia 1953 r. zamieniono je na dożywocie. 
Późniejsze losy tych ludzi, mimo ponownych rewizyjnych procesów, są nie do po-óźniejsze losy tych ludzi, mimo ponownych rewizyjnych procesów, są nie do po-, mimo ponownych rewizyjnych procesów, są nie do po-
zazdroszczenia. Osoby, które zdołały przeżyć do 27 kwietnia 1956 r. objęła amnestia. 

Nieco później i radośniej w Krakowie

Pnie, z których Stwosz ciosał największe figury pochodziły ze starych ok. 500-let-
nich drzew, to drewno ma ponad 1000 lat. Historię arcydzieła mistrza z Norymber-
gii przypomniał wybitny historyk sztuki, profesor Karol Estreicher w audycji Odzy-
skany skarb – ołtarz Wita Stwosza, nadanej w 1981 r. – „To było wzruszające, kiedy 
po tylu latach szukania tego ołtarza, lęków o niego, nagle zobaczyłem przed sobą te 

wspaniałe rzeźby”. 
Z obawy przed mogą-
cym w każdej chwili 
rozpocząć się kon-
fliktem wojennym,  
w sierpniu 1939 oł-
tarz Wita Stwosza 
postanowiono roze-
brać na części. – Roz-
montowano i wyjęto 
z ołtarza Mariackiego 
najważniejsze rzeźby  
i płaskorzeźby. – Prze- 
-transportowano je 
Wisłą do Sandomie-
rza, w drewnianych 
pakach. Były bardzo 
starannie owinięte  
i zabezpieczone. 

Pocztówka wydana z okazji odnowienia ołtarza Wita Stwosza po jego 
powrocie z Niemiec. Wydawnictwo Mariackie, 1957, fot. Kołowiec, 
http://krakow.fotopolska.eu/311997,foto.html?o=b63949&p=1
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Złożono je w tamtejszym seminarium duchownym i w katedrze. Natomiast pusta szafa ołta-
rza została przykryta dywanami i stała tak do marca 1940 roku, do czasu, kiedy niemieckie 
władze okupacyjne postanowiły wywieźć ją do Norymbergii. A co stało się z figurami wy-
wiezionym wcześniej do Sandomierza? – Także trafiły do Niemiec. Znalazły się początko-
wo w skarbcu III Rzeszy. – Ale tam te ogromne paki przeszkadzały. – W końcu burmistrz 
Norymbergii uzyskał od samego Hitlera zgodę na zgromadzenie wszystkich części ołtarza 
w Norymberdze (fragment audycji).

Leon Wyczółkowski, Wnętrze kościoła Panny Marii w Krakowie, 1926, wł. Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, fot. Wojciech Woźniak 
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Profesor Karol Estreicher odnalazł dzieło przy pomocy Amerykanów. Ołtarz wró-
cił do Krakowa pociągiem w maju 1946. Konserwowano go na Wawelu w latach 
1946-1950, następnie w 1957 r. został przekazany władzom kościelnym. Konsekracji  
w kościele Mariackim dokonał metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz 
Baziak. Zapewne był to jeden ze szczęśliwszych dni w jego utrudzonym życiu.
13 kwietnia 1957 w sali zamku na Wawelu odbyła się uroczystość oficjalnego 
przekazania ołtarza. Rząd reprezentował wiceminister Kultury i Sztuki Tadeusz 
Zaorski, stronę kościelną abp Eugeniusz Baziak. Obecni byli sekretarz KW PZPR 
Lucjan Motyka, Bolesław Drobner i dyrektor Instytutu Konserwatorskiego w 
Dreźnie doc. dr Hans Nadler. Po powitaniu gości przez prorektora Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, prof. Bochniaka, zabrał głos wybitny konserwator dzieł sztuki, prof. 
Bohdan L. Marconi. Tadeusz Zaorski wyraził w imieniu rządu PRL podziękowanie 
prof. Karolowi Estreicherowi, Mariuszowi Słoneckiemu i Jerzemu Szablewskiemu, 
dzięki którym ołtarz wrócił do Polski i został pieczołowicie zabezpieczony. Ks. abp 
Baziak w przemówieniu stwierdził, że ołtarz jest skarbem narodowym i dlatego 
troska o jego całość jest obowiązkiem wszystkich Polaków. Złożył podziękowania 
władzom państwowym za przekazanie skarbu kościołowi Mariackiemu, bo jego 
miejsce tam właśnie. Co prawda, prasa wzmiankę o epokowym wydarzeniu 
zamieściła wśród bezsensownych PRL-owskich wieści, ale pozostało nagranie 
Polskiego Radia. Dzięki temu mogę słuchać głosu arcybiskupa, moje wzruszające 
spotkanie z Głosem. 

Uroczystość 25-lecia sakry biskupiej Eugeniusza Baziaka, w orszaku procesji m.in. bp nominat Karol 
Wojtyła, Lubaczów 21.09.1958, z archiwum Genowefy Chromczak
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Leon Wyczółkowski, Widok na Wawel od strony Wisły, 1915
wł. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, fot. Wojciech Woźniak

Leon Wyczółkowski, Katedra Wawelska, 1920 (?), wł. Muzeum Okręgowe 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, fot. Wojciech Woźniak 

Całkiem niedawno, bo 28 stycznia 2017 wspomniał o Nim abp Stanisław Gądecki, 
przy okazji ingresu abpa Marka Jędraszewskiego, mianowanego metropolitą 
krakowskim 8 grudnia 2016 roku: – „Drogi arcybiskupie Marku, (…) przechodzisz 
z Wielkopolski do Małopolski, wstępując w ślady sławnych mężów świętego 
Kościoła krakowskiego: księcia Adama Stefana Sapiehy, Eugeniusza Baziaka, 
Karola Wojtyły, Franciszka Macharskiego, Stanisława Dziwisza”.



166 167



168 169

TROPY

Słownik etymologiczny języka polskiego Aleksandra Brücknera, wydany w 1927 r., 
podaje pod hasłem z roku 1697 – basia, dziś bazia, ‘owieczka’, i bazia, ‘kotka’,  
p. bagniędź; zdrobniale do bagnię albo baranek; baś, baś, je wołają. Zatem zaist-
niała sugestia, iż nazwisko Baziak może pochodzić od owieczki lub baranka, od 
zawołania baś-baś!, baź-baź!, basiu-basiu!, baziu-baziu!, itp. Inna sugestia, iżby 

od Bazylego wszystko się zaczęło. 

No cóż, wiele się natrudziłam, na po-
szukiwania Bazylego w Rodzie stra-
ciłam kilka miesięcy. Za Kazimie-
rzem Rymutem: „Baziak – od imienia  
Bazyli, notowanego w Polsce od XIII 
w. Imię pochodzenia greckiego od ba-
sileus ‘wódz, król’. Na Rusi miało for-
mę Wasilij, Wayl”. Żadnego Bazylego, 
wykluczyłam nazwisko patronimiczne. 
Jestem urodzeniowym baranem, niech 
będzie, ale z badawczego punktu wi-
dzenia – teoria również nie do przy-
jęcia. Może przezwisko? Na terenach 
Sądecczyzny zjawisko częste, w Księ-
gach sądowych… alias… i to alias się 
w konsekwencji utrwaliło jako nazwi-
sko. Popularne w Polsce są nazwiska 
pochodzące od nazw zawodów. Chyba 
nie ten przypadek. Cechy wyglądu? – 
Nic na to nie wskazuje. Pozostaje miej-
sce zamieszkania, nie w Polsce. Aby 
ustalić etymologię nazwiska, należy 
prześledzić jak notowano w dokumen-
tach historycznych. Zrobione. 
W zaborze austriackim obowiązek po-
siadania stałych nazwisk, jak wiemy, 
wprowadził cesarz Józef II w roku 
1782. Odnotowałam zapisy nieco 
wcześniejsze niż rok 1782. W trakcie 
poszukiwań rzeczywistość okazała się 
skomplikowana, literówki, różnorod-

Zasadne, Simon Baziak   

Kamienica, Woyczech Baziach
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ność w aktach metrykalnych parafii rzymsko-katolickich. (patrz Aneksy) Wpisy 
dokonywali księża w formie deklarowanej przez zainteresowanych, fonetycznie. 
Zdarzało się, że wielebny był niedouczony lub miał własny pogląd na brzmienie 
danego nazwiska i zapisywał je, jak sam uważał, że powinno brzmieć. Nie jest 
wykluczone, że proboszczowie występujący w roli urzędników stanu cywilnego 
otrzymywali urzędowe wytyczne. 

Wiele współczesnych nazwisk, występujących np. w Małopolsce, związanych 
jest z kolejnymi fazami kolonizacji na prawie niemieckim oraz wołoskim, na 
gruncie miejscowym zostały fonetycznie spolszczone. Na tworzenie rdzeni na-
zwisk miały na tych ziemiach również wpływy węgierskie, czeskie, ale i tureckie.
Odnotowaliśmy nazwisko w przysiółku „Baziaki”, w przysiółku „Zasadne”. Idąc 
tym tropem poszukiwałam nazewnictwa wsi i miejscowości o zbliżonym zapisie 
w całej Europie. Fascynująca wirtualna podróż. Przykładowo: �n limba maghia-. Fascynująca wirtualna podróż. Przykładowo: �n limba maghia-
ră: Báziás, �n limba germană: Baziasch, �n limba sârbă: ���j��, Bazjaš. Powę-���j��, Bazjaš. Powę-. Powę-
drujmy, przygodo! Do współczesnej Rumunii. 

Różne części terytorium dzisiejszej Rumunii we wczesnym średniowieczu wcho-średniowieczu wcho- wcho-
dziły w skład imperium Gotów (Oium) od 271 do 378 roku, imperium Hunów  
do 435 roku, Awarów w VI w. i pierwszego imperium bułgarskiego od IX do XI w. 
Tereny te były najeżdżane przez Słowian wschodnich, Madziarów, Połowców, 
Pieczyngów i Tatarów. Współczesna Rumunia powstała w połowie XIX w.  
z połączenia Mołdawii i Wołoszczyzny, a następnie powiększała swoje teryto-
rium o prowincje Siedmiogrodu, Banatu, Bukowiny i Besarabii, tracąc część  
z nich podczas i po drugiej wojnie światowej. Do okresu zjednoczenia najważ-
niejszych Księstw Rumunii w 1859 r. każde z nich było podzielone na różne 
jednostki polityczne.

Maszkowice, Piotr Basiak, Archiwum Narodowe w Krakowie, 
Oddział Nowy Sącz, Sprawy gruntowe, kontrybucje, świadec-
twa, fot. Bożena Baziak
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BAZIAȘ, CARAȘ-SEVERIN, 
BAZIAŠ PALANKA BAČKA

Isabella P. Romer, pisarka i podróż-
niczka, w 1843 r. opublikowała  
w wydawnictwie Bentley’s Miscel-
lany, t. XIII, opowiadanie-reportaż 
The Rock of Babaké. Pisała o po-
dróży po Banacie. Zawitała m.in. 
do maleńkiej miejscowości Baziaș, 
jednak w druku najwyraźniej wid-
nieje – Baziak. Chochlik drukar- Chochlik drukar-
ski? Błąd samej autorki? Tak czy 

inaczej w Baziaș, w zajeździe, 
zaczęła notować szkic do reportarzu,  
w którym wspomina m.in. spotkanie 
ze starą kobietą, Wołoszką, mówiącą 
językiem zbliżonym do francuskie-
go. Opisała Żelazne Wrota, zamek 
Golubacz w Serbii oraz malowniczą, 
romantyczną skałę przełomu Dunaju. 

Twierdzę Golubacz, najważniej-
szą fortecę na Dunaju, wybudowali 
Węgrzy ok 1335 r. Posiada 9 wież,  
o wysokości między 20 a 25 metrów 
wysokości, mury obronne zaś liczą  
ok 2,8 metra grubości. Pną się wy-
soko w górę wzgórza nad główną 
drogą, która przechodzi przez dwie 
dolne bramy. W 1391 r. została zdo-
byta przez Turków. Wielokrotnie 
była obiektem walk. W 1428 r., pod-
czas oblężenia twierdzy, poległ jeden  
z najsłynniejszych rycerzy Europy, 
uosobienie cnót rycerskich okresu 
średniowiecza – Zawisza Czarny  
z Grabowa. Na polecenie króla Wła-
dysława Jagiełły, przebywał na dwo-
rze króla węgierskiego Zygmunta 
Luksemburskiego. Podczas wyprawy 

Baziaș în Harta Iosefină a Banatului, 1769-1772

1826 – Bazias Palanka Backa Serbia Danube Donau 
Original Lithographie Kunike

Link do książki The Rock of Babaké podesłała mi 
Bożena Baziak z Wierchomli
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przeciw Turkom dostał się do niewo-
li i został ścięty.
W pobliżu wioski Baziaș, graniczą-
cej z Serbią, rzeka Dunaj rozpoczyna 
swój bieg przez Rumunię. Większość 
terenu pokrywa łańcuch Karpat Połu-
dniowych z górami Banat, Tarcu-Go-
deanu oraz Cernei. Ludność skupia 
się w dwóch największych miastach: 
Drobeta-Turnu Severin i Orșova oraz 
w ok. pięćdziesięciu wsiach. Niedale-

ko Baziaș położone są: Bacova, Bazoșu Nov. Mieszkają tu dziś Rumuni, drugą 
nacją są Serbowie (ok. 50%). Przyjęło się też sądzić, że założycielami osady byli 
Słowianie południowi („starsi”). W 1554 r. Turcy nazwali wioseczkę mianem Def-
fer (odraczać).

Klasztor Baziaş zawsze był uważa-
ny za miejsce święte prawosławnych 
Serbów. Według legendy założycie-
lem miał być pierwszy serbski arcy-
biskup – św Sava, najmłodszy syn 
Stefana Nemanja, żupan Rastko. Uro-
dził się w 1169 r. Kiedy w wieku 17 
lat myślał o ślubie, do pałacu przybyli 
mnisi z góry Athos. Rastko zapytał, 
jak wygląda życie na Świętej Górze. 
Wyjechali razem – bez wiedzy ojca 
Stefana. 

Forteca Golubacz, w której zginął Zawisza Czarny

 Skała Babaké     

Przełom Dunaju, fot. z biegiem rzeki; po-
środku przebiega granica – na lewo Rumu-
nia, na prawo Serbia. Statua cesarza Dacia-
na Decebala, ostatniego przywódcy i króla 
Daków (I w. n.e.), wyrzeźbiona w skałach 
o imponujących rozmiarach. (Niektóre wy-
miary pomnika: rozstaw oczu 4,3 m, wyso-
kość nosa 7 m, szerokość nosa 4 m). Pomnik 
powstał w latach 90. XX wieku z inicjatywy 
rumuńskiego historyka – Iosifa Constantina 
Drăgana (1917-2008). Przy jej budowie pra-
cowali alpiniści, nad projektem czuwał wło-
ski rzeźbiarz Mario Galeoti. Prace prowadzo-
no przez blisko 10 lat. Celem budowy było 
zaznaczenie rumuńskiego wkładu w kształto-
wanie kultury europejskiej. 
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Rastko został mnichem, przyjmując 
imię Sava. Taka widać była wola Boża. 
Po kilku latach i ojciec został mnichem  
– Simeonem. W 1219 r. Sava został 
mianowany arcybiskupem, reformato-
rem Kościoła w Serbii. Zmarł w 1236 r. 
Serbowie w Rumunii organizują  
corocznie wielkie święto – „Bal  
św. Savy”. 
Sava miał się zatrzymać na skrawku 

ziemi w przełomie Dunaju z powodu szalejącej burzy. Skierował słowa na wiatr 
„Bas Zias” ŤBaş ziaşť (święty wiatr?) i tak nazwano lokalizację klasztoru. Według 
innej wiedzy klasztor powstał znacznie później. Często był palony i odbudowa-
ny, nawet w czasie panowania tureckiego. Teraz klasztor i były budynek szkoły 
przyklasztornej zostały starannie odrestaurowane przez Serbów zamieszkujących 
w Rumunii. Tablica przed ogrodzeniem wyryta została w dwóch językach.

O historii i współczesności Baziaş sporo napisał na swoim blogu Mircea Rusnac, 
z nostalgią wspominając lata świetności tej cichej dziś i rzadko odwiedzanej przez 
turystów miejscowości, która pamięta podboje Rzymian.

W X w. Transylwania została przyłączona do węgierskiego królestwa Stefana I 
Świętego. W XIV w. w Karpatach powstały księstwa wołoskie i mołdawskie, 
które w XVI stuleciu stały się zależne od Imperium Osmańskiego. W 1541 r., 
w wyniku rozbioru Węgier, Siedmiogród został niezależnym księstwem pod 
zwierzchnictwem Turków. Stąd wywodził się król Stefan Batory (Báthory István, 
ur. 27 września 1533 w Szilágysomlyó, od 1571 książę siedmiogrodzki, od 1576 
mąż Anny Jagiellonki i iure uxoris król Polski oraz wielki książę litewski). 
Hipotetycznych „moich” już tam nie było, gdy powstawała linia kolejowa od sta-
cji Oravita w kierunku Baziaş, jednak rzecz jest godna przypomnienia. Pierwsza 
linia kolejowa została otwarta 20 (21?) sierpnia 1854 r. i połączyła transylwańskie 
miasto z portem rzecznym nad Dunajem, zaledwie 19 lat po pierwszej linii ko-
lejowej w Europie. Linia liczyła 62,5 km długości, używano jej do transportu 
węgla. Od 12 stycznia 1855 obsługiwana była przez koleje austriackie, bowiem 
region był częścią Austrii, a później węgierskiej części Austro-Węgier. 1 listopa-
da 1856 r. otwarto linię dla ruchu pasażerskiego. 15 listopada 1857 r. udostęp-
niono odcinek Szeghedin-Jimbolia-Timisoara, a następnie Timisoara-Stamora  
i Timisoara-Baziaş-Oravita-Iassenovo-Stamora-Moravita. W dniu 20 lipca 1858 
r. kompleks połączono z Wiedniem. Lokomotywy ważyły 24,6 tony, maksymalna 
prędkość wynosiła 60 kilometrów na godzinę i moc 220 KM. Transportowano 
je z Wiednia Dunajem. W Bazias, w 1843 roku mieszkało zaledwie 10 osób, 
natomiast w 1880 r. liczba mieszkańców wzrosła do 516. Port, wybudowany  

Wejście do kościoła klasztornego w Baziaş
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w 1795 r., Austriacy zmodernizowali w 1854 r. Został tu przeniesiony urząd celny 
z Palanki. Pierwszym szefem urzędu został Joseph Brandstetter, właściciel hotelu 
z restauracją i kasynem. W mieście wiedziono burzliwe życie, nawet całą noc. Na 
stację przybywało 21 pociągów dziennie, oprócz łodzi i barek na Dunaju. Mia-
steczko odwiedzały głowy koronowane i liczni artyści. Byli tu m.in.: Josef Frant 
(1862), cesarz austriacki Franciszek Józef, dwukrotnie (w 1862 i 1869), książę 
Karol Hohenzollern ukrywający się pod fałszywym nazwiskiem Carol Hettingen 
(1866), cesarzowa Austro-Węgier Elżbieta, goszczono duńskiego pisarza Hansa 
Christiana Andersena, poetę Mihaija Eminescu, zaś w 1924 r. urodził się w rodzi-ś w 1924 r. urodził się w rodzi- w 1924 r. urodził się w rodzi-
nie polsko-węgierskiej pisarz Peter Dumitriu. 
Końcowa stacja linii kolejowej Baziaş stanowiła początek podróży Dunajem 
do morza. Pociągi z Wiednia przybywały do Baziaş we wtorki i piątki. Podróż 
kontynuowano statkiem do Orsovy, Odessy i Konstantynopola, często z Paryża. 
Prawdziwa „Droga na Wschód”. Nieużywany od 1950 r., monumentalny budy-
nek dworca został zburzony po roku 1960, kiedy sądzono, że to miejsce zosta-
nie zalane przez Dunaj. W czasie II wojny światowej nad Baziaş prowadziła 
trasa nr 5 polskich lotników – „cichociemnych”, biegła nad Durazzo w Albanii, 
Baziaş na granicy Rumunii i Jugosławii i kierowała się wprost na rejon Lwowa. 
Trasa ta liczyła 1100 km.

Relacja podróżnika: Ruch handlowy tu wielki i przeważnie zbożowy, do podniesienia 
którego wielce przyczyniła się tędy przeprowadzona linia kolei żelaznej do Bazias nad Du-
najem. (…) Tak jadąc ku północy, po parogodzinnej jeździe dotarliśmy do Vezseny, małej 
wioski nad samą Cisą. (…)

http://rcin. http://rcin.
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W czasie czterech dorocznych jarmarków handel tutejszy nadzwyczaj się ożywia, przy-
bywają Wołosi, Turcy, Albańczycy, a konie, woły, wieprze, słonina, miód, wosk, tytuń są 
wtedy najgłówniejszemi przedmiotami handlu. (…) Debreczyn jest środkowym punktem 
węgierskiej narodowości, obyczajów i ubiorów (…) Sprzedawano ziemię po nader niskich 
cenach, i tym sposobem zachęcono kolonistów do osiedlania się. A byli to różnorodni ko-
loniści: Niemcy, Serbowie, Wołosi, Bułgarzy, Węgrzy i Ormianie, nawet Francuzi i Włosi. 
Najwięcej jednak osiadło tu Serbów i Wołochów. Dotąd pustką leżąca tłusta, czarna i gli-żąca tłusta, czarna i gli- gli-
niasta ziemia, wzięta pod uprawę, zaczęła bogate wydawać plony, a mianowicie pszenicę; 
produkują tu jeszcze jęczmień, żyto, kukurydzę, a nawet ryż, tytuń i wino. Klimat wschod-
nićj części województwa jest zupełnie ten sam co i we Włoszech, lecz zima staje się bardzo 
ostrą, a to wskutek położenia swego między dwiema rzekami. Wschodnia górzysta część 
Banatu bogatą jest w lasy, pełne różnorodnych drzew i krzewów. Z płodów kopalnych Ba-
nat obfituje w miedź, ołów, cynę i cynk; pod Orawicą zaś odkryto węgiel kamienny w bar-
dzo dobrym gatunku, obok którego także znajduje się złoto i srebro (Wład. Kor. Zieliński, 
W kraju Arpada. Wedle własnych wspomnień, Warszawa 1882). 

Czasu świetności Baziaş nie może pamiętać Vera, rodząca syna w Dióskál, emi-
grantka do Kalifornii. Na jej nazwisko zwrócił moją uwagę niezwykle intrygujący 
zapis Bazias (ba’zi-ash).

http://rcin. http://rcin.

Gender Female
Event Type Baptism
Event Date 21 Jul 1886
Event Place  Dióskál, Zala, Hungary

Gender  Male
Father’s Name Gabor Vaslinger
Mother’s Name Vera Bazias

The early history of California, which was ac- 
Bazias (ba’zi-ash) [w j. ang. charakter, ach tak]. 
A small town in Hungary... Vera Bazias. Hunga-
ry ... Baptism of son: Day Month 1886- Place. 

Hungary, Catholic Church Records,  
1636-1895, database, FamilySearch (https://
familysearch.org/ark:/61903/1:1:XK1Z-MMT )
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ÚJVIDÉK, SKĄD PRZYBYWASZ? 

Kolejny ślad – równoleżnikowo – wiedzie do miasta Újvidék, założonego w 1694 r. 
przez Serbów, dzisiejszego Nowego Sadu, w Wojwodinie, obecnie na terenie Serbii.

Bács-Bodrog, (j. węgierski) Bács-Bodrog vármegye, (j. niemiecki) Komitat Batsch-Bodrog, (j. serb-węgierski) Bács-Bodrog vármegye, (j. niemiecki) Komitat Batsch-Bodrog, (j. serb-Bács-Bodrog vármegye, (j. niemiecki) Komitat Batsch-Bodrog, (j. serb-
ski) Backo-bodroška županija. Bács (serbski: BAC) powstał jako jeden z pierwszych komitetów śre-
dniowiecznego Królestwa Węgier w XI w. Bodrog (serbski: Bodrog, Bodrići w słowiańskim) utwo-
rzono również w wieku XI, w pobliżu dzisiejszej Backi Monostor. Komitat Bács-Bodrog zawiązał się 
w 1802 r. z połączenia Bács i Bodrog.Tereny te od XVI w. do 1699 r. należały do Imperium Osmań-
skiego, następnie do monarchii Habsburgów. 

Rdzeń (słowa-nazwy) „Bač” (Bács) jest niewiadomego pochodzenia, a jego wy-
stępowanie odnotowano w średniowieczu wśród Wołochów, Słowian, Węgrów. 
Dopuszcza się rodowód paleobałkański, rumuński, słowiański lub staroturecki – 
w zależności od przyjętej hipotezy. Według węgierskich historyków proto-nazwa 
może pochodzić od pierwszego właściciela zamku w BAC (Bács), a jego nazwisko 
z kolei od baya – tureckiej godności. Na terenie obecnej Serbii nazwisko Bazjak 
odnotowano w: Vrbas – 1 rodzina, Zrenjanin – 1 rodzina, Subotica – 1 rodzina, 
Kanjiza – 1 rodzina.
Zamieszkiwano Stary Kontynent od czasów neolitycznych. Ludy pochodzenia 
indoeuropejskiego (nie uwzględniamy w tym miejscu etnogenezy) osiedlały się  
w trzech falach: w 4200 p.n.e., 3300 p.n.e. i 2800 p.n.e. Najwcześniej przybyły 
prawdopodobnie plemiona ilyryjskie, nieco później inne ludy indoeuropejskie,  
w tym Dakowie, Celtowie, Sarmaci (Jazygowie) i Gepidzi. 
Koniecznie trzeba nam krótko zrekapitulować rozległość problemu pod wzglę-
dem historycznym, etnicznym i geopolitycznym, w najbardziej interesującym nas 
obszarze Wojwodiny i pomniejszego jej regionu Baćka. Ta część Dacji wchodzi-
ła kolejno w skład terytorium: Królestwa Jazygów, Imperium Hunów, Gepidów, 
Chanatu Awarów, Pierwszego bułgarskiego Imperium, Wielkiej Morawy, Króle-Pierwszego bułgarskiego Imperium, Wielkiej Morawy, Króle-
stwa Węgier, serbskiej strefy Jovana Nenada, Imperium Osmańskiego, monarchii 
habsburskiej, Cesarstwa Austriackiego, Austro-Węgier, Królestwa Serbii, Kró-
lestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Królestwa Jugosławii, Socjalistycznej  
Federacyjnej Republiki Jugosławii, Federalnej Republiki Jugosławii, Serbii  

Name  Nicolaus Baziak 
Event Type Baptism 
Event Date 06 Jul 1829 
Event Place Újvidék, Bács-Bodrog, 
Hungary 
Gender Male 
Father’s Name Andreas Baziak 
Mother’s Name Barbara Recsan

GS Film number: 639141, Digital Folder Num-
ber: 004594752, Image Number: 0007

Hungary, Catholic Church Records,  
1636-1895, database, FamilySearch (https://
familysearch.org/ark:/61903/1:1:XK1Z-MMT )
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i Czarnogóry, a od 2006 r. jest częścią niezależnej Republiki Serbii. (O historii tych 
terenów zapisano wiele stron naukowych annałów, całą bibliotekę). 
Słowianie, przodkowie współczesnych Serbów, przybyli w VI i VII w. W IX w. 
stolicą imperium bułgarskiego Titel władał Salan, którego pokonali Węgrzy na 
początku wieku X. Według źródeł serbskich Ilija Vid został pierwszym znanym 
przywódcą Bacsensis w 1068 r. i był Serbem. Według historyków węgierskich, 
należał do klanu Gutkeled, z którego wywodzi się wiele węgierskich rodów. Kró-
lestwo Węgier zostało pokonane przez Imperium Osmańskie podczas okrutnej  
i brzemiennej w skutki bitwy pod Mohaczem, stoczonej 29 sierpnia 1526 r.,  
w której wojska węgierskie, dowodzone przez króla Ludwika Jagiellończyka, zosta-
ły rozgromione przez armię osmańską pod dowództwem sułtana Sulejmana Wspa-
niałego. Armia turecka liczyła około 80 tysięcy żołnierzy, w tym 35 tysięcy jazdy  
i 15 tysięcy janczarów oraz 300 dział. Armię węgierską szacowano na 25 tysięcy, w tym  
12 tysięcy jazdy i 20 dział. Straty po stronie chrześcijańskiej wyniosły 15 tysięcy 
zabitych i rannych, a jeńców Turcy skracaoli o głowę. Podczas walki miało miejsce 
też wydarzenie, które bezpośrednio zagroziło życiu Sulejmana. Zaatakowało go  
35 rycerzy, większość zginęła, trzech z nich starło się jednak z padyszachem. Zabił 
on mieczem całą trójkę, ale po bitwie w zbroi Kanuniego (Prawodawcy) tkwiło aż 
7 strzał. Sulejman sprzymierzył się z Janem Zápolyą. Zdobyte ziemie przeszły pod 
panowanie rodu Habsburgów. W 1528 r. Jan Zápolya uznał się za lennika osmań-
skiego i poprosił sułtana o pomoc, w rok później Turcy zdobyli Budę. Wybuchła 
turecko-austriacka wojna o władzę na Węgrzech. W roku 1541 ziemie węgier-
skie podzielono na trzy części. Środkowa część kraju stała się prowincją turecką.  
Na wschodzie powstało, zależne od Imperium Osmańskiego, księstwo zwane Sied-
miogrodem, a zachodnia część z dzisiejszą Słowenią i Chorwacją rządzona była 
przez habsburskich królów węgierskich. Przez kolejne lata na granicach stale trwa-
ły walki. Turcy panowali na zdobytych ziemiach przez 150 lat. W 1699 r. Bačka 
przeszła w posiadanie w monarchii habsburskiej. W XVII i XVIII w., ze względu 
na dużą liczbę zamieszkujących tu Serbów, region nazwano „krajem Serbów”. We-
dług austriackiego spisu ludności z 1715 i 1720 r. Serbowie, Buniewcy i Šokci 
składali się na większość mieszkańców województwa, niemniej w XVIII w. Habs-
burgowie musieli przeprowadzić intensywną kolonizację po wojnach z Osmanami, 
bowiem większość ludności serbskiej została wybita, a muzułmanów wysiedlono. 
Nowymi osadnikami byli głównie Serbowie, Węgrzy i Niemcy. Wielu też Serbów 
wyemigrowało z północno-wschodniej części i przenieśli się albo do Rosji, albo 
do Banatu. W roku 1848 i 1849, Bačka należała do serbskiego regionu autono-
micznego w ramach austriackiego imperium, a między 1849 i 1860 r. była częścią 
województwa Serbii i Tamiš Banat, językami urzędowymi niemiecki i iliryjski,  
tj serbsko-chorwacki. Po 1860 r. Bács-Bodrog stanowił ponownie część Królestwa 
Węgier, zaś w 1867 stał się jedną z dwóch niezależnych części Austro-Węgier. 
Mocarstwo istniało 51 lat, od 1867 aż do rozpadu w 1918 r. i zakończenia I wojny 
światowej.



176 177

Na marginesie: Č – litera al-
fabetu łacińskiego z diakry-
tycznym znakiem háček jest 
literą w alfabecie husyckim, 
służącą do zapisu głoski za-
pisywanej w języku polskim 
dwuznakiem cz. Literę tę sto-
suje się w pisowni wszystkich 
języków zachodniosłowiań-
skich z wyjątkiem polskiego  
i kaszubskiego oraz w pisow-
ni tych języków południowo-
słowiańskich, które stosują 
alfabet łaciński. Włączono ją 

też do tekstów zapisywanych łacinką. Stosowana jest powszechnie w transkryp-
cji i transliteracji tekstów pisanych cyrylicą i odpowiada jej cyrylicki grafem Ч.

Na terenach bałkańskich spotykamy wiele nazw miejscowości z diakrytycznym 
znakiem háček; na Węgrzech i w Serbii m.in.: Bačka Palanka, Bačka Topola, 
Bačko Petrovo Selo, Bački Petrovac, Bački Jarak, BAC, Bačko Gradište.
W Albanii natomiast fraza „baz” (nie „bač”) pojawia się w gminie Baz: Rretr-
-Bazi, Bazi Diber, Baz, Baza, Bazë, Fushë Baz, Bazja, Bazjë. W Turcji również 
trafimy do takich miejscowości, jak – Bozüyük.

Kolejny przywołany niżej wpis z interesującym nas nazwiskiem datowany jest, 
jak i poprzedni, dopiero na pierwszą połowę XIX w., jednak Német-Lád w So-
mogy, w przeciwieństwie do Újvidék, plasuje się po lewej stronie historycznego 
Mohacza, zwanego często węgierskimi Termopilami, w Baranji. Gmina obecnie 
przynależy do Węgier, nad granicą z Chorwacją (ponownie kierujemy się na 
zachód, równoleżnikowo). Poniżej Mohacza znajduje się rozlewisko Dunaj-Dra-
wa, na styku granic Węgier, Serbii i Chorwacji. Tu Dunaj „zaczyna szaleć” – jak 
mówią – pamięta (bowiem według badań naukowych woda obdarzona jest pa-
mięcią) sromotną klęskę wojsk węgierskich i Ludwika Jagiellończyka z 1526 r. 

Dunaj i Drawa, Chorwacja

Date Baptism 12 Jan 1836 
Event Place Német-Lád, Somogy, 
  Hungary 
GenderMale 
Father’s Name Josef Halasz 
Mother’s Name Juli Baziak

Hungary, Catholic Church Records, 1636-
1895,” database, FamilySearch (https://fam-
ilysearch.org/ark:/61903/1:1:XKRQ-757 : 
accessed 17 September 2015), Josef Halasz 
in entry for Gyorgy Halasz, 12 Jan 1836, 
Baptism; citing Német-Lád, Somogy, Hun-
gary, Tolna Megyei Leveltar, Budapest (Na-
tional Archives, Budapest); FHL microfilm 
600,587.
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Strona www (serbska) nie uwzględnia danych np. z Chorwacji czy USA oraz kilku 
innych krajów.

Sprawa tropów staje się coraz bardziej intrygująca. Nazwisko Bazjak nie jest rzad-
kością w Chorwacji. Obecnie w Chorwacji żyje o tym nazwisku ok. stu osób. Wiele 
z nich mieszka w: Livade (Oprtalj), Buje, Buzet, Rudine (Buje), Zagrzeb. Z Baranji 
proponuję fascynującą podróż na półwysep Istria.

Mapkę utworzył nieznany mi z imienia Bezjak z Chorwacji lub Słowenii. Dzięku-
ję za zwrócenie uwagi na zagadnienie różnicy zapisu Bazjak-Bezjak. Przyznam, 
iż z trudem rozczytywałam niuanse publikacji wydanych w języku chorwackim 
czy bośniackim: „… punog prihvaćanja do izjava kako ih tako zovu Bezaki, pri 
čemu se i kod potonje razine (ne)prihvaćanja iskazuje drugost naspram Bezaka kao 
značajnih Drugih, odnosno pripadnost grupi koju Bezaki zovu Vlahima”. (Sandi 
Blagonić, Prilog etnohistoriji (sub)etničkih skupina Vlaha i Bezaka u Istri). 

Country Our Records

Hungary 18 rodzin
France 4 rodziny
Serbia 4 rodziny
Canada 3 rodziny
Slovakia 1 rodzina

http://www.locatemyname.com/serbia/Bazjak:

W otoczce Selo Bazjaki, http://bezjak-narod.blogspot.com/2013/07/geografija.html
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Z powyższego fragmentu wynika, że część badaczy grupę etniczną Bezaki (Bezjaki) 
przeciwstawia Wołochom. Czytamy dalej: „Na Balkanu se Vlah najčešće upotreblja-
vao za skupine romanskog (rumunjskog) jezika ili podrĳ etla, koje uglavnom kao no-
madsko stanovništvo žive u brdskim predjelima Balkanskog poluotoka. Stanovnici pri-žive u brdskim predjelima Balkanskog poluotoka. Stanovnici pri-redjelima Balkanskog poluotoka. Stanovnici pri-
morja, prvotno koristeći ime Vlah u tom značenju, počinju ga upotrebljavati za seljake  
iz pobrđa (u obliku Vlah i Vlaj) s pejorativnim prizvukom. Dolaskom Srba, zajedno 
s Vlasima, u vrĳ eme turskih ratova u hrvatske krajeve rĳ eč Vlah postaje oznaka za 
pravoslavca ili Srbina uopće. Kod Mlečana Vlah, odnosno Morlak, jest oznaka za 
slavenske stanovnike koji se sele s turskog na njihov teritorĳ, dok ga Turci upotreblja-
vaju za sve kršćansko stanovništvo pod svojom vlašću na Balkanu (natuknica: Vlasi, 
Opća enciklopedĳ a. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, sv. 8, 1982.; Skok, 
Petar. Etimologĳ ski rječnik hrvatskoga ili (https://www.google.pl/search?q=Kod+M-
le%C4%8Dana+Vlah).  

Przeniesienie (czy wręcz utożsamienie nazwy) grupy etnicznej Wołochów na Mor-łochów na Mor- Mor-
lachów zaowocowało znacznymi nieporozumieniami. Postrzegani byli jako „Obcy”. 
Istnieje kilka interpretacji: słowo Morlach pochodzi od włoskiego Morlacco i łaciń-
skiego Morlachus lub Murlachus, będąc pokrewnym greckiego Μαυροβλάχοι Mauro-
vlachoi. Petar Skok sugeruje, że pochodzi od łacińskiego Maura i greckiego Mauros. 
Bezpośrednie tłumaczenie nazwy Morovlasi na serbochorwacki oznaczałoby Czar-
ny Wołoch (Etnonim i frazy moro / Mavro / Mauro vlasi). 18-wieczny pisarz i opat 
Alberto Fortis w książce Viaggio in Dalmazia, 1774 (Podróże w Dalmacji), piszący 
o Morlachach, sądził, że etymologia pochodzi od słowiańskiego „morze” – „mor-
scy Wołosi”. Uważano, iż Grecy nazywali Górną Vlachię „Maurovlachia” i nazwa 
ta mogła przywędrować wraz z nimi. Jeszcze inne teorie sugerują, że odnosi się to 
do obozów i pastwisk, które zostały założone w „ciemnych”, „demonicznych” miej-
scach. Rodziny morlackie posiadały stada liczące od 200 do 600 owiec, a biedniejsze, 
około 40 do 50. Fortis podróżując po tym „dzikim” i „dziewiczym” kraju zauważył, 
że mówią językiem słowiańskim, a z powodu migracji z różnych części Bałkanów są 
wyznania prawosławnego i rzymskokatolickiego, co więcej, różnią się znacznie fi-
zycznie. Jedni o blond włosach, niebieskich oczach i szerokich twarzach, inni bruneci  
o twarzach wąskich i odmiennym typie charakteru. Zorzi Grimani opisał ich jako 
„okrutnych, ale niezłomnych”, Edward Gibbon nazwał „barbarzyńcami”, zaś Fortis 
chwalił ich „szlachetne barbarzyństwo”, cnoty moralne, rodziny i przyjaźnie, choć 
piersiami kobiet, nazbyt wydłużonymi od długotrwałego karmienia niemowląt, się nie 
zachwycał. Śpiewali melancholijne strofy związane z okupacją turecką, towarzyszył im 
instrument strunowy o nazwie gęśle. Manfred Beller i Joep Leerssen zidentyfikowali 
ich cechy kulturowe jako część etnotypu Południowych Słowian i Serbów. I. Lovrić 
potwierdził, iż Morlachowie byli Słowianami, nie różnicował Wołochów, Morlachów 
i Czarnogórców, wszystkich uważając za Słowian. Boško Desnica, po przeanalizowa-
niu dokumentów Republiki Weneckiej, uważał, że Wenecjanie także nie różnicowali 
słowiańskich ludów w Dalmacji, a ich język określił – „Illirico” lub „Servian”. 
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Dlaczego?
Morlakami nazywano całą słowiańską, katolicką i prawosławną, ludność Dalma-
cji mieszkającą na wsiach. Początkowo Morlakami nazywano także Wołochów, 
pasterzy zamieszkujących Bałkany po słowiańskiej kolonizacji. Może dlatego,  
iż pierwsze wzmianki o Morlachach są równoczesne z pojawieniem się Wołochów 
w dokumentach Republiki Weneckiej na początku XIV w. W 1321 r. miejscowy 
ksiądz na wyspie Krk, otrzymując ziemię dla Kościoła, zapisał: „na ziemiach Kne-
ze, które są nazywane Wołoch”. Stosowanie zapisu Morlachowie poświadczone 
jest w 1344 r., kiedy są wymieniani na całym Knin i Krbava podczas konfliktu 
między rodzinami hrabiów z Kurjaković i Nelipić oraz w 1352 r. w porozumieniu,  
w którym Zadar sprzedawał sól do Republiki Weneckiej. „Obcy”, czyli Morow-
lachi – bez podania narodowości – mieli zejść z gór w ramach restrukturyzacji 
obszarów wiejskich (1388 r., statut pisany głagolicą). Ponad dwa tysiące domów 
morlackich na wsiach zwolniono na okres 2 lat z podatków, dano prawo wypasu 
bydła i wolnej uprawy roli. Trwały spory o wycinkę drzew przy drogach i zatargi 
z autochtonami.

Po chorwacku:
„Bježali su starĳ i jer su oni zaposjeli bolju zemlju, di ima više šume i dobrih Vala, 
a mi Vlahi smo došli na krš, i tu smo morali velike muke napravit da bi dobili dobro 
polje, a di su oni došli, već je bila dobra zemlja”. (Sandi Blagonić, Prilog etnohistoriji 
(sub)etničkih skupina Vlaha i Bezaka u Istri). Wołosi skarżą się, że („Bježali” ucie-
kający przed Turkami) posiedli lepszą ziemię i więcej lasów, oni zaś musieli podjąć 
trudne zadanie uzdatniania pól pod uprawę. Ledwie przyszli i mają dobrą ziemię.

Po włosku, w opracowaniu z dokumentów weneckich:
(…) «Noi poveri morlachi, perciò che invitati dalla bontà di Vostra Serenità del 1539, 
mediante l’opera del quondam messer Alvise Baduer, allhora proveditor generale in Dal-
matia, non senza inspiration divina, tutti d’un animo et voler, lassassimo le case, vigne et 
nidi nostri fatti con infi niti spese et sudori nostri padri et qui et de subditi del signor Turco 
si fessimo sudditi di Vostra Serenità, la quale per patente privilegio del suo eccelentissimo 
Senato del ditto millesimo de dì 15 mazo ne fo permesso che potessimo habitar l’Istria et 
esser trattati come sono li altri habitatori» (ASV, 2).
(…) Già nel 1539 a Pola «duemila case di Morlacchi» stabilitisi nel contado, alle quali il 
Senato aveva concesso l’esenzione per due anni da ogni gravezza e la facoltà di pascolare 
il bestiame e di attendere all’agricoltura, provvedendole di denari e di utensili, erano state 
oggetto di tante persecuzioni da parte dell’oligarchia polese da costringere quel forte con-
tingente di coloni ad allontanarsi dall’Istria, frustando così quanto il Senato si attendeva 
dal suo insediamento in Senato Mare. (patrz Andrea Savio, Il ruolo di mediatore. Venezia 
tra autoctoni e forestieri: i morlacchi nel secondo Cinquecento in Istria;The role of the me-
diator. Venice between natives and strangers: the Morlachs in Istria during the second half  
of the sixteenth century; Vloga posrednika. Benetke meddomačini in tujci: Morlaki v Istri  
v drugi polovici 16. Stoletja, Acta Histriae, 22, 2014, 2).
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Wołosi zamieszkali na terytorium dzisiejszej Chorwacji zapewne jeszcze przed 
XIV wiekiem, byli potomkami Ilirów i pre-słowian. W XIV w. rozliczne skupiska 
Morlachów znajdowały się na terenach od północnej wyspiy Krk, wokół Velebit  
i w Górach Dynarskich, wzdłuż rzek Krka i Cetina. Inne społeczności w górach z 
południowego Velebitu i obszaru Zadaru zachowały dialekt sztokawski i czakawski 
z akcentem ikawskim. Dialekt czakawski jest używany w zachodniej Chorwacji 
– na Istrii, w Kwarnerze, Gorskim Kotarze, w dolinie Kupy powyżej Karlovaca, 
północnej Lice, Kordunie oraz na wybrzeżu i wyspach Dalmacji.W Chorwacji roz-
różnia się obecnie trzy dialekty: czakawski, kajkawski i sztokawski. W czakaw-
skim zaś wyróżniamy jeszcze wariant: ikawski, ekawski i jekawski. Dialekty wy-
odrębniono na podstawie różnic w wymowie i postaci zaimka pytającego co – ča  
w czakawskim, kaj w kajkawskim i što w sztokawskim. Cechą dialektu czakaw-
skiego jest archaiczny system akcentuacyjny – swobodny, ruchomy i melodyczny, 
uważany za najbardziej zbliżony do akcentu w języku prasłowiańskim. 

Wielu byłych mieszkańców chorwacko-osmańskiego pogranicza uciekło w kie-
runku północnym lub zostali schwytani przez osmańskich najeźdźców. Służyli za-
równo w osmańskich wojskach, jak austriackich i dla Wenecji. Wojna turecko-we-
necka wybuchła w roku 1537 r. W roku1579 kilka grup morlackich, rozumianych 
jako serbskie plemiona w Dalmacji, zażądało, aby stosowano wobec nich prawo 
osadników wojskowych. W 1593 r. nadzorca Cristoforo Valier wymienił trzy grupy 
imigrantów: „tubylców Senj, Chorwatów oraz Morlachów z części tureckich”. „Ze 
względu jednak na postępującą slawizację, islamizację i wieloetniczne osadnictwo 
pogranicza wojskowego dość szybko następowała asymilacja językowo-kulturowa 
Wołochów z Serbami i Bośniakami” – podkreśla Ilona Czamańska w publikacji 
Wołosi – strażnicy gór.

W XVI w. termin Morlachowie zmienił znaczenie, w większości dokumentów 
weneckich są nazywani imigrantami, zarówno prawosławnymi, jak i katolickimi 
z osmańskich podbitych terytoriów na Bałkanach Zachodnich (głównie Bośnia  

Porównajmy wołoskie, morlackie i współczesne góralskie portki
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i Hercegowina). Po rozpadzie Republiki Weneckiej w 1797 r. i utracie władzy  
w Dalmacji, termin Morlach zniknął z powszechnego użycia, jednak nie z litera-
tury.W czasach oświecenia i romantyzmu morlachowie byli postrzegani jako „mo-
del pierwotnej Słowiańszczyzny”, nazywani „duchami pasterskiej Arkadii Mor-
lacchia”. Pisali o nich podróżnicy w XVII w.: Jacob Spon i George Wheler oraz 
pisarze XVIII-wieczni Johann Gottfried Herder i Johann Wolfgang von Goethe.  
W 1793 r., na karnawał w Wenecji napisano sztukę o Morlachach Gli Antichi Slavi, 
w 1802 r. zaprezentowaną w postaci baletu Le Nozze dei Morlacchi. Alice Moque, 
w podróżniczych wspomnieniach Delightful Dalmacja podkreśliła malowniczą 
dzikość w oczach morlackich kobiet i mężczyzn w strojach ludowych i żałowała 
nadejścia nowej cywilizacji. 

Na ziemiach chorwackich najwięcej Wołochów mieszkało w paśmie Velebit,  
w Lice, nad rzeką Krk i Cetiną oraz na pograniczu bośniackim. Nazywano ich tu 
Maurovlachami.Wiemy już, że Maurovlachi mieszkali w górach i byli ludnością 
romańskojęzyczną. Z biegiem czasu termin ten przeniesiono na ludność słowiań-
skojęzyczną, prowadzącą również pasterski tryb życia. Nastąpiła slawizacja Woło-
chów. Nowopowstałą (po slawizacji) grupę etniczną z określano w XVII-XVIII w. 
mianem Morlaków. Niewielka tylko grupa Wołochów, zamieszkała na półwyspie 
Istria zachowała swą kulturę i język. 

Skąd jednak źródłosłów dla etnicznej grupy Bezjaki (Bezaki)? Znaczenie? Pocho-źródłosłów dla etnicznej grupy Bezjaki (Bezaki)? Znaczenie? Pocho- dla etnicznej grupy Bezjaki (Bezaki)? Znaczenie? Pocho-
dzenie? Nie pojawiają się oni we wcześniejszych dokumentach. Od strony języka 
próbuje rozjaśnić to Sandi Blagonić, pisząć m.in. Prilog etnohistoriji (sub)etničkih 
skupina Vlaha i Bezaka u Istri. Pierwsza hipoteza odnosi się do Drugich („iskazu-
je drugost naspram Bezaka kao značajnih Drugih”). Następna – do uciekających 
przed kimś, czyli tu – przed Turkami („bježati, bižati, bežati. Stoga će imenica 
bezjak (čit. beziak = cakavizam) označiti čovjeka koji bježi pred nekim. – Znamo 
da su mnogi bježali pred Turcima u druge krajeve u kojima su ih domorodci mogli 
nazvati’bežaki’”. 
Trzecia możliwość – nosili bize, czyli obcisłe spodnie („po Trstenjaku i Caru, 
bezjak dolazi od bizjak označa vajući čovjeka koji nosi bize, po slovensku biele 
platnene hlače ili gaće”). Swoją drogą mieli chłopcy zgrabne kończyny dolne, to je 
pokazywali. Sami Chorwaci dywagują, mnożą możliwości! Nie wspomnę, że i od 
„biesa” … być to może. Ależ niezdecydowani!

 Opozycja vlaško-bezačka w języku: „Vlaški se identitet gradi ponajprĳ e u opozicĳ 
i prema Bezakima; oprekom zač – Bezaki, zašto – Vlahi, Bezaki govore ja, a Vlahi 
da” (sandiblagonic@hazu.hr).

Miejscowi naukowcy, analizując zebrany materiał etnologiczny i językowy, po-
przez rekonstrukcję socjohistoryczną, badającą warunki, które doprowadziły do 
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powstania i utrzymania się granic etnicznych Wołochów i Beziaków w Istrii, doszli 
do wniosku, iż słowiańska kolonizacja i kultura wywarły najważniejszy wpływ na 
tym obszarze. Tymczasowe różnice w mowie i inne elementy kultury materialnej, 
należące do różnych podmiotów państwowych, miały wpływ na powstawanie róż-
nic między grupami Vlaha i Bezaka. Później nastąpił proces oddziaływania, który 
wpłynął na zatarcie się granic etnicznych i agrarnych.

Granicę taką się jednak wyznacza. Znajduje się ona pomiędzy Barbani Kanfanar  
i Žminj oraz Svetvincenat. Frlin – wieś, która leży przy głównej drodze między 
Barban i Svetvinčenat, to pierwsza wioska wołoska. Granica przebiega południko-
wo przez Tinjan, nieco na północ leży Livade, tam Bazjaki wśród licznych Bezja-
ków na Istrii, patrz mapka s. 176.
 
W przybliżanych tekstach w języku chorwackim, bośniackim czy słoweńskim 
zauważyliśmy pewną dowolność, swobodę, w zapisach nazwy tej grupy etnicznej. 
Nonszalancja badaczy, a może jest jakiś powód, uzasadnienie?
Goran Filipi Koper przez 20 lat zbierał materiał ze słowników i leksykonów dla 
istroromuńskich słów-chrononimów (za podstawę przyjął nazewnictwo poszcze-
gólnych kolorów), celem dostosowana do alfabetu łacińskiego. Ustalił, m.in., co 
następuje:
Chorwacki z grafemami, wskazującymi istroromunske fonologiczne cechy:

å – zamolkli a
ε – zelo širok e
ə – polglasnik – ustreza romunskemu ă  
    (półgłoska – szczątkowa samogłoska odpowiada )
ś – mehki š
ź – mehki ž
Ý – začetni glas v it. zelo
ğ – ustreza sln. dž
γ – mehkonebni zveneči pripornik, kot v šp. lago
ĺ – približno ustreza hrvaškemu lj
ń – približno ustreza hrvaškemu nj

„Naglas v večzložnih besedah beležimo tako, da podčrtamo naglašeni samoglasnik, 
razen å, ki je vedno naglašen”. (Goran Filipi, Istroromunski kromonimi, Jeziko 
Slowni Zapiski 13, 2007, z. 1-2) Czyżby podpowiedź? Półgłos � –odpowiada ru-ółgłos � –odpowiada ru- –odpowiada ru-
muńskiemu ă?
Wnioski badacza: Wśród 14 nazw kolorów w języku istro-rumuńskim sześć 
(42,8%) należy do słownictwa dziedziczonego z łaciny i starosłowiańszczyzny. 
Druga część jest zapożyczona z dialektów czakawskich, w tym siedem z nich po-
chodzi z Wenecji, a ósmy można uznać za relikt warstwy wcześniejszej.
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SELO BAZJAKI

Pewna rodzina Bazjak postanowiła powrócić do miejsc swoich przodków,  
w odludnym miejscu, położonym w dolinie rzeki Mirna (Chorwacja), na wzgórzu 
odsłaniającym krajobraz z widokiem na łąki. W obrębie 50 km znajdują się liczne 
plantacje winorośli i oliwek, a co za tym idzie winiarni i restauracji, hoteli, noc-
nych klubów, obiektów sportowych. W pobliżu wsi Bazjaki znajdują się źródła 
leczniczych wód siarkowych, które oferują zabiegi odnowy biologicznej. W po-
bliżu można odwiedzić miasto artystów – Grožnjan, a następnie Momjan, Oprtalj,  
Livade i Motovun, a w okolicy światowej sławy siedlisko czarnych i białych trufli.

Wieś rozłożyła się wyraźnie na granicy grup etnicznych Vlaha i Bezaka. Niepo-
koi mnie ten fakt oraz różnica, choć drobna, w zapisie nazwiska. Może okazać 
się ona fundamentalną dla dalszych penetracji. Poszperajmy więc w publikacjach 
polskich. W bibliotece uniwersyteckiej w Toruniu znalazłam Przegląd słowiań-
skich gwar Istrii Mieczysława Małeckiego, wydaną w Krakowie przez PAN  
w 1930 r. Badacz to utytułowany i wiarygodny, zgłębiał filologię polską i sło-
wiańską oraz romanistykę na UJ, gimnazjalista ze Złoczowa, profesor katedry 
dialektologii słowiańskiej, dyrektor studiów słowiańskich UJ, co więcej – osobi-
ście przebadał teren i gwary Istrii jako etnograf.

Interesuje nas najbardziej obszar gwary czakawsko-słoweńskiej, ponieważ obej-
muje dolinę górnego brzegu rzeki Mirny, aż po Liwade. Grupa ta dzieli się na 
dwa typy dialektyczne: buzecki i cicio-buzecki. Gdyby nie sąsiedztwo dialektów 
czakawskich, można byłoby typ buzecki i cicio-buzecki zaliczyć do archaicz-
nych gwar słoweńskich, a śmiało uważać za kategorię dialektów przejściowych 
czakawsko-słoweńskich, zaś czakawizm dalmatyńsko-istriański za rezultat 
współistnienia dialektu weneckiego i serbo-chorwackiego. Prawie na całym 
obszarze występują ślady – typowego dla czakawskiego – przejścia z e na a.  
A pozostaje bez zmiany na e na całym terenie, z wyjątkiem wiosek Brest i Slum. 
W tej grupie też zauważalne są ślady powszechnego dawniej przejścia z e na a. 

Selo Bazjaki i okolica| Flickr – fot. Sharing
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Do najstarszej ludności słowiańskiej na Istrii należy zaliczyć ludność czakawską 
i czakawsko-słoweńską w okolicach Buzetu i południowej części Cicarii. Po raz 
pierwszy wzmianka o wdzieraniu się na Istrię Słowian pojawiła się w 600 r. w liście 
papieża Grzegorza W. do arcybiskupa Maksymusa. Napady notowano w 601, 611,  
i 700 r. W roku 804 odbyło się zgromadzenie ludowe na polach pod Riżaną i Słowian 
również tam odnotowano, jako problem. W owym czasie z ramienia Karola Wiel-
kiego Istrią brutalnie zarządzał książę Jan, którego spotkały zarzuty, iż sprowadził 
słowiańskich osadników, a to zagrażało ekonomicznie tubylcom. W konsekwencji 
pozostawiono przybyłych w miejscach odludnych. W dokumentach z 1030, 1058  
i 1067 oraz 1102 r. znajdują się zapisy słowiańskich nazw miejscowości. X i XI wiek, 
to pasmo szerzącej się zarazy, ludność romańska zamknęła się w miejskich murach, 
ziemia stała otworem dla obcych. Od XIII-XV w. lewobrzeżna Istria należała do Re-
publiki Weneckiej, a Senat sprowadzał osadników i oferował ulgi podatkowe. W XIV 
stuleciu Słowianie rozlokowani byli już na całym półwyspie i jest to również czas 
przybycia Rumunów nad jezioro Czepić. 

Rozpoczęły się napady tureckie: 1469-1470, 1472, 1476, 1477, 1478, 1482, 1493, 
1498, 1499. Ludność brutalnie wycinano lub brano do niewoli, zatem uciekano tłum-
nie na tereny Republiki Weneckiej. Przed podbojem osmańskim uchowała się nie-
znaczna część Chorwacji i Słowenii. Opustoszałe ponownie tereny należało zaludnić, 
zwłaszcza, że panowały kolejne zarazy i trzęsienia ziemi. W 1449 r. trzy pierwsze 
rodziny przybyły z Bośni, w 1463 r. kilka rodzin z Hercegowiny. W pierwszej poło-
wie XVI w. trwała kolejna akcja kolonizacyjna; tłumnie z Bośni, Hercegowiny, Gre-
cji, Albanii. Niestety, rozpoczęła się wojna austriacko-wenecka, napady Uskoków, 
wojna gradyszyńska, zatem należało zachęcać kolejnych „obcych” do osadnictwa. 
W 1579 r. powołano specjalny urząd do rozdawnictwa gruntów, oferowano nawet 
pieniądze, pod warunkiem jednak, że osiedlać się będą rodzinami i przechodzić na 
katolicyzm (jeżeli w danej chwili rzecz przedstawiała się inaczej).
Profesor Małecki opublikował w swojej książce krótki wyciąg najważniej-
szych dat przybywania Morlaków (w przypisie wyjaśniająć, iż Morlacy to 
Czarni Wołosi), poczynająć od 1506 r. Zainteresowałam się bliżej informa-
cją z 1540 r., iż ludność słowiańska (morlacka), albańska i grecka uciekając 
z pod okupacji tureckiej, osiedliła się w okolicach Nowego Gradu, Buje oraz 
na Krasie buzeckim. Osadnicy w przewadze przybywali z Dalmacji. War-kim. Osadnicy w przewadze przybywali z Dalmacji. War-
to zauważyć, iż północna i wschodnia granica Istrii weneckiej pokrywa się  
z granicą grupy czakawskiej i sztokawskiej. 

Zrekapitulujmy. Na słowiańską ludność Istrii złożyły się trzy wielkie fale osadnicze: 
pierwszy od VII do XIV stulecia (gwara czakawsko-słowiańska), drugi (gwara cza-
kawska) i trzeci w XVI w. (gwara sztokawska). Niejedni z pośród Morlaków uważali 
się za Serbów i Czarnogórców, a tylko nieliczni mówili po rumuńsku. Ziemie wzdłuż 
granicy Istrii weneckiej rozdzielono między Chorwatów i Morlaków w 1617 r. 
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I wreszcie! Na ostatnich stronach publikacji mowa o Bazgonach (ludność okolic 
Buzetu sąsiedzi Cici nazywają Bazgonami), identyfikowanych z gwarą czakaw-
sko-słoweńską.
Pozostałe problemy dotyczą rozróżnienia ludności romańskojęzycznej. Tu od 
czasów starożytnych zamieszkiwała liczna ludność posługująca się językiem ła-
cińskim. Termin Maurovlachii, pierwotnie oznaczający mieszkającą w górach 
ludność romańskojęzyczną, z biegiem czasu, w znaczeniu potocznym, używany 
był w odniesieniu do ludności prowadzącej taki tryb życia, jak Wołosi jednak sło-
wiańskojęzycznej. Na tym terenie spotykamy się ponadto z terminem Istrorumuni.  
W przeszłości oznaczał on romańskojęzyczną ludność na Bałkanach na południo-
wy zachód od Dunaju, obecnie dotyczy niewielkiej grupy etnicznej, zamieszkałej 
na półwyspie Istria, zwanej Ćići.

Kołuję nad Bałkanami, nie wiem – gdzie to stare gniazdo. Pewnie już się rozpa-
dło bez śladu. Tu i tam mocniej bije niezdecydowane serce, wiele gniazd? Dunaj  
– Dunajec, rzeki przeznaczenia. A wcześniej? Wydaje się, że brak odpowiedzi na 
fundamentalne pytania jest kluczem do drzwi tajemniczych, czymś z materii, która 
nie pasuje do zamka metafizyki. Dlatego tęsknię do oglądu ziemi z lotu, jest taka 
bezbronna, malutka, miejsca się do siebie zbliżają, im dalej tym bliżej. Zielono-
-niebiesko, niebiesko-zielono i biało. Biało na wysokości pułapu chmur. W tej bieli 
wszystko jest możliwe i za chwilę się ziści zapomniane i przyszłe. Człowiek wy-
myślił czas, sam jest czasowy, dlatego cierpi, ogranicza, lęka, zapomina, wątpi, 
pragnie. Doświadczyłam już opieki tego, co niemożliwe, to niemożliwe było inną 
możliwością. Odpowiadam – TAK – duchowi materii. Kontinuum między Alfą  
a Omegą, choć to tylko litery alfabetu, symbole, a ja, a my zapisani zostaliśmy pod 
literą B, z tym kluczem we krwi do Źrenicy na obłoku, baranki Boże. 

Pisanie, badanie miało odpowiedzieć na wiele pytań. Nauczyło i ciągle uczy poko-
ry, którą wydawało się miałam wcześniej w bagażach, a jednak. Uczę się kochać 
tych ludzi, których jeszcze nie poznałam i może nie będzie mi dane ich spotkać. 
Ród. Klan. Sam brak jest odpowiedzią. Za Augustynem powtarzam „kochaj i rób 
co chcesz”. Tomaszu Święty, ciebie też pozdrawiam i cenię za „dowody” na ist-
nienie Boga. Ale… Zawsze to ale podpowiada, zbadaj wszystko jeszcze raz, twój 
ogląd nie jest ostateczny. Pytajniki i wykrzykniki wskazują kierunek wertykal-
ny, ale… jeśli przesuniesz pytajnik o 180 stopni uzyskasz coś na kształt znaku 
nieskończoności, bez linearnego domknięcia. 

Tomaszu zaś Niewierny, dziękuję za twój palec w ranie. 
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MAŁA JOLA

Cz. 1 Jeśli Czytelnik chciałby coś wiedzieć o autorce, to proszę. Urodziła się  
w Toruniu, mieszkała przy ul. Podmurnej, gdzie starszy pan długą tyczką zapalał 
autentyczne lampy gazowe.

Dziadkowie, Monika i Władysław Szubryczyńscy z małą Marią i jej kuzynem Bogumiłem, 1938

Z rodzicami na plantach w Toruniu, 1957; Toruń, przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Panny Marii, 1962
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Po Szerokiej stukał tramwaj. Na Strumykowej pachniały wypieki zakładu cu-
kierniczego Weyny, nieco bliżej szkoły – Dulina. Uczyła się prywatnie gry 
na instrumencie, chodziła na zajęcia koła plastycznego w Domu Kultury przy  
ul. Podmurnej, na rytmikę i balet do Domu Artusa, należała do chóru u jezuitów, 
do sekstetu w szkole, sypała kwiatki na procesjach Bożego Ciała. Z chłopakami 
z klasy grała w nogę na boisku poniżej teatru Baj Pomorski, skąd schodziło się 
w dół ku Wiśle starym wyszczerbionym murem. Mieszkała z ukochaną babcią, 
Moniką Szubryczyńską, której mąż Władysław, tato mojej mamy Marii, nie wró-
cił któregoś dnia z pracy. Zmarł w więzieniu w Grudziądzu. Zabrali go Rosjanie  
z łapanki ulicznej, po wyzwoleniu.
Przyszedł jedynie list pisany kopiowym ołówkiem, tchnie nadzieją na uwolnie-
nie. Mama przez wiele lat nie znała losu ojca, do momentu publikacji w Gazecie 
Wyborczej nazwisk osadzonych i zmarłych. Rzekomo odszedł w szpitalu wię-
ziennym. Odnalazłam natomiast stary zeszyt szkolny mamy, a w nim wypra-
cowanie Moje przeżycia wojenne: „Od kilku dni trwały działanie wojenne. Nie 
wiedzieliśmy jak się one skończą. Dużo mówiło się o Wojsku Polskim, które  
w szeregach Armii Czerwonej brało udział w kilkunastu większych bitwach  
i w klęskach Niemców. Już od kilku dni w mieście panował popłoch. Od cza-
su do czasu ostrzeliwano miasto i pojawiały się samoloty. U Niemców dostrzec 
było można całkowite zamieszanie. (…) My wszyscy od kilku dni mieszkaliśmy  
w piwnicy. Pamiętam, że był ostatni dzień stycznia. Mamusia kazała mi iść do 
łóżka, jak zwykle ok. godziny dziewiątej. Jakoś długo tego dnia nie mogłam usnąć. 
Myślałam o wyzwoleniu, kiedy nareszcie będzie można mówić po polsku i chodzić 
do polskiej szkoły. Nawet nie wiem, kiedy usnęłam, nawet nie słyszałam huku wy-
sadzanego mostu. W nocy zbudziły mnie strzały. Tatuś mówił, że stanie się coś decy-
dującego o naszym losie. Albo zostaniemy oswobodzeni, albo zginiemy pod gruzami 
domu. Prosiłam Boga, żeby nas ocalił. Strzelanina raz się wzmagała, raz ustawała. 

Dziadkowie, Monika i Władysław Szubryczyńscy oraz ostatni list więzienny dziadka 
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Tatuś wyszedł, aby się czegoś dowiedzieć. Wrócił z uśmiechem na ustach. Wie-
dzieliśmy, że jesteśmy oswobodzeni. W południe można już było wyjść na ulicę. 
Zobaczyłam po raz pierwszy żołnierzy rosyjskich, potem zobaczyłam Polaków. 
Prawdziwych żołnierzy polskich. Uśmiechali się mimo zmęczenia i długo z mamą 
rozmawiali o Polsce i Polakach”.
Moi rodzice zamieszkali później w Bydgoszczy, tam bowiem skierowano ich na-
kazem pracy. Toruń, mimo młodego wieku Joli, pozostawał jej świadomym wybo-
rem. Z okna oglądała dachy starych kamienic i szybujące jaskółki. Posiadała wielki, 
zabytkowy fortepian, zajmował prawie trzecią część pokoju w starym budownic-
twie. Na wewnętrznej stronie jego wieka błyszczały trzy złote medale. Miała białą 
myszkę, która często chowała się pod strunami, co przyprawiało babcię o zawroty 
głowy. Kot za to plątał wszystkie kłębki wełny. Za zaoszczędzone na „sznekach” 
kieszonkowe chodziła raz w tygodniu do kina, np. na Cudowną lampę Alladyna czy 
Dzieci kapitana Granta. Któregoś dnia przyjechała mama z wieścią „Joluś, babcia 
nie żyje”. Zmarła po operacji w Bydgoszczy. Skończyło się dzieciństwo, bieganie 
po krach jeszcze nieuregulowanej Wisły, po murach zamku krzyżackiego. Skoń-
czyło się noszenie za nią tornistra przez Edzia „podarte pończochy”; jego rodzice 
zapinali mu je na babskie podwiązki, a usłużni koledzy podstawiali nogi, by się od-
pinały. Jola rycersko broniła Edzia, choć adorował ją również Darek, Grzesio oraz 
Romek. W Bydgoszczy w M-2 mia-
ła za to radio z niebieskim okiem. 
Pamięta dzwony, które obwieściły 
śmierć papieża Jana XXIII. Trans-
misja z Watykanu. Płakała, jak kilka 
dni wcześniej. Tu miała wiewiórkę 
Kubusia, podgryzającego meble. 
Czytała jedną książkę po drugiej, 
nie pamiętając imion bohaterów, 
aż wreszcie w bibliotece zabrakło 
tytułów. Przybyła do nowej szko-
ły w połowie klasy szóstej, ale już  
w siódmej wybrano ją na przewodni-
czącą i miała nowego adoratora. Wy-
boru szkoły średniej dokonała przez 
losowanie, spośród Liceum Pla-
stycznego, Ekonomicznego i ogól- 
niaka. W Ekonomiku udzielała 
się społecznie, a jakże – w zarzą-
dzie miejskim ZMS i samorządzie 
szkolnym, w Radzie Organizacji 
Szkolnych itp. Do partii (żadnego 
koloru) nigdy nie wstąpiła. Nakaz pracy z 1953 r.
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SŁOWIANIE POŁUDNIOWI

Do Słowian południowych obecnie zalicza się (ze wschodu na zachód): Macedoń-
czyków, Serbów, Czarnogórców, Bośniaków, Chorwatów i Słoweńców. Zamiesz-
kują tereny północnej i centralnej części Półwyspu Bałkańskiego, na południe od 
Dunaju, Drawy i wschodnich Alp, od Morza Adriatyckiego na zachodzie do Morza 
Czarnego na wschodzie. Posługują się językami naturalnie południowosłowiań-
skimi: bułgarskim, macedońskim, serbskochorwackim i słoweńskim. Nie zalicza 
się do tej grupy pobliskich Austriaków, Węgrów, Rumunów oraz Bułgarów, choć  
ci ostatni mają kulturę i język słowiański. 

Słowianie napływali z północy od przełomu V i VI w. do drugiej połowy wieku VII. 
W VI stuleciu Słowian wspomina Marcin z Bragi w jednym ze swoich poematów  
In Basicica (Martinus Episcopus Bracarensis, Poems). Osadnictwo słowiańskie na-
łożyło się na wcześniej zamieszkującą tu ludność autochtoniczną: Daków, Traków, 
Ilirów, w dużej mierze zromanizowaną lub zhellenizowaną, w krótkim czasie ze-
slawizowaną, co przytrafiło się i Protobułgarom pod koniec VII w. W X stuleciu  
w Kotlinie Panońskiej pojawili się Węgrzy i ich królestwo rosło w siłę. Ościen-
ne Bizancjum, Niemcy i Węgrzy nie dopuścili do trwałego powstania odrębnych 
państwowości, zwłaszcza, że walki wewnętrzne burzyły wszelkie porozumienia.  
W XV w. Słowianie zostali zalani, wraz z nie-Słowianami, przez imperium osmańskie. 
W telegraficznym skrócie: resztę wchłonęło Królestwo Węgier oraz imperium 
Habsburgów. Wybrzeże Dalmacji pozostawało pod wpływami Wenecji. Wypar-
to Turków, rozpadła się monarchia austro-węgierska w 1918 r. Rychło jednak 

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Słowianie_południow
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Słoweńcy, Chorwaci, Serbowie, Bośniacy, Czarnogórcy i Macedończycy weszli  
w skład państwa jugosłowiańskiego. Kolejne antagonizmy doprowadziły do rozpa-
du i tego tworu. Kociołek bałkański znowu zawrzał. I stały się wojny chorwacko-
-boszniacko-serbskie w Chorwacji oraz w Bośni i Hercegowinie. Wreszcie powsta-
ły niezależne państwa, ale… Kosowo! Czy teraz cisza? Czy przed burzą? A biedni 
uchodźcy rzucający się przez morze?

Około 6000-7000 lat temu, zapewne w rejonie Europy naddunajskiej, w rodzie R-M17 pojawiła się 
mutacja M417, która dała początek wielkiego rodu euro-azjatyckiego R1a1a1. Z tego też, zapewne 
naddunajskiego czy karpackiego terenu dokonały się po około 3500 lat przed Chr. migracje w różne 
rejony Europy, na zachód, północ i wschód. Czas i kierunek wędrówek jest dziś rozpoznawany przez 
warianty haplotypów w STR w haplogrupie R1a1a1, zakodowane w Y-DNA dzisiejszych mieszkań-
ców Europy lub w znalezionych kopalnych szczątkach praprzodków. (…) Wynikiem tych migracji 
był udział R1a1a1 w powstaniu rozmaitych kultur archeologicznych nad Dunajem, zapewne np. ce-
ramiki wstęgowej oraz na północ i wschód od Karpat, np. kręgu ceramiki sznurowej z kulturami 
grobów jednostkowych i amfor kulistych. (http://en.wikipedia.org/wiki)
 
Kultura Bośni i Hercegowiny to połączenie wpływów słowiańskich i tureckich. 
Oto gałąź staroeuropejska, tj. „Old European branch” w pełnym ujęciu, sugerują- w pełnym ujęciu, sugerują-sugerują-
cym region powstania rodu R1a (Mezopotamia?) i trasę migracji. Nas naturalnie 
interesuje obszar wyznaczony kolorem brązowym, obejmujący również Bałkany, 
gdzie brązowe ludki wędrują głównie na północ.

W 2009 r. S. Sharm i jego zespół ponownie podjął problem pochodzenia haplo-
grupy R1a i wielkiej podgrupy R1a1a oraz R1a1a1. Według hinduskich badaczy 
uważana do niedawna za ojcowską dla R1a1a haplogrupa R1a-M420, miałaby się 
wyłonić w północnych Indiach na terenie Kaszmiru; albo w środkowych Indiach  
w plemieniu Saharia około 18.400 lat temu (licząc 25 lat na pokolenie). Według 

ttp://www.familytreedna.com/public/R1a/default.
aspx?section=results

   R1a – M420, L62 
   R1a1 – SRY10831.2 
   R1a1a – M17, M198
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tych badań miałaby powstać tam także następna mutacja, M17 i M198, dająca 
początek haplogrupie R1a1a, hinduskim Indoeuropejczykom, głównej populacji 
Indii. Obecnie do indoeuropejskiej populacji R1a1a w Indiach należy ok. 100 mi-
lionów ludzi. 72% kapłanów-braminów wyróżnia się hg R1a1a. Z hinduskiej popu-
lacji R1a1a miałaby wywodzić się późniejsza populacja Słowian. Autorzy podają 
datowanie tej haplogrupy na Bliskim Wschodzie i w Europie – 11.200 lat temu,  
a w Azji Centralnej – ok. 8600 lat temu. Na portalu Eupedia czytamy: „Kapłańska 
kasta braminów składa się niemal wyłącznie z haplogrup R1a1, R2 i J2a (chociaż 
R1a1a stanowi dwie trzecie z linii), przybyłych w ramach indoaryjskiej migracji  
z zewnątrz w epoce brązu 3500 lat temu”. Genealogia Y-DNA zdaje się potwier-
dzać pochodzenie językowe indoeuropejskich Ariów od Słowian wschodnich.

Kłosow wskazuje na kolebkę R1a1a w południowej Syberii, w pobliżu Chin,  
w okolicach gór Ałtaju. Według  niego powstanie mutacji M420 dokonało się wśród 
plemion tureckich i rosyjskich. Obliczył, że R1a1a  mutacja M17-M198 powstała 
tam 20.000 lat temu, bowiem na taki czas wskazują jej haplotypy STR. Według nie- bowiem na taki czas wskazują jej haplotypy STR. Według nie- jej haplotypy STR. Według nie-
go część populacji z południowej Syberii wyemigrowała przez północnowschodnie 
i środkowe Chiny do południowych Indii i Pakistanu. W Indiach stanowi starą po-
pulację wśród drawidów ze wspólnymi przodkami z czasu 7000-12000 lat temu. 
Druga część pozostała na miejscu, zaś trzecia udała się na zachód, docierając około 
12.000 lat temu na Bałkany, by po kilku tysiącach lat około 5000-4000 rozejść się 
po Europie, do pontyjsko-kaspijskich stepów i za Ural, tworząc populację Ariów, 
która w północnych Indiach dała początek młodszej, indoeuropejskiej części R1a1a. 
Ludność z haplogrupą R1a1a1-M17 spotykamy od Uralu na wschodzie, po Łabę 
i wschodnie Alpy na zachodzie, ponadto od Bałtyku i wybrzeży Norwegii oraz 
zachodniej Szkocji na północy, po Indie, Macedonię i Morze Czarne na południu! 
Największą częstotliwość stwierdzono w pasie między Bałtykiem a Morzem Czar-
nym, obejmującym Polskę i Ukrainę. Przodkowie (R-M17 zapewne na Bałkanach, 

www.eupedia.com › Genetics › Haplogroups
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nad Dunajem) uczestniczyli w produkcji ceramiki, hodowli zwierząt (udomowili 
konie) i rolnictwie oraz migracjach ludności, co więcej, konstrukcji języka, naj-
pierw indo-słowiańskiego, a po rozdzieleniu się – prasłowiańskiego. (według: 
http://www.historycy.org/historia/index.php/t134317.html)

Wielki atlas genetycznych mieszanek (czy wiarygodny?) powstał w oparciu o ba-
dania genetyczne 1490 mieszkańców świata z 95 populacji, w tym 16 próbek po-
chodziło z Polski. Analizy pokazały „wspólne epizody genetyczne” Polaków, 
Litwinów, Węgrów, Rumunów, Bułgarów, Tatarów. Domieszki pochodzą od 
ludów północno-wschodniej Azji, ok. 440-1080 n.e. Na ten sam okres badacze 
datują również domieszki DNA od mieszkańców zachodniej Azji i ludów śród-
ziemnomorskich w genach współczesnych Greków. Najprawdopodobniej do mie-
szania się grup doszło w czasie inwazji ludów stepowych w I tysiącleciu oraz eks-
pansji Słowian. 

Odpowiedź ze Stanów Zjednoczonych odnośnie testu ftDNA męskiego Bazia-
ka: The haplogroup path to YP415 goes from M198 � M512 � M417 � Z282 � 
M458 � L260 � Y2905 � YP415. There are only four YP415 confirmed so far. 
I see your haplogroup is currently confirmed as M198 and because of the close 
marker match I would suspect you’d be somewhere along the haplogroup path 
above as well. 
To, co ftDNA określa jako close match (bliskie dopasowanie) z 12 markerów, to 
prawdopodobieństwo wspólnego przodka w odległej przeszłości. Z 12 marke-
rami zyskujemy 90% szacunkowej wiedzy, licząc od 24 generacji wstecz, czyli 
około 600 lat. Niestety, badanie na 12 markerów nie przynosi więcej odpowiedzi, 
tak zyskujemy ok. 90% pewności – Rodzie mój, katunie (katuny – rozszerzone 
rodziny, tzw. klany rodzinne), aule (auł – wspólnota rodowa, podstawowa jed-
nostka społeczna na stepie, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami) 
– że jesteśmy Proto-Słowianami? Ale… 90 % – aż czy tylko?

https://www.google.pl/search?q=r1a1a+m198&client=firefox
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R1a1 (M17) – w genetyce haplogrupa występująca w męskim chromosomie Y. Najczęściej wśród 
mieszkańców Indii Północnych (48-73%) i Azji Środkowej: irańskojęzycznych Iszkaszimów (68%), 
Tadżyków (64%) i Pasztunów (40-45%), ludów tureckich: Kirgizów (63%) i Ałtajczyków (38-53%), 
Węgrów (20,4-60%) oraz u ludów słowiańskich: Serbów Łużyckich (63%), Polaków (56%), Ukraiń-
ców (41,5-54%), Rosjan (47%) i Białorusinów (39-46%).

Historically, no other part of Europe was invaded a higher number of times by steppe peoples than 
the Balkans. Chronologically, the first R1a invaders came with the westward expansion of the Yamna 
culture (from 4200 BCE), a succession of steppe migrations that lasted about 2000 years. Then came 
the Thracians (1500 BCE), followed by the Illyrians (around 1200 BCE), the Huns and the Alans (400 
CE), the Avars, the Bulgars and the Serbs (all around 600 CE), and the Magyars (900 CE), among 
others. These peoples originated from different parts of the Eurasian steppes, anywhere between 
Eastern Europe and Central Asia, which is why such high STR diversity is found within Balkanic R1a 
nowadays. It is not yet possible to determine the ethnic origin for each variety of R1a, apart from the 
fact that about any R1a is associated with tribes from Eurasian steppe at one point in history. (www.
eupedia.com › Genetics › Haplogroups).

W tym kontekście zainteresowałam się własną nietypową grupą krwi A2B, (nie 
istnieje konkretny związek z badaniami DNA, kobiety nie posiadają chromosomu 
Y). Tylko 2% populacji. Grupa ta pojawiła się dopiero ok. 17 – 12 wieków temu,  
z przemieszania ras i krwi, krzyżówki grupy kaukaskiej A z B występującą w Japo-
nii, Chinach, Tybecie, do Europy przybyła za przyczyną Hunów. Kto ma tę grupę 
krwi ma potencjalnie wschodnie, tatarskie korzenie. 
A, to umownie ‘rolnicy’, B – ‘koczownicy’. Uwaga! Przykładowo Andrzej z No-
wego Sącza – grupa krwi B, Tomasz z Wierchomli – grupa krwi A1B. Jestem wobec 

https://www.google.pl/search?q=r1a1a+m198&client=firefox
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tego udomowionym koczownikiem (2 rolników i 1 koczownik), a jakiś przodek do 
tej ostatniej ‘dzikiej’ grupy musiał chlubnie przynależeć.
Z dalekimi pra-pra-szczurami wiąże nas rdzeń nazwiska, czyli Baz i zapewne  
grupa krwi.

Pół żartem, pół serio (ze strony internetowej): Typ AB – wiedźma z klasą. 
To osoby o ogromnej charyzmie. Mają niezwykłe zdolności, od artystycznych 
po paranormalne i niezawodną intuicję. Wiele wśród nich wróżbitów, astrologów, 
bioterapeutów. Jeśli masz tę grupę krwi, masz też wielkie serce i jeszcze większy 
gest. Odnajdziesz się w medycynie i zawodach związanych z opieką nad dziećmi 
lub zwierzętami. Nie pozwalasz sobie na humory – zawsze zachowujesz się z klasą. 
Dbasz przede wszystkim o dobro partnera, czyli wiedźma...

A BACA, czy można go mianować koczownikiem udomowionym? Baca uważany 
był za maga, białego czarownika. Powszechnie sądzi się, iż słowo to wywodzi się 
z języka węgierskiego. Dywagowaliśmy na ten temat już wcześniej. Ale… Terena-
mi z południa, od Bałkanów, ciągnęli liczni pasterze i wcześnie docierały do nich 
tureckie zapożyczenia, które odnoszą się głównie do narzędzi, ubioru, zwierząt, 
typu: baran, baca, stunga, hurda, watra. W Słowenii płyną rzeki: Soča, Sava Bo-
hinjka, Sava Dolinjka, Baca, Idrijca, Tolminka, Trebuscica, Lepena, Radovna, Ra-
dovljica, Tržiška Bistrica, Kokra, Sora, Krka, Kolpa, Savinja, Dreta, Unec, Rižana. 
Słyszymy to słowo w starosłowackiej kolędzie Stavaj hore baca naš. Może ślady 
starożytnych nazw dackich, illiryjskich? Większość upiera się przy pochodzeniu 
węgierskim. 

Językoznawcą nie jestem, mimo to trudno nie dostrzec wielu miejscowości zawie-
rających w nazwie rdzeń „bac”, „bać”, choćby Bacău, obecnie w Rumunii (niem. 
Barchau, węg. Bákó, tur. Baka). Nazwa miasta figuruje w starych dokumentach 
kościelnych, jako Bako, Baková lub Bakovia. Etymologię tłumaczy się dwojako: 
od rodu Bakó lub Bako, udokumentowanego w średniowiecznej Transylwanii oraz 
w XV-wiecznej Bułgarii, rodu pochodzenia tureckiego, najprawdopodobniej ku-
mańskiego. Inna teoria sugeruje pochodzenie słowiańskie, od proto-słowiańskiego 
słowa „byk”, „wół”, w rumuńskim alfabecie zapisanego bâc. W języku dalmatyń-
skiem kryje się pod tym mianem „krowa”.
Spór trudno definitywnie rozstrzygnąć. Należy zauważyć jednak, iż upieranie się 
przy jednym języku źródłowym wskazuje na nieporozumienie, nieuwzględniające 
przenikania się kultur i wpływów wieloletniej ekspansji węgierskiej czy tureckiej 
na język podbitej ludności, na transliteracje w zapisach. W dzisiejszej Rumunii ist-
nieją miasta takie jak: Bazoș, Buziaș, Bacova, Bazoșu Nov, w Albanii: Rretr-Bazi, 
Bazi Diber, Baz, Baza, Bazë, Fushë Baz, Bazja, Bazjë, Bozüyük – to miejscowość 
w Turcji. 
Możemy podążać mapą dalej z pozytywnym badawczym skutkiem…
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W poszukiwaniu etymologii nazwy państwa Bośnia posłużono się takim oto przj-
ściem: �АСИ � �АСАНТИ � �ОСНА.

�АСИАНА – miasto z okresu rzymskiego. W imperium Karakalli uzyskało pra-
wa do zasiedlenia. Źródła pisane (II-VII) wykazują następujące zapisy: Βασσßανα, 
Bassianis civitas, Bassianis, Bassianis, Civitas Bassianis, Βαδζßανια, Basiana; АД 
�АСАНТЕ – stacja od Basante przy drodze Siscia-Sirmium, w dolinie Boswell  
i prawym brzegu rzeki Sawy – przy ujściu rzeki Bosna; �АСАНТИ – plemię wy-
mienione w Kronice paschalnej (VII w.); rzeka �ОСУТ – prawy dopływ Sawy. 
Wypływa ona z gór na południe od dzisiejszego Sarajewa i wpada do Sawy  
w �ос�нски Ш�м�ц, itd.

Nazwa rzeki z rdzeniam BAS posłużyła za podstawę toponimiczną dla starożytnej 
osady i stacji drogowej, co więcej, na nazewnictwo ludności plemienia Basiana, 
Basanti wzdłuż rzeki Bosna (BASA-ANA� BASANA� BOSANA� BOSNA) 
oraz po drugiej stronie Sawy – rzeki Boswell, trans-naddunajskiej części teryto-
rium plemiennego, wymienianego obok Ilirów i Traków. Wiele nazw miejscowości 
i niektóre plemienne są charakterystyczne dla języka prasłowiańskiego pierwszej 
połowy VII w. Rdzeń BAS został zachowany od VII w. pomimo napływu ple-
mion celtyckich, wendyjskich i kolejnych, podobnie działo się na obszarze całej 
tej części kontynentu. Bośniacy (Bosanci, Bosanci, �ос�нци) – to dziś termin  
o wielorakim znaczeniu, określający obywateli Bośni i Hercegowiny; szerzej, ogól-
ną nazwę społeczeństwa zamieszkującego Bośnię i Hercegowinę lub też z tego pań-
stwa pochodzących. W wieku XI Bośnia przyjęła chrzest w obrządku katolickim. 
Przed podbiciem Bośni i Hercegowiny przez Osmanów w XV w., rywalizowali tu 
ze sobą Węgrzy i Serbowie. Kres panowania tureckiego w tym rejonie przyniosły 
dopiero wojny bałkańskie. Bogata historia, współistnienie wielu kultur oraz religii 
doprowadzało i wciąż doprowadza do konfliktów, m.in. na tle narodowościowym.
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TAJEMNICZE MIEJSCE URODZENIA DZIADKA

Fotografia Stanisławy Baziak z domu Rzepczyńskiej, odnaleziona w sieci, nie da-
wała mi spokoju i to w kontekście posiadanego dokumentu urodzenia się dziadka 
Adama w Rzeszowie, zwłaszcza, że w okolicach Rzeszowa zamieszkuje w chwili 
obecnej spora gromadka Baziaków, do których bezpośrednio nie dotarłam. Nie-
stety nikt z pytanych na Sądecczyźnie nie znał odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
tam właśnie urodził się Adam. Prababcia ciągle patrzyła na mnie z łagodnym 
wyrzutem, jakby wołała: Zachowaj moją historię. Próbowałam skontaktować się  
z człowiekiem, który te zdjęcia zamieścił na My Heritage Family Trees. Niestety 
A.M. Rygla nie zastałam w domu, a i nie było mi znane takie powiązanie rodzin-
ne. Zatem zaczęłam poszukiwania od rodu Rzepczyńskich. Stanisława urodziła się  
z ojca Marcelego (1832) i Marii (?) z domu Osadzińskiej. Jeden z braci Marce-
lego – Wacław (Venceslaus, ur. 1830) został kapłanem. Ojciec Stanisławy zmarł  
w wieku 66 lat w Rzeszowie. Ona zaś miała troje rodzeństwa, w tym siostrę Helenę, 
która wyszła za Jana Zygmuntowicza. Helena urodziła się w 1878 r. w Kalwarii Ze-
brzydowskiej, zmarła w Krośnie w 1955 r. Powiła córkę Annę Magdalenę w 1902 r. 
Uwaga: to Anna Magdalena Rygiel. Wiemy już, dlaczego zdjęcia pradziadków  
z synem pozostały w okolicach Rzeszowa w tym właśnie czasie. Znalazłam notat-
kę, iż w roku 1892 Marcin Baziak pracował jako adiunkt podatkowy. Adam uro-
dził się w 1895 r. i chociaż ma wpis w metryce – Rzeszów, to jednak figuruje  
w księdze chrztów Ruskiej Wsi 1879-1903. Obecnie w granicach administracyjnych 
miasta Rzeszowa. Dlaczego właśnie tam? To dawna wieś i siedziba stanowiącej jed-
ną miejscowość gminy wiejskiej, przyłączona do Rzeszowa w 1902 r. uchwałą Sej-
mu Krajowego Galicji we Lwowie na skutek starań ówczesnego burmistrza Rzeszo-
wa Stanisława Jabłońskiego (rejon obecnej ul. Kochanowskiego i Siemieńskiego).  

Na terenie dzisiejszego Urzędu Pracy przy ul. Partyzantów znajdowało się kiedyś 
tzw. Popowe Jezioro (wspominane w 1499 r.), które zostało na początku XX w. 
zasypane. Powodem przyłączenia były liczne perturbacje, jakie przysparzały mia-
stu ościenne przysiółki: „Wszelkie żywioły nieprzyjazne ładowi i porządkowi  
społecznemu mają schronisko i przytułek w przyległych miejscowościach (…), 

Stanisława Baziak, z domu Rzepczyńska, prababcia; obok z mężem Marcinem i synem Adamem;Adam
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rzemieślnicy w Ruskiej Wsi lub Staroniwie zamieszkali, zaopatrują swymi wy-
robami tylko mieszkańców Rzeszowa, z nich więc wyłącznie żyją, szkodząc tem 
samem rzemieślnikom w mieście, którzy większe podatki płacą i większe ponoszą, 
(…) namnożyły się w Ruskiej Wsi przede wszystkiem, a także w Staroniwie, po-
kątne fabryczki najrozmaitszych wyrobów, jak to: szwarcu, octu, świec, mydła, 
krochmalu, cykorii, sztucznych śledzi i moskali, cukierków. Fabrykaty te znajdują 
odbyt w kramikach w mieście i okolicy z powodu taniości (…). Nawet przecięt-
ny mieszkaniec tutejszego miasta nie wie, że dworzec kolei, na którym wyryty 
jest napis Rzeszów, leży na terytorium Ruskiej Wsi, podobnie jak dworzec kolei 
Jasielskiej położony jest w Staroniwie”. (Cyt. powyżej z Głosu Rzeszowskiego  
z lat 1898-1901 oraz anonimowej broszury Sprawa przyłączenia przysiółków (…) 
należących do obrębu gm. Drabinianki, jako też całęj Gm. Ruskiejwsi do gminy 
miasta Rzeszowa, wyd. w 1898).

Granica biegła środkiem ul. Zamkowej, gdzie karczma znajdowała się naprzeciw 
gmachu c.k. Dyrekcji Skarbowej. Tam prawdopodobnie urzędował adiunkt podat-
kowy Marcin Baziak. 

Urzędnicy z Rzeszowa narzekali na niskie pobory. Przysiółki należało przyłączyć. 
W 1898 r. sprawę rozpatrywano na posiedzeniu Rady Powiatowej. W 1901 r. Wy-
dział Krajowy przedłożył Sejmowi Galicyjskiemu we Lwowie projekt ustawy  
o przymusowym wcieleniu do Rzeszowa: gminy Ruska Wieś i okolicznych przy-
siółków. W poniedziałek 24 czerwca 1901 r. zapadła uchwała. Przyłączenie do 
Rzeszowa Ruskiej Wsi, Drabinianki i Staroniwy upamiętnia marmurowa tablica na 
klatce schodowej ratusza. 

Marcin – najwyraźniej z datą 1902 – musiał stracić pracę. Zdaje się, że i małżonka 
osierociła synka Adama, bowiem w roku 1903 urodziła się już w Wieliczce Zosia 
(żyła 2 lata) i kolejne dzieci Mieczysław (1903) oraz Stanisław (1907) z drugiej 
małżonki – Zofii z domu Fałek. W 1910, przypomnijmy: „… Pan Marcin, naj-
młodszy, jest zarządcą podatkowym w Wieliczce i właścicielem pięknego domu  
z ogrodem” – wspominał Kurzeja.
Prababciu, znalazłam wszystko co trzeba i wyjaśniłam. Pozostaje jednak otwartą 
księgą kwestia gałęzi rodu Baziaków pod Rzeszowem. Niebawem tam pojadę.
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ODNALEZIONA EWI

Ewi, córka Jana Macha, przyjechała w czerwcu ze swoją szwajcarską rodzi-
ną do Polski. Pierwsze kroki skierowała do Rzeszowa – do mamy. Następnie na  
Sądecczyznę. Tam niestrudzonym przewodnikiem i opiekunem był Andrzej z No-
wego Sącza i jego żona Bożena. Odwiedzili wspólnie Wielę, Wierchomlę, Łącko,  
Zabrzeż…, cudownych, gościnnych ludzi.
Następny dłuższy przystanek zaplanowaliśmy w Bydgoszczy, do której zawitali  
z podróży o nocnej trzeciej. Przywitałam Ewę, Martina i Jonkę zestawem białych 
i czerwonych róż. 

Odwiedziliśmy mojego Wyczóła, czyli Zbiory Leona Wyczółkowskiego i Galerię 
Sztuki Nowoczesnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego,  
Spichrze ze zbiorami Działu Historii. Ewi jest znakomitą tłumaczką i poetką, Mar-
tin malarzem, pisarzem, autorem czterech książek prozatorskich z własnymi ilu-
stracjami oraz scenografem, Jona studiuje języki, również wydał publikację prozą. 
A jakże, oglądaliśmy mecze Polska-Ukraina i Polska-Szwajcaria! Na ten ostatni 
Jonka przywdział biało-czerwoną koszulkę z orłem. 
Niezliczona ilość żarliwych rozmów na ważne tematy i zwiedzanie miasta, szcze-
gólnie nocą. Wpadali w niekłamany zachwyt na Starym Rynku, spacerując po  

Wenecja Bydgoska, fot. Wojciech Woźniak
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Wenecji Bydgoskiej, przy utraconej w czasie II wojny światowej i zrekonstruowa-
nej – siłami głównie społecznymi – fontannie Potop, w parku u stóp Filharmonii 
Pomorskiej. Ewi kontemplowała bydgoską architekturę secesyjną. Martina ciągnę-
ło do muzeum, Jonkę wszędzie.

Przechodzący przez rzekę, na tle zabytkowych spichrzy ze zbiorami bydgoskiego Muzeum,  
fot. Wojciech Woźniak
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Fontanna Potop, po rekonstrukcji, środkowy fragment, fot. Wojciech Woźniak



202 203

WSPÓŁPRACOWNICY

Służyło pomocą i radą wiele szacownych osób, któ-
rym składam podziękowania imienne, zamieszczone 
w innym miejscu.
Dopowiem, że moim ścisłym „współpracownikom” 
zawdzięczam wiele stron książki. Fotografie, doku-
menty, intuicje, wsparcie, akceptację. Okazali za-
ufanie od pierwszej chwili naszej wspólnej, jakże 
spóźnionej, a trwałej już więzi. Tęsknię na Nimi, gdy 
zapada czas krótkiego milczenia. Mimo odczucia, że 
znamy się od zawsze i całkiem nieźle, muszę przyznać 
się do niepełnej o nich wiedzy. Wybaczcie zatem, że 
posłużę się wybiegiem. 

Bożena i Tomek Baziak z Wierchomli Wielkiej, w miejscach związanych z własną pasją

Andrzej Baziak i Orkiestra  
Reprezentacyjna Straży Gra-
nicznej w całej krasie

Józefa Sądel, bezcenna „Archi-
wistka” z Zabrzeży
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Wtrącę coś o Celtach,  
w tym miejscu nieprzy-
padkowe. W IV wieku 
p.n.e. plemiona te zasie-
dliły Bałkany, a społecz-
ność owa składała się 
z warstwy kapłańskiej, 
wojowników i rolników. 
Wśród kapłanów wyod-
rębniono trzy grupy: bar-
dów-poetów i śpiewaków, 
w ten sposób przenoszą-
cych przesłania histo-
ryczne i moralne, wiesz-
czów-badaczy przyrody  
i nauczycieli oraz druidów 
– posiadających wiedzę  
o ruchach gwiazd, świe-
cie, studiujących przyrodę 
i filozofię. 

Andrzej Baziak [Nowy Sącz], wielki rzecznik i organizator na rzecz krwiodaw-
stwa, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Straży Granicznej oczywiście i nie tylko:

Najpierw była muzyka i krew, potem mundur
Wywiad udzielony z okazji nominacji na Sądeczanina Roku 2012:

Chorąży Straży Granicznej, mający za sobą 24 lata służby. Już w liceum wiedział, co chce 
w życiu robić. Chciał pracować w orkiestrze. Marzenie się spełniło, ale odnalazł także dru-
gą pasję. Bez reszty oddał się krwiodawstwu. Przedstawiamy pierwszego z kandydatów do 
tytułu Sądeczanina Roku 2012. 
Andrzej Baziak od 21 lat jest strażnikiem granicznym, obecnie pracuje w stopniu chorążego. 
Jest członkiem Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, gdzie gra na waltorni. Jest tak-
że prezesem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Orkiestrze Reprezentacyjnej SG. 
– Chyba od zawsze marzyłem o pracy w orkiestrze. Wszystko przez kapelmistrza z tar-
nowskich Azotów, który w mojej rodzinnej miejscowości Lipnicy Wielkiej, tej w gminie 
Korzenna prowadził orkiestrę. Zacząłem grę od saksofonu – wspomina chorąży Ba-
ziak. – Jak w liceum pytali, co będę robił dalej w życiu, to mówiłem, że grał w orkiestrze. 
Niektórzy się śmiali. A jednak życie tak się potoczyło, że robię to co chciałem – dodaje. 
Baziak został powołany do służby wojskowej w październiku 1988 r. Zanim jednak przywdział 
mundur po raz pierwszy oddał krew. Był czerwiec 1988 r. Służąc w Wojsku Ochrony Pograni-
cza włączał się w akcje krwiodawstwa. Potem nastąpiła reorganizacja służb i powstała Straż 
Graniczna. W Karpackim Oddziale zrodził się klub krwiodawców, którego został członkiem. 
– Prowadzenie klubu przejąłem po poprzednim prezesie. Na początku nie bar-

Rozprzestrzenianie się Celtów (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Celtowie)
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dzo wiedziałem, co mam robić, ale powoli ruszyliśmy do przodu. Zachęcali-
śmy do oddawania krwi funkcjonariuszy Straży Granicznej, a potem kolejne służ-
by mundurowe – mówi Baziak. – Obecnie organizujemy do czterech akcji w roku, 
w których udaje nam się pozyskać około 70 litrów tego życiodajnego leku – dodaje. 
Prezesowi klubu udało się zaangażować służby mundurowe w bezinteresowną pomoc po-
przez dzielenie się krwią inne. Wzorem klubu działającego przy Orkiestrze Reprezenta-
cyjnej SG powstały kluby HDK m.in. przy Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej oraz  
w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. Do dzielenia się krwią zachęca uczniów klas o pro-
filu straży granicznej szkół ponadgimnazjalnych z Żegociny, Marcinkowic i Nowego Sącza. 
Swoją działalnością wychodzi poza Sądecczyznę. Propaguje krwiodaw-
stwo w oddziałach Straży Granicznej w całej Polsce. Przykładem może być  
listopadowa akcja oddawania krwi, która przebiegła pod hasłem „Nasza Krew 
– Nasza Ojczyzna”. Udało się podczas niej zebrać około 300 litrów krwi. 
– Sam przekonałem się jak ważna jest krew. Nie pamiętam, w którym to było roku, ale 
na pewno przed dziesięcioma laty, jak poszedłem na pobór. Okazało się, że tego dnia 
byłem pierwszym pacjentem, który przyszedł oddać krew – opowiada Baziak. – A na 
nią od rana czekała karetka, która miała ją zawieźć do Krakowa. Wtedy dotarło do 
mnie, że naprawdę w ten sposób możemy komuś uratować życie. I to dało mi niesamo-
witą energię do działania i zachęcania wszystkich do zostania krwiodawcami – dodaje. 
Krew od strażników granicznych i służb mundurowych (policji, straży miejskiej, czy 
służby więziennej), włączających się w akcje pomaga różnym osobom. Często Klub 
HDK PCK przy Orkiestrze Reprezentacyjnej SG wspomaga nią m.in. dzieci przeby-
wające w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem. 
Kandydaturę Andrzeja Baziaka do zaszczytnego tytułu „Sądeczanin 2012 Roku” zgłosi-
li członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Orkiestrze Reprezentacyjnej 
Straży Granicznej. (archiwum.sadeczanin.info/.../andrzej-baziak-najpierw-byla-muzyka-i-
krew-potem-mundur)

Tomasz Baziak [Wierchomla], nauczyciel, strażak OSP (1998-2010), 
miłośnik przyrody, zapalony ornitolog, społecznik:

Przyroda Wierchomli
Na bogactwo przyrodnicze i kulturowe regionu wskazuje sam fakt utworzenia w Beskidzie 
Sądeckim Popradzkiego Parku Krajobrazowego obejmującego w całości Wierchomlę. Do-
datkowo duże walory naturalne środowiska przyrodniczego podkreśla fakt włączenia oko-
licznych terenów do Europejskiej Sieci Natura 2000. Celem utworzenia Sieci jest zachowa-
nie zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, a przede wszystkim zagrożonych 
oraz typowych, wciąż „jeszcze” powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych.  
W ramach Natury 2000 na prawie całym obszarze Beskidu Sądeckiego utworzono specjal-
ny obszar ochrony siedlisk (SOO) o nazwie Ostoja Popradzka.
Z powodu gnieżdżenia się na terenie Ostoi wielu cennych z europejskiego punktu widzenia 
gatunków ptaków, środowisko przyrodniczo-naukowe dąży również do wytyczenia na te-
renie Beskidu Sądeckiego specjalnego obszaru ochrony ptaków (OSO). Do wymienionych 
w europejskiej Dyrektywie Ptasiej cennych gatunków ptaków, Wierchomlę zamieszkują 
m.in.: łowiący ryby w rzekach – bocian czarny oraz największa i najmniejsza europejska 
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sowa – puchacz i sóweczka. Z innych ciekawych gatunków sów jest duży, widywany także 
w dzień – puszczyk uralski oraz podobnie do sóweczki gnieżdżąca się w dziuplach – wło-
chatka. Dość regularnie pojawia się orzeł przedni. Rannego młodego osobnika ze słowacką 
obrączką uratował w 1986 r. miejscowy leśnik, potem wielokrotnie widywano ptaki dorosłe 
i młode, przykładowo w 2010 r., młodocianego samca i dorosłą samicę. Innym ciekawym 
ptakiem szponiastym jest trzmielojad, wyjadający wygrzebane z nor larwy dzikich pszczół 
i trzmieli oraz orlik krzykliwy polujący na łąkach na gryzonie, płazy i gady. Kompletna jest 
reprezentacja dzięciołów. Spotyka się tu wszystkie 10 gatunków lęgowych naszego kraju. 
Ich nazwy wiernie odzwierciedlają zachowanie ptaków, szczegóły anatomiczne lub ubar-
wienie, np.: krętogłów, dzięcioł trójpalczasty – białogrzbiety – zielonosiwy – czarny. Do 
cennych małych, leśnych ptaków wróblowych łowiących owady w locie należy gnieżdżąca 
się w dziuplach muchołówka mała i – białoszyja. Ta ostatnia chętnie zajmuje też budki 
lęgowe. Do osobliwych ptaków należy ukrywający się w trawach, bardzo rzadko latający 
ptak – derkacz, którego prawie nie sposób wypatrzeć, ale łatwo usłyszeć. Jego derkanie, 
podobne do rytmicznego przeciągania paznokcia po zębach grzebienia najczęściej słychać 
nocą na łąkach.
Lasy Wierchomli i okolic, to głównie buczyny z domieszką jodły oraz wprowadzone  
w wyniku gospodarki leśnej inne gatunki drzew. Niższe położenia zajmują fragmenty grą-
dów z dominacją grabu, a wzdłuż potoków ciągną się łęgi z wiodącą prym wierzbą i olsy 
z olszą szarą. Najwyższe partie góry Runek porasta górski bór świerkowy. W celu ochrony 
zbliżonych do pierwotnego wyglądu puszczy karpackiej fragmentów lasów bukowo-jodło-
wych na terenie Wierchomli Wielkiej założono rezerwat Lembarczek, a w Wierchomli Małej 
rezerwat Wierchomla. Ogólnie drzewostany posiadają na tyle naturalne cechy, że z spośród 
wszystkich lasów państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, 
właśnie tu, na terenie Nadleśnictwa Piwniczna (oraz Leśnego Zakładu Doświadczalnego  
w Krynicy) założono Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Beskidu Sądeckiego”. Takich 
kompleksów w Polsce jest tylko kilkanaście. Celem LKP jest promocja trwale zrównowa-
żonej gospodarki leśnej, ochrona leśnych zasobów przyrody i edukacja leśna społeczeństwa, 
skierowana głównie do najmłodszych mieszkańców wsi oraz przebywających tu licznie 
„zielonych klas”. Spośród innych form ochrony przyrody nadmienić wypada pomniki przy-
rody, np. Strentury w dolinie Potaszni (dorodne jodły porastające strome zbocze z wychod-
niami piaskowca), Staw Wierchomla (starorzecze Popradu), źródło mineralne typu szczawa  
i siarczkowe w dolinie Izwora oraz lipy drobnolistne przy kapliczce koło kamieniołomu, 
o których krąży legenda, iż zasadzili je rycerze króla Jana III Sobieskiego wracającego do 
kraju z odsieczy wiedeńskiej. Na uwagę zasługuje też użytek ekologiczny „Bunior” przy 
szkole podstawowej, zamieszkały przez kumaki górskie. Te niewielkie płazy mają żółto-
-czarno plamkowane brzuchy, które eksponują w chwili zagrożenia. Kolor ten ostrzega dra-
pieżniki przed toksynami wydzielanymi przez gruczoły skórne. Do innych bezogonowych 
płazów należą żaby trawne, coraz rzadsze z powodu zaniku małych „oczek wodnych”,  
w których się rozmnażają i duże ropuchy szare wspomagające rolników w zwalczaniu ston-ropuchy szare wspomagające rolników w zwalczaniu ston-
ki. Oba gatunki giną też na drogach pod kołami pojazdów. Podobny kolor do brzucha kuma-
ka zdobi ciało salamandry, składającej swe larwy w małych, górskich potoczkach. poczet 
płazów ogoniastych uzupełniają w przeciwieństwie do salamandry chętnie przebywające  
w stagnującej wodzie traszki grzebieniaste i – karpackie. Ich okres godowy przypada na 
kwiecień. Wtedy to, najbardziej okazale prezentują się w podwodnym tańcu samce pierwszej  
z ww. traszek z imponującym grzebieniem na grzbiecie i pomarańczowym podbrzuszem.
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Gady reprezentowane są przez 3 gatunki węży i 3 jaszczurki. Pożyteczne i chronione węże, 
polujące często na gryzonie, są niestety brutalnie tępione przez ludzi. Niejadowity gnie-
wosz plamisty, z ciemnymi plamkami na ciele i zaskroniec zwyczajny z jasnymi plamami 
z tyłu głowy dzielą swój los z prześladowaną żmiją zygzakowatą, która rzadko kąsa ludzi 
w chwili poczucia zagrożenia. Smutny los nie omija czasem padalca, beznogiej jaszczurki, 
przypominającej węża, która z racji barwy ciała i metalicznego połysku, zwana jest także 
miedzianką. Z tej grupy bezpieczne wydają się być tylko jaszczurka żyworodna, rodząca 
żywe larwy i jajorodna zwinka, spotykana często w ogródkach, której samiec wiosną obno-
si się pięknymi, jasnozielonymi bokami ciała.
Potoki zamieszkałe są przez pstrągi potokowe, z pięknymi czerwonymi kropkami. Poni-
żej królestwa pstrąga w ujściu Wierchomlanki i w Popradzie wyróżnia się krainę lipienia, 
ryby o wysokiej, mieniącej się barwami płetwie grzbietowej. W Popradzie na wysokości 
Wierchomli spotyka się także silne, wąsate brzany i ich mniejsze kuzynki, brzanki, zwane 
też „kamieniarkami”. Częstym bywalcem jest kleń, gustujący latem w owocach czereśni. 
Trafia się tu jeszcze kilkanaście innych gatunków, np. sprowadzona tu z Dunaju głowacica, 
dorastająca nawet do metra długości.
Pośród lasów można natknąć się z rzadka na największe puszczańskie ssaki drapieżne, 
polujące na roślinożerców: rysia – atakującego głównie sarny, wilka – i jego najczęstsze 
ofiary, jelenie, a nawet niedźwiedzia brunatnego, gustującego we wszelkiej padlinie, pla-
strach z miodem i owocach, np. malin i borówek czarnych. Czasami, nad wodami daje się 
zauważyć wydrę, a duże trzeba mieć szczęście, aby spotkać rzadkiego, prowadzącego jak 
większość leśnych ssaków nocny tryb życia, borsuka. Łatwiej jest dostrzec jego tropy i śla-
dy żerowania – wygrzebane w glebie wąskie dołki, po poszukiwaniu przysmaków, np. larw 
chrabąszczów. Pędraki, bo tak nazywają się młodociane chrabąszcze, to przysmak również 
dzików, które żerując wyorują je pyskami z pól lub wywracają całe darnie traw na łąkach, 
pozostawiając nieraz rozległe „buchtowisko”.
Nie sposób pominąć kilku gatunków ssaków latających, hibernujących zimą podobnie jak 
niedźwiedzie i borsuki – nietoperzy. Zimują one najczęściej pod ziemią, w grotach i jaski-
niach, a rozmnażają się często w budowlach wzniesionych przez ludzi, rodząc zazwyczaj 
1 młode. Na strychu miejscowego kościoła, dawnej cerkwi greckokatolickiej przebywa od 
wiosny do jesieni kolonia rozrodcza podkowca małego, w niektórych latach przekraczająca 
setkę samic. Nazwę zawdzięczają charakterystycznej narośli wokół nozdrzy, skupiającej 
wiązkę wysyłanych ultradźwięków, przypominającej kształtem podkowę. Obok nich spo-
tykano także inne, równie niezwykle rzadkie, zagrożone wyginięciem samice nocka orzę-
sionego. W przeciwieństwie do opisanych wyżej maluchów, mieszczących się bez trudu 
po zwinięciu błony lotnej w pudełku po zapałkach, nocek duży należy do największych 
krajowych nietoperzy. Mierzy do 8 cm (nie licząc ogona), jego masa przekracza nieraz 40 g, 
a rozpiętość skrzydeł osiąga do 40 cm. Z innych, latających głównie nocą „owadobójców”, 
można wymienić pieszczotliwie nazwane i szlachetnie zabarwione mroczki posrebrzane 
i – pozłociste.
Do ciekawych owadów, opisanych w polskiej czerwonej księdze zwierząt ginących i zagro-
żonych, należą m.in. chrząszcze: pilnicznik fiołkowy żyjący w obumierających, dziupla-
stych drzewach, sichrawa karpacka, relikt epoki przedlodowcowej, żyjący tylko w Karpa-
tach i duży motyl (nocny) krasopani hera, której przednie skrzydła są czarne z biało-żółtymi 
pasami, a tylne pomarańczowo-czerwone z czarnymi plamami. Zwraca na siebie też uwagę 
inny chroniony motyl, piękny, żółty w kolorowe plamy paź królowej, którego równie pięk-
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ne, zmieniające stopniowo barwę gąsienice, upodobały sobie koper, marchew, czy kminek. 
Spotkać można mieniaka tęczowca, który żywi się nie nektarem lecz sokiem drzewnym lub 
płynami zawartymi w odchodach. Czarnobrunatne skrzydła samca tego gatunku mienią się 
granatowym połyskiem. Do owadów należą też ważki, których lot przypomina śmigłowce, 
np. szklarnik górski, którego pasiaste ubarwienie pomaga w maskowaniu się na tle roślin-
ności. 
Zwracające na siebie uwagę inne bezkręgowce. Okazałe, nawet 16 cm długości ślimaki, po-
mrowy błękitne, których poszczególne osobniki są różnie ubarwione, nie tylko niebieskie. 
Z kolei niełatwo zauważyć białawe, czy żółtawe pająki – kwietniki, czyhających na swe 
ofiary na podobnie ubarwionych kwiatach. (…) (Tomasz Baziak, http://www.wierchomla.
diecezja.tarnow.pl/przyroda.php; Wierchomla Mała i Wielka, poznaj uroki Beskidu Sądec-ła i Wielka, poznaj uroki Beskidu Sądec-a i Wielka, poznaj uroki Beskidu Sądec-
kiego, folder wydany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój)

Historia OSP w Zabrzeży

Ochotnicza Straż Pożarna w Zabrzeży została złożona w maju 1941 roku, a jej pierwszymi 
druhami byli: Jan Stanisz, Kazimierz Gromala, Wawrzyniec Gałysa, Michał Gromala, Fran-
ciszek Huza, Stanisław Duda, Jan Kozicki, Antoni Janczura, Józef Janczura, Władysław 
Ciężkowski, Stanisław Ciężkowski, Franciszek Pierzga, Jan Adamczyk, Antoni Szmid, 
Wojciech Kwit i Stanisław Duda. Pierwszym prezesem OSP był Władysław Ciężkowski, 
a naczelnikiem Jan Stanisz. Już w okresie okupacji straż posiadała ręczną pompę oraz sa-
mochód marki Fiat 100, który Niemcy zarekwirowali w 1944 roku. Sprzęt ten był prze-
trzymywany w wozowni karczmy na Kałużnej. Po zakończeniu okupacji druhowie ostro 
zabrali się do pracy, a o ich ogromnym zaangażowaniu niech świadczy fakt, że przywieźli 
z ziem zachodnich w plecakach rozmontowaną motopompę. W okresie tym w szeregi OSP 
wstąpiło wielu mieszkańców naszej miejscowości. Prezesem OSP w latach 1946 – 1962 był 
wieloletni kierownik szkoły podstawowej Jan Bucyk, a funkcję naczelnika pełnił z małymi 
przerwami druh Kazimierz Gromala. Działalność OSP pod jego komendą trwała od 1943 
do 1982. Funkcję naczelników pełnili także Franciszek Adamczyk i Roman Sądel. 
Z uwagi na brak własnego budynku, sprzęt – choć było go niewiele – przetrzymywany był 
u druha Franciszka Stanisza i u druha Józefa Janczury, u którego odbywały się również 
zebrania i spotkania. Druh Roman Sądel powołał komitet budowy remizy, a działki pod 
ten obiekt przekazali Józef Janczura, Tadeusz Adamczyk, Piotr Stanisz, Jan Baziak i Józef 
Marek. (Antoni Baran, Almanach Łącki, 2010)

Józefa Sądel [Zabrzeż], najukochańsza Ciocia-Archiwistka 

Mężczyźni, dzielni i ofiarni. Ale to kobiety są kapłankami każdego domostwa. One 
przejmują wyzwania, gdy druhowie bywają zajęci sprawami dobra ogółu.
 
Ciociu Józiu Sądel, przytoczyłam artykuł z Almanachu Łąckiego w całości, żeby 
pamięć o tamtych czasach nie skruszała, nie zblakła. Za dziecięcych i młodzieńczych 
czasów do szkoły w Starym Sączu i do domu na dni wolne od nauki chodziło się 
„na nogach”. Potem przez całe zawodowe życie pracowałaś w banku. Musiałaś na 
cele ogółu zaciągnąć pożyczkę i odstąpić kawał własnej ziemi pod budowę remizy. 
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Mąż zmarł na raka, miał wówczas lat 40. W czasie budowy nowego kościoła i ple-
banii w Zabrzeży nocował i pewnie żywił się u Ciebie ksiądz, który z wdzięczności 
nadal do Ciebie pisze i dzwoni nawet z Afryki. Wychowywałaś samotnie dzieci, 
ale i podróżowałaś, choćby do Australii. Na 77 urodziny dostałaś 77 pąsowych róż,  
a to symboliczne przecież i biblijne 77.

Bożena Baziak [Wierchomla], matka Polka

Jest Osobą nad wyraz skromną. Prosiła, by o niej nie wspominać. Nie wolno mi 
jednak przemilczeć oczywistej prawdy. Dzięki jej niezwykłemu darowi intuicji 
mogłam podążać we właściwych kierunkach poszukiwań, wyłuskać wiele szcze-
gółów, dzieliła i dzieli się swoimi odkryciami, teraz bada własne korzenie. Tego-
roczny urlop spędziła w archiwum, przeglądając dzionki całe mikrofilmy, sporzą-
dzając notatki. Podobieństwa, te na pierwszy oraz drugi rzut oka, ujawniają się dość 
oryginalnie w różnych pokoleniach i gałęziach rodu. O celtyckich cechach ducha 
i wyglądu męża Tomka oraz synów i córki wspomina Bożena, zaś o wędrujących 
genach rozmawiałyśmy z Ewi, w czasie pobytu Szwajcarów w Bydgoszczy, przy 
okazji przeglądania fotografii rodzinnych. Ewi zasłyszała to trafnie sformułowane 
spostrzeżenie w Zabrzeży od Stefana, brata Józefy. 
Bożena – zapracowana matka Polka. Jest niesamowita, twarda, szlachetna,  
a jednocześnie tak kobieca.

Czy można sobie wymarzyć Współpracowników wspanialszych?
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MAŁA JOLA

Cz. 2. Z życiorysu taty pisanego w 1952 r. (IPN by 766/296/K): Urodził się  
w Krakowie, w rodzinie robotniczej. Ojciec Adam w tym czasie od siedemnastu lat 
pracował jako górnik w pionie technicznym w kopalni soli w Wieliczce.

Za długoletnią wzorową 
służbę otrzymał m.in. 
Brązowy Krzyż Zasługi 
(1952). Dodam z innego 
źródła: Adam „…służył  
w 2 pp. LP [2 pułk piecho-
ty Legionów Polskich], 
szeregowiec, odznaczony 
Krzyżem Niepodległości”, 
(Jadwiga Duda, Udział 
wieliczan w walce o nie-
podległość 1918-2008,  
w: Biblioteka Wielicka,  
z. 76, Wieliczka 2008).

Dziadek Adam i babcia Helena z d. Chodorowska, z archiwum Genowefy Baziak w Wieliczce

http://img.iap.pl/s/295/206198/Edytor/File/DZIAL_REGIO-
NALNY/Biblioteczka_Wiel-165.pdf



210 211

Włodzimierz do 1939 r. ukończył trzy klasy szkoły powszechnej w Wieliczce.  
W czasie okupacji pracował u ogrodnika, trudnił się murarstwem. Starszy brat – 
Kazimierz – został wywieziony do Niemiec, ale wrócił po wojnie. Młodszy brat 
– Zbigniew – pozostał przy rodzicach. 
Ojciec ukończył szkołę powszechną i rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum 
Handlowym w Wieliczce w 1946 r. Z powodu ciężkich warunków materialnych  
w domu został wysłany przez Związek Walki Młodych, do którego wstąpił, do 
szkoły żeglugi w Warszawie. Ukończył ją w 1950 r. w Elblągu na wydziale nawi-ł ją w 1950 r. w Elblągu na wydziale nawi- ją w 1950 r. w Elblągu na wydziale nawi-
gacyjnym Szkoły Żeglugi Śródlądowej. Skierowany został do Dyrekcji Okręgowej 
Dolnej Wisły w Gdańsku na praktykę.
Rodzice poznali się w Toruniu nad Wisłą w noc świętojańską, w czasie rzucania 
wianków na wodę. W tym samym roku Włodzimierz ochotniczo wstąpił do woj-
ska. W latach 1950-1952 był zaocznym studentem Oficerskiej Szkoły Prawniczej, 
następnie od 1952 do 1955 r. pełnił funkcję sekretarza sądowego w Wojskowym 
Sądzie 1 Korpusu Zmechanizowanego. 
15.12.1955 r. Poprosił o przeniesienie do pracy „operatywnej” i na podstawie sto-
sownego rozkazu personalnego został zwolniony z wojskowej służby zawodowej, 
przeniesiony do rezerwy, skierowany do WKR w Toruniu. Na wniosek Szefa Sądu 

Genowefa Baziak, żona Zbigniewa,  
z córkami Elżbietą i Bogumiłą

Od lewej: Zbigniew z córką Bogusią oraz  
Kazimierz, Wieliczka, 1956



210 211

Mama Maria, 1955; tata Włodzimierz, 
ok. 1947; Jola z rodzicami i babcią  
Moniką, z d. Szubryczyńską, ok. 1959
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POW w 1955 r. został miano-
wany porucznikiem, w styczniu 
1956 r., z Sądu POW delego-
wany do Sądu Wojewódzkiego  
w Bydgoszczy na stanowisko  
asesora sądowego. Od 15.03 
1956 r. pracował jako sędzia 
Sądu Powiatowego w Byd-
goszczy. W 1958 przekwali-
fikowano ojca z korpusu oso-
bowego służb sprawiedliwości 
nr S.W. 216 do korpusu oso-
bowego służb sprawiedliwości  
nr S.W. XVII-1, z możliwością 
powołania do ćwiczeń rezerwy  
i służby czynnej. Zaoczne 
studia na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Warszawskiego 
ukończył w 1965 r. Kilka razy 
awansował w hierarchii cy-
wilnej i wojskowej. Umierał  
w randze podpułkownika. 

Tata odszedł z powodu toczą-
cego go raka podstawnokomór-
kowego skóry, pieszczotliwie 
nazywanego przez medyków 
„baziakiem”, od carcinoma 
basocellulare – jego łacińskiej 
nazwy.

W teczce IPN-u znajduje się 
również skrócony odpis aktu 
urodzenia małej Joli.

Włodzimierz Baziak w pracy, ok. 1963

IPN, Teczka Włodzimierza Baziaka, Siły Zbrojne, zeszyt 
ewidencyjny nr 128993
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BEZJAKI A BAZJAKI

Wracam do publikacji Mieczysława Małeckiego Przegląd słowiańskich 
gwar Istrii. Przypomnę, że gwara czakawsko-słoweńska dzieli się na 
dwa typy dialektyczne: buzecki (w okolicy miasta Buzet) i cicio-buzec-
ki (południowa część Cicarii). Granica przebiega wzdłuż drogi kolejowej 
Lupoglawa-Rakitowac. Grupę czakawsko-słoweńską znamionuje „wy-
raźne rozróżnienie krótkich i długich samogłosek w pozycji przedakcen-
towej”. Badacz podaje w tej części pracy przykłady występujących prze-
głosów z e na a, z a na e, o na u (nie zaznaczam tu akcentów) jedynie  
w typie buzeckim. Chodzi generalnie o słoweńską wymowę jerów w po-
staci zredukowanej do dźwięku pośredniego w gwarze buzeckiej, ponadto  
w dolinie rzeki Mirnej występuje zanik formy biernika na rzecz mianownika.  
W pozostałych gwarach zmian tych nie znajdujemy. Zatem typu buzeckiego 
– konkluduje badacz – nie można zaliczyć do gwar czakawskich. 

To ważna informacja. Kolejnym istotnym sygnałem jest analiza ukształto-
wania terenu Istrii i kierunku możliwych migracji; Słoweńcy posuwali się 
wzdłuż szlaku łączącego dolinę Sawy i Soczy, nie przedzierali się przez łań-
cuch gór Kraskich w kierunku doliny Mirnej. Zetknięcie się ludności sło-
weńskiej i chorwackiej na obszarze Istrii datuje się najpóźniej na XI w., cho-
ciaż napady Słowian odnotowano w: 601, 611, 700 r. Pominę czasookres do  
XV w., by podkreślić masową wędrówkę plemion serbskich pod wodzą żu-
panów z Dalmacji, Bośni, Hercegowiny, Czarnogóry, umykających przed 
uciskiem wojsk tureckich (nazywanych dalej przez Mieczysława Małeckiego 
Morlakami). Morlacy na Istrii wyznawali prawosławie i mahometanizm. Se-
nat wenecki w 1652 r. zagroził im wyrzucenie z Istrii, o ileby „wiary turec-
kiej” się nie wyrzekli, przechodzili zatem na katolicyzm. Ziemie położone 
wzdłuż granicy Istrii weneckiej rozdzielono w 1617 r. Reasumując – od XV w. 
Morlacy (w rozumieniu Małeckiego) zasiedlali Kras i stali się sąsiadami lud-
ności czakawskiej. 

„Granica tak zw. Bezjaków czyli Bazgonów jest identyczną z granicą typu czakawsko-
-słoweńskiego (w tym miejscu autor dodał przypis, który poniżej zacytuję w całości) i gwar 
słoweńskich, a obszar Morlaków odpowiada najzupełniej rozprzestrzenianiu gwar szko-
tawskich i czakawsko-szkotawskich”. 

Treść przypisu:
 „Należą tu legendarni Fućkowie, nazwa stworzona – zdaje się – przez Czoerniga (Wien 
1857), gdyż mimo licznych pytań stale tak sami Fućkowie, jak też ich sąsiedzi zgodnie 
twierdzili, iż podobną nazwę po raz pierwszy słyszą [wygr. J.B.]. Ludność okolic Buzetu 
i Roczu nazywają jej sąsiedzi, zwłaszcza Cici, Bazgonami”.
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Należy rozjaśnić dwie ważne kwestie: czy Bezjaki to Bazjaki/Bazgoni? oraz poję-
cie Morlak.

W kwestii pytania pierwszego posłużę się najpierw badaniami Chavdara Boneva, 
The Proto-Slavic Tribes, Part Two (B-K), Sofia 2008. Bułgarski badacz wywodzi 
grupę Bezjak od plemienia Bessów, przybyłych do Europy z Azji w II tysiącleciu 
p.n.e. W 330 p.n.e. zostali podbici przez Aleksandra Wielkiego. Bessowie przyłą-
czyli się do buntu germańskich Markomanów przeciwko cesarzowi Tyberiuszowi 
i ponieśli klęskę. Ostatni raz o Bessach wspominają rzymskie kroniki z II wieku 
n.e. Według niektórych opini  Bessowie zamieszkiwali tereny położone wzdłuż gór 
Hemus (Stara Płanina). Ptolemeusz lokował Bessów w polskiej części Karpat, na 
południe od ujścia do Wisły Dunajca lub Sanu: 

Zamieszkują Sarmację ogromne ludy: Wenedowie wzdłuż całej zatoki Wenedyjskiej. (...) 
Z mniejszych ludów siedzą w Sarmacji Gytonowie koło rzeki Vistuli, poniżej Wenedów; 
następnie Finnowie, następnie Sulonowie; niżej od nich Frugundionowie, następnie Awa-
rinowie koło głowy rzeki Vistula; niżej od nich Ombronowie, następnie Anartofraktowie, 
następnie Burgionowie, następnie Arsietowie, następnie Sabokowie, następnie Pingitowie 
i Biessowie koło góry Karpatos. Bardziej ku wschodowi od wymienionych siedzą poniżej 
Wenedów Galindowie, Sudinowie i Stawanowie aż do Alanów, niżej od nich Igulionowie, 
następnie Kostobokowie i Transmontanowie aż do gór Peukińskich.

Bessowie jednak to kasta kapłańska trackiego plemienia Satrów. Strażnicy świątyni 
Dionizosa. Pisarze antyczni lokowali ją w górach Pangajon, dziś w Grecji Pół-
nocnej. Według współczesnych badaczy mowa o Rodopach, pomiędzy Bułgarią 
a Grecją, jeszcze inni badacze umiejscowiają ją w górach Falakro. O tej świąty-
ni Herodot napisał, że: „żyją wysoko w górach okrytych śniegiem i lasami i są 
doskonałymi wojownikami. Władają oni świątynią-wyrocznią Dionizosa, która 
znajduje się na wysokim szczycie. Pomiędzy Satraów bessowie zajmują się 
przepowiedniami; kapłanka przekazuje proroctwa dokładnie tak jak w Delfach; nie 
ma żadnej różnicy”.

W ostatnich latach w środowisku bułgarskich archeologów wyłoniły się dwie hi-
potezy: pierwsza lokalizuję świątynię w Perperikonie, a druga w Belantaszu, gdzie 
również odkryto ślady świątyni Traków. Obydwie hipotezy jednak nie przystają do 
antycznych przekazów, m.in. od kronikarza Aleksandra Macedońskiego, który pi-
sał że w pobliżu była góra Orbeli (Dzisiejszy Pirin). W czasach późniejszych nazwą 
Bessów utożsamiano wszystkie plemiona trackie zamieszkujące Rodopy.

Najważniejszym ich miastem podobno była Bespara usytuowana na drodze Via 
Militaris łącząca Vindobonę (Wiedeń) z Bizantionem (Konstantynopol) lub drogę 
Serdica–Philopopol. W okresie ekspansji Cesarstwa Rzymskiego na Trację rzymia-
nie zajęli świątynie i przekazali w ręce Odrysów, spowodowało to powstanie Bess-
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sów przeciwko Rzymowi w 15 r. p.n.e. Drugie powstanie z 11 r. p.n.e. usunęło ich 
z historii, cześć uciekła do dzisiejszej Dobrudży, część przekroczyła Dunaj.

W okresie chrystianizacji Tracji język kapłanów Dionizosa był rozpoznawalny 
przez wszystkie plemiona tracke na tyle, że Biblia została przetłumaczona, znana 
jako Biblia Bessica. 

Następnie nazwę plemienną – besi prasłowianie skorygowali na Bessaces BESAKA 
(BESAKI) według zasady (BES a) i sufiksu ak: BES (a) -ak (a)� BESAK (a) lub 
BESAK (i). Jak zobaczymy później, twierdzi Boneva, nazwę plemienną Beska-
-BESKI (di) Bessie przenieśli na tereny północnych Karpat, gdy awaryjnie za-
mieszkali na zboczach Beskidu. Kolejna uwaga badacza dotyczy zbioru toponi-
micznych śladów w południowej Polsce: BES-, BIES-, BEŠ-, BIEŠ-, bis-, bis.  
W okresie wczesnosłowiańskim występują warianty przyrostków: -ANI (-ENI) 
-AKI, -ICI (-IČI): Besani, BESENI, BISENI, BESAKI, BESICI, BESIČI. W łaciń-
skowęgierskich dokumentach z tego okresu są oznaczeni jako BISSENI.
Lokalne nazwy w Transylwanii: 1. Bezeny (1181) – wieś w pobliżu Somes, 2. Beše 
(1322) – dziś V. Besha (Besa). Obszary zamieszkane przez nomadów Pieczyngów 
(Nizina Wołoska oraz częściowo Transylwania) pokrywają się z rezydencją Bessie 
w Dalmacji w VII w. (Bies, BIESIKI). Losy tychże Bessie można połączyć się  
z etnograficzną grupą Bezjak w Chorwacji, która zamieszkuje w granicach dialektu 
kajkawskiego i jest uważana za jedną z najstarszych. W XVIII-XIX w. Bezjak 
(Bezjaci) żyli w Chorwacji i Słowenii na terenie trzech obszarów:1) półwyspu 

Hipotetyczna lokalizacja Bessów (Bessoi) (https://pl.wikipedia.org/wiki/Bessowie)
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Istria w słoweńskim Przymorzu; 2) w Prigorie między Carlo-WAZ i Samoborem; 
3) w zachodniej części chorwackiej Zagorje i rzeki Sutla tam, gdzie znajduje się 
BEZYACHIYA (Bezjačija). 
Warianty nazwy: 1) Bizyak (Bizjak); 2) BAZYAK (Bazjak); 3) we włoskich do-
kumentach: Bassiaco, Basiaco, Bisiacchi, Biziacchi. Etymologia jednak nie jest do 
końca jasna. W tym miejscu przywołane są różne hipotezy: 1) od staroniemiec-
kiego słowa „przebiegły”; 2) od romańskoistrijskoego – bizgako’, plucha’; 3) od 
bize – nazwy białych płóciennych spodni; 4) od trackiego plemienia Bessi; 5) z ety-
mologii Celtów itd. Pierwsze wzmianki o Bezjak (BEZYATSI) pochodzą z 1562 r. 

„Myślę – pisze dalej Chavdar Bonev – że pochodzenie chorwackiej grupy Bezjak 
powinieno się łączyć z północnokarpackimi Wenedami (Wandalami). Przyczyny są 
następujące. Bessie ostatnio zamieszkiwali na północnych stokach Beskidu. Trzon 
ich terytorium znajdował się przy rzece Rabie (dopływ Wisły), która wypływa  
z Beskidu Wyspowego. Na początku VII w. dwie grupy plemion Wenedów, pro- Beskidu Wyspowego. Na początku VII w. dwie grupy plemion Wenedów, pro-
wadzonych przez Serbów i Chorwatów [Białych Chorwatów – J.B.] przekroczyły 
północne Karpaty i wzdłuż rzeki Cisy osiągnęły granicę Dunaju oraz Cesarstwa 
Rzymskiego. Herakliusz (610-641) podaje, iż osiedlili się na północnym wybrzeżu 
Adriatyku, pomiędzy Jeziorem Szkoderskim i półwyspem Istria. Być może grupa 
Chorwatów z Istrii była ich sąsiadami. We wczesnym okresie słowiańskim poja- słowiańskim poja-m poja-
wił się przyrostek (I) AKI. Na terytorium Chorwacji nastąpił przegłos BESIAKI� 
BEZIAKI z S� Z. 

Ziemie plemienne Bessie, którzy pozostali w Hebros, początkowo leżały między 
Macedonią i Tracją do końca III w., następnie w Rodopach. W IV-VI w. nazwa ple-
mienna Bessie jest używana jako synonim Tracji, następnie posłużyła jako podsta-
wa nazwiska: 1) Βεσουλα (od βεσσος) [W Beshevliev, Nazwy, 34]; 2) Βεσσοδεντης 
(dwukrotny βεσσο-δεντης) [Detsch. Spr., 125]. W dolinie znajduje się w miasto  
Biesłanie (Goce Dełczew). Starsza forma nazwy wsi – BESLYANE”. (…).

Zaznaczam, że starałam się streścić tylko tę część rozważań bułgarskiego badacza, 
która dotyczy dociekań na temat pochodzenia grup etnicznych Bezjaki-Bazjaki. 
Teoria, moim zdaniem, naciągana, podtrzymująca kwestionowaną hipotezę o pier-
wotnym zamieszkaniu Białych Chorwatów nad górną Wisłą. 

Szkopuł w tym, że Bezjaki i Bazgoni (Bazjaki) to odmienne grupy subregionalne. 
Na małej Istrii w wyniku różnych fal osadniczych zamieszkali: Wołosi, Bezaki/
Bezjaki, Cici, Bazgoni, Fućkowie itd. Do najbardziej spornych należy rozróżnie-
nie granicy między Wołochami (teren pod panowaniem weneckim) i Bezjakami 
(dawna część austriacka), ale o tym była już mowa: różnice w mowie, kulturze 
materialnej, architekturze, obyczajach i stroju (długość okrycia wierzchniego).  
Dla uproszczenia przyjmuje się, że Wołosi zamieszkują na zachód rzeki Rasa. 
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Ustaliliśmy już jednoznacznie, iż Bazgoni/Bazjaki posługiwali się dialektem typu 
buzeckiego, odmiennym od czakawskiego, a tym bardziej od szkotawskiego. 
Najbardziej wiarygodny w przekazie wydaje się być etnograf chorwacki Davor Ši-
šović, który prowadził badania terenowe i rozmawiał z konkretnymi mieszkańcami 
na rzeczonym obszarze. Polegam na jego zapisanej relacji: My, skąd jesteśmy, co 
nazywają nas: Wołosi, Bezaki, Cici, Bazgoni i inni... Šišović podkreśla, że różnice 
najłatwiej zauważyć na podstawie miejscowych żartów, dowcipów oraz anegdot 
świadczonych obopólnie i często złośliwie, a nawet szyderczo. Prikodrażani, to 
ludzie przybyli z różnych stron (obcy), jednak to ci, na północ od Drage, obcy po 
południowej stronie Drage zwą siebie Kuntrażani. W północnej części Istrii najbar-
dziej ogólny podział przybiera nazewnictwo Cicaria i Bazgonia. Cicaria zaczyna 
się nad torem, który biegnie na północ i wschód od trasy kolejowej Pula-Komen, 
przy granicy ze Słowenią (Socerga). Epicentrum Bazgonii – Roc i Hum, Dolny 
Porec, a ludzie w Pazin już nie nazywają siebie Bazgonami. 

Anegdota o pomysłowym Cici i oszukanym Bazgonie przedstawia scenkę kradzie-
ży rogu. Cić, nie dość, że ukradł Bazgonowi róg, to jeszcze ostentacyjnie włożył 
go sobie na głowę. Bazgon krzyczy – kradną…, kradną. Na to Cić: Tak, mogę 
postawić sobie twój róg na mojej głowie, ale nie jestem w stanie go tobie ukraść…

Mikroidentyfikacje występują nawet na terenie jednej wsi, niezależnie czy dużej, czy 
małej. Sąsiedzkie potyczki przybierają różne formy, np. „walki na taniec” nad rzeką 
Mirną. Jeśli ten z północnego brzegu rzeki przybędzie tańczyć do Kastelir, oznacza 
to, że brak mu dobrego wychowania. W odpowiedzi zastanie przebite opony…

Nawet stwierdzenie, że serbskochorwackie jery, krótki i długi, bez różnicy, prze-
kształciły się w „a”, musimy raz jeszcze podkreślić, iż Bezjak to nie Bazjak (i kropka).

W części Dalmacji pozostającej pod panowaniem weneckim Wołochów określano 
mianem Morlak, czyli „czarny Wołoch” – od koloru tradycyjnego stroju. Prager-
mańskie wahlaz „obcy” przylgnęło na początku do wszystkich Celtów – nazwa 
Wales, później przeniesiona na Celtów zromanizowanych (Walonia). Nazwę prze-
jęli Słowianie. Określali Wołochami ludność posługującą się językami romań-
skimi. Na terenie Chorwacji nazwa Vlach przestała oznaczać mówiącego gwarą 
romańską, bowiem slawizowali się dość intensywnie. Migrowali często, zachowy-
wali patriarchalną kulturę pasterską. Z kolei nazwa Bunjevac rozprzestrzeniła się 
pod koniec XVI w. wśród Wołochów przybyłych z Hercegowiny do Dalmacji 
kontynentalnej. Petar Vuković z Uniwersytetu w Zagrzebiu opublikował badania 
Buniewcy z Bački – język i tożsamość w Poznańskich Studiach Slawistycznych nr 
8/2015. Podkreśla, iż w 1557 r. odnowiono serbski patriarchat w Peci, zaś reformy  
Kościoła wyznaczyły podział na katolików i prawosławnych w sferze religijnej, 
co implikowało zmiany w obyczajowości i kalendarzu.  
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Bačka to region geograficzny i historyczny, którego granice oparte są o Dunaj  
i Cisę. Do końca I wojny należała do Królestwa Węgier, dziś południowa jej część 
należy do Serbii. Buniewcy zamieszkiwali część północną, przynależną dziś do 
Węgier. Buniewcy (znad Buny, legenda przenoszona przez franciszkanów) wywo-
dzą się z Dalmacji, następnie migrowali przez Chorwackie Przymorze na tereny 
naddunajskie. Mówią nowoszkotawskim dialektem ikawskim. Vuković uważa, 
że wywodzą się z zachodniej Hercegowiny. Buniewiec jest katolickim Wołochem. 
Prawosławny Wołoch utożsamiał się z przynależnością do narodu serbskiego.  
Wołosi wyznania katolickiego zjednoczyli się z Chorwatami. Przeważa zdanie, że 
Bunjewac wywodzi się od wołoskiego imienia Bun, a to z kolei od łacińskiego 
Bonifacius. W przypisie tekstu następuje arcyciekawe wyjaśnienie dotyczące ewo-
lucji imion wołoskich na przestrzeni wieków. Pod koniec XVII w., aby zniwelo-
wać uprzedzenia autochtonów do Wołochów, wprowadzono do obiegu Buniewca, 
którego świadomość wołoskiego pochodzenia jest znikoma lub żadna, podobnie, 
jak u Serbów dalmatyńskich i zachodniosłowiańskich – konkluduje Petar Vuković. 
Udokumentowane jest przesiedlenie 2 tys. rodzin morlackich z Szybernika na tere-
ny naddunajskie w 1608 r.
Buniewcy należą na Węgrzech do mniejszości narodowych i walczą o swoją toższ-
mość, a że posługują się dialektem szkotawskim, podobnie jak niektórzy Serbo-
wie… Kiedy po I wojne Bačkę podzielono na serbską i węgierską, wielu represjo-
nowanych Buniewców z Węgier zamieszkało po serbskiej stronie. Dlaczego o tym 
wspominam? – Wyjaśnię.

Praca doktorska Krzysztofa Ferugi Socjolingwistyczne uwarunkowania języka 
molizańskich Chorwatów, m.in. o chorwackich diasporach, powstała na Wydziale 
Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Autor omawia przemieszczanie się ludno-
ści implikowane najazdami Turków Osmańskich i wcześniejszymi niepokojami na 
Bałkanach. Według tego badacza ludność emigrowała w kilku kierunkach: przez 
wyspy i morze na Półwysep Adriatycki, wzdłuż chorwackiego nabrzeża do Istrii, 
przez rzekę Kupę i Sutlę na tereny Słowenii oraz na północ.
Z kierunku zachodniego Chorwaci wędrowali do zachodnich Węgier i Dolnej Au-
strii, Słowacji oraz Moraw. Południowi Słowianie migrowali już od 1493 r. (bitwa 
na Krbawskim Polu). W 1515 r. odnotowano obecność osadników chorwackich 
w okolicach Eisenstadt. Burgenlandzcy Chorwaci osiedlili się w 1533 r. na tere-
nie ówczesnych zachodnich Węgier. W 1578 r. tereny przygraniczne z Osmana-
mi przekształcono w Pogranicze Wojskowe. Ludność posługująca się dialektami 
szkotawskimi wypierała na zachód osadników mówiących gwarami czakawskimi 
i ikawskimi. Chorwaci na Węgrzech, w zależności od miejsca zamieszkania, okre-
ślają się jako: i tu następuje długa lista, w tym pojawiają się m.in. Buniewcy. Jedne 
osady uznawane są za czakawskie, inne za szkotawskie, jeszcze inne za kajkaw-
skie. Od XV w. grupa emigrantów chorwackich, najliczniejsza w 1686 r., zasiedliła 
Bačkę do serbskiej granicy Wojwodiny. 
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Leon Wyczółkowski, Szymon 
Tatar z Zakopanego, 1908, wł. 
Muzeum Okręgowe im. Leona 
Wyczółkowskiego w Bydgosz-
czy, fot. Wojciech Woźniak

Leon Wyczółkowski, Popiersie górala, 1904, wł. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy, fot. Wojciech Wożniak
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Wydaje się, iż poza datowanymi dokumentami, kwestie migracji ludności bałkań-
skiej, szczególnie w kierunku równoleżnikowym, ze wschodu na zachód i odwrot-
nym, pozostają w sferze mniej lub bardziej przemyślanych hipotez, dla których 
znaczną podporą jest badanie języka. 
Wyniki analiz naukowców uzależnione bywają jednak od przynależności narodo-
wej, etnicznej, ideologicznej. Etnocentryzm, najwyraźniej, zagościł na długo – jako 
„styl” nauk historycznych, aczkolwiek uwrażliwia poszukującego na niuanse, pro-
wokuje do samodzielnych badań i być może odkrywczych wniosków.

Penetracje „bałkańskie” chwilowo zawieszam, bowiem trudno uwierzyć, spoglą-
dając na mapę Europy z domyślnym rozmieszczeniem nazwiska – od Syberii aż 
po Istrię – że Bazjak z Livade nie ma nic wspólnego z osobami o nazwisku ���як 
w Tatarstanie czy w Republice Komi. W którym momencie dziejów pochwycić tę 
nić, tę linę, która się wije w różnych kierunkach, ale zerwać nie daje, jakby była 
istotą żywą i rozumną.

Nazwisko ���як w internetowej wyszukiwarce ukraińskiej: Kiev Oblast = 22, Kiev 
= 12, Lviv = 2, Luhansk = 2, Zhytomyr = 2, Kherson = 1, Ternopil = 1, Zaporizhia = 1

Базякова Наталья Васильевна, Родил�сь в 1885 г., Т�т�рст�н, Черем��нский 
р-н, с. Ив��кино; кря�енк�; середнячк�.. Прожив�л�: с. Аккиреево.  
Арестов�н� 14 м�я 1932 г., Приговорен�: Особое совещ�ние коллегии ОГПУ 
ТАССР 7 февр�ля 1933 г., обв.: по ст. 58-11. («член ИПЦ, религио�н�я �гит�ция»).  
Приговор: 3 год� ссылки в К���хст�н. Ре�билитиров�н� 21 сентября 1989 г., 
Источник: Книга памяти Республики Татарстан

Bazjakowa Natalia V., urodzona w 1885 r., powiat Tatarstan, Cheremshansky  
z. Ivashkin; rolnicza średniaczka (poniżej 10 ha), aresztowana 14 maja 1932, Spe-
cjalne posiedzenie Kolegium OGPU Tatarstanu 7 lutego 1933 r.,: na podstawie art. 
58-11. („Członek IPC, [Prawdziwa Prawosławna Cerkiew], religijna agitacja”). 
Skazana: 3 lata zesłania w Kazachstanie. Zrehabilitowana 21 września 1989, Źró-
dło: Księga Pamięci Republiki Tatarstanu

Иван Андреевич Базяк, Родился в 1885 г., г. К���нь; ст. м�стер турбинного 
��л�, �-д № 40.. Прожив�л: г. К���нь.
Арестов�н 3 �вгуст� 1933 г.
Приговорен: Коллегией ОГПУ ТАССР 25 февр�ля 1934 г., обв.: по ст. 58-10.

Ukraine 458
Russia 73
Belarus 9
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Приговор: 3 год� ИТЛ # ��менен н� 3 год� ссылки в К�релию. Ре�билитиров�н 
29 янв�ря 1963 г.
~ Источник: Книга памяти Республики Татарстан

Iwan Bazjakow A., urodzony w1885 r., Kazań, mistrz w elektrowni, ofiara repre-
sji sowieckiego reżimu, Aresztowany 3 lipca 1933 r. 
Skazany: Kolegium OGPU Tatarstanu 25 lutego 1934 na podstawie art. 58-10.
Wyrok: 3 lata gułagu zamienione na 3 lata zsyłki w Karelio (półwysep nad Morzem 
Białym)
Zrehabilitowany: 29 stycznia 1963 r. 
Źródło: Księga Pamięci Republiki Tatarstanu

Базяк Евгения Михайловна, Родил�сь в 1932 г., Приговорен�: Особое 
совещ�ние при МВД СССР СССР в 1945 г., Приговор: Высл�н� н� 
спецпоселение в сост�ве семьи, Источник: Книг� п�мяти Республики Коми

Bazjak Eugenia M., urodzona w 1932 r., Skazana: Specjalne posiedzenie w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych ZSRR w 1945 r., za zabronioną agitację religijną; 
Wyrok: zsyłka resocjalizacyjna w wybranej odpowiednio rodzinie w Komi, 
Źródło: Księga Pamięci Republiki Komi

Republika Komi. Od lat 30. do 50. XX w. obszar republiki był ważnym punktem na mapie radziec-
kiego systemu obozów – GUŁag-ów. Część ówczesnych obozów funkcjonuje do dziś jako więzienia 
lub kolonie karne. Autonomia utworzona została 22 sierpnia 1922, kiedy to zorganizowano Komi-
-Zyriański Obwód Autonomiczny. Tworzenie autonomicznych jednostek terytorialnych dla mniej-
szości narodowych było częścią polityki tzw. korienizacji, tj. przyznawania autonomii mniejszościom 
narodowym zamieszkującym obszary dawnego Imperium. Obwód istniał do 5 grudnia 1936. Wtedy 
to zmieniono status tej autonomicznej jednostki administracyjnej – podniesiono jej rangę i poszerzono 
zakres autonomii, tworząc Komijską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę Radziecką. Komijska 
ASRR została zlikwidowana w 1990 na fali zmian związanych z rozpadem ZSRR. Jej prawną konty-
nuacją jest obecna Republika Komi.

Tatarstan. Republika położona ok. 800 km na płd.-wsch. od Moskwy, między Wołgą i Kamą,  
a na wschodzie sięga Uralu. Około 70% ludności Tatarstanu urodziło się już na terenie Republiki, z 
tego 53,2% to Tatarzy, a 39,7% Rosjanie. [We wcześniejszych dokumentach Idel-Ural, między rze-
kami Wołgą (Idel, Itel) i Ural (Jaik).
Powstanie autonomicznej republiki Idel-Ural ze stolicą w Kazaniu [późniejszy Tatarstan] ogłoszono 
12 grudnia 1917 r. Proklamował ją II Wszechrosyjski Muzułmański Zjazd w Kazaniu. Republika 
miała z założenia charakter ponadnarodowy i początkowo wyłącznie islamski. W jej obrębie miały się 
znaleźć terytoria zamieszkiwane przez Tatarów, Baszkirów i inne muzułmańskie narody oraz grupy 
etniczne środkowego Powołża i Uralu. Z czasem w republice na sile przybrały tendencje niepodle-
głościowe. W kwietniu 1918 Republikę opanowały oddziały Armii Czerwonej, jednak w lipcu bol-
szewików wyparły oddziały Korpusu Czechosłowackiego. Pod koniec 1918 została ponownie zajęta 
przez Armię Czerwoną, a na jej miejsce proklamowano Tatarsko-Baszkirską Republikę Radziecką. 
Komitet Niepodległości Idel-Uralu, powołany na emigracji w roku 1928, wysunął koncepcję konfe-
deracji Idei-Uralu z Turkiestanem.
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Idel-Ural – autonomiczna republika rosyjska w Europie Wschodniej, istniejąca w latach 1917-1918, 
w początkowym okresie wojny domowej w Rosji. Nazwa pochodzi od położenia między rzekami 
Wołgą – zwaną przez Tatarów Idel – a Uralem. Pomimo silnych tendencji niepodległościowych re-
publika nigdy oficjalnie nie funkcjonowała jako niezależne państwo. I Wszechrosyjski Muzułmań-
ski Zjazd w Moskwie proklamował w 1917 roku powstanie Narodowo-Kulturowej Muzułmańskiej 
Autonomii Turecko-Tatarskiej w Rosji Wewnętrznej i na Syberii. II Wszechrosyjski Muzułmański 
Zjazd w Kazaniu proklamował powstanie autonomicznej republiki Idel-Ural, wchodzącej w skład 
Rosji Radzieckiej. Republika miała z założenia charakter ponadnarodowy i początkowo wyłącznie 
islamski. W jej obrębie miały się znaleźć terytoria zamieszkiwane przez Tatarów, Baszkirów i inne 
muzułmańskie narody oraz grupy etniczne środkowego Powołża i Uralu. Z czasem w republice na sile 
przybrały tendencje niepodległościowe. Chęć do współtworzenia republiki wyrazili także niektórzy 
przedstawiciele Niemców Wołżańskich oraz kilku prawosławnych narodów ugrofińskich. Powstanie 
republiki ogłoszono 12 grudnia 1917. Jej stolicą został Kazań a jedynym prezydentem Sadrí Maqsudí 
Arsal. W kwietniu 1918 Republikę opanowały oddziały Armii Czerwonej, jednak w lipcu bolszewi-
ków wyparły oddziały Korpusu Czechosłowackiego. Pod koniec 1918 republika została ponownie 
zajęta przez Armię Czerwoną a na jej miejsce proklamowano Tatarsko-Baszkirską Republikę Ra-
dziecką, rozdzieloną później na Tatarską i Baszkirską ASRR.

W okresie II wojny światowej Niemcy po ewentualnym pokonaniu ZSRR, miały w zamyśle utworzyć 
satelickie państwo Idel-Ural i poszerzyć jego granice o terytoria zamieszkiwane przez w większości 
prawosławne ludy ugrofińskie i tureckie: Udmurtów, Czuwaszy i Maryjczyków.

https://www.google.pl/search?q=Idel+Ural&client
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PROMETEIZM I „PROMETEUSZ” W WARSZAWIE

Prometeizm – to ruch polityczny i intelektualny w Europie w okresie międzywojennym (1921-1939) 
skierowany politycznie przeciwko ZSRR, mający na celu doprowadzenie do przemian niepodległo-
ściowych wewnątrz tego państwa, dokonanych przez narody, którym w latach 1918-1921 narzucono 
siłą system radziecki i w efekcie do rozsadzenia ZSRR na poszczególne państwa. Ruch prometejski 
koordynował i wspierał materialnie w latach 1992-1939 działania niektórych emigracyjnych rządów 
i organizacji niepodległościowych narodów podbitych przez Związek Radziecki. Powstał w znacznej 
mierze dzięki działaniom Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej na Emigracji w Warszawie i Paryżu. 
W 1926 r. w Paryżu założono organizację „Prometeusz”. Działalność w Warszawie: Jedną z instytu-
cji, które wspierały ten ruch i powstały w jego ramach i na jego potrzeby był między innymi: Instytut 
Wschodni w Warszawie. Ruch prometejski współpracował także z Instytutem Naukowo-Badawczym 
Europy Wschodniej w Wilnie, tam jednak współpraca ograniczała się do kształcenia oficerów Oddzia-
łu II w zamian za wsparcie finansowe Instytutu. (http://pl.wikipedia.org/wiki/Prometeizm_(polityka)

Ruch prometejski, choć jego pierwszy etap zaczął się w czasie wojny z bolszewikami, 
a marszałek Józef Piłsudski prowadził prace przygotowawcze nawet z Sulejówka, mógł 
jednak rozwinąć się dopiero po zamachu majowym. (…) Jak pisał mjr Edmund Charaszkie-
wicz, szef Ekspozytury 2 II Oddziału Sztabu Generalnego: „Treścią podstawową koncepcji 
prometejskiej jest walka z każdym ustrojem Rosji imperialistycznej o zdobycie wolności 
narodów i utworzenie na terenach etnicznie nierosyjskich, obejmujących baseny bałtyc-
ki, czarnomorski i kaspijski, szeregu państw niepodległych, stanowiących wspólny front 
obrony przed agresją rosyjską”. Miało temu służyć wspomaganie ruchów narodowych  
w Sowietach. W 1927 r. działalnością prometejską zajęły się systematycznie dwa ośrodki: 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni, którego kierownictwo w 1930 r. 
 objął płk Tadeusz Schaetzel, szef II Oddziału Sztabu Generalnego (1926–1929), oraz 
Ekspozytura 2 tegoż Oddziału. Po zawarcia paktu o nieagresji z Sowietami całą działal-
ność, łącznie z administracją, funduszami, skoncentrowano w Ekspozyturze 2. Liczyła ona  
40 pracowników i prawie wszyscy zajmowali się tą problematyką, mimo że formalnie po-
wierzono ją Sekcji „Wschód”. Ekspozyturę 2 powołano w 1926 r. na bazie dotychczaso-
wego Wydziału Akcji Wywrotowej „U”. Zadania zbliżone do Ekspozytury 2 w II Oddzia-
le Sztabu Generalnego spełniały także: Służba IIB – kontrwywiad (sekcje: B-r – Rosja;  
B-u – Ukraina, Białoruś, Kozacy dońscy i kubańscy, Daleki Wschód; B-k – Kaukaz, Ta-
tarzy, Ugrofinowie, Bliski Wschód) oraz Służba Narodowości – wywiad w środowisku 
prometejskim. (…) Akcja prometejska rozwijała się na trzech płaszczyznach: naukowo-
-wydawniczej, politycznej i wojskowo-wywiadowczej. Działalność polityczna: Głównym 
celem polskim było zjednoczenie emigracji kaukaskich i powołanie organizacji międzyna-
rodowej, która dawałaby polityczną legitymizację akcji wojskowej i propagandowej. Już  
w latach 1924–1926 odwiedzili Marszałka w Sulejówku politycy gruzińscy: Noe Ramiszwi-
li, E. Gegeczkori i Nikola Czheidze oraz przywódca Tatarów Krymskich Cafer Seydahmet. 
Raport z czerwca 1925 r. Artura Knolla, ambasadora RP w Stambule, dobrze ukazuje cele 
polityczne Piłsudskiego. Planowano wówczas: – powołanie stowarzyszenia kulturalnego, 
które wyselekcjonowałoby współpracowników dla ruchu prometejskiego spośród działa-
czy kaukaskich i tatarskich; – pozyskanie poparcia azerskiej partii Musawat, mienszewi-
ków gruzińskich i wnuka Szamila Saida; – utworzenie Związku Wyzwolenia Kaukazu,  
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łączącego Gruzinów, Azerów i Gorców; – zasady Związku powinny obejmować: utworze-
nie federacji całego Kaukazu, sojusz z Turcją i Persją, poparcie Rzeczypospolitej, pomoc  
w wyzwoleniu Ukrainy; – Związek przeszedłby do akcji powstańczej, także na Ukrainie  
i w Turkiestanie, w przypadku zamachu stanu w Moskwie; – utworzenie kadrowej organiza-
cji współpracującej z polskim attaché wojskowym w Stambule i Teheranie, a nawet w Mo-
skwie oraz tureckim sztabem generalnym. Wysiłki Knolla zakończyły się jednak niepowo-
dzeniem, gdyż nie potrafił przyciągnąć reprezentatywnych działaczy, tylko hochsztaplerów 
politycznych lub ludzi bez poparcia emigracji (Assatiani, Sułtanow, Kantimirow). Główną 
rolę w akcji zjednoczeniowej odegrali: płk. Tadeusz Schaetzel, oficer II Oddziału miano-
wany w 1924 r. attaché wojskowym w Stambule. Na polecenie Piłsudskiego miał wejść  
w kontakt z przywódcami emigracji kaukaskich, krymskiej, Idel-Uralu i Turkiestanu; Tade-
usz Hołówko wysłany w 1925 r. przez MSZ do Paryża, by podjąć negocjacje z petlurow-
cami i Gruzinami. Latem 1926 r. Schaetzel i Hołówko doprowadzili do utworzenia ciała 
politycznego pod nazwą Komitetu Niepodległości Kaukazu. Z Komitetem Niepodległo-
ści Kaukazu współpracował Związek Narodowy Turkiestanu, który miał swoją siedzibę 
w Stambule. Jego przewodniczący Mustafa Czokaj utrzymywał kontakt z Ambasadą RP 
w Teheranie i wszedł w skład redakcji miesięcznika Promethée. Współpracowano rów-
nież z powołanym w 1928 r. na emigracji Komitetem Niepodległości Idel-Uralu (Tatarzy 
i Baszkirzy między Wołgą a Uralem), który wysunął koncepcję konfederacji Idei-Uralu  
z Turkiestanem. W 1927 r. utworzono Ligę Prometejską Narodów Ujarzmionych przez Ro-
sję. Centrum Ligi oficjalnie znajdowało się w Warszawie. Liga wybierała Radę składają-
cą się z przedstawicieli narodów członkowskich, a Rada – Prezydium. Przewodniczącym 
został działacz ukraiński prof. Smal-Stocki, a jego zastępcami: Abchaz L. Salakaja oraz 
Gruzini Serge Mdivani i Giorgi Nakaszydze (w 1933 r.), wykładowca Instytutu Wschod-
niego. W skład Prezydium weszli: Osetyniec Barasbi Baytugan, Mehmed Rasulzade, Kon-
rad Imnadze, a sekretarzami zostali Baziak i Balo Bilatti. Punkt 4. Statutu Ligi definiował 
jej zadanie: „Prowadzić prace przygotowawcze do utworzenia wspólnego frontu narodów 
ujarzmionych dla przyszłych powstań narodowych w celu wyzwolenia”. W Komunika-
cie nr 2 Prezydium Ligi z kwietnia 1934 r. twierdzono: „Celem ruchu prometejskiego jest 
wspólne powstanie przeciwko Rosji”. W marcu 1933 r. prof. Julian Makowski przedstawił 
projekt powołania Konfederacji Kaukaskiej opierając się na trzech centrach narodowych: 
gruzińskim, azerskim i Gorców. Tekst układu został opublikowany w Brukseli 14 lipca 
1934 r. Przewidywał on wspólną Konstytucję, Trybunał, granicę celną i polityczną, armię 
złożoną z trzech armii narodowych oraz Radę powoływaną przez trzy centra narodowe, 
która wybierałaby Prezydium. Działalność wojskowa i wywiadowcza: Jesienią 1922 r.  
w związku z planami pomocy dla przygotowywanego powstania antysowieckiego w Gru-
zji przybyło do Polski 6 generałów, 36 oficerów i 48 podchorążych. Część z nich przyjęto 
do szkół wojskowych. Gruzińscy wojskowi zostali pierwszymi oficerami kontraktowymi  
w Wojsku Polskim. W 1926 r. na takich samych zasadach przyjęto 5 oficerów azerskich 
oraz 8 Gorców, czyli Czeczenów i innych. Oprócz tego oficerami kontraktowymi byli 
Ukraińcy z obozu Symona Petlury. Celem tej akcji było przygotowanie kadr dla przyszłych 
armii narodowych. W sumie w okresie międzywojennym w Wojsku Polskim służyło 170 
oficerów kontraktowych. Na przełomie 1938 i 1939 r. w Wojsku Polskim było 51 Gruzi-
nów, 40 Ukraińców-petlurowców, 8 Gorców i 5 Azerów. Stworzono też w stanie kadro-
wym sztaby generalne: ukraiński i kaukaski. Pierwszy tworzono w latach 1926-1936, jako 
Biuro Studiów Wojskowych. Składał się on z trzech wydziałów: organizacja i mobilizacja, 
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wywiad i kontrwywiad, propaganda na Ukrainie i wśród 
emigracji (…). II wojna światowa położyła kres działalności 
prometejskiej, a jej aktywa w dużej mierze przejęły Niemcy, 
zwłaszcza po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 
r. (Nowe Państwo 4(62)/2011 http://jozefdarski.pl/6674-
-ruch-prometejski) 

Komitet organizacyjny Klubu „Prometeusz” powołano 
jesienią w 1928 roku z inicjatywy ukraińskiego emigran-
ta Isaaka Baziaka, który na krótko przed tym przybył do 
Warszawy z Francji, gdzie brał udział w organizacji podob-
nego klubu pod nazwą „Niepodległość”. Do składu komi-
tetu weszli przedstawiciele grup emigracyjnych z Ukrainy, 
Azerbejdżanu, Gruzji, Kubania, Północnego Kaukazu, 
Turkiestanu oraz narodów turecko-tatarskich znad Wołgi  
i z Krymu. Przewodniczącym Komitetu wybrano prof. Ro-
mana Smal-Stockiego. Z Ukraińców byli w nim jeszcze Jurij 
Kyrkyczenko oraz inicjator sprawy Isaak Baziak. Komitet 

opracował Statut „Stowarzyszenia Klub Prometeusz w Warszawie”, który został zatwier-
dzony przez Komisariat Rządu m. st. Warszawy 31 listopada 1928 roku. Bezpośrednimi 
założycielami Klubu byli ukraińscy emigranci R. Smal-Stocki, J. Kyrkyczenko Mykoła 
Kowałewski. W maju 1929 r. do tego statutu wprowadzono zmianę – w poczet człon-
ków przyjęto przedstawicieli Donu. Od tego czasu zbiorowymi członkami Klubu były:  
Azerbejdżan, Don, Gruzja, Idel-Ural, Kubań, Północny Kaukaz i Ukraina.

Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się w Warszawie 7 grudnia 1928 r. Został wybrany 
zarząd Klubu, do którego zgodnie ze statutem weszli przedstawiciele wszystkich wymie-
nionych nacji. Prezesem Klubu został R. Smal-Stocki, zastępcami – Józef Sałakaja (Gruzja) 
i Mustafa Bej Wekili (Azerbejdżan), sekretarzem – Isaak Baziak, a skarbnikiem – Pawło 
Sulatycki (Kubań). Członkami zarządu zostali wybrani: Michał Frołow (Don), Ayaz Ischa-
ki (Idel-Ural), książę Roston Kazbek (Gruzja), Wołodymyr Salski (Ukraina) i Sulejman 
Metzuk (Północny Kaukaz; wybrano także trzech członków rezerwowych). Do komisji re-
wizyjnej weszli: Barsabi Bajtuhan (Północny Kaukaz), Józef Czeczełaszwili (Gruzja) oraz 
Petro Sikora (Kubań). W 1934 r. Smal-Stocki został ponownie wybrany prezesem „Prome-
teusza”, a do zarządu od Ukraińców weszli Isaak Baziak i Andrij Kryżaniwski. (…) W 1929 
r. Klub „Prometeusz” liczył 27 członków rzeczywistych. Ukraina miała 11 członków; prócz 
wymienionych, reprezentowali wówczas jeszcze: Marko Bezruczko, Iwan Inożarski, My-
koła Kowalski, Mykoła Myronowycz i Wsewołod Zmijenko. Inne nacje miały w organiza-
cji odpowiednio: Azerbejdżan – jednego członka, Don – 1, Gruzja – 6, Idel-Ural – 2, Kubań 
– 3, i Północny Kaukaz – 3. Prócz tego członkami honorowymi, szczególnie zasłużonymi 
dla Stowarzyszenia, było 17 wybitnych osobistości spośród Polaków; m.in. Jan Baudo-
uin de Courtenay, Marceli Handelsman, Janusz Jędrzejewicz, Julian Kaden-Bandrowski, 
Adam Koc, Aleksander Lednicki, Stanisław Siedlecki, Stanisław Stępowski, Andrzej Strug,  
Stanisław Thugutt, Leon Wasilewski, Julian Wołoszynowski. Zarząd Klubu miał pra-
wo przyjąć także tzw. stałych i niestałych gości. Statut „Prometeusza” dawał szerokie 
możliwości działania. Klub korzystał z wszelkich prerogatyw osoby prawnej – mógł  

II Rzeczpospolita wobec ruchu 
prometejskiego, Wojskowe Teki 
Archiwalne, t. 4, red. Paweł Li-
bera, Warszawa 2013, okładka
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posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz obracać nim. Prócz składek środki na działal-
ność pochodziły z dochodów z koncertów i odczytów, dobrowolnych ofiar oraz wpłat otrzy-
manych od różnych instytucji. Wpisowe dla członków i stałych gości wynosiło 5 złotych 
i tyleż roczna składka. Klub miał prawo organizować odczyty, przedstawienia, koncerty, 
wycieczki, zakładać szkoły, czytelnie, biblioteki, towarzystwa dobroczynne, wydawnictwa, 
otwierać biura informacyjne itp. Terenem działalności „Prometeusza” była Warszawa, jego 
siedziba mieściła się przy Alejach Jerozolimskich 7 m. 11.

Podstawową metodą pracy były spotkania członków i gości, na które przygotowywano 
odczyt na wybrany temat. Zbiórki odbywały się w czwartki, na sezon letni lipiec-wrzesień 
były zawieszane. W pierwszym sezonie, który zaczął się dopiero w styczniu 1929 roku, 
odbyło się 12 odczytów. (…)
W październiku 1929 roku z pierwszym wykładem wystąpił prof. Ołeksander Łotocki. 
Przedstawił on referat pt. Podstawy ukraińskiej polityki państwowej. Na jednym z listo-
padowych spotkań dr P. Sulatycki wygłosił odczyt na temat Kubań i jego dążenie naro-
dowo-państwowe. Na grudniowych spotkaniach dr M. Wekili wygłosił odczyt pt. Walka 
Azerbejdżanu o niepodległość, a dr M. Kowałewski mówił na temat Sytuacja polityczna na 
Ukrainie. W styczniu 1930 roku w Klubie „Prometeusz” odbył się odczyt M. Sajdameta na 
temat Ruch narodowy Tatarów krymskich. W lutym temat Kaukaz zaprezentował Kawta-
radze, a Ruch wyzwoleńczy Tatarów Idel-Uralu i panturanizm – A. Ischaki. Były to, co zro-
zumiałe, tematy dotyczące ruchów niepodległościowych, powrotu do ojczyzny i budowy 
własnych, niezależnych od Rosji, państw.

Na spotkaniach wszyscy mieli możliwość opowiedzieć o ważnych dla siebie sprawach. Dla 
niektórych mniejszych grup emigracyjnych była to jedyna możliwość zorganizowanego 
życia. Tak na przykład w maju 1932 r. sekcja górali Północnego Kaukazu zorganizowała 
obchody rocznicy proklamowania swojej niepodległości. Niektóre zebrania były poświęco-
ne wybitnym postaciom wymienionych narodów. (…)

W listopadzie 1936 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Ligi „Prometeusz”, 
to jest przedstawicieli wszystkich prometejskich narodów – Azerbejdżanu, Donu, 
Gruzji, Idel-Uralu, Ingrii, Karelii, Komi, Krymu, Kubania, Północnego Kaukazu, 
Turkiestanu i Ukrainy, w tym Tatarów krymskich i nadwołżańskich. Powyższe 
gremium zebrało się by zaprotestować przeciwko przepisom nowej sowieckiej 
konstytucji. Protestowano także przeciwko systematycznej rusyfikacji i przy-
musowej denacjonalizacji, nieuznawaniu żadnych praw narodów Donu, Ingrii  
i Kubania, przeciwko wysiedleniom Karelów na Syberię, przeciwko rozczłonko-
wywaniu terytoriów wielu narodów oraz sprowadzenia ich do poziomu jednostek 
administracyjnych. (Oprac. na podstawie Emilian Wiszka, strona Ukraińskiego 
Towarzystwa Historycznego w Polsce).

Odsyłam też do wspomnianego źródła: Mjr Charaszkiewicz Edmund, Paryż, dnia 
12 lutego 1940 roku Paryż 161 bis de la Convention Hotel „Ceres” Zagadnie-
nie prometejskie (Referat uzupełniający), Zbiór dokumentów ppłk. Edmunda  
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Charaszkiewicza, oprac., wstęp i przypisy Andrzej Grzywacz, Marcin Kwiecień, 
Grzegorz Mazur, Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowe-
go, Kraków 2000.

Zaskakujący, naiwny idealizm „Prometeuszy”, ale cóż samo imię Prometeusz 
zobowiązuje. Ruch miał charakter polityczny. Włączenie działań prometejskich  
w prace wywiadu i kontrwywiadu wojskowego odebrało ruchowi zarówno auten-
tyczność, jak i samodzielność. 

Базяк Исаак Григорьевич, Isaak Baziak, 
urodził się w 1887 r. w Kijowie, zm. 28 lutego 
1967 r. w Nowym Jorku. Jako ukraiński dzia-
łacz narodowy należał do emigracyjnego ruchu 
prometejskiego.
Ukończył szkołę felczerską w Kijowie. Praco-
wał w jednym z miejscowych szpitali, jako sa-
nitariusz. Od 1910 r. znajdował się pod nadzo-
rem służb carskich, był działaczem Ukraińskiej 
Partii Socjalistów-Rewolucjonistów. Wszedł  
w skład Komitetu Centralnego Partii. Współ-
wydawał nielegalną gazetę „�оротьб�”.  
W latach 1917-1918 był członkiem Ukraiń-
skiej Centralnej Rady w Kijowie. Jednocze-
śnie działał w Galicyjsko-Bukowińskim Ko-
mitecie Samopomocy. Prowadził również w 
liście ukraińskiej Socjalistyczno-Rewolucyjnej 
Międzynarodówkowej w dzielnicy Woroneżu. 
Współpracował przy formowaniu Ukraińskich 
Strzelców Siczowych. W 1920 r. wyemigro-
wał do Austrii, a następnie do Czechosłowacji.  
Od 1923 r. mieszkał w USA. Zajmo-
wał się organizacją ukraińskich szkół  
i pomocy dla uchodźców w Euro-
pie. Następnie przyjechał do Francji.  
W Paryżu stworzył Klub „Niepodległość”. Or-
ganizował pogrzeb Semena Petlury. Przeniósł 
się do Warszawy. Jesienią 1928 r. stanął na czele 
komitetu organizacyjnego, który powołał Klub 
„Prometeusz”. Do 1 września 1939 r. wchodził 
w jego skład. Okres II wojny światowej i pierw-
sze lata powojenne spędził w Niemczech. Od 
1957 r. [1950 – J.B.] ponownie żył w USA.

Odpowiedź z Ukraińskiego 
Historycznego Archiwum 
Państwowego o braku danych 
w zasobach na temat rodziny 
Isaaka Baziaka

Name: Isaak Baziak
Civil: 23 Jan 1950

U.S. Subject Index to Correspondence and Case Files of 
the Immigration and Naturalization Service, 1903-1959
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Odezwa Józefa Piłsudskiego do wszystkich mieszkańców Ukrainy: 
„Wojska Rzeczypospolitej Polskiej na rozkaz mój ruszyły naprzód, wstępując głęboko 
na ziemie Ukrainy. Ludności ziem tych czynię wiadomem, że wojska polskie usuną  
z terenów, przez naród ukraiński zamieszkałych, obcych najeźdźców, przeciwko 
którym lud ukraiński powstawał z orężem w reku, broniąc swych sadyb przed gwałtem, 
rozbojem i grabieżą.
Wojska polskie pozostaną na Ukrainie przez czas potrzebny poto, by władze na zie-
miach tych mógł objąć prawy rząd ukraiński. Z chwilą, gdy rząd narodowy Rzeczypo-
spolitej Ukraińskiej powoła do życia władze państwowe, gdy na rubieży staną zastępy 
zbrojne ludu ukraińskiego, zdolne uchronić kraj ten przed nowym najazdem, a wolny 
naród sam o losach swoich stanowić będzie mocen - żołnierz polski powróci w granice 
Rzeczypospolitej Polskiej, spełniwszy szczytne zadanie walki o wolność ludów.
Razem z wojskami polskiemi wracają na Ukrainę szeregi walecznych jej synów pod 
wodzą Atamana Głównego Semena Petlury, które w Rzeczypospolitej Polskiej znala-
zły schronienie i pomoc w najcięższych dniach próby dla ludu ukraińskiego.
Wierzę, że naród ukraiński wytęży wszystkie siły, by z pomocą Rzeczypospolitej Pol-
skiej wywalczyć wolność własną i zapewnić żyznym ziemiom swej ojczyzny szczę-
ście i dobrobyt, któremi cieszyć się będzie po powrocie do pracy i pokoju.
Wszystkim mieszkańcom Ukrainy bez różnicy stanu, pochodzenia i wyznania woj-
ska Rzeczypospolitej Polskiej zapewniają obronę i opiekę.

http://pilsudski.org.uk/archiwa/skan_powiekszenie.php?nrar=709&fondpath 
=709-001&folderpath=709-001-011&pic=709-001-011-006.jpg&title
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Wzywam naród ukraiński, i wszystkich mieszkańców tych ziem, aby niosąc cierpli-
wie ciężary, jakie trudny czas wojny nakłada, dopomagali w miarę sił swoich wojsku 
Rzeczypospolitej Polskiej w jego krwawej walce o ich własne życie i wolność”.

 
JÓZEF PIŁSUDSKI, Wódz Naczelny Wojsk Polskich. 

26 kwietnia 1920 r., Kwatera Główna 

Umowa warszawska – tajna umowa międzynarodowa między Rzecząpospolitą Polską (II RP)  
a Ukraińską Republiką Ludową zawarta w 1920 w Warszawie, w czasie wojny polsko-bolszewic-
kiej. Rząd polski uznał w niej istnienie URL i zrezygnował z roszczeń do ziem sięgających grani-
cy Polski z 1772. Rząd URL uznał granicę polsko-ukraińską na Zbruczu i przecinającą Wołyń na 
wschód od Zdołbunowa (pozostawiając Równe i Krzemieniec po stronie polskiej) i dalej na północ 
do linii Prypeci. Oznaczało to zrzeczenie się przez Ukrainę terenów leżących na zachód od określonej  
w umowie linii granicznej. Oba kraje zobowiązały się do niezawierania umów międzynarodowych skie-
rowanych przeciw sobie oraz gwarantowały prawa ukraińskiej ludności w Polsce i polskiej na Ukrainie. 
Ze strony polskiej umowę podpisał kierownik ministerstwa spraw zagranicznych Jan Dąbski, ze strony 
ukraińskiej kierownik ministerstwa spraw zagranicznych, przewodniczący delegacji URL na rozmowy  
z Polską toczone od jesieni 1919 r. – Andrij Liwycki. Częścią umowy była konwencja wojskowa  
z 24 kwietnia 1920 r., która rozpoczęła współpracę militarną obu krajów przeciw bolszewickim wojskom 
na terenie Ukrainy. Umowa była tajna, z wyjątkiem opublikowanego w Monitorze Polskim aktu uznania 
państwowego Ukraińskiej Republiki Ludowej i dyrektoriatu Symona Petlury jako rządu Ukrainy. 12 paź-
dziernika 1920 r. w Rydze delegacja polska podpisała zawieszenie broni w wojnie polsko-bolszewickiej, 
uznając jako stronę nie tylko RFSRR, ale i USRR, co oznaczało wycofanie uznania dyplomatycznego 
Ukraińskiej Republiki Ludowej. Traktat ryski, zawarty ostatecznie 18 marca 1921 r. potwierdzał uznanie 
USRR jako państwa ukraińskiego, a tym samym anulował postanowienia umowy warszawskiej.

Trzeba pamiętać, że na początku lutego 1921 r. na terenie Polski oprócz jeńców so-
wieckich znajdowało się około 30 tysięcy internowanych wojskowych z oddziałów 
Ukraińskiej Republiki Ludowej atamana Symona Petlury (15,3 tys.), oddziałów gen. 
Stanisława Bułak-Bałachowicza (6,7 tys.), gen. Borysa Peremykina (6,2 tys.) i esau-
ła Wadima S. Jakowlewa (1,5 tys.) oraz trudna do określenia liczba uchodźców cy-
wilnych, głównie pochodzenia ukraińskiego. Niewielka część internowanych uciekła  
z obozów do Czechosłowacji i Niemiec. Petlura, po wycofaniu międzynarodowego 
uznania Ukraińskiej Republiki Ludowej, przebywał w Polsce, ukrywany przez Hen-
ryka Józewskiego i Stanisława Stempowskiego, za wiedzą władz polskich. Został 
zmuszony do opuszczenia naszego kraju 31 grudnia 1923 r. Przebywał na emigracji 
kolejno w Budapeszcie, Wiedniu, Genewie i w Paryżu. Został tam zamordowany przez 
zamachowca Szolema Szwarcbarda 25 maja 1926 r. Symona Petlurę pochowano na 
paryskim cmentarzu Montparnasse. Uroczystość rocznicy śmierci Petlury we Lwowie 
odbyła się w maju 1937 r., w Łuhowym Ogrodzie. W przygotowaniach i uroczystości 
brali udział emigranci skupieni w oddziale UKC, oddziale Związku Ukrainek Emigran-
tek oraz Klubie Ukraińskich Emigrantów. O dorobku zmarłego mówił Isaak Baziak.  
Po kilku dniach – 30 maja – w cerkwi św. Jura odbyła się uroczysta panachyda w inten-
cji Petlury, którą w języku ukraińskim odprawił o. mjr Siemaszko. W krótkich słowach 
przedstawił charakterystykę Atamana. 
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NA KOŃ 

Wielkim tyglem, gdzie krystalizowały się nowożytne narody, które odegrały histo-
ryczną rolę w dziejach Europy, były tereny na północ i wschód od Morza Czarnego, 
a wśród nich znaczącym ludem (Proto)Bułgarzy. 
W 481 r. (Proto)Bułgarzy występują po raz pierwszy w dokumentach bizantyjskich 
jako najemnicy cesarza wschodniego Zenona w walkach przeciw Teodorykowi. 
W 488 r. Teodoryk, król Ostrogotów, podczas najazdu na Italię stoczył walkę pod 
Sirmium z wojskami Bułgarów i Gepidów. W bitwie zginął wódz bułgarski Bazan. 
Dla obrony stolicy przed Bułgarami cesarz Anastazjusz (491-518) wzniósł wokół 
Konstantynopola długie mury. W 499 r. Bułgarzy po raz pierwszy najechali Tra-
cję, w 517 r. dotarli do Termopil,, w 529 najechali Dobrudżę, Mezję i Bałkany,  
w 530 r. Ilirylię. W latach 539-540 doszli do Konstantynopola, wtargnęli do Grecji 
i przeprawili się do Azji Mniejszej. Historyk Zachariasz Scholastyk, biskup Mity-
lene (536-553), wspomina o misjach prowadzonych w tym rejonie dla nawracania 
Bułgarów i Hunów oraz o nawróceniu władającego na Krymie huńskiego księcia 
Kasjodora, zaś łaciński sekretarz Teodoryka napisał o nich: Bulgari toto orbe terri-
biles [Bułgarzy całemu światu straszni]. Kres najazdom bułgarskim na Konstanty-
nopol położyło pojawienie się w następnych latach nad Morzem Czarnym Awarów.  
W latach 567-568 tereny zostały podbite przez Turkutów, którzy przez dwa poko-
lenia utworzyli imperium od Turkiestanu po Don. W 569 r. kagan awarski Bajan 
wysłał oddział bułgarski przeciw Rzymianom w Dalmacji. Generał bizantyjski Pe-
tros poniósł klęskę w 596 r. pod Anasamus nad Dunajem z rąk 6 tys. Bułgarów. 
Począwszy od VI w., na terenach zamieszkanych przez Bułgarów, obejmujących 
stepy północno-kaukaskie, Kubań i znaczne obszary dzisiejszej Ukrainy powstały 
pierwsze organizmy państwowe. W źródłach bizantyjskich u Teofanesa (752-828), 
autora Chronografii i Nicefora (750-829) państwa Bułgarów na północnych wy-
brzeżach Morza Czarnego i Azowskiego noszą nazwę Wielkiej lub Starej Bułgarii.

Wielka Bułgaria ok. 650 (https://www.google.pl/search?q=wielka+bu%C5%82garia&client)
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Pominiemy dzieje od I połowy VII w., gdy zaczęło słabnąć państwo Awarów, pa-
nowanie Orchana z rodu Dulo, aż do przejęcia władzy przez jego bratanka Ku-
brata. Imiennik chanów protobułgarskich wymienia jeszcze jednego władcę przed 
wstąpieniem na tron Kubrata. Kubrat w 635 r. pokonał Awarów i rozszerzył obszar 
państwa o plemiona zależnych od Awarów – Kutigurów. Stworzone przez niego 
państwo objęło ziemie od Kubania do Dniepru. Po śmierci Kubrata ok. 660 r., pod 
uderzeniem Chazarów, państwo to rozpadło się, a Bułgarzy rozproszyli.

Według informacji kronikarzy bizantyjskich Teofanesa i Nicefora z VIII w., Kubrat 
dochował się pięciu synów. Synowie Kubrata mieli opuścić ziemie Wielkiej Buł-
garii. Imię Kotrag przypisuje się drugiemu synowi Kubrata. Potomkowie jego pod 
koniec VII w. dotarli do środkowej Wołgi w miejsce, gdzie wpada rzeka Kama. 
Założyli w X w. państwo, Bułgarię Kamską, bowiem już w IX w. rozpoczął się 
proces jednoczenia plemion protobułgarskich. Stolica Bułgarii Kamskiej, Bułgar 
Wielki, przy ujściu Kamy do Wołgi, około 160 km na południe od dzisiejszego Ka-
zania, była w wiekach XIII-XIV jednym ze znaczniejszych ośrodków handlowych 
w Europie. Kronika Nikona i inne źródła ruskie wspominają o licznych koloniach 
handlowych Bułgarów. Z powodu braku źródeł bułgarskich, większość informacji 

Zasięg kaganatu chazarskiego w latach 650-850 (https://pl.wikipedia.org/wiki/Chazarowie)
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pochodzi ze źródeł arabskich, perskich, hinduskich i ruskich. Pierwsze pisemne 
wzmianki o Bułgarii Wołżańsko-Kamskiej pochodzą z X w., a wśród nich jest rela-
cja Ibn Fadlana, posła kalifa bagdadzkiego, który odwiedził Bułgarię Wołżańsko-
-Kamską w latach 921-922. 

Podstawową jednostką społeczną Bułgarów była wielorodzinna patriarchal-
na wspólnota koczownicza. Posiadała ona wspólne pastwiska, obozy koczownicze  
i wspólną własność stada. Początkowo członkowie byli ze sobą spokrewnieni.  
Na czele rodu stali naczelnicy posiadający władzę.
Protobułgarzy przybyli do Europy, prowadząc „ruchome” gospodarstwa hodowlane. 
Ludność rodu przenosiła się wraz ze stadami z miejsca na miejsce przez cały rok. Przy-
bywszy na stepy nadczarnomorskie zmienili tryb życia. Wędrując po stepie od wiosny 
do jesieni, na zimę powracali do swych siedzib. Początkowe koczownicze obozy letnie 
i zimowe, z czasem zastąpiły auły zamieszkane przez 20 do 30 rodzin, na czele których 
stała bogata rodzina zajmująca się hodowlą. Sytuacja taka trwała przez wieki V i VI. 
Na początku VII coraz częściej zaczęły się pojawiać w dolinach rzek osady rolnicze 
rozlokowane wokół kamiennych warowni. Władzę sprawował chan. 
W trakcie swoich dziejów Bułgarzy wypracowali silną strukturę społeczną o cha-
rakterze wojskowym. Wojsko składało się z konnicy i oddziałów łuczników, uzbro-

Terytorium Alanów, na północy zachodzi na ziemie Kipczaków (https://www.google.pl/search?q=A-
lanowie+mapa&client=firefox-) 
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jonych we włócznie, miecze, łuki, lekkie pancerze, tarcze i hełmy. Oddziały rów-
nież dzieliły się na rody i plemiona. 
Protobułgarzy byli ludem koczowniczym, trudniącym się pasterstwem stepowym. 
Hodowali głównie konie, które wykorzystywali, jako środek transportu podczas 
licznych wędrówek i najazdów, ale również bydło i drobny inwentarz (woły, 
krowy, owce, świnie i kozy). Rolnictwo rozwijało się wolniej i odgrywało rolę 
pomocniczą. W ścisłym powiązaniu z pasterską gospodarką rozwijało się: kowal-
stwo, obróbka skór i kości, kuśnierstwo, garncarstwo, obróbka żelaza, złotnictwo  
i budownictwo. Ceramika charakteryzowała się bogactwem kształtów, zdobnictwa 
i środków technicznych. Pobyt Prabułgarów na stepach Nadczarnomorza i Zakau-
kazia stanowił moment przełomowy w rozwoju, dzięki zetknięciu się plemion ko-
czowniczych ze starą kulturą sarmackich Alanów.

Gospodarka miała charakter przede wszystkim naturalny, prowadzili jednak handel 
z rolniczymi plemionami słowiańskimi, a zwłaszcza z bizantyńskimi ośrodkami 
na Krymie. Znajdowane w osiedlach bułgarskich fragmenty amfor bizantyńskich 
świadczą, że Protobułgarzy sprowadzali oliwę i wino. 
Najwyższym bóstwem Protobułgarów był Tängra – bóg nieba i stwórca świata, 
uważany za twórcę i pana wszechświata. Czczono słońce, księżyc, gwiazdy i zwie-

Wędrówki Protobułgarów pod koniec VII w. (https://www.google.pl/search?q=wielka+bu-
%C5%82garia&client)
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rzęta. Najstarsze były wierzenia totemistyczne, według których poszczególne rody 
i gatunki zwierząt pochodziły od wspólnego zwierzęcego przodka, którego uważa-
no za opiekuna rodu. Totemami były: wilk, pies, tygrys. W ścisłym związku z tymi 
wierzeniami pozostawał kult duchów (ongonów) wyobrażanych w postaci zwierząt 
lub ptaków.

Uznanie w 1206 r. władzy Czyngis-chana przez arystokrację wszystkich plemion 
mongolskich rozpoczęło erę podbojów. Wojny Czyngis-chana i jego następców 
doprowadziły do powstania w ciągu kilku dziesięcioleci ogromnego imperium, 
podbito ziemie nad rzeką Selengą, opanowano Tangutów i Ujgurów w Azji Środkowej, 
w latach 1211-1215 państwo chorezmijskie, w 1220 r. północno-zachodni Iran  
i armia wkroczyła do Gruzji. Następnie w granice państwa azerbejdżańskiej dynastii 
Ildegizydów, przez Szyrwan wtargnęli do posiadłości Alanów na północnych 
stokach Kaukazu, rozgromiwszy wojska alańskie i kipczackie. 

Czyngis-chan w testamencie mówił do synów: „Ja dla was, synowie, mocą Boga 
i Nieba podbiłem i opanowałem rozległe państwo, z którego środka rok drogi  
w każdą stronę. Teraz ostatnią moją wolą nakazuję wam: bądźcie jednego zdania  
i jednej myśli zarówno w walce z wrogami, jak i w wyborze przyjaciół – zapewni to 
wam życie dostatnie i szczęśliwe oraz radość rządzenia”. Ponadto każdy z chanów 
ułusowych miał wyznaczony kierunek ekspansji. Całością wypraw miał kierować 
wielki chan, rezydujący w Karakorum. Przed rokiem 1223 w latopisie Ławrentego 
zapisano: „Były znaki na słońcu w miesiącu sierpniu trzeciego tygodnia w porze 
poobiedniej: ono dni cztery zdało się wszystkim niby księżyc. Tejże jesieni przyszli 
ze wschodu do kraju Bułgarów bezbożni Tatarowie i zdobyli sławne miasto bułgar-
skie Wielki Gorod, i pobili orężem”. (cyt. za Borys Grekow, Aleksander Jakubow-
ski, Złota Orda i jej upadek, przeł. Władysław Głuchowski, wstęp i red. Ananiasz 
Zajączkowski, Warszawa 1953, s. 170) Do chanatu bułgarskiego przybyli także się 
schronić z dolnego biegu Wołgi Saksonowie i Połowcy.

Gdy książęta ruscy zabili posłów mongolskich, doszło do odwetowej wojny i bitwy 
pod Kałką w 1223 roku. Armia ruska, choć czterokrotnie liczniejsza niż mongol-
ska, przegrała. Ciekawy był sposób dotrzymywania słowa przez Tatarów: przy-
rzekli Mścisławowi kijowskiemu, którego wojsko stało wtedy w odwodzie, że nie 
przeleją ani kropli krwi książąt i bojarów ruskich, jeśli ci się poddadzą. I słowa 
dotrzymali. Położyli jeńców na ziemi i przygnietli ich dechami podczas wesołej 
uczty zwycięstwa. Rzeczywiście, obyło się bez przelewu krwi.
Nowo wybrany chan – Ugedej już w 1229 r. wysłał trzydziestotysięczną armię do 
Europy wschodniej. Mongołowie, rozbiwszy Bułgarów kamskich nad rzeką Jaik, 
wycofali się ze Stepu Kipczackiego. Na jesieni 1236 r. przeprawili się przez Wołgę 
i opanowali ziemie Bułgarii Kamskiej. Riazań zdobyli po siedmiodniowym oblę-
żeniu, ruszyli przez Kołomnę i Moskwę na księstwo włodzimierskie oraz na ziemie 
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południowo-zachodniej Rusi. Wojska zdobyły Perejasław, Czernihów, Kijów, Ha-
licz i Włodzimierz Wołyński. 

Podbój Europy wschodniej w latach 1236-1242 znacznie rozszerzył posiadłości 
Batu-chana (1227-1255), które przekształciły się w organizm państwowy, zwany 
przez kronikarzy ruskich Złotą Ordą. Batu-chan i jego potomkowie stworzyli do-
godne warunki pokojowego współżycia mongolskich zdobywców i ludów zwy-
ciężonych osiedlając się na ziemi Kipczaków. Wspomniana relacja al-Omariego 
wskazuje, że elementem dominującym byli właśnie Kipczacy. Mongołowie sta-
nowili w Złotej Ordzie nikłą warstwę uprzywilejowanej arystokracji, pozostała 
ludność Złotej Ordy, która powstała w wyniku asymilacji zdobywców nazywano  
w Europie Tatarami.

W roku 1431 terytorium na południe od rzeki Kamy weszło w skład Wielkiego Księ-
stwa Moskiewskiego, na pozostałym obszarze powstał w roku 1438 Chanat Kazań-
ski, który w 1552 r. przyłączono do Rosji. Po upadku Bułgarii Kamskiej jej miesz-
kańcy ulegli stopniowej asymilacji i wymieszaniu ponadto z ludnością rosyjską  
i tatarską, z czego powstało kilka narodów o korzeniach ałtajskich, m.in. Czuwa-
sze. Współcześni Tatarzy kazańscy zawdzięczają wiele grupie ludów bułgarskich 
pod względem etnicznym i kulturalnym. 

Aby uniknąć jednak dalszych terminologicznych nieporozumień wyjaśnijmy, że 
słowo „tatar” pochodzi z Dalekiego Wschodu. W starożytności Chińczycy nazy-
wali tak północnych sąsiadów, barbarzyńców, niepokojących napadami „państwo 

https://www.google.pl/search?q=z%C5%82ota+orda&client=firefox-
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niebieskie”, a ich kraj nazwano później „Tatarją” lub „Tartarją”. Przeciw nim 
Chińczycy w IX w. wznieśli wielki mur na północy. Nazwą „tatarów” przezywa-
no ludy pierwotne: Goldów i Gilaków, Oroczów i Ajnów. W XIII w. Temuczyn, 
Czingis-Chan (potężny chan), połączył koczujące na południu Azji drobne rody,  
a następnie na północ od nich zamieszkałe inne hordy tatarskie i zorganizował z nich 
armię Złotą Ordę, inaczej Złotą Rodzinę, uwzlędniając przy tym tradycję chińską. 
(orda znaczy: naród – wojsko). Zajęli prawie całą Azję i część Europy. Wówczas to  
w Chinach słowo „mongoł” zastąpiło nazwę „tatara” dla północnego sąsiada i prze-
szło na utworzone przez Czingis-chana oraz jego dynastię chaństwa: na Syberji, 
Kaukazie, Krymie, nad Wołgą, nad Donem. Nieznaczna liczba Mongołów została 
pochłoniętą i zasymilowaną przez kulturalniejsze masy ludności o mowie tureckiej 
i ugrofińskiej. Pod względem etnicznym jest to konglomerat kilku narodów, nie 
można mówić o jednolitym typie antropologicznym. Zatem praojczyzną Tatarów 
jest Azja Wschodnia. W pierwszych wiekach naszej ery zasiedlali południową Sy-
berię i dzięki sąsiedztwu z Chinami osiągnęli znaczny poziom kultury. Poszczegól-ę i dzięki sąsiedztwu z Chinami osiągnęli znaczny poziom kultury. Poszczegól-osiągnęli znaczny poziom kultury. Poszczegól-
ne szczepy tatarskie weszły do Ordy Kipczaków. 

Najście dzikich hord mongolskich 
zniszczyło kulturalną pracę Tata-
rów, którzy wyrzuceni zostali ze 
swych osad odwiecznych i czę-
ściowo powędrowali na północ, 
na zachód, lub utonęli w morzu 
mongolskiem. (…) Mieszań-
com, przedstawiającym zlepek 
najrozmaitszych plemion rasy 
mongolskiej, fińskiej i tungu-
skiej, przemieszanych z Turkami,  
a wchodzącym w skład polityczny 
Rosji Wschodniej, nadano nazwę 
Tatarów dla wyróżnienia ich od 
ludów tureckich, noszących osob-
ne nazwy Kirgizów, Uzbeków, 
Sartów, Turkmenów, Jakutów 
(…). Tatarzy dzielą się na 3 grupy: 
Tatarów syberyjskich, grupę kau-
kaską oraz europejską. Tę ostatnią 
stanowią: Kazańscy Tatarzy, po-
tomkowie Kipczaków Złotej Hor-
dy, przemieszani z Botharami [bó-

thair – etymologia: od starego irlandzkiego Bothar, proto-celtyckie bow-itros („ścieżka 
krowy”); spokrewnione z walijskim beidr („ścieżka, tor, droga, ród”), dop. J.B.], Finami 
i innymi ludami [np. Alanami]. Wyróżniają się niskim wzrostem, wydłużoną twarzą, no-
sem niespłaszczonym, żywymi oczami i równoległymi szparami tychże oczu, wargami 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chanat_Kazański
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nieco pogrubionymi oraz umiarkowanym zarostem na twarzy. (Julian Talko-Hryncewicz, 
Muślinowie, czyli tak zwani Tatarzy Litewscy, w: Polska, ziemia i człowiek., Biblioteczka 
Geograficzna „Orbis”, s. III, t. VII, Kraków 1924). 

Rozróżnia się też podział według pewnych godności, w trzech grupach, drugą 
klasę stanowią prości żołnierze, Tatarzy zawołżańscy, świta książąt i begów, osie-
dlonych na Litwie za czasów Witolda. Weszli jako prości żołnierze, ale zdobyli 
prawo obywatelstwa i szlachectwa jeszcze za czasów litewskiego państwa. Język 
został zapomniany, ale zachował się szczątkowo w nazwiskach i nazwach rodów. 
Język kipczacki był konglomeratem perskim, arabskim i odmiejscowym, stąd licz-
ne oboczności (dż przechodzi w j lub w g), zmienia to również etymologię. Np. ród 
Dżansaba pochodzi od imienia Dżansa + ba, a ba – czytamy w przypisie – Szyn-
kiewicz tłumaczy to jako dżan „dusza” i sub „woda”, ale Ananjasz Zajączkowski 
dopowiada, że sub występuje tylko w zapisach orchowskich, a w kipczackim już 
jako suw lub sugh. (Ananjasz Zajączkowski, Elementy tureckie na ziemiach pol-
skich, Rocznik Tatarski, t. 2, 1935, s. 214). To „ba” bardzo mnie zainteresowało, 
ale wątek z wyjaśnieniem się w tym miejscu urywa. Spekulacja: jeżeli „b” z sub 
przekształciło się w „gh”, to może działa rzecz też odwrotnie? Wówczas –ghazi 
np. nabrałoby formy –bazi? (ghazi – często używane jako zaszczytny tytuł muzuł-
mańskiego wojownika wobec nie muzułmanów, tłum. z angielskiego). Uf, może to 
zdanie wykreślić?

CHANOWIE – DYNASTIE 
W roku 1360 w państwie tatarskim, rozciągającym się pomiędzy Dnieprem na 
zachodzie a jeziorem Aralskim i Chorezmem na wschodzie, doszło do mor-
du, zmieniającego historię Europy Wschodniej. Władcę z dynastii Batuidów, 
Berdi-Beka (1357-1360), zamordował pretendent do tronu, Kulna. W cza- (1357-1360), zamordował pretendent do tronu, Kulna. W cza-
sie dwudziestoletniego kryzysu panowało dwudziestu pięciu chanów. Tę sy-
tuację przerwał dopiero w roku 1380 Tochtamysz-chan (Toktamysz, Tuk-
tamysz), pierwszy władca nowej dynastii Tukaidów, która przetrwała aż 
do roku 1783, kiedy to Katarzyna Wielka podbiła Krym i ostatni chan z tej 
dynastii wyemigrował na wyspę Rodos. (Tukaidzi – dynastia pochodzą-
ca od wspólnego przodka, Tuka – Temura, wnuka Czyngis-chana, jednego 
z czternastu synów Dżoczi-chana, pierwszego władcy Złotej Ordy. (W li-
teraturze przedmiotu stosuje się często zamiennie Deszit-i-Kipczak, Step 
Kipczacki, Syra Orda, Syr-Orda, Ułus Dżuczego, z centrum na Powołżu).  
„W dawnych czasach państwo to było krajem Kipczaków (…) i wszyscy oni 
stali się jakby Kipczakami (…) zawierali z nimi małżeńskie związki i pozo-żeńskie związki i pozo-eńskie związki i pozo-
stawali na stałe w ich ziemi” – zanotował al-Omari po arabsku, za panowania 
Batu-chana. Kipczacy, zwani też Połowcami, sąsiadowali początkowo zgod-
nie na Powołżu z Alanami (Jasami) i Bułgarami, tworząc zbiorowisko rodów 
i plemion. Terytorium ułusu, tj, jurt dzieliło się pomiędzy chańskich książąt.  
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Feudałowie prowadzili gospodarkę koczowniczą – ajil. Ajil, to właściwie wiel- właściwie wiel- wiel-
ka rodzina koczownicza i na takiej opierał się stepowy ustrój gospodarczy w XIII 
w. W skład Złotej Ordy wchodziły: Bułgar z obwodem (najważniejszy teren rolni-
czy i tranzytowy handlu, Krym, północny Kaukaz, Chorezm i oczywiście środko-
we i dolne Powołże. 
Po rozpadzie dzielnicowym potomkowie Tochtamysza przewodzili w Chanatach: 
Krymskim do roku 1783, jako Girejowie, Kasimowskim do 1678 i Kazańskim do 
1552. Tochtamysz-chan (1380-1395) miał pięciu synów [podobno jednak 13], któ-
rzy kolejno zasiadali na tronie Złotej Ordy. Nas będzie, po Tochtamyszu, intereso-
wać jedynie Dżel-al-Din (Dżelalettin), a to z istotnego powodu – udziału podle-
głych mu Tatarów w bitwie pod Grunwaldem.

Najeźdźcy zmuszali książęta ruskie do uznania zwierzchnictwa i płacenia daniny. 
Walka o władzę w Ordzie trwała. 
1391 bitwa w miejscowości Kunduzcza. Szarad ad-Din Ali opowiadał o wypra-
wie i armii Tochtamysza składającej się z: Rusów, Bułgarów, Kipczaków, Alanów, 
mieszkańców Krymu z Kaffą i Azakiem, Baszkirów i M.ks [Moksza] (zob. Złota 
Orda i jej upadek, s. 240). Timur atakował w 1387, 1391 i ostatecznie zwyciężył 
w 1395 r., wówczas to Tochtamysz zbiegł na Litwę. Przybył do Kijowa w roku 
1397. Zamieszkał w zamu w Lidzie. Witold miał wówczas powiedzieć chanowi 
Tochtamyszowi: „Ja ciebie posadzę na Ordzie na carstwie, a ty mnie posadzisz 
na wielkim kniażeniu, na Moskwie”. Słowa Witold dotrzymał i poszedł w 1398 r.  
z Tochtamyszem na Krym i Kaffę.

Prawo do tronu od czasów Czyngis-chana posiadali w prostej linii chanowie Złotej 
Ordy. Totchamysz został ponownie odsunięty od władzy w 1398 r., toteż prosił Wi-
tolda o pomoc w odzyskaniu przywództwa. Wybuchła wojna między rodami ary-
stokratycznymi. W wojnie tej Tamerlan poparł pretensje do tronu potomka Urus-
-chana, Timura – Kutługa. W roku 1399 doszło do spotkania stron nad Worsklą. Na 
scenę wkroczył zdecydowanie w tej sprawie książę Witold, miał bowiem wielkie 
plany podbicia Złotej Ordy i przywrócenia na tron dynastii Tukaidów. Interesujące 
jest to, że w 1399 r. Witold poprowadził krucjatę przeciwko poganom, ale wespół 
ze sprzymierzonymi wojskami Tochtamysza. Miał on plany przeciwko Moskwie  
i postanowił zostać władcą wielkiego państwa litewsko-ruskiego. Kniazia Witolda 
popierali w tej kwestii Krzyżacy. Obiecali pomoc w zamian za Żmudź i Psków. Na-
wet papież, za namową Wojciecha Jastrzębca (późniejszego biskupa, arcybiskupa 
i prymasa) wysłanego do Rzymu przez Jagiełłę, wyraził zgodę i dał błogosławień-
stwo na zorganizowanie tej zaskakującej krucjaty. Krzyżowcy zbierali się w Kijo-
wie, lecz główną siłę stanowili Tatarzy (podobno 15 tys.) pod wodzą Tochtamysza 
oraz jazda bojarów litewskich (prawie 10 tys.), nieco piechoty litewsko-ruskiej  
i około tysiąca Mołdawian pod wodzą hospodara Stefana, lennika Polski. Nieste-
ty bitwa zakończyła się totalną klęską. Witold i sprzymierzeni dali się wciągnąć  
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w trzydniowe rokowania o poddaniu się bez walki wojsk Timura, dając czas prze-
ciwnikowi na ściągnięcie posiłków. W bitwie brali też udział Polacy, wszyscy zgi-
nęli, ponadto poległo 74 kniaziów ruskich i kunigasów litewskich. 

Tatarzy Tamerlana sprytnym manewrem pozorowanej ucieczki doprowadzili w dru-
giej fazie bitwy do rozsypania się szyku kolumnowo-klinowego. Strategia ta zwa-
na jest „tańcem tatarskim”. Wielki Książe Litewski oraz chan Tochtamysz zbiegli  
i powrócili na Litwę. Od tego czasu datuje się stała obecność książąt z dynastii Tu-
kaidów w Wielkim Księstwie Litewskim. Wielu z nich otrzymało majątki w zamian 
za konną służbę w wojskach litewskich, z własnymi chorągwiami. Chan Tochta-
mysz zginął w roku 1406 lub 1407, na Syberii. Kto szablą wojuje… Władzę po nim 
objął jego syn Dżel-al-Din, który w roku już w 1409 r. walczył dla Witolda, a w 
1410 brał udział w bitwie pod Grunwaldem po stronie Wielkiego Księstwa Litew-
skiego. Wrócili prędko, bowiem w 1411 r. razem byli w Kijowie, zaś w roku 1412 
Dżel-al-Din, z pomocą Witolda, zasiadł na tronie kipczackim. Ostatecznie Złota 
Orda rozpadła się. Na zachodnim jej krańcu powstał Chanat Krymski. Piewrszym 
władcą Chanatu Krymskiego był Uług Mehmed-chan, prawdopodobnie syn Dżel- Uług Mehmed-chan, prawdopodobnie syn Dżel-chan, prawdopodobnie syn Dżel-
-al-Dina. Po wielu rywalizacjach wewnętrznych Uług Muhammed w roku 1438 
zajął Kazań, gdzie założył Ordę Kazańską. W roku 1455 jego syn Mahmutek-chan 
(1445-1466) udzielił pomocy królowi Kazimierzowi Jagiellończkowi przeciwko 
Sejd-Achmedowi, który wtargnął na ziemie litewskie. W roku 1470 Sejd-Achmed, 
pokonany ostatecznie przez wojska Korony, wspierane przez Chanat Krymski pod 
władzą chana Mengli Gireja, dostał się wraz z synami i wojskiem do niewoli pol-
skiej i zmarł w więzieniu. Car Iwan Groźny z kolei definitywnie podporządkował 
sobie Ordę Kazańską w roku 1552, zdobywając po kilku próbach Kazań. Gdy pod-
bijał w 1570 r. Nowogród kazał otoczyć miasto palisadą. Witającego go na moście 
metropolitę Pimena oskarżył o zdradę. Jednak wspólnie z nim udał się na ucztę do 
soboru św. Zofii. Jego wojsko zaczęło swobodnie rozmawiać z popami. I wówczas 
Iwan krzyknął po tatarsku: „Hojda!”. Rozpoczęła się pięciotygodniowa rzeż miesz-
kańców miasta.

Drugi syn Uług Muhammeda, Kasym, w roku 1446 w porozumieniu z księ-
ciem moskiewskim Wasylem II, objął tzw. Carstwo Kasimowskie, nazywane 
także Ordą Kasimowską zależną od Moskwy do roku 1678 lub 1681. Chanaty 
Kazania i Astrachania w latach 1552-1556 ostatecznie zostały przyłączone do 
Księstwa Moskiewskiego. 

Tatarzy stopniowo przekształcali się w ziemian. Po dalsze szczegółowe informacje 
o Ordzie Krymskiej i nie tylko o niej odsyłam m.in do arcyciekawego artykułu Ma-
cieja Tukaja, (http://ornatowski.com/lib/tatarzy-dynastiatukaidow.htm.) 
Zastanawiasz się zapewne Czytelniku, dlaczego dotykamy historii m.in. postaci 
Tochtamysza i Dżel-al-Dina? Otóż wiedza ta będzie przydatna niebawem.
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GRUNWALD – BAZIAȘ 
(w języku rumuńskim Baziaș, w węgierskim Báziás, niemieckim Baziasch, serb-, niemieckim Baziasch, serb-
skim ���j��, Bazjaš)

Istnieje kilka zachowanych źródeł dotyczących Bitwy pod Grunwaldem; większość w polskich źró-ść w polskich źró-w polskich źró-
dłach. Najważniejszym z nich jest tzw. Kronika konfliktu (łac. Cronica conflictus Wladislai regis Po-
loniae cum Cruciferis anno Christi 1410), która została napisana przez naocznego świadka w roku, 
w którym bitwa się odbyła. Przypisywana jest ona podkanclerzemu Królestwa Polskiego Mikołajowi 
Trąbie, późniejszemu arcybiskupowi gnieźnieńskiemu lub sekretarzowi królewskiemu Zbigniewowi 
Oleśnickiemu, późniejszemu kardynałowi i biskupowi krakowskiemu. Kolejnym źródłem jest Kronika 
Historiae Polonicae spisana przez Jana Długosza w latach (1415-1480), który batalii grunwaldzkiej 
poświęcił kolejne dzieło, manuskrypt pt. Banderia Prutenorum zawierający obrazy oraz łacińskie opisy 
flag Krzyżackich zdobytych pod Grunwaldem. Niemieckim źródłem jest Kronika Johanna von Posilga. 
Pewnie dodać (nie) wypada, iż Kronika Długosza uznana została za dzieło częścio-
wo tendencyjnie pisane.

Mapa Królestwa Polskiego (jasnoczerwony), Wielkiego Księstwa Litewskiego (różowy) i zakonu krzy-
żackiego (zielony) ok. 1386-1434 (https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_Ksi%C4%99stwo_Litewskie)
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W 1397 r. Witold sprowadził na Litwę kilka tysięcy Tatarów, którzy nie chcieli pod-
dać się Timurowi. Nadał im ziemię i zapewnił swobodę wyznania, o czym czytamy 
w Opisie Sarmacji europejskiej pióra Aleksandra Gwagnina. Tatarów po przybyciu 
do Wielkiego Księstwa Litewskiego Witold rozlokował w okolicach Lidy i Kijowa, 
a drugich nad rzeką Waką, dwie mile od Wilna osadził, „którzy tam i po dziś dzień 
mieszkają, dobrzy z nich i pilni gospodarze, i do boju w męstwie starodawnym 
sposobni. (…) Wolno według praw sobie nadanych żyją, i zarówno z Litwą króla 
polskiego pana swego znają. Chorągiew swą, pod którą na wojnę przeciw nieprzy-
jacielowi koronnemu obojga narodu wyprawują się, arabskim pismem naznaczoną 
mają”. Następowały intronizacje Tatarów protegowanych przez Witolda, na tro-
ny chańskie. Pretendenci do kołpaka chańskiego przychodzili z całym wojskiem, 
dworami i rodzinami.

Dzięki Witoldowi powstało wiele osad tatarskich. Występował on też w niejednej 
tatarskiej legendzie. W zamian za to mieli stawić się na wyprawę wojenną, ochra-
niać polskie karawany na szlakach tranzytowych i orszaki poselskie. 26 listopada 
1409 r. Witold przebywał w Nowogródku, następnie udał się do Brześcia razem  
z chanem Dżel-al-Dinem. Podczas narady w Brześciu Jagiełło ponoć podjął de-
cyzję o poparciu Dżel-al-Dina jako pretendenta do tronu Złotej Ordy. Chan przy-
wiózł dary, m.in. jedwabie, lwy, wielbłądy i konie pochodzące z hodowli w Dolinie 
Fergany. Król Jagiełło przyjechał do Brześcia 30 listopada 1409 r. Tajna narada 
Jagiełły na zamku w Brześciu, księcia Witolda i chana Dżel-al-Dina trwała 9 dni. 
Postanowiono, że miejscami koncentracji wojsk będzie Wolbórz i Bielsk Podlaski. 
Wojska spotkają się między Zakroczymiem a Czerwińskiem, po przeprawieniu się 
wojsk koronnych przez Wisłę. Ustanono zawołanie „Kraków” i odzew „Wilno”, 
mające obowiązywać podczas decydującej bitwy z Krzyżakami oraz wsparcie wojsk 
księcia Witolda przez chana w sile około 2 tys. Tatarów. Po naradzie Jagiełło, Witold  
i Dżel-al-Din udali się do Puszczy Białowieskiej na polowanie, po czym się rozje-
chali. Książę Witold wrócił z chanem na Litwę. Król Jagiełło udał się do Krakowa. 

Witold wyznaczył zgrupowanie wojsk litewskich 70 km na północny zachód od 
Kowna. W marszu na Grunwald przez Kowno wojska te połączyły się w Mereczu 
z wojskami z Wilna. Wojska mołdawskie, wołoskie, z kolei miały wyznaczo- z Wilna. Wojska mołdawskie, wołoskie, z kolei miały wyznaczo-
ne miejsce koncentracji na północny wschód od Drohiczyna. 29 czerwca wojska 
królewskie doszły do Kozłowa nad Bzurą, dokąd przybył goniec Witolda z prośbą 
o przysłanie kilku polskich chorągwi dla osłonięcia przeprawy wojsk litewsko-
ruskich przez rzekę, bowiem znajdują się przy ujściu Narwi od strony Wisły.  
7 lipca połączone wojska litewskie ruszyły na północ razem z wojskami koron-
nymi. 13 lipca Tatarzy Dżel-al-Dina, a tym samym Witolda, zdobyli Dąbrówno 
i dokonali tam rozboju. „Uczestnictwo w litewskiej armii wojsk tatarskich, któ-
rych ilość starannie ukrywano, była na rękę królowi Jagielle i wielkiemu księciu 
litewskiemu Witoldowi. Wojska tatarskie czyniły to, czego nie wypadało czynić 
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wojskom koronnym” – konstatuje Jadwiga Siedlecka-Siwuda. I dalej: „Nie wolno 
zapominać o tym, że sukces obie armie zawdzięczały w dużej mierze talentom woj-
skowym Witolda, który w czasie kilku lat pobytu w sercu Zakonu Krzyżackiego 
posiadł tajniki prowadzenia przez nich wojny. Ta wiedza obróciła się przeciwko 
Zakonowi, a wzbogacona wschodnimi [tatarskimi] metodami walki (m.in. szyk bo-
jowy w formie trójkąta) dała Litwinom przewagę na polu bitwy pod Grunwaldem 
15 lipca 1410 r. Wspólne zwycięstwo było rezultatem kunsztu wojennego armii 
polskiej i litewskiej, kierowanych przez wybitnych strategów”. 

W pierwszej fazie bitwy jazda litewska i tatarska uderzyła na artylerię. Prawe 
skrzydło litewsko-tatarskie, zdaniem niektórych, ugięło się pod naporem krzyżac-
kim i ratowało się ucieczką. Kto tak pisze popełnia błąd niewiedzy o tatarskim 
sposobie walki, czyli „tańcu tatarskim”. Krzyżacy ruszyli w pogoń i tym samym 
zostali okrążeni powracającym wojskiem w czwartej fazie bitwy. W największej 
bitwie średniowiecznej Europy walczyło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Według Pawła 
Jasienicy po stronie krzyżackiej brało w niej udział 32 tysiące rycerzy, po stro-
nie polsko-litewskiej 41 tysięcy. Zdaniem Normana Daviesa naprzeciwko 27 ty-
siącom żołnierzy krzyżackich stanęło 39 tysięcy wojsk polsko-litewsko-ruskich,  
w tym wołoskich. Wśród uczestników bitwy, po stronie Królestwa, wymieniani są 
m.in. rycerze: Zyndram z Maszkowic, oboźny wojsk polskich i dowódca wiel-
kiej chorągwi Ziemi Krakowskiej, Marcin z Wrocimowic, chorąży chorągwi Zie-
mi Krakowskiej, Zawisza Czarny i jego brat Jan Farurej z Garbowa, wojewoda 
krakowski Jan z Tarnowa, Florian z Korytnicy, Paweł Złodziej z Biskupic, Miko-
łaj Powała z Taczewa, Jarand z Grabia, Dobiesław z Oleśnicy, Spytek I Jarosławski 
oraz Lingwen Olgierdowicz, Zygmunt Korybut, Jerzy Mścisławski, Petulin z Zimnej 
Wódki.

Fragmenty wiersza Macieja Stryjkowskiego 
z Kroniki… 
opisujące bitwę pod Grunwaldem 

(…) 
Zawiszowie, Garbowscy, Broglowski, i Kalski, 
Puchała, Skarbek, Górski, i Nalenczyk Malski, 
Przysli do króla gardząc nadane wołości, 
Dla ojczyzny swej Polski wrodzonej miłości. 
(…)
Tegoż dnia Witołd z Litwą, i z Tatary swymi, 
Przyciągnął, i z hordami dwiema Zawolskimi, 
Zawolskimi których rok nakładem swym chował, 
Tamże ich sam królowi tańcem okazował, 
Litwę też zbrojno świetno rozszykował swoje, 
Kozaków rozdzieliwszy z usarzmi na troję. 
Semowit Mazowieckie i Janusz xiążcta, Strona tytułowa Kroniki Macieja 

Stryjkowskiego
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Przy nich biskupie uffy, i Polskie panięta; 
Na dzień Piotra i Pawła Świętych się zjechali. 
Tam królowi ojczyźnie chęć swą obiecali. 
Z Czerwieńska prosto w Pruskie ciągnęli wołości, 
Gdzie Tatarowie z Litwą bez żadnej różności. 
Co się im nawinęło siekli i palili, 
I kościół z świętościami w Ludbergu złupili. 
Przeto Witołd z Jagełem wnet takich skarali, 
A dwu winniejszych Litwów z pojsrzodku wydali, 
Którzy się sami wiesić na drzewie musieli, 
Tym drudzy ustraszeni już broić nieśmieli. 
(…)
Witołd rok cały Zawoiskicłi Tatarów w Litwie podejmował 
Dla tej wojny 
(…)
Zindram Maskowski, wojska sprawował Koronne, 
Jan Żarnówski Czech, rządził żołnierze postronne, 
Litwę Iwan Zedziewit i Jan Gastołt wiedli, 
Tatarowie poboczną obronę zasiedH. 
(…)
Tak go zfukoł; lecz święty król nie wstał z modlitwy 
Aż po mszej, skutek Dogu polecając bitwy. 
W tym Maskowski Polaki, Witold Litwę sprawił, 
A na prawy róg ufTy Litewskie postawił. 
(…)
Wam to Bóg sam pomnieć dal: my od was dostali, 
Wspomnicie, Litwa iż z przodkiem skoczyła 
Z Talarami, a srogi bój z Niemcy stoczyła. 
Niedźwiedź ranny ogromnie bieży, łomiąc lassem; 
Sieką się już wręcz, Niemcy zbroją przemagają, 
Tatarowie zaś z Litwą z łuków ich wspierają. 
(…) 
Niemców jak omamionych wszytkich potłoczyli, 
A drudzy dobrowolnie ręce podawali 
Do wiązania, i bronie od siebie miotali. 
Nie inaczej jak owce, gdy w chlewie niebogi. 
Wilk głodem wysuszony prześladuje srogi, 
Jedna się k drugiej tuląc cicho w kupie stoją, 
A ku tej stronie gdzie wilk i pojrzeć się boją. 
Nie było w ten czas słyszeć dasticht und Poisz, ani 
Wyzywali w kiryssach łsniących ladrowani. 
Jak pierwej, gdy tak całkiem naszych pozrzeć chcieli. 
Lecz Bóg chciał iż swe pęta na swych nogach mieli. 
Tak ich do króla gnali. Witold też Tatary 
(…)
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W kilku współczesnych publikacjach na temat udziału Tatarów w bitwie zawarto 
informację, iż walczyli pod Grunwaldem Tatarzy krymscy. Owszem, Tochtamysz 
chanował Złotej Ordzie, ale krótko. Jest mowa również o Tatarach tzw. litew-
skich. Owszem, przybyli na Litwę za Witolda pod koniec XIII w. Jednak jego stałą 
gwardią byli Tatarzy z Powołża i w przewadze ci właśnie szli na bój z Dżel-al- 
-Dinem sprzymierzonym z Witoldem. Zawołżańscy później weszli w skład Chanatu  
Kazańskiego, następnie Idel-Uralu, dziś Tatarstanu. Warto w tym miejscu zauwa-
żyć, że gdy w latach pięćdziesiątych XVI w. car Iwan IV Groźny podbił chanat, 
wcielił również ziemie tatarskie do Rusi, a część Tatarów została przymusowo 
nawrócona na chrześcijaństwo, zburzono wówczas wszystkie meczety (1593 r.). 
Obecnie chrześcijańscy Tatarzy uważają się za odrębny naród, a Iwan IV jest do 
dziś znienawidzoną postacią w wielu tatarskich kręgach. 

Wracając do Kroniki Stryjkowskiego mamy i tam potwierdzenie omawianych fak-
tów. Publikacja wywarła znaczny wpływ na polską powieść historyczną XIX w. 
Bez niej nie byłoby Astoldy Mostowskiej, Pojaty Bernatowicza, Grażyny, drugiej 
części Dziadów czy Konrada Wallenroda Mickiewicza. Na marginesie – ostatnio 
sporo zostało powiedziane o tatarskich korzeniach Mickiewicza – po kądzieli. 

Co więcej, po kądzieli, matce z rodu Fursów, tatarskie pochodzenie miał Tadeusz 
Kościuszko.
Odrodzenie kultu grunwaldzkiego nastąpiło za sprawą obrazu Bitwa pod Grun-
waldem Jana Matejki i powieści Krzyżacy Henryka Sienkiewicza, pisarza również 
tatarskiego pochodzenia. Kolejne działania zaowocowały krakowskimi obchodami 
500-lecia zwycięstwa pod Grunwaldem, które miały miejsce w 1910 r. W roku 
1960 odsłonięto Pomnik Grunwaldzki, powstało Muzeum Bitwy Grunwaldz-
kiej w Stębarku i w każda rocznicę zwycięstwa zjeżdżają na pola grunwaldzkie 
prawie z całego świata „rycerze”, by wziąć udział w rekonstrukcji historycznej.  
W Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem powstał też projekt „Tatarzy pod Grunwaldem”. 
Dzięki temu projektowi została wydana m.in. książka Tatarzy pod Grunwaldem. 
Jej współautor, prof. Selim Chazbijewicz, potomek Tatarów polsko-litewskich, 
zwraca uwagę, że brakuje naukowych opracowań na temat udziału przedstawicieli 
tej społeczności w bitwie pod Grunwaldem. – „Wbrew temu, co sądzi wiele osób, 
Tatarzy, którzy z Polakami i Litwinami walczyli pod Grunwaldem, nie byli barba-
rzyńcami” – podkreśla Chazbijewicz. Ale też podaje tam syntetycznie informację: 
„Jednym z elementów systemu osadnictwa była wojskowa akcja kolonizacyjna – 
obsadzanie Tatarami zarówno rubieży, jak i centrum państwa, w osadach pod zam-
kami i grodami w celu stałej służby wojskowej i możliwie szybkiej reakcji zbrojnej. 
Na ówczesne czasy Tatarzy byli czymś w rodzaju sił szybkiego reagowania, do uży-
cia w nagłej potrzebie, na każdy rozkaz władcy, bez potrzeby zbierania pieniędzy, 
uchwał rady przybocznej, zbierania pospolitego ruszenia, itd. Pełnili oni również 
funkcje policyjne na potrzeby władcy, a także byli czymś w rodzaju służb specjal-
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nych używanych do zadań wywiadowczych, dokonywania dyskretnych egzekucji 
na rozkaz panującego, fizycznej likwidacji opozycji, itd. Byli szybcy, sprawni, dys-
pozycyjni oraz całkowicie wierni i lojalni swemu suwerenowi, za którego uważali 
księcia Witolda. Walki wewnętrzne i praktyczny rozpad Złotej Ordy sprawił, że 
ingerencja Witolda w sprawy tatarskie, jego intensywna polityka wschodnia, stała 
się możliwa. Poprzez tatarskich emigrantów z Krymu i Złotej Ordy zamierzał także 
realizować swoje dalekosiężne plany polityczne na wschodzie. Sukces tej polityki 
uwarunkowany był czynnikami geopolitycznymi, jak rozpad państwa Złotej Ordy 
na chanaty: krymski, astrachański, kazański i syberyjski, walkami wewnętrznymi, 
a co za tym idzie gospodarczymi problemami, a także naporem Litwy i Moskwy 
– dwóch rodzących się potęg piętnastowiecznej Europy Wschodniej. Osadnictwo 
tatarskie w Księstwie Moskiewskim i Wielkim Księstwie Litewskim, obok moty-
wacji militarnej, miało więc podłoże ekonomiczne i po części polityczne. Z kolei 
czynnik ekonomiczny był w tym wypadku warunkowany przez czynnik klima-
tyczny, tj. brak opadów i suszę będącą klęską dla ludności nomadycznej. Terenem 
osadniczym było pogranicze rusko-litewskie, od Karpat wschodnich po Riazań  
i Dzikie Pola, gdzie ludność tatarska przechodziła na osiadły tryb życia. (…) Osad-
nictwo tatarskie na Litwie zwiększyło się w okresie konfliktu zbrojnego między 
chanem Złotej Ordy Tochtamyszem a Timurem Lenkiem (Tamerlanem) faktycz-
nym władcą Ułusu Czagataja. Jan Tyszkiewicz w związku z tym zakłada, że od 
końca wieku XIV aż do 1440 roku na ziemie litewskie napływali przeważnie emi-
granci z terenów Powołża [wygr. J.B.], co wiąże z pochodzeniem zwolenników 
Tochtamysza i jego synów z Bułgarii Nadwołżańskiej. Jednym z pierwszych źródeł 
potwierdzających istnienie w Wielkim Księstwie Litewskim osad tatarskich jest re-
lacja flamandzkiego rycerza, podróżnika i dyplomaty Gilberta de Lannoy (1414)”.

Piewsze większe osady muślimskie na Litwie sięgają roku 1410. Witold po bitwie 
pod Grunwaldem wrócił z częścią Tatarów. Pożenił ich więc z Litwinkami i osadził 
w okolicach Wilna oraz nad brzegami Niemna pod warunkiem dalszej służby woj-
skowej w razie wojny. Po śmierci Witolda, kiedy zwiększały się wpływy polskie 
na Litwie, a Świdrygiełło, najmłodszy brat Jagiełły, szukał pomocy w państwie za-
wołżańskiem, nadciągnął stamtąd Achmat z 30 tys. wojska. W roku 1432 Świdry-
giełło zasiadł na tronie litewskim. Z przybyłych Tatarów wielu pozostało na jego 
służbie i z nich uformował 4 pułki konne. Nie mieli własnych kobiet, toteż żenili 
się z chrześcijankami, a to było dozwolone. Po śmierci małżonkowie byli jednak 
chowani osobno. 
„Mamy nadzieję, że jeszcze zdążymy przechować swoją kulturę dla naszych dzieci 
i wnuków, bo jest sporo ludzi, którym na tym zależy” – mówi dr Adas Jakubauskas, 
przedsiębiorca, politolog, działacz społeczny i przewodniczący Związku Wspólnot 
Litewskich Tatarów. „Wśród wybitnych przedstawicieli naszej społeczności było 
kilkudziesięciu generałów różnych armii, byli pisarze, tancerze, poeci, lekarze i ad-
wokaci. Wkrótce i w Polsce ukaże się książka na ten temat”. 
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Dodam, iż warto zapoznać się z treścią Roczników  
Tatarskich, wydawanych w Polsce, a jako ciekawostkę do-
powiem, że nazwisko „Tatar” noszą w Polsce 1643 osoby; 
największe skupisko w Krakowie – 75 osób i w Wadowi-
cach – 62 osoby.

Wyimki z literatury we fragmentach:

Przybył tedy Chan za poradą wróżbitów do Kizlich, pęǳąc 
przed sobą trzody okrutne, aby miał co jeść z dworem swoim. 
Sukyman ze czcią go wielką podejmował, a luǳie na twarzy 
przed nim padali, bo go niewolnicy owi prawie za Boga i po-
winowatego ciałom niebieskim mają. Ordy niewiele było przy 
nim, jedno dwór i tysiąc baskaków i nieco hodżów i agów w żół-
tych tołubach, bo obawiano się, aby w wielkiém nagromaǳeniu 
luǳi łatwiéj nie okazała się zaraza. Wędrowała ona po Krymie, 
głównie w téj części, którą Jenikalską zowią. Tam rzuciwszy się 

na jakowe miejsce, wzięła pogłówne, a inne ałusy minęła całkiem, gǳie zaś przeszła, tam 
nawet ptastwo padało. Ale do Kizlich o dwa dni drogi najbliżéj przyszła. ǲiękował tedy 
Bogu Chan za ocalenie i szczodrze wróżbitów obdarzył, a wielu téż niewolnikom wolność 
darował. (Henryk Sienkiewicz, Niewola tatarska, s. 14).

Oprócz budowy dróg i organizacji najlepszej wówczas na świecie służby kurier-
skiej (w ciągu trzech dób potrafili przebyć ponad 400 kilometrów) Mongołowie, 
w celach podatkowych, przeprowadzili pierwsze spisy ludności. Ważnym elemen-
tem władzy byli poborcy podatków urzędujący na stałe na zależnych ziemiach ru-
skich. W wielu publikacjach pojawia się ciekawe pojęcie baskak, baskai, pisane 
małą, na określane gubernatorów, starostów, wielkorządców, częściej poborców 

podarkowych, ale i w sensie dowódców wojskowych. 
Termin odpowiada perskiemu określeniu dārughehi.  
(tur. basqaq, pisane również baskak) i da lu hua ch’,
達魯花赤w zapisie tradycyjnych chińskich znaków  
达鲁花赤 w Chinach.

Przyszli, jak wiemy, z północnego Iranu w 1223 (620 r. 
hidżry), następnie w górę Wołgi ku ujściu Kamy do 
kraju Bugarów, rozbici nad Kałką ruszyli w dół Wołgi. 
Nie opanowali wówczas stepu Deszit i-Kipczak, dopiero 
podbił caly step Batu w 1236 r. i Powołże stało się osrod-
kiem Ułusu Dżuczego. Bułgarzy i Połowcy stawiali opór 
wszystkimi siłami. Wodzami Bułgarów byl wówczas  
Bajan i Dżiku, wodzem Połowców Baczman z plemienia 

Potomek Tatarów w Polsce
https://www.google.pl/sear-
ch?q=tatarzy&client=fire-
fox-b&tbm=isch&imgil…

Tomasz Święcki, Opis sta-
rożytnej Polski, t. 2, wyd. II, 
Warszawa 1828, s. 92



246 247

Alirlik, wodzem zas Alanów Kaczir Ukule. Sprawiali Ordzie wiele klopotów. Batu 
zorganizowal pobór danin przy pomocy darugów (wyr. mongolskie) (baskaków, 
wyr. tureckie; to ten sam urzad, nazwany nie od przyciskający, ale od ochraniają-
cy. Baskak był wezyrem, jednoczesnie zwierzchnikiem nad dochodami na rzecz 
skarbu. Na Rusi baskaków uważano za dowódców sił zbrojnych. Do obowiazków 
darugów należal spis ludności, ściąganie danin i przekazywanie dworowi. Kance-
larie – dywany nominowano jarłykiem, urzednika takiego zwano też bitikczi i był 
to tytul zaszczytny. W dywanie znajdował sie specjalny rejestr wplywów deftar 
centralny i przy każdym namiestniku osobny. Po 1240 r. siedzibą nadzorców tatar-
skich był Kaniów. Darugowie i baskakowie oraz duwani (dywani) rekrutowali się 
dość czesto z kupców. Chan Batu zorganizowal też słynną pocztę. Przykładowo 
na odcinku Karakorum-Pekin powstało 37 stacji (jamów) co 25-30 km, w jamach 
posadził po ok. 1000 ludzi. Opanowali stare szlaki prowadzące z Bulgaru, głównie 
szlak handlu karawanowego. Podróżnicy i kupcy z całego świata byli chronieni na-Podróżnicy i kupcy z całego świata byli chronieni na-
wet w okresie zamieszek specjalnymi tabliczkami-przepustkami, zwanymi: pajzda, 
basma, bajsa. Kupcy złotoordowi sprzedawali konie nie taniej niż po 100 denarów 
srebrem za sztukę. W 1 poł. XI w. z terenu Deszit i-Kipczak wysyłano do Iranu 
4000 koni w jednej karawanie. Podróż z Tany do Astrachania trwała 25 dni wozami 
zaprzężonymi w woły i 10-12 dni wozami zaprzężonymi w konie, nastepnie Wołgą 
do Saraju 1 dzień. Panowały stosunki rodowo-plemienne na stepie, jednocześnie 
powstawała mozaika narodowościowa z różnoplemiennej ludności. Sąsiadowały 
ze sobą społeczności rolnicze i koczownicze, które w okresie pokoju utrzymy-
wały stosunki handlowe. Utworzono ułusy – dzielnice jako jednostki wojskowe  
z jednym zwierzchnikiem. Kobiety (chatun) miały wysoką pozycję społecz-
ną, wypływającą z wielkiego szacunku. Na dogodnym do koczowania miej-
scu ustanowiono stolicę Saraj-Batu, nieco powyżej dzisiejszego Astrachania.  
W Saraj-Batu mieszkały różne narodowości: Mongołowie (niektórzy tylko byli 
muzułmanami), Asowie (muzułmanie), Kipczacy 
(uprawiający szamanizm), Czerkiesi, Rusowie  
i Bizantyjczycy (chrześcijanie), każda z narodowo-
ści w innej dzielnicy, było tam też wielu Słowian.  
W 1261 r. została zorganizowana diecezja prawosław-
na sarajska, pierwszym biskupem zostal Mitrofan. Na 
licznych bazarach sprzedawali kupcy z Iraku, Egiptu, 
Syrii i oni również mieszkali w innej dzielnicy. 

Skoro wspomnieliśmy o szamanizmie Kipczaków, 
przybliżmy tę kwestię, bo ciekawa. Otóż czcili oni 
nabożnie słońce, księżyc, ogień, wodę i ziemię, ofia-
rowujac pierwsze cząstki jadła i krople napoju zie-
mi. Nad wezgłowiem gospodarza w jurcie mocowa-
no figurkę brata, nad łożem gospodyni – figurkę jej  Kobieta tatarska w stroju z XVIII w.
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brata, tak relacjonował Marko Polo. Dla przyby-
szów rozpalano dwa ogniska łączone sznurem 
zaczepionym na dzidach. Środkiem przecho-
dzili ludzie i zwierzęta; był to obrzed magiczny 
oczyszczania ogniem. Kobiety przy ogniskach 
odmawiały zaklęcia, a ogień unosił wszelkie 
zło. Plano Carpini odnotował, że ci, którzy od-
mówili przejscia miedzy ogniskami, płacili ży-
ciem. Kipczacy chowali zmarlych w kurhanach 
i piramidach, wróżbitów uważano za kapła-
nów. Koczownictwo przechodziło stopniowo  
od kureni do koczowania ajilami, czyli od gospo-
darki wspólnoty pierwotnej do idywidualnch go-

spodarstw rodzinnych. Wielką rolę, podkreślmy jeszcze raz, odgrywał ród, związek 
patriarchalny ze wspólnymi pastwiskami, specjalne uprawnienia miał syn młodszy. 
Wyodrębnienie bogatych ajilów z kurenia odbywało się często przez podbój słab-
szych plemion. Ajile miały obowiazek dostarczania bojowników dowódcom ary-
stokracji do pospolitego ruszenia. Słynne też były polowania z naganką, nie tylko  
w celu zaopatrzenia, lecz jako ćwiczenia wojskowe. Krzewieniem islamu wsród 
górnych warstw zajął się głównie Ozbeg-chan. Nakazal mordować szama-
nów i lamów buddyjskich w 2 poł. XIII i na pocz. XIV w. Islam nie cieszył 
się powodzeniem wsród Kipczaków. Dopiero w roku 1314 Ozbeg-chan donosił  
o swoich sukcesach w krzewieniu sułtanowi Egiptu. 

Z notatek wczesnych podróżników wiemy, jak wygladly jurty i co nosiły na gło-
wach kobiety. Domy powstawały z kolorowego wojłoku, szyte sznurami w taki 
sposób, by utworzyć winne latorośle, drzewa, ptaki i zwierzęta. Głowy kobiety 
zdobiły nakryciem zwanym bokka, okrągłym, pokrytym drogocennym jedwa-
biem. Na wierzchu czworobok przypominał głowicę kolumny z pręcikami z szy-
pułek piór lub pawimi piórami i drogocennymi kamieniami. Pręciki często robio-
no ze złota lub srebra. Na taką kontrukcję nakładały czapy futrzane. 

W 1362 r. Timur (Tamerlan) opanował Wielki Bulgar, w 1395 r. zburzył kwitnący  
i bogaty stary Saraj-Batu. Chan Berke wybudował nową stolicę Saraj-Berke, 
obecnie tam, gdzie leży Leninsk, a wcześniej Carew. Iwan I Kalita (ur. 1304) 
umocnił księstwo moskiewskie pod względem ekonomicznym i jak jego po-
przednicy utrzymywał dobre stosunki z Ordą. „Przyznając cerkwi prawosław-
nej immunitet, (…) Tatarzy nie utrudniali rozwoju chrześcijaństwa i utrzyma-
li dotychczasowe uprzywilejowane stanowisko duchowieństwa. Chanowie 
wystawiali specjalne jarłyki dla metropolitów i podległego im kleru, zawiera-
jące zwolnienia od opłat i podatków. Władca Złotej Ordy, pozostawiwszy auto-
nomię cerkwi, był w praktyce jej zwierzchnikiem. Od metropolitów bowiem 

Muzeum Wojska Polskiego w Warsza-
wie, Drewniana tarcza jazdy tatarskiej
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wymagano, aby zostali uznani przez chana i żeby składali mu hołd osobiście  
w zamian za jarłyk zatwierdzający stanowisko”. (za: Jan Potulski, Rola i znaczenie tra-
dycji w funkcjonowaniu współczesnych instytucji politycznych w Rosji, Toruń 2005,  
s. 105). „Bili i meczyli tylko bogatych” – oto słowa pisarza arabskiego Ibn al-Asira.

Poprzez rezygnację chana z utrzymywania na Rusi baskaków i dzierżawców danin, 
Iwan został upoważniony do ściągania należności Ordy i odsyłania ich w okre-
ślonych terminach, a co za tym idzie miał szerokie możliwości ingerencji w spra-
wy wewnętrzne poszczególnych księstw. Po przejęciu tych terenów przez Wielkie 
Księstwo Litewskie, książę Witold utworzył w Kaniowie komorę celną. W roku 
1569, w następstwie Unii Lubelskiej, Kaniów przeszedł z Litwy do Korony.

Choćby w Kronice polskiej, litewskiej, żmudzkiej i wszystkiéj Rusi Stryjkowskie-
go czytamy: „A iż też Tatarowie Prekopscy i Krymscy w ten czas wszystkie pola 
dzikie za Kijowem szeroko leżące, i Podole wszystko Litewskim ziemiam przylegle 
trzymali, i Baskaki albo Otomany swoje nad Russakami w tamtych krainach miesz-
kającymi chowali, jakoby starostów, którzy od nich zawżdy dań wybierali, i według 
swego zdania Russakom chrześcijanom  jako poddanym rozkazowali, i częstymi na-
jazdami do Litewskich dzierżaw wielkie krzywdy Olgierdowi wyrządzali…”

Region Stadt / Gebiet Strasse / Dorf
Wologodskaja Oblast Tscherepowezkij Rajon Baskakowo Dorf 
Tulskaja Oblast Wolowskij Rajon Baskakowo Dorf
Permskaja Oblast Beresniki Stadt Baskakowo Dorf
Jaroslawskaja Oblast Danilowskij Rajon Baskakowo (Seredskaja s/a) Dorf
Jaroslawskaja Oblast Danilowskij Rajon Baskakowo (Semlowskaja s/a) Dorf
Jaroslawskaja Oblast Danilowskij Rajon Baskakowo (Babaewskaja s/a) Dorf
Smolenskaja Oblast Ugranskij Rajon Baskakowka Dorf
Twerskaja Oblast Konakowo Stadt Baskakowa Dorf
Twerskaja Oblast Wesegonskij Rajon Baskaki Dorf
Tschuwaschskaja Republik Schemurschinskij Rajon Baskaki Dorf 
Wladimirskaja Oblast Susdalskij Rajon Baskaki Dorf
Republik Baschkortostan Ilischewskij Rajon   Basitamak Dorf
Republik Tatarstan Alekseewskij Rajon             Basjakowo Siedlung

(https://www.google.pl/search?q=Wologodskaja+Oblast%09Tscherepowezkij+Rajon%09Baskakowo+Dorf+)

Ślady obecności baskaków przetrwały w postaci nazw miejscowości i strumieni, 
gdzie najprawdopodobniej rezydowali; to rosyjskie obwody: smoleński, twerski, 
jarosławski (osady wzdłuż rzek Suchona,Vologda i in.), wołgogradzki, nowogrodz-
ki, tulski, riazański, włodzimierski, kostromski. „Nie ma tych toponimów w Ziemi 
Halickiej, na Wołyniu, w rejonie Witebska czy Mohylewa” – podaje Janet Martin 
(Treasure of the Land of Darkness: The Fur Trade and its Significance for Medieval 
Russia), za A.N. Nasonovem i można to potwierdzić na podstawie nawet współ-
czesnej mapy. 
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Szczegółowy skład plemion Deszit i-Kipczak na pocz. wieku XIV znamy z zapi-
su historyka egipskiego an-Nuwajriego: „jest wiele plemion” i wymienił ich jede-
naście, np. plemię Durut wywodzi się z Kipczaków, a Toksoba z Tatarów, „ple-
miona te z niejednego są rodu”. Mangici (Kongraci, Kungraci, Nogaje) zaczęli 
się uważać za Turków. Zródła perskie skład ludności Ak Ordy (Bialej) nazywaja 
Uzbekami. Chanowie Ak Ordy, lewego skrzydla Ułusu Dżuczego, mieli zakusy 
w sprawie interwencji w sprawy Złotej Ordy. Urus-chan zwołał kuriltaj wojenny, 
natomiast Oglan Tuj-chodża niechętnie patrzył na podbój i został stracony. Jego 
syn, Tochtamysz, po stracie ojca, źle się czuł w Białej Ordzie. W 1376 r. uciekl 
do Samarkandy, do Timura. Timur wysyłał zbrojnie Tochtamysza do Ak Ordy, ale 
za każdym razem został on rozgromiony, aż do momentu zamieszek wewnętrz-
nych. Tochtamysz zwyciężył w 1378 r., a w 1377 wkroczyl na Powołże, opano-
wal Saraj-Berke, część ordy Mamaja. Druga bitwa nad Kałką odbyła się w roku 
1380. Dwie armie tatarskie Tochtamysza i Mamaja starły się krwawo. Zwyciężył 
Tochtamysz, a kniaziowie Mamaja przeszli do niego. Wówczs doszło do zjedno-
czenia obu ord i zapanował, acz na krótko, rzeczywisty zloty wiek Zlotej Ordy. 
Powołże od Hadzi Tarchanu (Astrachania), przez Bulgar, Kaukaz Krym i Chorezm, 
wszystkie te ziemie należały do Tochtamysza. Zdobył też Moskwę, zadajac ciężkie 
rany. Wielkomocarstwowa polityka Tochtamysza zwróciła się przeciw Timurowi 
i zimą 1385 r. złupił Azerbejdzan. Tegoż roku przygotowywał sojusz z Egiptem 
przeciw Timurowi. W 1393 r. posłowie Tochtamysza byli w Krakowie, chodziło  
o nie dopuszczenie do sojuszu między Moskwą a Litwą. W 1395 r. Timur zaatako-
wal Hadzi Tarchan i Saraj-Batu, Tochtamysz uszedl w kierunku Bulgaru, w 1398 r. 
Temur Kutług ostatecznie go pokonał. Dalej wiemy. Tochtamysz wówczas zbiegl 
do Kijowa, do Witolda. Tochta, po burzliwych latach walk, zmarl w 1405 r. na ste-
pie, wedlug latopisu II sofijskiego – legl trupem w ziemi syberyjskiej w roku 1406. 
Na scenie pozostał Dżel-al-Din.
Z wieku XIII i kolejnych pozostała pamięć o najazdach na Małopolskę, a w wielu 
wsiach osady jeńców tatarskich (np. w Radziszowie pod Krakowem lub w okoli-
cach Nowego Targu). Tatarzy mieli swoje drogi, zwane szlakami, którymi od ste-
pów, od ujść Dniepru i Dniestru zapuszczali się w głąb Ukrainy i Polski. „Wszyst-

kim wiadomy był szlak tatarski, podaje 
Aleksander Jabłonowski, lecz nie były 
znane jego zwroty. Pospolicie rozcią-
gał się na dwoje, na odległość strzały 
z łuku, ale nieraz, gdy szła cała horda, 
potrzebująca trawy dla koni, to i na 
mil parę. W pustyni orientowano się 
mogiłami. Były szlaki główne, wiodą-
ce do okolic zaludnionych, i uboczne 
zagony, pokrywające siecią kraj cały 
lub pewne jego części”. Ponieważ Juliusz Kossak, Taniec tatarski, 1885
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szlaki odpowiadały wododziałom większych rzek, było ich tyle, ile samych wodo-
działów: 1) Szlak Czarny między dopływami Dniepru i Bohu (po tatarsku Dżor-
na Islach) i od Czarnego Lasu w wierzchowisku rzeki Inguły swoją nazwę nosił, 
2) Szlak Kuczmański między Bohem i Dniestrem, oddzieliwszy się od Czarnego 
Szlaku u Martwych Wód, przechodził na prawy brzeg Bohu i Dniestru aż ku gra-
nicy Podola, biegł ku Lwowu, omijając Bar i Czarny Ostrów, 3) Szlak Murowski 
między Dnieprem i Donem biegł od Perokopu wzdłuż wschodniej granicy Ukrainy 
Zadnieprzańskiej do Tuły i Moskwy oraz 4) Szlak Wołoski szedł na południe od 
Dniestru, prowadząc z nadmorskiej Besarabi na Ruś Czerwoną. 
Przy okazji możemy krótko omówić, jak wyglądał powszechny obowiązek pla-
nowanej wyprawy. W czasie pokoju każdy pracował na swoim. Tawaczijowie 
zwoływali wojsko i pobierali pisemne zobowiazanie (muczilka) o wystawieniu 
potrzebnej ilosci bojowników, gromadzono z wilietów i plemion zapasy na rok. 
Każdy musiał posiadać 4 rodzaje broni, zapasowego konia dla dwóch, sznury, skó-
ry, kocioł, szydło i 100 igiel. Dodatkowo: piłę, topór, sierp i łopatę. Kontyngenty 
asl (poczatkowy) i izafe (dodatkowy) zbierano w koszun, ok. 100 ludzi. Koszuny 
łączyły się w 1000 itd. Szyk bojowy składał się z prawego i lewego skrzydła oraz  
z centrum, które zazwyczaj nie miało rezerwy.

Ku pokrzepieniu serc, czyli jak to dobry Tatar Tamur z legendy, pomieszczonej  
w Roczniku religijnym Alleluja, ocalił obóz chrześcijan:
Hej bracia! – krzyknął do stojących w pobliżu Baskaków, szlachty i dowódców Ordy – 
urządźcie szeregi, za pół godziny rozpoczniemy bitwę. Ponure radości wykrzyki, raczej 
wycie straszliwe, rozległo się po całem obozowisku (…). Tamur-bek dosiadł rumaka, dziel-rozległo się po całem obozowisku (…). Tamur-bek dosiadł rumaka, dziel-
ny to biegun stepowy, niski, krótki, ale jego kark silny, oko iskrzy niby przeczuwając krew 
bliskiej walki, nogi zaledwie że dotykają ziemi, gdy rozbiegł po niwie; hufce już stanęły 
w porządku, rachował je Tamur, pięćdziesięciu doliczył. Straszna to siła, dzielni orężni-
cy. Spojrzałeś któremu w oczy, dreszcz mimowolnie cię przeszedł (…). Po półgodzinnym 
przeglądzie wrócił na dawne stanowisko, z niego widok daleki, cały obóz Chrześcijan jak 
na dłoni, jego szańce, przerowy i mury, ztąd więc gdy się walka zawiąże, będzie mógł 
wydawać rozkazy, będzie mógł zachęcać lub karać. (…) Tamur chciwie pogląda, wśród 
gromady orężnycli dojrzał on dwie osoby, snujące się bez ustanku i wszędzie; jedną był 
starzec, stalową jasną zbroją pokryty, drugą kobieta cała w bieli, lic jej dojrzeć nie mógł, bo 
je przykryła śnieżną grubą osłonką, kibić przecie podziwiał, tak była piękną i nętną; lecz 
czego ona chce śród tłumu rycerzy? jaki ją cel wiedzie i wystawia na niebezpieczeństwo 
walki, poznał wkrótce; ona gotującym się do boju rady i zachęty niesie, w reku jej krzyż 
srebrny, a z gestów jej pojął, mówi zapewne: »w Imię Boga! zaklinam was, brońcie sie, 
walczcie dzielnie, walczcie nie tylko dla siebie, ale dla ocalenia honoru i życia naszego! 
(…) Tamur dał znak, dwa pierwsze hufce Ordy poskoczyły cwałem, ziemia zatętniła pod 
kopytami rumaków, zabrzękły pałasze, strzały chmurą zaświsły, tuman kurzawy wzniósł 
się wysoko, obozowiska Chrześcijan już nie dojrzy; ale i w niem milczenie przerwanein 
zostało: Tamur słucha, znanej pieśni doszły jego ucha dźwięki, to pieśń Lechitów gdy do 
walki śpieszą: »Boga Rodzico!« Kilka minut trwała walka, brzęczały szable, świszczały 
strzały, wrzawa orężnych rozlegała się straszliwym chaosem, zwolniała przecież i oko  
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dzikiego Tamura zabłysło gniewem (…). Pobożna pieśń oblężeńców radośnie już brzmiała, 
spojrzał na wzgórze, liczni jak przedtem, niestrwożeni jak dawniej, osadzali mury i wały,  
a wśród nich starzec którego widział przed kilku chwilami, wyniosłego dębu; wtedy dopie-
ro baczne oko dowódcy dostrzegło niezwykły ruch i zamieszanie w taborze. (…) – Co to 
jest? – zapytał groźnym głosem jednego ze swych ulubieńców Tatara – czemu ta wrzawa, te 
ponure wykrzyki żołnierstwa? Tatar ramiona skrzyżował na piersi, i odparł posępnie: – Żle, 
gwiazdo wiernych, zamieszanie w obozie; miesiąc trwający pokój znużył, zniecierpliwił 
wszystkich, przytem oddawna czas powrotu na Orde, Imani przepowiadają zimę ciężką  
i wczesną; żołnierstwo żąda szturmu do obozu Chrześcijan, krwi, łupów i odwrotu do siczy. 
– Biada temu i tym, co śmią działać wbrew mojej woli! – groźnie Tamur wykrzyknął – nie 
mrozem zimy przejęci zginą oni, nie w stepach i Ordzie ciała ich znajdą pościel śmiertel-
ną! Przywołaj mi natychmiast Imanów i dowódców zagonu. Tatar odbiegł, Tamur legł na 
baranich skórach posłania, krew jego nieco ochłodła: rozmyśla nad swojem położeniem  
i postępowaniem; zadrżał, alboż on nie jest winny? Od miesiąca »Cały tabor w poruszeniu, 
brzęk szablic, rozhowor stutysięcznego tłumu, rozlega się dzikim chaosem. Pogląda: roty 
szykują się niby do boju, Baskaki stoją na czele, Imani nucą pieśni wojenne, podniecają 
ogień buntu; mnogi tłum, rota nawet świętą chorągiew niosąca zbliża się ku namiotowi 
jego, wątpić zatem nie może: sicz chce boju; (…) – wiedź nas na Chrześcijan! – Nie! nigdy! 
znacie mnie – odpowiada Tamur – nigdy nie cofam się w słowie! Wrzawa zwiększyła się 
jeszcze na tę odpowiedź; brzęczą miecze, dźwięczą długie spisy, czerń przez Imanów pobu-wiedź; brzęczą miecze, dźwięczą długie spisy, czerń przez Imanów pobu-ługie spisy, czerń przez Imanów pobu-czerń przez Imanów pobu-
dzona, nie zna miary w swym gniewie, ze wszech stron podnoszą się okrzyki, naprzód słabe, 
potem mocniejsze co raz: – Śmierć mu! biada! Śmierć! Kilkunastu z niższych dowódców, 
przywiązanych silniej do Tamura, okrąża go wiankiem; jedni odpychają tłum, garnący się 
ze wszech stron, inni ze łzami błagają o zmianę postanowienia. Tamur nie wzruszony, łakną 
zemsty! i czerń co raz więcej zbliża sic, jeden i drugi jatagan zabłysnął, jedna i druga strzała 
świsnęła, wtedy upada do nóg wodza młody Tatar, ulubieniec jego i woła: – Beku, zmiłuj 
się! zezwól na ich żądanie, inaczej śmierć twoja nieochybna! – Dziecię! – odpowiada mu 
Tamur – nie tyle miesięcy życia twojego, ile ja bitew widziałem, w ilu udział wziąłem, ile 
razy śmierć kościste dłonie wyciągała ku mnie, nie lękałem się jej, i teraz nie zlęknę, po 
moim trupie zuchwalcy przejdą ku obozowi Chrześcijan; zanim tam śmierć poniosą, mnie 
zadać ją muszą! ale biada im! ciężka pomsta bogów! ciężka pomsta Kalifa Wielkiego liana 
naszego! (…) Tamur oparty na szabli, dumnem, groźnem okiem toczy po zuchwałej rzeszy; 
szyderczy uśmiech na jego ustach, mocne postanowienie w sercu (…).– Nie! nie! ja walki 
nie chcę! nie chcę ich krwi! oni do mnie należą, oni moi bracia! Chrześcijanie! 
Baskaki poglądają zdziwieni, Imani zanoszą się od gniewu, Tamur woła dalej: – Tak! czy-
ście zapomnieli o tem, że ja, wasz wódz, namiestnik wielkiego Hana, strażnik Czyngisa cho-
rągwi, że ja, Chrześcijanin, Chrześcijańskie dziecię! Spojrzyjcie na mą twarz, na oko! czyż 
tego nie widzicie jasno? chcecież lepszego dowodu? patrzcie!... Biada nam! biada jemu! 
– krzyknął wtedy pierwszy z Imanów – on szalony! opętany od czarta, gubi nas i zdradza! 
(…) Ja biorę dowództwo, biorę sztandar święty. Baskaki i cały tłum, głośnym wykrzykiem 
pochwalili zamiar Imana, uchwycił on za kopiją czarnej chorągwi. Źrenica Tamura dziwnie 
błysnęła, słów Imana nie dosłyszał, ale pojął chęci; w jednej chwili myśl wielka, potężna,  
w jego duszy poczęła się i dojrzała; jeżeli chorągiew Czjngishana roztrąci, zniszczy, roztrą-
ci i zniszczy potęgę, zmusi ich do cofnięcia się, zgubi siebie, ale Chrześcijan, współbraci, 
ocali… (Krzyż przy Głuszu, legenda AD Kosińskiego, w: Alleluja, Rocznik religijny, Warsza-
wa 1843, s. 165-204: rcin.org.pl/Content/987/WA248_6172_P-I-674_alleluja_vol3_o.pdf).
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ZAWISZA CZARNY Z GRABOWA, HERBU SULIMA 
Legendarne imię Zawisza w wiekach XIV i XV było dość powszechne, a przydo-
mek „Czarny” pojawił się z racji wyglądu i braku osobistego nazwiska. Rodzina 
zatem musiała być ciemnowłosa i ciemnolica, bowiem i brata Zawiszy nazywa-
no „Kruczek”. Ojcem był Mikołaj z Garbowa, kasztelan konarsko-sieradzki, mat-
ką Dorota. W Krakowie widziano go po roku 1390. W 1396 r. królowa Jadwiga  
i Władysław Jagiełło przyjmowali hołd lenny od hospodara wołoskiego. Na Wa-
welu organizowano turnieje rycerskie. Na jednym z nich Zawisza otrzymał pas  
i ostrogi rycerskie. 
Pierwsza informacja u Długosza o Zawiszy pochodzi z 1403 r., kiedy to uprosił  
u króla Władysława Jagiełły zwolnienie z więzienia Jana Rogali. Z innego do-
kumentu wiemy, że król węgierski Zygmunt Luksemburski zwolnił z więzienia 
na prośbę Zawiszy kilku szlachciców polskich. Luksemburczyk lubił wojować,  
a Zawiszy w to graj, co więcej był chyba „językiem” Władysława Jagiełły na wę-
gierskim dworze. Podobno Zawisza Czarny nie brał udziału w bitwie z Turkami 
pod Nikopolem, w której Turcy w 1396 r. zadali Zygmuntowi klęskę. Zygmunt 
Luksemburczyk, pod pozorem obrony chrześcijaństwa przed Turkami w 1408 r., 
wyruszył na Bośnię i Serbię wraz z Zawiszą i jego bratem, Janem Farurejem. Nie-
stety Luksemburczyk paktował z Krzyżakami przeciw Polsce. Na wiosnę 1410 r. 
zaplanowano zjazd w Kieżmarku na Słowacji króla węgierskiego z Jagiełłą i knia-
ziem Witoldem. Jagiełło nie przyjechał, a Witolda próbowano przekupić przeciw 
Jagielle, ale bezskutecznie. Zawisza 4 marca 1410 r. w Nowym Korczynie spotkał 
się z królem. 
Długosz wspomina, iż Zawisza z bratem, „dowiedziawszy się, że król polski ich 
pan rzeczywisty Władysław zamierzył wyprawę przeciw Krzyżakom, za zezwo-
leniem króla Zygmunta, który ich hojnymi darami i obietnicami chciał odwieść 
od zamiaru i przy sobie zatrzymać, porzuciwszy na Węgrzech wszystkie dobra  
i majątki od króla uzyskane wzgardziwszy jego łaskami i szczodrymi obietni-
cami, opuścili go i przybyli do Władysława króla polskiego, aby z nim walczyć 
przeciw Krzyżakom i wszelkim jego nieprzyjaciołom”. Tymczasem w imieniu  
Luksemburczyka napadnięto na ziemię sądecką i spalono Stary Sącz. Po zwycię-
stwie nad Krzyżakami pod Grunwaldem 10 października wojska polskie walczyły 
pod Koronowem, w której to bitwie walczył Zawisza Czarny i jego brat Jan Farurej. 
 W marcu 1412 r. Zawisza doprowadził do spotkania Jagiełły i Luksemburczyka 
w Lubowli i przekazywał prowadzącym rokowania propozycje obu stron. Układ 
zawierał potwierdzenie przez Zygmunta Luksemburczyka pokoju toruńskiego, za-
wartego z Zakonem 11 lutego 1411 r. oraz, że król węgierski zobowiązywał się 
pomagać Polsce w odzyskaniu Pomorza. 
Lata 1413-1414 zbiegły Zawiszy na kilkakrotnych podróżach na Węgry,  
do Czech i Moraw. Następnie nasz rycerz został posłem króla Jagiełły na soborze 
powszechnym w Konstancji w 1414 r., gdzie odpierał skutecznie oszczercze zarzuty  
Krzyżaków i paszkwile Jana Falkenberga oraz brał udział w wyborze nowego  
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papieża w 1418 r., bowiem sobór trwał tak właśnie długo. Nowy papież oskarżył 
polskich biskupów o nieposłuszeństwo, nasi złożyli apelację, wręcz siłą wtargnęli 
do pałacu w Konstancji. Polska delegacja spotkała się z królem, królową i dworem. 
Jan Długosz podał: „[Król] wyszedłszy naprzeciw nim, razem z królową przyjmo-
wał z wielką czcią łaskawością i pociechą ze szczęśliwego powrotu”, choć droga 
sprawiedliwości wyrokowana przez sobór w stosunku do Krzyżaków okazała się 
zawodna. Jesienią 1415 r. Zygmunt Luksemburczyk wybrał się do papieża Bene-
dykta XIII, następnie do Ferdynanda Sprawiedliwego w Perpignan, a wśród po-
słów był i Zawisza Czarny. Tu spotkał się na turnieju rycerskim ze sławnym Janem 
z Aragonii. Zawisza zwyciężył. Miał wówczas powiedzieć: „Przysięgam Bogu, 
Pannie Marii, że strzec będę zawsze i wszędzie czci i honoru swego króla i pana 
oraz czci i honoru swojej ojczyzny”. 
1 stycznia 1418 r. papież Marcin V potwierdził przywileje krzyżackie do ziemi pru-
skiej, litewskiej, żmudzkiej, ruskiej, inflanckiej, pod pozorem nawracania pogan na 
chrześcijaństwo, zakazał też Jagielle i Witoldowi kroków na niekorzyść Zakonu. 
Zawisza towarzyszył Jagielle na zjeździe z Luksemburczykiem w Koszycach,  
w maju 1419 r., później walczył pod Będzinem i Wkrą. Tylko w ciągu 1421 r. posłował  
w imieniu Jagiełły do Zygmunta 11 razy. 2 stycznia 1422 r., jako poseł, dostał się 
do niewoli. Został przez króla Jagiełłę wykupiony złotem. Po Grunwaldzie, wojnie 
głodowej 1414 r., wojnie odwetowej 1419 r., w lipcu 1422 r. podjęta została czwar-
ta wyprawa wojenna. Zawisza oczywiście tam był. Krzyżacy musieli oddać Polsce 
Nieszawę i kilka innych miejscowości, a Litwa odzyskała Żmudź. 
Dużą część dochodów Zawiszy stanowiły dary i nagrody z turniejów rycerskich 
oraz zbroja, konie i broń pokonanych rycerzy. Od 1419 r. zaczął kupować dobra 
ziemskie: wieś Wiewiórkę za 600 florenów, a posiadane Szymanowice zamienił 
z Janem z Zasowa na jego wsie Zasów i Nagorzyn. Wiemy, że w 1417 r. został 
starostą kruszwickim, a w 1420 starostą spiskim. W 1424 r. Zawisza Czarny nabył 
Rożnów nad Dunajcem, został właścicielem zamku i kilkunastu wsi: Bartkowej, 
Górowej, Glinnika, Jedlnej (Jelnej), Posadowej, Radajowic, Załęża, Przydonicy  
i nieistniejącej dziś wsi Załagoszczy, wykupił Gródek. Dokupił jeszcze wsie, takie 
jak: Roztoka, Brzeziny, Zalesie, Łaziska, Wiesiółka, Podole, Borową, nieopodal 
Rożnowa. Łącznie posiadał 31 wsi. 

Akt nabycia dóbr rożnowskich miał miejsce w 1426 roku: 
sprzedaż połowy dóbr rożnowskich przez Piotra z Kurowa Zawiszy Czarnemu z Garbowa 
[pow. sand.] wśród których nie wymieniono jednak G. (Mp. 4, 1234; SP 2, 2054-5); tenże 
Piotr zeznaje tę sprzedaż. Wieś G., która przynależy do dystr. zamku rożnowskiego, zasta-
wioną przez Piotra, Zawisza ma pr. wykupić i posiadać wieczyście (SP 2, 2087).1470-80  
w G. łany kmiece, folwark (DLb. 2 s. 141); 1516 Barbara [c. Jana Zawiszyca] z Rożno-
wa wd. [2° voto] po kaszt. krak. Janie z Tarnowa [pow. pilzn.] zapisuje 40 000 fl. węg. s. 
Janowi z Tarnowa na zamku Rożnów i wsiach doń przynależnych, m. in. na G. i Górowej 
(Fastnacht Katalog 1, 35; GS 1 s. 17-8); 1530 w G. pobór z młyna dorocznego o 1 kole (RP 
k. 41) (Słownik Historyczno-Geograficzny Ziem Polskich w Średniowieczu, cz. II, s. 85).
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Szykowała się wojna Luksemburczyka przeciwko Turkom. Ruszali rycerze z Wę-
gier, Niemiec, Czech, Serbii (Regnum Racie, Rascie) ze swoimi drużynami i Wo-
łosi. Szedł i książę Witold. Zawisza Czarny prowadził ludzi z Polski oraz wojska 
najemne z innych krajów. 

Flota chrześcijańska na Dunaju początkowo rozbiła Turków i uszkodziła umocnie-
nia twierdzy Golubac. Przybył na ratunek sułtan Murad I, rozpoczęły się pomyślne 
pertraktacje w sprawie ewakułacji wojsk Luksemburczyka na lewy brzeg Dunaju, 
ale Turcy ruszyli w pogoń za wycofującymi się. Część wojsk przeprawiła się przez 
Dunaj, a tam Baziaș.
Zygmunt Luksemburski znalazł się w niebezpieczeństwie. Zawisza Czarny odstą-
pił mu wóz wraz z końmi i grupą polskich wojowników, sam pozostał pod twier-
dzą. Luksemburczyk wysłał po niego łódź. Odpowiedź na to Zawiszy miała być 
następująca: „Nie ma takiej łodzi, która by mogła przewieźć honor Zawiszy”. Jan 
Długosz zanotował: „Niebawem otoczony przez Turków, którzy wzięli go za kró-
la lub jakiego księcia dla zbroi świecącej i połowy czarnego orła, którego miał  
w herbie na płaszczu zbroję okrywającym, dostał się do niewoli” i ścięto mu głowę. 
Zaniesiono ją sułtanowi, zaś resztę ciała pogrzebali ponoć Serbowie, ale kto to wie  
z całą pewnością? Pogrzeb Zawiszy, oczywiście symboliczny, odbył się w Krakowie 
w listopadzie 1428 r., w kościele oo. franciszkanów. 

Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem 1875-1878, fragment, Zawisza Czarny z Garbowa, https://
pl.wikipedia.org/
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Przypomnę tylko, że klasztor w Baziaş związany jest z historią osady, dziś mia-
steczka, które lokowano po drugiej stronie Dunaju. Tamtędy wycofywały się woj-
ska Luksemburczyka. Historycy uważają, że błędnie powtarza się, iż założycielem 
klasztoru w 1225 r. był pierwszy serbski arcybiskup św. Sava Nemanjić. Tak m.in. 
możemy przeczytać w książce prof. Borislava D. Krstića Istoricul aşezării Baziaş 
- Istoricul mănăstirii Baziaş [Baziaş historia osady – Baziaş historia klasztoru], 
opublikowanej w roku 1998, wydanej przez Związek Serbów w Rumunii. Teoria 
ta, a raczej legenda, jest kontrowersyjna – podkreśla Dusan Baiski w Agendzie  
nr 51 z 18 grudnia 2004. Klasztor powstał w wieku XV, co jest powszechnie akcep-
towane, bowiem do założenia i utrzymania klasztorów na lewym brzegu Dunaju 
przyczynili się serbscy despoci. Wielu uważa, że twórcą klasztoru jest Jovan Bran-
covici (1496-1502), większość jednak, że jego ojciec – Stefan V (1420-1476). Gdy 
rozstrzygały się losy wyprawy Luksemburczyka, klasztor najprawdopodobniej był 
w budowie. Osiedlano wokół niego ludność. Być może pochowano w tym, świę-
tym dla Serbów, miejscu naszego bohatera Zawiszę Czarnego? 

MAŁA JOLA 

Cz. 3. Doświadczyłam kilku małych, prywatnych cudów. Za swojego życia Karol 
Wojtyła, św. Jan Pawł II, w każdą roczną datę śmierci poprzednika na krakowskiej 
stolicy – abpa Baziaka – odprawiał mszę św. za Jego duszę. I tak się składało,  
że 15 czerwca kierował do Eugeniusza słowa wdzięcznej miłości. Słyszałam je 
zawsze w dniu moich imienin. Jednym z cudów prawdziwych jest narodzenie się 
wnuka Kacperka, synka Kingi. Wszelkie opinie lekarzy w Polsce i w Norwegii 
głosiły, że rzecz to niemożliwa. Inne cuda pominę, niech pozostaną tajemnicą, jaką 
w istocie są. Opowiem jednak o predestynacji i jej kilku przypadkach, choćby pod-
jęcie decyzji o studiach teologicznych na UAM, wraz z ukończonym seminarium 
doktoranckim. Na pierwszym roku usłyszałam informację, że są jeszcze wolne 
miejsca na pielgrzymkę do Egiptu i Izraela.
Musimy się jednak cofnąć w czasie. Mała Jola wykazywała nazbyt wiele zainte-
resowań. Nie było wiadomo, w którym kierunku podąży. Przed wyborem szkoły 
średniej wrzuciła trzy losy do kapelusza: Liceum Plastyczne, Ogólnokształcące  
i Ekonomiczne. Jej marzeniem było pierwsze z wymienionych. Owszem, zapytała 
najpierw o swoje szanse ówczesnego dyrektora, Mariana Turwida. Na podstawie 
okazanych akwarelowych prac, usłyszała: „Zdaje się, że w tej dziewczynie coś 
jest”. Została dopuszczona do uczestnictwa w zajęciach otwartych „Plastyka”.  
A więc trzy losy… 
Wyciągnęła trzeci. Udała się do „Ekonomika”. Umiejętność księgowania przydała 
się w pracy zawodowej, gdy była sobie sterem, żeglarzem i okrętem w ZPR-ach  
i Estradach, jako kierownik zespołu, a tym samym księgowa. Nie malowała, pisała 
wiersze, urodziła w permanentnej podróży, a wędrowała wraz z mężem Henry-
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kiem, troje wspaniałych dzieci: Kamilę, Olgierda i Kingę. Debiutowała na antenie 
Polskiego Radia jeszcze przed maturą. Studia teologiczne, mocno przyprawione 
filozofią w środowisku UAM, niosły okazję seminariów z wybitnymi wykładow-
cami na uczelni i poza jej murami. Dziś mogę powiedzieć, że uczyli mnie abp 
Wojciech Polak – Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski czy abp Marek Jędra-
szewski – Metropolita Krakowski, oczywiście przed swoimi zaszczytami. 
Pierwszy olejny obraz powstał na starym, ponownie zagruntowanym płótnie. Wy-
łoniło się morze szarogranatowe z pasmem przesmyku – w rudoszarej czerwie-
ni. Moje Morze Czerwone – pomyślała. Obraz wyprzedził jej stopy nad owym 
brzegiem. Z pielgrzymki, za sprawą wielkiego „biblijnego” podróżnika, ks. prof. 
Waldemara Chrostowskiego, powstał diariusz Ziemia zawsze Święta. Z wędrówki 
szlakami św. Pawła i św. Jana po Turcji – kolejny – Ziemia Początku. 

Przygoda z innym obrazem przedstawiała się komicznie, acz tajemniczo. Jola  
obserwuje twarze, najchętniej kobiet. Malowała je z pamięci, a więc nie były to 
portrety w sensie ścisłym, portrety bez modela. 
Powstała praca ukazująca oblicze osoby o dwóch wyraźnie zarysowanych nosach  
i tak na płótnie zostało. W czasie, gdy modne stało się fotografowanie na tzw. 
„aurę”, wybrała się to zobaczyć. Przed nią w kolejce wyrosła blondynka wraz  
z mężczyzną. Odbierali fotografię z komentarzem: „Kochanie to nie jest twoje 
zdjęcie”. „A dlaczego tak sądzisz?” – pyta ona – „Przecież tu masz dwa nosy”. 
Zelektryzowana uważnie patrzyłam. Podobna do mojej blondynki z obrazu.  
I oto pada odpowiedź: „Moje, zanim się poznaliśmy poddałam się operacji pla-
stycznej, nie podobał mi się mój długi nos”. Pomyślałam, że teraz jej twarz ma 
może mniej wyrazu?

Po likwidacji Estrady Bydgoskiej, a tam 
Jola szefowała m.in. Kabaretowi Klika  
w stanie wojennym (uwaga! A może kiedyś osob-
na książka; troskliwa opieka pracowników SB, 
cenzury itd.). Prowadziła krótko działalność go-
spodarczą, redagowała książki i Miesięcznik 
Literacki Akant przy Instytucie Wydawniczym 
Świadectwo. Na pierwszej stronie inauguracyj-
nego numeru Akantu został wydrukowany nie-
publikowany wiersz ks. Jana Twardowskiego, 
przedyktowany Joli przez telefon. Wydawała ko-
lejne tomiki poetyckie, a nawet dostawała nagro-
dy, odznaczenia i stypendium. Do chwili obec-
nej ukazało się ponad 20 publikacji zwartych,  
w tym popularno-naukowych. Filozoficzne ese-
je Pasje i niepokoje Simone Weil oraz Nietzsche  

Okładka książki Leon Wyczółkowski 
– kolejne życie
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w optyce filozofów zawdzię-
cza inspiracji wspaniałego 
człowieka – ks. prof. An-
toniego Siemianowskiego,  
u którego ukończyła semi-
narium doktoranckie. Uczy-
ła też, trochę przypadkiem, 
na różnych poziomach na-
uczania, od przedszkola po 
klasy męskiego technikum. 
Działa w zarządach kilku 
organizacji pozarządowych,  
w tym w Stowarzyszeniu 
Pisarzy Polskich, Oddział 
Bydgoski. W 2007 r. podjęła 
pracę w Muzeum Okręgo-
wym im. Leona Wyczół-

kowskiego. Zajmując się wydawnictwami zaprzyjaźniła się z dziełami Mistrza, zainte-
resowała jego życiem. Powstała publikacja Leon Wyczółkowski – kolejne życie.
O przygodzie przeżytej w 2010 r., w kolejną rocznicę śmierci Patrona na cmentarzu 
we Wtelnie, przy grobowcu, pisałam obszerniej w Akancie (Panie Leonie, czy Pan to 
widzi? Akant 10, 2014, s. 9). Tu wspomnę jedynie, iż „Wyczół” nas wyczuł (czasem sy-
gnował dzieła przez otwarte u), czyli Michała F. Woźniaka, Jarosława Jakubowskiego 
i autorkę. Zapalił za pociągnięciem różdżki czy też czarodziejskiego pędzla krążek 
słońca na krótką chwilę naszej tam obecności, w powietrzu unosił się niczym nie uza-krótką chwilę naszej tam obecności, w powietrzu unosił się niczym nie uza-
sadniony zapach kadzidła. Przed i po wizycie z książką-prezentem (w otulinie przed 
chimerami wiosennej aury) szalała nieprzytomnie śnieżno-deszczowa zawierucha.

14.10. (2016) – 22.10 wyjazd do Krynicy. W sobotę Jesień Poetycka „Krynica 
Poezji” w pełnej krasie ugrów, wszelkiej gamie rudości. 

Z tarasu DW „Tryumf”, gdzie Zarząd Główny SPP debatował m.in. jak przeło-
żyć węgierską poezję na polski papier, wykonałam sporo fotek zbocza gór po-
krytych jesienią ala Wyczółkowski, następnie Gala Poetycka w sali balowej  
w Starym Domu Zdrojowym. Przed uroczystą kolacją wykonałam kilka telefonów do 
Rodziny, by logistycznie rozwiązać program dalszego pobytu. Jutro zabiera mnie stąd 
Andrzej Baziak z Nowego Sącza. Niedziela, pada, ale i tak trasa Doliną Popradu cu-
downa, SMS błędnie informuje, iż jestem w Słowacji. 

Przed nami Zabrzeż, a jak Zabrzeż, to przede wszystkim zaskoczona wizytą kocha-
na ciocia Józia. Kawa, ciasto, bigos i Wzruszenia. Dopytuję o Jej drogi, o życie, 
uzupełnię zasłyszane, w części Współpracownicy.

Dyrektor Muzeum – Michał F. Woźniak z autorką i jej publika-
cją przy grobowcu Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie, 2010, 
fot. Jarosław Jakubowski
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W Zabrzeży jest miejsce, gdzie niewielki drogowskaz kieru-
je na „Zelij/ Zelej”. O tym dawnym i starym młynie wiemy 
z dokumentów, dziś rozebrany do spodenek, z nową kapot-
ką, na terenie posiadłości Bronisława Stanisza. Rozmawiamy  
o jego tatarskich korzeniach i o Baziakach. Kiedyś w te strony 
zawitał antropolog, profesor UJ, powitał p. Bronisława słowa-
mi: „O, widzę wreszcie prawdziwego Tatara”.

Janczury, Baziaki i Stanisze (wymieniam w kolejno-
ści lokalizacji wzdłuż przekopu) korzystali z wody rzeki 
Kamienica. Działały młyny „niżnyj” i „wyżnyj” oraz tartak, niejako  
w rodzinie, za przyczyną zawieranych związków małżeńskich. Przekop, dziś 
porośnięty roślinnością, widoczny jednak jeszcze, przerwany został w trakcie  
budowy szosy Zabrzeż – Kamienica.

Wracamy z Andrzejem przez Przydonicę (obecnie największe skupisko Ba-
ziaków) do Nowego Sącza, by spotkać się z przydoniczanami na urodzinach  
Mariusza Baziaka w jego domu. Stół, a wokół, jak drzewiej bywało, rodzice, 
dzieci, teściowie, wnuczęta.  

Tata – Józef – cieszył się jak dziecko z licznego przybytku. Nie dziwię się, oka-– cieszył się jak dziecko z licznego przybytku. Nie dziwię się, oka-
załam przywiezione zestawienie dat rocznych chrztów od roku 1746, zdygitalizo-
wanych niestety w sposób niepełny w sieci do roku 1933. Józef pamięta przekazy, 

Bronisław Stanisz

Baziaki z Przydonicy, od lewej: Aneta – żona Roberta, córka Nicola, Robert – syn Józefa, tato Józef, 
przed nim Amelia – córka Anety i Roberta, Maria - żona Józefa, przed Marią Kacper – syn siostry 
Mariusza, Aneta – siostra Mariusza, Ewelina – żona Mariusza, Mariusz, przed nimi syn Mateusz,  
fot. dzięki uprzejmości Mariusza Baziaka
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iż „nasi” przyszli z gór (wspomniał o Białce Tatrzańskiej i Podolu-Górawa),  
a potem cyrhlili: 
także czyrhlenie, czerhlenie, cerhlenie, cerchlenie – rodzaj gospodarki żarowej polegający na otrzymy-
waniu polan przez wypalanie lasu. Wypalanie lasu było najprostszym, wymagającym najmniej wysiłku 
sposobem otrzymania polany, jednak bynajmniej nie tak łatwym, jak mogłoby się to wydawać. Należało to 
zrobić tak, aby otrzymać polanę tylko na zaplanowanym, nadającym się do tego celu obszarze, nie spalić 
zaś całego lasu. Wołosi, którzy wraz ze swoimi stadami kóz i owiec przybyli na przełomie XIV-XVII w.  
w Karpaty, przygotowywali polany na grzbietach gór do wypasu tych stad właśnie przez cyrhlenie. Na 
upatrzonym obszarze obrywali korę z drzew (mniej więcej do wysokości człowieka), zaś rosnący pomię-
dzy drzewami podszyt i wyższe rośliny zielne podcinali lub wyrywali. Drzewa obdarte z kory obumierały  

i usychały, podcięte krzewy, drobniej-
sze drzewa i rośliny zielne również usy-
chały. W następnym roku resztę lasu  
w odpowiednim momencie podpalali. 
Najlepsze drzewa ścinali i wykorzy-
stywali na budulec szałasów. W ten 
sposób powstawała polana otoczona 
z wszystkich stron lasem. Wypasano 
na niej owce i bydło pomiędzy pniami 
obumarłych drzew, bez ich karczo-
wania. Uschnięte drzewa stopniowo 
wyrąbywano na opał w bacówkach 
(w bacówce ognisko paliło się nie-
ustannie przez cały okres wypasu). 
Ostateczny wygląd polana przybierała 
dopiero po kilkudziesięciu latach, gdy 
wygniły korzenie drzew i w wyni-

Przełęcz Jurgowska , http://hemli-w-gorach.blogspot.com/2013/07/zabi-szczyt-wyzni.html

Jurgowska Przełęcz 

Pierwszy z lewej Jan Baziak - dziadek Mariusza oraz jego  
brat Józef Baziak, fot. z archiwm rodzinnego
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ku wypasu ukształtował się charakterystyczny zespół roślinności pastwiskowej. Takie polany mogły 
już być koszone. Od tego sposobu otrzymywania polan przez cyrhlenie pochodzi często spotykana  
w Karpatach nazwa Cyrhla. W Karpatach Wschodnich czynność tę nazywano czerteżeniem, zaś otrzy-
mane w jej wyniku polany nazywano czerteżem. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrhlenie).
Może dlatego w rodzinie tylu strażaków-ochotników. 
Z dużym prawdopodobieństwem z terenu Słowacji  przeszli przez Przełęcz  
Jurgowską. Po słowackiej stronie wieś Żdziar  lokowana była na prawie wołoskim. 
W 1595 r. na tymże prawie lokowano Jurgów, a w roku 1625 pobliskie Brzegi, 
podobnie Bobową, Trybsz, Łapsze Wyżne, Nową Białkę, właściwie cały Polski 
Spisz. Przodkowie przemieszczali się zatem wzdłuż Białki i Dunajca, następnie 
stopniowo rozdzielali, szukając odpowiedniego miejsca, jednak na niewielkim  
stosunkowo obszarze.

Niedzielnym zmierzchem przejęłą mnie w Starym Sączu Bożena Baziak  
z Wierchomli. Wraz z Katarzyną i synem wracają z Zakopanego, gdzie przeby-
wa na chwilę w szpitalu teść Eugeniusz. Właśnie dziś Katarzyna i Eugeniusz 
obchodzą rocznicę ślubu. Wieczorne rozmowy przy świątecznym stole.  
W poniedziałek spacerowałam po Piwnicznej. W Starym Sączu odwiedziłyśmy 
groby na cmentarzu. 
 
Wracając, Bożena pokazała mi 
Wierchomlę Małą, oczekującą na 
narciarskich turystów oraz cerkiew 
łemkowską w Wierchomli Wielkiej 
pw. św. Michała Archanioła, o drew-
nianej konstrukcji zrębowej, służącą 
obecnie rzymskokatolickim miesz-
kańcom. Na okalającym świątynię 
cmentarzu znajduje się ok. 40 gro-
bów łemkowskich, restaurowanych 
systematycznie przez wiernych. 
Przy odnowieniu tej świątyni praco-
wali Eugeniusz z synami. 
 
Łemków przesiedlono z Wierchom-
li na tzw. Ziemie Zachodnie i do 
Związku Radzieckiego podczas nie-
chlubnej akcji „Wisła”. Z Wierchom-
li Wielkiej pochodził Włodzimierz Chylak, znany pisarz Łemkowszczyzny.  
Tu urodził się Michał Żrołka (1934-2004), autor Opowieści łemkowskich. Został 
w 1947 r. wysiedlony wraz z ojcem i czwórką rodzeństwa. 
W książce wspominał własne, tragiczne dzieje. Spoczywa, tak jak pragnął, na 
parafialnym cmentarzu. W Wierchomli urodziła się matka Klemensa Kusia  

Groby Baziaków w Starym Sączu

Groby Łemków w Wierchomli Wielkiej
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– biskupa krymskiej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego, który w roku 2007 ofiaro-
wał połemkowskiej cerkwi dwie ikony, umieszczone w górnej części ikonostasu.

Przy okazji wspomnę o Jerzym Nowosielskim – artyście o łemkowskich korze-
niach. W swojej sztuce sakralnej nawiązywał do bogatego, wielokulturowego dzie-
dzictwa: tradycji ikony galicyjskiej, sztuki łemkowskiej, malarstwa tablicowego,  
a także do tradycji pierwszych wieków chrześcijaństwa i kultury Starożytnych  
Kościołów Wschodnich, obrządku koptyjskiego, syriackiego, ormiańskiego. 
Nowosielski zaprojektował wystrój kilkudziesięciu świątyń rzymskokato-
lickich, greckokatolickich i prawosławnych – w tym zarówno polichromię,  
jak ikonostasy, drogę krzyżową, witraże, a nawet sprzęty czy szaty liturgiczne. 
Od Jerzego Necio otrzymałam prezent w postaci tomu poezji Pod niebem  
Bartnego łemkowskiej poetki – Melanii Sobin (1920-1979), zredagowanego przez 
Maksymiliana Necio, brata autorki. Zbiór wzruszający, dwujęzyczny. W jednym  
z liryków czytamy:

Oj szumiała Jaworzyna, Kiczera, Kornuta
Cała ziemia podkarpacka utonęła w smutku
Za szerokie oceany i za San srebrzysty
Wyjeżdżali gospodarze z ziemi swej ojczystej (…) 

Wierchomla Wielka, wśród zabudowań dom Baziaków, pierwszy widoczny z prawej, 
fot. Bożena Baziak
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Obecnie w Sądeckim Parku Etno-
graficznym znajduje się ciekawa 
opuszczona połemkowska chata, 
przeniesiona z Wierchomli Wiel-
kiej, z której ówcześni sąsiedzi 
słyszeli odgłosy lamentu, stukoty, 
trzaski, dźwięczenie szyb. Ustawio-
na na nowym miejscu, nadal „żyła” 
swoim życiem. Po przeniesieniu 
domostwa i ustawieniu sprzętów 
obiekt zamknięto. Pracownicy 
skansenu po kilku dniach odkryli, 
że stoją one na innych miejscach, 
co więcej – bliższych historycznie. 
Strażnik pewnej nocy zobaczył na 
progu owej chaty jęczącego głośno 
człowieka. Gdy się zbliżył, postać 
rozpłynęła się, nastała cisza.

Wieczorne rozmowy kontynuowali-
śmy z dwóch względów przy kom-
puterze. Bożena prezentowała im-
ponujące owoce swoich żmudnych 
dociekań w archiwach. 
W specjalnym ku temu progra-
mie pomieściła sieć związków 
genealogicznych przodków ze 
strony własnej, męża i teściów. 
Oglądaliśmy białoczarne filmy  
Władysława Ślesickiego (1927-
2008), kręcone w górach, w spar-
tańskich dla mieszkańców i realiza-
tora warunkach, m.in. Chyłe pola, 
film dolumentalny z 1970 r. Kadry  
tegoż filmu odnotowują m.in. gó-
ralski ślub; można poznać śliczną 
pannę młodą – Maślankę z rodu  
Katarzyny, jakże do Katarzyny po-
dobną. Urodziwe dziopy. Żegnam 
się przed snem z Bożeną i Tomkiem, 
wcześnie wyjeżdżają do pracy. 
Rano przyjedzie po mnie Andrzej  

Dzieci – bracia Ryszard i Krzysztof, Antoni z żoną 
Rozalią i Henryk (syn Antoniego) z żoną Zofią, 1971, 
z archiwum rodzinnego

Ryszard Baziak z synem Jarosławem, 2016; 
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Złoty jubileusz Henryka i Zofii Baziaków, 2016, z archiwum rodzinnego Ryszarda Baziaka

1 rząd od lewej: Urszula – żona Ryszarda, Zofia – żona Henryka, Henryk – syn Antoniego i Rozalii, 
Krzysztof – syn Henryka i Zofii; 2 rząd od lewej: Ryszard – syn Henryka, Marcin – syn Ryszarda, 
Aleksandra – córka Ryszarda, Jolanta – żona Krzysztofa, Agnieszka – córka Krzysztofa; w rzędzie 
3: Rozalia – córka Antoniego, Stanisława – córka Antoniego, Elżbieta – córka Antoniego, Gabriela – 
córka Antoniego; w rzędzie 4: Wiktoria – córka Antoniego, Maria – córka Antoniego

Babcia Rozalia z wmukami Marcinem  
i Jarosławem, synami Ryszarda

z Sącza, mamy jednak sporo dobrego czasu z Katarzyną dla siebie przy śniadaniu.
Pogoda widokowa. Mój przewodnik, Andrzej, objawia przede mną pół świata, 
Zalew Rożnowski z lewej, z prawej Tatry. Czuję się biblijnie, obok pasą się konie 
o szlachetnych, rasowych kształtach. Nawet w tym miejscu Andrzej wykonuje  
telefony w sprawie dalszych akcji krwiodawstwa „mundurowego”. 
Musimy się jednak spieszyć. Jesteśmy umówieni w Jelnej z dyrektorem szkoły  
– Ryszardem Baziakiem.

Krótka, owocna rozmowa o Rodzie, 
ponadto o patronie szkoły, ks. Jerzym 
Popiełuszce. Przecież ostatnią posłu-
gę kapłańką przed męczeńską śmiercią 
sprawował w Bydgoszczy. Zatrzymali-
śmy się na chwilę w miejscowości Po-
dole-Górawa, przy drewnianej świątyni 
na szlaku, na pobliskim cmentarzu. 
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Dziękuję Andrzejowi za to, rzadkie przecież a bogate w treści i emocje, spotkanie. 
Z Nowego Sącza ruszam do Krakowa. Wieczorem w Centrum Kultury Duchowej 
„Communio Crucis” im. św. Edyty Stein Karmelitańskiego Instytutu Duchowo-
ści mam dopowiedzieć kilka zdań do filmu dokumentalnego o abp. Eugeniuszu 
Baziaku, o Jego sądeckich korzeniach. Film realizuje Bogusława Stanowska- 
-Cichoń dla Telewizji Kraków, autorka i współautorka wielu filmów doku-
mentalnych o tematyce religijnej, przedstawiających m.in. postacie świętych:  
Rafała Kalinowskiego, siostry Faustyny, Urszuli Ledóchowskiej, Jana Pawła II. 

W ramach projektu „Filmoteka Małopolska” powstały ostatnio: Papież z Bia-
łych Mórz i Powiernik duszy. Kardynał Marian Jaworski. Dyrektorem Centrum 
jest o. Marian Zawada. Do tej pory w ramach działalności Centrum zostało 
m.in. przygotowanych wiele przedsięwzięć z zakresu kultury i duchowości, 
dzięki p. Bogusławie. 

Po całonocnej podróży wita mnie drobny deszcz w Bydgoszczy, uśmiechnięte 
znajome i nieznajome twarze oraz myśli o tym już, że należy szybko sprawdzić, 
czy druk katalogu do kolejnej wystawy w muzeum przebiega zgodnie z harmo-
nogramem.

Beskidzka jesień, fot. Tomasz Baziak
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�АЗЯКОВО

We wstępie publikacji czytamy: „Księga zało-
żona przez cara i księcia Aleksego Michajło-
wicza [Romanowa] dla powiatu kazańskiego, 
spisująca wsie, grunty i pustki, szlachtę, dzie-
ci i wdowy, małoletnich i cudzoziemców oraz 
nowoochrzczonych, [wygr. J.B., przymusowo  
w obrządku prawosławnym] murzów i Tatarów 
i wszystkich na ziemiach metropolity kazań-
skiego…, sporządzona przez…”

To, co widzimy na tatarskiej historycznej stronie 
internetowej jest indeksem nazwisk z Księgi Spi-
sowej powiatu kazańskiego z lat 1647-1656 [Pi-
scowaja kniga Kazanskogo ujezda 1647-1656]. 

Na prawie każdej stronnicy tej opasłej Księgi… 
skrupulatnie odnotowano wsie i sioła zasiedlo-
ne Tatarami (już w służbie carskiej, z przymusu  
i obowiązku gotowych na każde wezwanie), 
dziś trudne do odszukania na współczesnej  

Piscowaja kniga Kazanskogo ujezda 
1647-1656, [Księga Spisowa powiatu 
kazańskiego z lat 1647-1656], okładka
ht tp : / /сув�ры.рф/ru/content /p i -
scovaya-kniga-kazanskogo-uezda 
-1647-1656-godov

Indeks nazwisk, a wśród nich Базяков Урмаметко, служ. т�т., (Bazjak Urmametko, służ. 
Tat.) Форум Т�т�рского исторического �рхив� - Гл�вн�я стр�ниц�. forum.tatist.ru/index.php? 
action=register
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mapie ze względu na rosyjskojęzyczną zmianę nazewnictwa. Z większych osad 
pozostało m.in. Tarlashi. W niedalekim promieniu odnajdziemy obecnie Tatarskiye 
Saraly, Tatarskiy Yantyk, Tatarskoye Utyashkino, ale zadziwiająco blisko Alan  
Polyan, Alan i podobne. Weryfikuję więc poprzednio zapisane zdanie: Rodzie mój, 
nie do końca jesteśmy Słowianami. Nie lękajcie się jednak.

„…A trzecie pole przy błocie obok wielkiej 
drogi ma taką samą miarę jak poprzednie  
[11 dziesięcin] i ten ugór, ta pustka obecnie 
oddana jest w użytkowanie wsi Alderbysz 
służącym Tatarom Baiczikowi Tieriegułowi 
i Urmamietce Bazjakowi” (tłum. z j. rosyj-
skiego zaznaczonego na niebiesko zdania,  
s. 385 Księgi…).

W sprawie Urmamietki Bazjakowa napisałam 
do wybitnego znawcy tematu, prof. Henryka 
Jankowskiego, z dramatyczną prośbą o pomoc 
w rozwiązaniu zagadki brzmienia i zapisu na-
zwiska. Oto odpowiedź druga:

Szanowna Pani,

Skoro tak, można się tym poważnie zająć. A więc potwierdza się XVII w., co więcej, 
mamy pewność, że nazwa wsi jest odosobowa, czyli powstała od nazwy osobowej, 
jak pol. Janów od Jana. Wspomniany Urmamet Bazjak nosi jedno z imion, które 
można by ze sporym zastrzeżeniem utożsamić z tym, co podawałem.
Imię Bayuzaq jest etymologicznie jasne < bay ‘bogacz; bogaty’ + uzaq ‘daleki; 
długi’. To imię jest z gatunku życzących, nadawane je dzieciom, by długo żyli. Jak 
na pewno Pani wie, człon bay znaczy w imiona turk. nie tylko to, co podałem, ale 
też ‘posiadający; mający w obfitości’ (…). Podobno imię, również często używane 
przez Kazachów, jest Ömür(u)zaq dosł. ‘życie długie’ (podaję przykłady kaz., po-
nieważ Kazachowie bardzo dobrze zachowali swoje zwyczaje, Tatarzy często za-
stępowali je formami arabsko-perskimi). Ot, oboje to tacy polscy Długosze, ale nie 
dlatego, że byli wysocy…
Wszystko byłoby jasne i wyjaśnione, gdyby to imię miało postać Bajzak, a my to 
mamy niestety Bazjak. Na pewno pomógłby zapis tat. w piśmie arabskim (choć też 
nie zawsze), ale to chyba marzenie. Oczywiście Tatarzy mają sporo ksiąg genealo-
gicznych, lecz by to zbadać, trzeba by tam posiedzieć.

Pozdrawiam serdecznie, Henryk Jankowski
Katedra Studiów Azjatyckich, Uniwersytet im. A. Mickiewicza

Strona z Księgi Spisowej powiatu  
kazańskiego z lat 1647-1656
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Prawie tam, gdzie Wołga wpada do rzeki Kamy (К�́м�, tatar. Çulman), a właści-
wie Kama do Wołgi (to lewy jej dopływ, w rzeczywistości – w miejscu połącze-
nia obu rzek – większy od samej Wołgi) położone jest: Базяково. Współrzędne: 
55.135569, 49.72621 

Dojazd: Od Kazania drogą P-239 
Kazań-Orenburg. Na rondzie  
za mostem nad Kamą (znaczne 
zwężenie rzeki, prawie bród) skrę-
cić w prawo na autostradę P-240 
(Samara), po 5,5 km na skrzyżowa-
niu za wsią Mokre Kurnaev skrę-
cić w lewo wzdłuż głównej drogi 
do Samary. Widoczna już jest cer-
kiew Тихвинской иконы �ожией 
М�тери [Ikony Matki Bożej  
Tichwińskiej].

Kamienna dwukondygnacyjna cer-
kiew została zbudowana w 1761 r. 
Główny ołtarz konsekrowano na 
cześć Świętego Oblicza Zbawicie-
la. Średniej wielkości świątynia jest 

Zaznaczono Базяково, http://satelita.mapa.info.pl/

http://sobory.ru/photo/140013
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wyraźnie asymetryczna z powodu kaplicznej absydy wystającej zdecydowanie  
w kierunku wschodnim. Na głównej osi dolnej postawiono niską dzwonnicę  
– ośmiokąt na czworoboku. Architektura łączy w sobie elementy baroku, swoisty 
rosyjski styl i detale dodatkowe, które nie należą do żadnego konkretnego stylu. 
Kościół został zbudowany prawdopodobnie na koszt właścicieli Aleksieja Wa-
siljewicza i Nikolaja Milgłunowa. Parafianie czcili cudowną ikonę Tichwińską 
Matki Bożej. Cerkiew na fotografiach wygląda na zdecydowanie opuszczoną, 
popadającą w ruinę. 
I w tym miejscu, podobnie jak w przysiółku Baziaki na Sądecczyźnie, i w tym 
miejscu, są, lecz ich nie ma. Udali się zapewne na kolejne boje, na stepy lub do 
miast, na uniwersytety… 

Warto może zauważyć, że ikona Matki Bożej Kazańskiej towarzyszyła polskiemu 
papieżowi przez dziesięć lat. Jak donosiła Wyborcza 25 sierpnia 2004, znaleziona 
w roku 1579 na pogorzelisku w Kazaniu, po rewolucji bolszewickiej znalazła się 
na Zachodzie. Z Fatimy trafiła do Watykanu. 
Jan Paweł II przyznał: „znalazła ona miejsce u mnie i towarzyszyła matczynym 
spojrzeniem mojej codziennej posłudze Kościołowi”. Zapewniał, że zawsze pra-
gnął, by obraz wrócił do Rosji”. Marzył, by przyjechać do Moskwy i osobiście 
oddać relikwię. Jednak sprzeciw Cerkwi uniemożliwił tę podróż. Ikonę przekazał 
Aleksijowi II przewodniczący Papieskiej Rady Krzewienia Jedności Chrześcijan, 
kardynał Walter Kasper.

Nogajskie drogi, czyli „Wyciąg z dokumentów Senatu w Kazaniu, Urzędu  
Meczetów Tatarskich” przygotowali do publikacji F. Icłajew oraz R. Gellamow, 
kandydaci nauk historycznych. Z zapisu tego wynika, iż we wsi Jamkino znaj-
dował się niegdyś meczet, zniszczony (złamany), a to trzy mile od Baziakowa. 
Temat ciekawy, na odrębne badania historyczne, gdyż pierwotny dokument 
zawierał spis ponad 500 meczetów, zburzonych przed budową cerkwii i obję-

ciem terenów przez nowych 
właścicieli. (Piotr I, pano-
wanie 1689-1725, powołał 
uzależniony od siebie senat 
zamiast „dumy”. Senat miał 
zwierzchność nad całą ad-
ministracją kraju, przygoto-
wywał projekty ustaw, pełnił 
funkcję Sądu Najwyższego. 
Patriarchat Cerkwi został 
zniesiony. Powołano święty 
Synod, na którego czele stał 
oczywiście car). 

Fotografie pochodzą z cmentarzyska w Bazjakowie, napisy na-
grobne na płytach zawierają informacje o pochówku prawosław-
nych właścicieli o nazwisku Gruber, gubernatorskiego wizyta-
tora szkoły (1793-1823) oraz kobiety (1846-1878) i mężczyzny 
(chłopca), zmarłego w 1880 r.
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Lubię też konfrontować nawet najbardziej wiarygodne tezy naukowe z relacjami 
naocznych, światłych i znamienitych świadków swojego czasu, a jeżeli są one 
soczyście napisane…, czysta radość:
Przy tak niedokładnych wiadomościach o dawnych Wołgskich Bołgarach, znalezione  
w ruinach Bołgaryi monety i kamienie nadgrobne, są ważnemi pomnikami dla historyi tego 
ludu. Monety mają niekiedy napisy, które są arabskiemi; większa zaś część monet jest mon-
golskich, pochodzących z XIII, XIV i XV wieku. Bardzo rzadko znajdywano dawniejsze. 
Piękny i liczny zbiór znalezionych w Bołgaryi monet, który Humboldt winien uprzejmo-
ści professora Fuchs’a w Kazaniu, wcielony został do królewskiego muzeum w Berlinie.  
Z napisów nagrobnych kazał Piotr Wielki, kiedy wr. 1722 zwiedzał ruiny Bołgaryi, zdjąć 
kopie, oraz przetłómaczyć je i tym sposobem zachował potomności 50 napisów; gdyż póź-
niej kamienie grobowe zostały całkiem prawie użyte do budowy kościoła wsi Bołgaryi. 
Pomiędzy napisami znajduje się 27 w języku tureckim, 20 w arabskim, a 3 w ormiańskim. 
Zawierają one wszystkie wiersze z Koranu, jak np.: on jest żyjący, który nie umiera i t. p., 
nazwisko zmarłego, jego pochodzenie, zwykle jeszcze błogosławieństwo dla niego, i rok 
śmierci. (…) 
Długi czas płynąc wzdłuż zachodniéj strony Uralu, przyjmuje w siebie większą część 
wypływających z téj strony gór rzek i nabywa przez to znaczéj szerokości. Wówczas 
jeszcze przez ściek wody wiosennéj była do tyla wezbraną, że musiano całe siedm 
godzin strawić, nim dostano się do leżącego na przeciwległym brzegu powiatowego 
miasteczka Laiszewa. Miasteczko to, mające około 2900 mieszkańców, zamieszkane 
jest przez Tatarów, którzy stanowią większą część ludności sąsiednich wsi. Prowadzi 
ono znaczny handel, gdyż sól z Solikamska i płody Uralu, które idą w dół Kamy, 
muszą być tu wyładowywane i przenoszone na statki, idące w górę Wołgi. Podróżni 
zabawili w bardzo czystém mieszkaniu jednego Tatara tyle tylko czasu, ile potrze-
bowali na zjedzenie śniadania i obiadu razem, i przebyli następnie 58 wiorst aż do 
Kazania w krótkim nie do uwierzenia czasie; gdyż Tatarowie mają wiele i dobrych 
koni, a jeżdżą zwykle prędzéj jeszcze niż Rossyanie. (…) Podróżni wszakże widzieli 
Tatara, który jednego po drugim trzech zapaśników pokonał, i zaledwo uległ przed 
czwartym. Po dość długiem trwaniu tych zapasów, rozpoczęły się wyścigi, tak konno 
jak pieszo. Wałczący wysłani byli o kilka wiorst’ztamtąd, i zdążali do naznaczonego 
kresu; tu także zwycięzcy nagradzani byłi małemi podarunkami. Nie brakło także 
kobiet przy tych igrzyskach, lubo one zostawały w pewném oddaleniu od mężczyzn. 
Bogatsi Tatarowie rozbili tam byli swe namioty i ugaszczali w nich podróżnych roz-
maitemi słodyczami, suszonemi morelami z Bochary, linbowemi orzechami (z Pinus 

Gembra), jako téż her-
batą i kumysem, sfer-
mentowaném mlekiem 
kobylém, które podróż-
ni tu po raz pierwszy 
pili. (…).   

Kazańscy Tatarowie, co 
do budowy ciała i zdol-
ności umysłowych nale-
żą do szlachetniejszych 
ludów. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:PL_Aleksandra_Humboldta_Pod-
r%C3%B3%C5%BCe_po_Rossyi
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Twarz ich jest owalną, oczy czarne i żywe, nos zwykle orli, usta małe, zęby białe (...). 
Zwykle wysmukli, rzadko otyli. Wszystkie ich ruchy są zręczne, przyzwoite, często 
szlachetne. Kobiety ich są małego wzrostu. Tatarowie mają niepospolite zdolności umy-
słowe, ale islamizm do pewnego tylko stopnia dozwala im się kształcić. Szkoły ich są 
dobrze urządzone, prawie wszyscy umieją czytać, pisać i rachować na ruskich szczo-
tach, mają pewien rodzaj literatury, i z gorliwością zgłębiają Koran. Znajduje się także 
kilka szkół wyższych, gdzie wykładają języki arabski i perski. Mołły ich odbywają nauki 
szczególnie w Gargali, dwie mile od Orenburga, gdzie jest sławna tatarska szkoła. Wiele  
z nich także udaje się do Buckary, gdzie, wedle ich twierdzenia, ma się znajdować siedli-
sko wielkiéj uczoności. Z Bucharą mają oni szczególnie liczne związki, jużto handlowe, 
już religijne. Te ostatuie rząd rossyjski starał się przeciąć, ustanawiając środkowy punkt 
mahometańskiéj duchownéj władzy w Ufie, przez ustanowienie Muftego. (…) Tatarski 
język ma takie sarno na Wschodzie znaczenie, jak francuzki na Zachodzie. (…)  
Tatarowie posiadają dużo przymiotów; są oni spokojni, honorowi, uprzejmi, pełni ufności, 
porządni, czyści. Przeciwko Rossyanom tleje jeszcze dawna nienawiść i wielkie niedo-
wierzanie, ale rządowi są oddani i posłuszni. Z cudzoziemcami, szczególnie niemcami, są 
otwarci, szczerzy i uprzejmi, w kole rodzinném pełni przywiązania, i dają bardzo staranne 
wychowanie swym dzieciom. Postępowanie ich w ogólności jest moralne. Mołły wywierają 
w tym względzie ścisły nadzór, który tak dalece się rozciąga, że przy powszechnie znanych 
przestępstwach, odmawiają honorowego pogrzebu: kara, któréj Tatarowie niezmiernie się 
lękają. W tatarskich wsiach rzadko się zdarza, żeby mężczyzna miał więcéj jak jedną żonę. 
(…) Tatarowie na wsi są bardzo pracowitemi włościanami i wybornemi pszczolarzami. 
Są oni osobiście prawie wszyscy wolni. Znajdują się tylko pomiędzy nimi niektórzy Mu-
rzowie, tojest pochodzący z krajowych książąt, którym Car Iwan Wasilewicz podarował 
wioski. Mieszkańcy tych wiosek są poddanemi, ale poddaństwo to, według przyjętego zwy-
czaju, jest bardzo ograniczone i łagodne. Przedniejsi piją bardzo wiele herbaty, a ponieważ 
w ręku ich znajduje się po większéj części handel herbatą, można pić u nich naj wybor-
niejsze gatunki. O właściwém znaczeniu wyrazu Tatar, Humboldt czyni następne uwagi:  
W państwie Rossyjskiém nazwanie Tatarów odnosi się zwykle do plemienia, w którém nie 
ma żadnych rysów twarzy mongolskiego plemienia. Tatarowie krymscy, gubernii Kazań-
skiéj i Tobolskiéj należą do tak nazwanego kaukazkiego plemienia. (…) Tatarowie Kazania 
i Tobolska bynajmniéj nie wyglądają po tatarsku, tojest, nie podobni są do plemion mongol-
skich, Kałmuków, Zungąrów, Torgutów i Buriatów. (…) 
Dziewiątego czerwca Humboldt i jego towarzysze ruszyli w dalszą podróż.  Najbliższym 
celem ich podróży było miasto Perm, oddalone od Kazania na 574 wiorsty. Droga na 
pierwszych stacyach od Kazania nie jest nieprzyjemną i prowadzi w znacznéj części 
przez piękny las topoli, dębów i lip; ale jest nadzwyczaj piasczystą. Pod Arskiem, drugiéj 
stacyi od Kazania, wjechano na tęgi, żyzny gliniasty grunt, który się ciągnął przez cały 
dzień drogi, i po którym Tatarowie, mieszkający w sąsiednich wsiach, wieźli podróżnych 
ze zwykłą szybkością. Na téj drodze ujrzeli po raz pierwszy transport wygnańców wie-
dzionych na Syberyę. Składał się on z zamężnych kobićt i dziewcząt, od 60 do 80 osób. 
(…) W nocy przebyli podróżni pod Ochańskiem [rzekę] Kamę…
 [Aleksandra Humboldta  Podróże, t. I, rozdz. II, Podróże po Rossyi Europejskiej i Azyatyckiej, 
przekł. z niem. Michał Bohusz Szyszki Wilno, Nakładem Maurycego Orgelbranda, Księ-
garza, Biblioteka Narodowa Warszawa.  Pozwolono drukować, z obowiązkiem złożenia  
w Komitecie Cenzury, prawem oznaczonej liczby exemplarzy. 12 Marca 1859 roku].
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KONIE – WIATR

Pili rosę jeździli z wiatrem...
Juliusz Ruggieri notował (1568): „z niewypowiedzianą prędkością”; „biegają szyb-
ko i długo na koniach, a przebiegając znaczne przestrzenie każdy z nich ma w ręku 
powodowego konia, by gdy jednego zmęczy na drugiego się przesiadł”; „Tatarzy 
lubią prędko i długo jeździć”. Ewlija Czelebi relacjonował (1641), iż na pokonanie 
odległości od Azowa do rzeki Mołoczny (ok. 300 km) potrzebowali tylko dwóch 
dób. W jednym przemarszu jechali bez przerwy 21 godzin, a w drugim  godzin 8. 
Z kolei Paweł z Aleppo zeznawał (1654): „Kiedy oni wyruszają na wyprawę (...) 
w jednym dniu pokonują odległość pięciu czy sześciu dni drogi (innego) oddziału 
konnicy. Każdy z nich prowadzi na powrozie cztery lub pięć koni, gdy jeden z nich 
ustaje, dosiada następnego”. Przesiadali się w pełnym pędzie, cóż, Tatar i jego koń 
stanowili jedność… z wiatrem.

Może dłuższa spacja w tekście, oddech, anegdotka? Są i te prawdziwe. 
Dwuletni niespełna wnuk Kacper, syn młodszej córki Kingi i Pawła, zamieszkały 
obecnie w Norwegii, nie potrafiąc wysłowić wówczas imienia Kamila/Kama nadał 
jej miano Kamena. Cóż oznacza nowe imię? 

W mitologii rzymskiej: nimfa arkadyjska, wieszczka. Rzymianie czcili ją jako  
boginię wody, dzieci i płodności. Patronka poezji i sztuki. Opiekunka tańca i nauki, 
jedna z dziewięciu córek Zeusa i tytanidy Mnemosyne. Liczbę córek ustalili Homer 
i Hezjod. Uznano je za boginki zsyłające natchnienie poetyckie, boską wiedzę i siłę 
oczyszczającą muzyki oraz tańca.

Kamena w tańcu i jej obrazy
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Nasza Kamena, starsza córka. jest matką chrzestną Kacpra, jednego z trzech  
magów Wschodu z chrześcijańskiego midrasza. 

Jolenta i Kinga zaś były siostrami, pierwsza została błogosławioną, druga świętą 
i patronuje Staremu Sączowi oraz całej Sądecczyźnie. Syn Olgierd też ma swój 
udział w dziele. Jako mężczyzna i wojownik. Jego imiennik przepędzał w swoim 
czasie Tatarów, ale rychło ponownie się z nimi sprzymierzał, jak to czynili książęta 
litewscy i ruscy żądni władzy.
I może z rozbawieniem dopowiem, że pradaw-
ne Jolkos, to obecnie Volos – miasto w staro-
żytnej Tessalii w pobliżu Zatoki Pagasyjskiej, 
którego według mitologii władcą był Ajzon, 
syn Tyro i Kreteusa. W tym mieście Jazon wraz 
z Argonautami rozpoczął i zakończył wyprawę 
po złote runo. Złote runo zaś, to skóra z sier-
ścią mitycznego, skrzydlatego, złotego barana  
Chrysomallosa. Wykorzystywano skóry bara-
nów do wyławiania drobin złota z rzeki. Runo su-
szono w słońcu, a złoty pył strzepywano. Pierw-
sze monety, zarówno złote jak i srebrne, używane  
w starożytności w rejonie Morza Czarnego, 
miały kształt zminiaturyzowanej zwierzęcej 
skóry. Niemniej baran, to najstarszy kultowy 
symbol wcielenia dobra i oznaka dostatku. 

Wędrowcy – Kinia i Kacperek, stacja Bydgoszcz

Ol z synem Sebastiankiem
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My, czy zbliżamy się do kresu wyprawy po mityczno-symboliczne „złote runo”? 
Kilka dłuższych kroków... w milowych butach, na chwilę do Kazachstanu i Hajda! 
na Węgry. Ale, ale… 

Musimy się jeszcze zatrzymać z niezwykle istotnego powodu. Należy sadzić,  
że jest to decydujące w sprawie „baziaczej” etnogenezy, bowiem zachowała się 
lista książąt, tarkhanów i duvanów z 1681 r., sporządzona przez ówczesnego  
gubernatora Piotra Dmitriewicza Skuratowa, za lata 1679-1681: Список именной 
Уфимского уезда князьям, тарханам и дуванам при окольничем и воеводе 
при Петре Дмитриевиче Скуратове ны- нешняго РПФ (189), т. е. 1681 году  
[Lista nazwisk książąt dzielnicowych Ufa, Tarhan i Duvanov, RPF (189), t. E. 1681]. 
W spisie wymieniono nazwiska i imiona bez podziału na rodzaj przywilejów:

Копчатские волости [т. е. Кипчакские]

Кус�п-Пердей
�екбул�тов, С�бин ��лбул�тов, ... Кутюков
...Токмометев, Хожд�влет Утемы�ев, �о�юк Кочик�ев
И�м�мет Девлетб�ев, Ко�к�� Девлетб�ев, ��кы К�ч�н�ев
Амон�й Кутюков, Ко�кяльд� Ки�ев, Мряс Кусюкеев
Девеней Девлетб�ев, Куд�и�ль Конеин, Сенеен Акку�еев
���ид К�р�сеев, Чур� �еккулов, Т�н�т�р Тлеков
Кулук ��б��ев, Сулук ��б��ев, Акейк�ль Ик�сов
Кур�с Чурин, Мы��й Чурин, Янгул Базяков
Ко�мекей Юм�ев, С�лт�н�й Т�к�лов, Аи�екул Те�метов
�угкок Чув��ев, Актон�й Те�м�ов, Иткиня Ателеев
Ки�ик �и�ев, Утек �и�ев, Ивел Ю�уров
Тегибердей ����ев, Деревни Томьяк Юм�ней Ко�ебердеев
http://kitaptar.bashkort.org/files

Opracowanie źródła wydano w 2006 r. w mieście 
Ufa. Rzecz dotyczy terenów zamieszkałych przez 
Baszkirów (?), a w przypadku powyżej przyto-
czonego fragmentu wyraźnie zaznaczono, iż spis 
dotyczy kipczackich włości nad rzeką Ik. Kim 
byli książęta dzielnicowi raczej wyjaśniać nie 
trzeba, jednak pozostałe funkcje-godności należy 
rozświetlić, bowiem zapis w tej właśnie formie 
występuje w tym konkretnym przypadku u Basz-
kirów: Башкирский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории 
имени М. Гафури (стр. 4).

http://kitaptar.bashkort.org/book/ba-
shkirskie_tarhany
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В системе упр�вления Золотой Ордой в�жное место ��ним�ли к�нцелярии – див�ны. 
Одн�ко, к�к отмеч�ет А. Якубовский, мы не можем точно ск���ть, сколько их было, 
т�к же, к�к не �н�ем времени, когд� они были введены. «В див�н�х были секрет�ри, 
которые н��ыв�лись бит�чки (писцы). В их рук�х ч�сто было и ф�ктическое 
руководство. Н�иболее в�жным был див�н, вед�в�ий всеми доход�ми и р�сход�ми. 
В див�не н�ходился особый список, перечень поступлений с отдельных обл�стей 
и городов, который н��ыв�лся дефт�р». (…) В �рмянских источник�х имеется 
определенное ук���ние н� див�нов в период �олотоордынского х�нств�. Стеф�н 
Орбели�ни пи�ет: «Собр�в�ись вместе со своими единомы�ленник�ми в Тифлисе у 
Аргун�, б�ск�к� и ве�иря, которого великий х�н н��н�чил гл�вным пр�вителем н��ей 
стр�ны и н�ч�льником к��енных под�тей и великого див�н�, того с�мого, который  
в году) прои�вел перепись во всех вл�дениях (т�т�р)»

Tłum: W systemie kontroli Złotej Ordy zajmowały ważne miejsce kancelarie. 
Jednak, jak zauważył Aleksander Jakubowski, nie możemy powiedzieć dokład-
nie, ile ich było, tak samo jak nie znamy czasu, kiedy zostały one wprowadzone.  
„W kancelariach byli sekretarze, urzędnicy (skrybowie). W ich rękach często spo-
czywało rzeczywiste przywództwo. Najważniejsza była kancelaria odpowiedzial-
na za wszystkie dochody i wydatki. Kancelaria tworzyła specjalną listę wpływów  
z poszczególnych regionów i miast, zwaną deftar”. (…) Źródła armeńskie wyraźnie 
wskazują, że kancelarie istniały (…). Stefan Orbeliani napisał: „Wraz ze swoimi 
zwolennikami w Tbilisi w Argunie, baskak i wezyr, którego wielki chan mianował 
naczelnym władcą kraju, szefem skarbca podatków i wielkiego „див�н�”, tego sa-
mego człowieka, który w roku) wykonał spis wszystkich posiadłości (tatarskich)”.

В этот период в ���кирии появились дув�ны, по-видимому, поль�ующиеся теми же 
пр�в�ми, что и б��кирские т�рх�ны и кня�ья. Пок���тельным является тот ф�кт, что 
некоторые б��кирские �йм�ки отделялись от основного род� под н�ч�льством дув�нов. 
Н�пример, от т�бынцев отделился �йм�к, носив�ий н��в�ние «Дув�н-Т�бынский»,  
от Кудейского род� – «Дув�н-Кудейский», от �йлинцев – «Дув�нский» и «Т��-
Дув�нский» �йм�ки. Имеются т�кже �йм�ки, носив�ие н��в�ние «Дув�ней�ев�», 
«Аджеево-Дув�ней». Подтверждением этого является сохр�нив�ийся список 
«кня�ей, т�рх�нов и дув�нов», сост�вленный в 1621 году (…) Янгул Базяков...

Imiona dzieciom nadawano zwykle „życzeniowo”. I tak nasz Yangul to „dar Boży”, 
coś cennego, dusza.
W omawianej epoce pojawia się tytuł tarchana i wspomnianego wcześniej duvana, 
najwyraźniej korzystających z podobnych praw jak książęta. Tarchanowie nie za-
wsze byli wielkimi feudałami. Otrzymanie tytułu tarchana zwalniało z danin oraz 
podatków i zdejmowało odpowiedzialność za pierwsze dziewięć wykroczeń. Byli 
to ludzie wolni, na podstawie wydanego pisemnie jarłyku. Zachowały się trzy (poza 
archiwami perskimi i arabskimi) oryginalne dokumenty złotoordowe z XIV w.: 
słynny jariyk, czyli pismo chańskie od Tochtamysza do Władysława Jagiełły 
z roku 1393 (zabytek pisany alfabetem ujgurskim, wydany po raz pierwszy przez 
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Oboleńskiego, obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych) oraz dwa nadania 
przywilejów tzw. tarchan przez chanów Złotej Hordy, Tochtamysza z roku 1391 
i Timur-Kutłuka z roku 1397. Pierwszy jarłyk Tochtamysz do Jagięłły, wówczas 
jeszcze litewskiego księcia, zaginął.

Znamy natomiast zawartość dokumentu z 20 maja 1393 r. Tochtamysz posyła 
do Jagiełły, wówczas króla polskiego list, tzw. „jarłyk”. Posłowie tatarscy przy-
noszą go do Krakowa i przedkładają królowi. W liście pisanym po tatarsku i po 
rusku (tekst ruski nieco odmienny) donosi Tochtamysz Jagielle, że wprawdzie 
został on dzięki zdrajcom pokonany przez Timura, jednakowoż Bóg zlitował 
się nad nim i pozwolił mu zpowrotem wsiąść na tron ojczysty. Przypomina też  
Jagielle, że Litwa jest obowiązana płacić mu daninę („wychód”) z ziem ruskich, 
należących niegdyś do Złotej Hordy. Przypomnienia te są jednak wyrażone  
w tonie niezwykle łagodnym. Nic dziwnego: chytry Tatarzyn nie chciał obrazić 
Jagiełły, gdyż spodziewał się. że w przyszłej walce może mieć w nim sojuszni-
ka, a z drugiej strony, chciał dać poznać królowi, że z tytułu posiadanych ziem 
ruskich, należących niegdyś do Tatarów, winien był okazywać uległość. Przy-
pomina Tochtamysz w jarlyku Jagielle, że między ich przodkami była przyjaźń, 
przeto pragnąłby, aby ta przyjaźń trwała i między nimi. Wobec niebezpieczeń-
stwa ze strony Timura chciał Tochtamysz pozyskać w osobie króla polskiego 
sprzymierzeńca. Powiada on wyraźnie: „Gdy będziecie w kłopotach i wrogo-

Na prawej mapce zaznaczona na kolor niebie-
ski rzeka Kama i sieć jej dopływów (https://
www.google.pl/search?q=rzeka+Kama+mapa-
&client=firefox-), na lewej mapie granice cha-
natów (https://www.tatarzy.tkb.pl)
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wie wasi zagrażać wam będą, zwróćcie się do nas. my wam pomożemy, jeże-
li zaś nam zagrażać będzie niebezpieczeństwo dajcie wy nam pomoc. (cyt. za:  
Michał Żdan, Stosunki litewsko-tatarskie za czasów Witolda, w ks. Litwy, Ateneum  
Wileńskie R. VII, z. 3-4, Wilno 1930, s. 539).

Zachował się również tekst Temura Katługa, w prekł. Radlowa: Niech nie będą 
pobierane powinności z winnic… podatek od spichlerzy, opłata za gumno, jasak  
z aryków, podatek i wydatki zwane kałan… Niech nie biorą od nich zwierząt go-
spodarskich na podwody, nie wyznaczają stacyj, nie żądają od nich poidła, ani 
paszy, niech będą oni wolni i chronieni od wszelkiego ucisku, danin i nadzwy-
czajnych podatków. (cyt. za: Borys Grekow, Aleksander Jakubowski, Złota Orda 
i jej upadek, przeł. Władysław Głuchowski, wstęp i red. Ananiasz Zajączkowski, 
Warszawa 1953, s. 97).

Dla przeciwwagi zwolnieniom i ulgom pojęcie „duvan” oznacza łupy wojenne, zaś 
„duvanow” – skarbnika przychodów i rozchodów; są to odpowiednicy wspomnia-
nych wcześniej baskaków w kancelariach skarbowych również zwanych duvan, 
divan lub dyvan.

Klany rodowo-plemienne stopniowo wydzielały się, tworząc aimaki (ajile) nazy-
wane też „unlarami”, czyli dziesiątkami. W każdym rodzie można było spotkać 
kilka odrębnych „aimaków”. Aimag to też jurta, następnie traktowana jako jednost-
ka terytorialna, przykładowo „Duvan-Tabynsk”, „Duvan-Kudeysky”, „Duvaney-
sheva”, „Adzheevo-Duvanov”. Dowodem na to jest cytowana tu częściowo lista 
(deftar-spis) „książąt, tarhanów i duvanów” – przedstawicieli warstwy wyższej –  
z 1621 r., na której figuruje wspomniany już Yangul Bazjak. Zachowała się rów-
nież mapa aimackiego systemu koczowania. Część rodu przyjęła wówczas rodzaj 
toponimicznego protonazwiska zależnego od miejsca głównego terytorium,  
np. Tabiński. 

PRZYGODA PEWNEGO BAZJAKOWA
W 1897 r. Астр�х�нский листок donosił, że Bazjak i Kondratiew, właścicie-
le parowaca „Krasnojarsk”, postanowili zostać monopolistami. Zaproponowali 
i zapłacili 1300 rubli odstępnego właścicielowi parowca „Książę Wiaziemski”, 
by nie napotykać na trasie Astrachań – Krasnyj Jar konkurencji. Rywal parowiec 
przestał pływać, ale tylko na krótki czas remontu. Kiedy „Książę Wiaziemski”, 
lśniący świeżą farbą, znów zaczął kursować, wówczas rozczarowani Bazjak  
i Kondratiew usłyszeli od byłego właściciela, że statek musiał oddać za długi  
i nic na to nie poradzi. 
Parostatek „Krasnojarsk” przewoził towary na szlaku turecko-tatarskim  
wahadłowo z Astrachania do Krasnego Jaru, rzekami Wołgą, Kamą i jej prawym  
dopływem – Białą. 
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Lewym dopływem Białej jest rzeka Baza. (База, башк. Баҙы, левый приток 
реки �ел�я (Агидель), б�ссейн Волги). Fundamentalna informacja, wręcz odkry-
cie dla ustalenia pochodzenia nazwiska. 
Długość jej wynosi 123 km, powierzchnia dorzecza – 1590 kilometrów kwadra-
towych, całkowity spadek – 150 m, zasilana głównie śniegiem. Źródło znajduje 
się w niewielkim lesie, 2,5 km na wschód od miejscowości Michałowka. Baza 
płynie z południa na północ, wpada do rzeki Białej (Agidel), 110 km od jej ujścia. 
Dolina rzeki tworzy strefę leśno-stepową, w zachodniej części porośniętą lasami 
liściastymi na szarych glebach leśnych. Jeśli dokładnie prześledzimy bieg rzeki, to 
zauważymy, iż źródło zbliża się do Białej na wysokości Krasnego Jaru, okalając 
teren południowo-wschodni od swojego ujścia do Białej na północy. Biała jest na 
tym odcinku rzeką obecnie! graniczną między Tatarstanem a Baszkortostanem, zaś 
koryto Kamy wyraźnie zawija na mapie w stronę północną, opuszczając te tereny.

MIĘDZY TATARSTANEM A BASZKORTOSTANEM (BASZKIRIA)

Warto wiedzieć: Słusznie to ujął historyk Dmitrij Gorenburg, iż do końca XIX w. 
nazwa „Baszkirzy” oznaczała stan, grupę ludzi posiadających ziemię, ponieważ 
Baszkirzy już w wieku XVI uzyskali prawo do jej posiadania. Choć wśród człon-
ków tego stanu rzeczywiście przeważali etniczni Baszkirzy, natrafimy wśród nich 
także na Tatarów, Teptärów i innych. 

(…) Rzeczą oczywistą jest, że utworzenie Baszkortostanu w 1919 roku i Tatarstanu w rok 
później było skierowane przeciwko staraniom Tatarów, aby stworzyć własne państwo pod 
nazwą „Idel-Ural”. W latach 1917-1918 tatarski ruch narodowy starał się zjednoczyć w tym 
projekcie wszystkich (…). Choć unikano przy tym nazwy Tatar i konsekwentnie mówiono 
nie o Tatarach, lecz o muzułmanach, można wszelako powiedzieć, iż chodziło tu w isto-
cie o ruch narodowy, bowiem Tatarzy stanowili faktyczną jego większość. Jeśli wziąć pod 
uwagę liczbę (…), bolszewicy widzieli w ruchu narodowym Tatarów wielkie zagrożenie 
dla swoich planów. W późniejszych latach szczególnie się starano, aby etniczni Tatarzy 
nie stanowili większości w żadnej jednostce terytorialnej na obszarze Rosji. W Republice 

Zaznaczono Krasnyj Jar, poniżej źródło  
rzeki Baza  (http://satelita.mapa.info.pl)
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Tatarstan mieszkało tylko około jednej trzeciej wszystkich Tatarów, podczas gdy duża ich 
liczba żyła i nadal żyje w granicach Baszkirii. Przykładowo, w stolicy Republiki, Ufie, 
mieszkali głównie Tatarzy a nie Baszkirzy. Posunięcia owe doprowadziły do tego, że  
w Republice Baszkortostan sami Baszkirzy, choć byli i są narodem tytularnym, liczbo-
wo znajdowali się dopiero na trzecim miejscu po Rosjanach i, co ważne, po Tatarach. 

(…) Tożsamość tak zwanych północno-zachodnich [wygr. J.B.] mieszkańców, tj. Ta-
tarów zamieszkujących północno-zachodnią część Baszkirii i ludności mówiącej po 
tatarsku, mimo baszkirskiej samoidentyfikacji, była i jest do dzisiaj kością niezgody. 
Dialekt mieszkańców tej części Baszkirii jest bardzo bliski tatarskiemu językowi lite-
rackiemu i dlatego duża ich część posługuje się językiem tatarskim jako językiem pi-
śmiennictwa, ale w spisach ludności po II wojnie światowej ludzie ci pojawiają się jako 
Baszkirzy, a nie jako Tatarzy, czego rezultatem był wzrost liczby Baszkirów w spisach 
ludności. Widać tu odejście od zasad stalinowskiej definicji narodu, w której związek 
między tożsamością narodową i językową był nader istotny. Odejście owo nie było 
dziełem przypadku, ponieważ w instrukcjach do sowieckiego spisu ludności z 1959 
roku czytamy, iż świadomie pytano nie o język ojczysty, lecz o samoidentyfikację. 
Podobnie jak Dmitrij Gorenburg, widzę w tym kroku dążność do wzmocnienia naro-
dowości tytularnej republiki: zaakceptowano zerwanie między tożsamością narodową  
i językową, ażeby zwiększyć liczbę przedstawicieli narodu tytularnego. (…). 
Najpóźniej po ewakuacjach zachodniej części Rosji w czasie II wojny światowej, Ro-
sjanie stanowili większość w Republice Baszkortostan. Za dziedzictwo ery stalinow-
skiej wypada uznać tu próby stopniowej rusyfikacji Baszkirii. 

(…) Dobrą orientację w sprawach językowych dają nam dane spisu ludności z roku 
1989: wynika z nich, że około 20% Baszkirów uważa tatarski za język ojczysty, pod-
czas gdy około 10% Baszkirów uznaje za ojczysty język rosyjski (Baskakow 2000).  
(…) Jak wspominano wyżej, tzw. czynnik tatarski odgrywa szczególną rolę w sytuacji 
językowej Baszkirii. Z tatarskiego punktu widzenia (pod słowem „tatarski” kryje się tu 
punkt widzenia Tatarów i baszkirskich, i tatarstańskich) polityka językowa Republiki 
Baszkortostan jest wyraźnie polityką ucisku. Przykładowo, w bieżącym roku dyskuto-
wano w Baszkirii o wprowadzeniu obowiązkowej nauki języka baszkirskiego w szko-
łach dla wszystkich uczniów, niezależnie od narodowości. Choć zagwarantowane jest 
prawo Tatarów do nauki w języku ojczystym – w północno-zachodniej części republiki 
naukę szkolną prowadzi się także po tatarsku – Tatarzy podejrzewają i zarzucają Basz-
kirom, że ci starają się ich zasymilować. Tatarski punkt widzenia wyraźnie przedstawia 
pisarz tatarski Ajdar Halim, były obywatel Baszkirii, który w swojej książce Nowa 
księga smutku (Halim 2002) twierdzi, że baszkirscy Tatarzy nigdy nie mieli problemów 
z literackim językiem baszkirskim, bo on i tak jest w 96% tatarskim. 

(…) Jednakże (jeżeli wierzyć twierdzeniom Halima) w trakcie spisu ludności w 1979 
roku prowadzono potężne kampanie baszkiryzacji, w ciągu których zbaszkiryzowano 
co najmniej 270 tatarskich wsi, tj. zapisano mieszkańców jako Baszkirów. Nie ma po-
wodu nie wierzyć Halimowi…(Sebasian Cwiklinski, Między młotami a kowadłem, czyli 
o sytuacj językowej w Baszkirii, artykuł jest tekstem odczytu wygłoszonego w Katedrze 
Języków Azji Środkowej i Syberii Instytutu Filologii Orientalnej UJ, 05.11.2007 r.).
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Dodam, iż, na podstawie obecnie przeprowadzonych na miejscu badań porównaw-
czych, określono procentowo podobieństwa języka w Tatarstanie i Baszkortostanie 
na 95, gdy przykładowo języka kirgiskiego i kazachskiego na 92, zaś tureckiego  
i azerskiego na 86.

Z ciekawostek kosmicznych: Aleksander Czuwyrow znalazł w archiwach notatkę 
gubernatora generalnego Ufy datowaną na wiek XVIII. W niej była mowa o dwu-
nastu tajemniczych białych kamiennych płytach pokrytych dziwnymi znakami. 
Czuwarow odszukał jedną płytę we wsi Czandar, potem następną. To mapa. Cały 
region wojsko sfotografowało z kosmosu, teren objęty mapą mierzy ok. 150 na  
100 kilometrów kwadratowych, zapis w skali 1:100.000. 

Rosyjskie media pisały o kosmitach, którzy odwiedzili Baszkirię, zaś pły-
tę zaczęto nazywać mapą boga. Pierwotnie oszacowano wiek znaleziska na  
ok. 420 milionów lat, autorzy musieli dysponować niesamowitą technologią.
Pierwsza, 14-centymetrowa powłoka to dolomit. Następnie pojawia się gruba na 
1.5-2 cm warstwa diopsydowego szkła z maleńkimi ziarenkami. Trzecią warstwę 
o grubości milimetra stanowi biała porcelana… Fragment dawnej mapy zbadany 
został przez matematyków, geologów, geografów i chemików na różnych uniwer-
sytetach. Naukowcy są zdania, że kwitła tu przed nami inna cywilizacja. Na tej 
mapie wyryta jest m.in. rzeka Biała i jej dopływy. Informacja na podstawie: (http://
infra.org.pl/historia-/paleoastronautyka/694-kamienna-   mapa-z-baszkirii)

IWANOWKA, KAZACHSTAN
Pierwsza fala imigrantów z Ukrainy i Rosji do Kazachstanu ruszyła w połowie XIX 
w. Polityka rządu carskiego miała na celu lokację ludności na słabo zaludnionych 
i zagospodarowanych terenach. W Państwowym Centralnym Archiwum Republiki 
Kazachstanu zachowały się informacje na temat historii przesiedleń z obszaru Ki-
jowa, Czernihowa i in. 
Ta Iwanowka znajduje się w powiecie Akmola. Ze wspomnień dawnych miesz-
kańców wsi wynika, że rolnicy z okolic Kijowa zebrali swoje skromne fundusze 

Kamienna płyta przedstawiająca 
mapę części Baszkirii



280 281

i wysłał dwóch przedstawicieli do 
centralnej części Kazachstanu. Po 
zwizytowaniu obecnego obszaru 
Kiewka Nura, zdecydowali, że to 
miejsce jest dokładnie tym, czego 
szukali. Zawinęli garść ziemi w ście-
reczkę i wrócili z nią na Ukrainę. 
Wkrótce ciągnęły już do Kazach-
stanu wozy 20-30 rodzin. W ślad za 
pierwszymi osadnikami z rejonu ki-
jowskiego w latach 1893-1903 wy-
ruszyli rolnicy z Połtawy. Pierwsze 
informacje o miejscowości Iwanow-
ka można znaleźć w książce Список 
переселенческих участков, образованных с 1893 по 1903 годы в степном 
крае [Lista działek przesiedlonych wytyczonych w latach 1893-1903 w rejonie 
stepu]. 
Jest tam informacja, że wieś przewidziano w tym miejscu w 1899 r. Rolni-
cy mieli otrzymać 3940 akrów ziemi na osiedlenie się 209 męskich dusz.  
I zaczęli osiedlać się w 1900. Pierwszymi mieszkańcami Iwanowki byli przesiedleń-
cy z centralnych regionów Ukrainy, głównie z rejonu Tauride. Wśród pierwszych: 
Ив�ни�ин Алексей, Голощук Кондр�т, Черны�ев В�силий, Базяк Петр, Кр�вчук 
Дмитрий, Ст�рчевой С�велий 
Ефимович... Ich krewni i wnuki żyją  
w Iwanowce. 

W 1900 r. otrzymali oni prawo do sa-
modzielnego gospodarowania. Wy-
brali miejsce na brzegu małego jezio-
ra Oksbow, przy rzece Nura. Okolica 
nie była szczęśliwa dla pionierów. 
Wyżyny, glina, bezdrzewny step, 
skromne plony. W 1901 r. zarejestro-
wano 148 osób w 16 gospodarstwach 
domowych. Co dalej? W następnych 
pokoleniach zawiązano „kolekty-
wy”. Wioska rozwijała się. Straty  
w czasie działań II wojny światowej 
wyniosły 2487 żołnierzy. Pamięć  
o nich pozostaje. Są to „dynastie Ba-
zjakowych drugie”, jak czytamy na 
rosyjskim blogu.

forum.vgd.ru/post/352/44862/p1671424.htm

Vadim Bazjak, wnuk Piotra, Astana, 2016, 
fot. dzięki staraniom Andrzeja Baziaka
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W latach czterdziestych przewodniczącym kołchozu „Trudowik” był (tu nazwi-
sko), a przewodniczącym rady wsi (tu nazwisko). W 1974 r. struktura gospodarstwa 
objęła trzy osady, w 1977 r. w Iwanowce otwarto Dom Kultury z aulą na 300 osób, 
wybudowano wieżę telewizyjną, zbudowano dzielnicę rekreacyjną. Od 1992 r. 
szefem gospodarstwa został …, a zastępcą Nikołaj Bazjak. Kombinat przemiano-
wano na PC Farma „Quantum”, której przewodniczącym został Nikołaj Bazjak, 
człowiek energiczny…

Możemy dodać, że usłużny Internet (w grażdance) wykazuje adresy Bazjaków  
i szacunkową ich frekwencję (2014): Ukraina 234; Rosja 50; Kazachstan 33; Bia-
łoruś 4; Mołdawia 4…, to po prawej granicy…

NA POŁUDNIU 
W rozmowie telefonicznej z sądeckim Andrzejem przyrównałam pisaną obecnie 
historię do układanki z puzli, którą składam terytorialnie i czasowo ze znacznych  
i znaczących. Wystarczy pojedynczo je dopełniać, kolorować osobami, ich osobistą 

Базяк 
Анисим 
Петрович

(1903) 
К�р�г�ндинся обл.

�т�б 84 Гв. 
Нуринский РВК, 
К���хск�я ССР, 
К�р�г�ндинск�я обл., 
Нуринский р-н, 
Нуринский РВК

рядовой убит 
1945

Базяк
Иван 
Анисимович

(?) 
К�р�г�ндинся обл.,
Нуринский р-н

К���хск�я ССР,
К�р�г�ндинск�я обл.,
Нуринский р-н,
01.09.1941 
Т�лды-Кург�нский
РВК 

мл.
лейтен�нт

убит 
1944

Базяк 
Иван 
Тихонович

(1922) ? К���хск�я ССР, 
Т�лды-Кург�нск�я
обл.

курс�нт проп�л 
бе� вести
1942

Базяк 
Николай 
Калистратович

(1920) 
К�р�г�ндинся обл., 
Нуринский рн 
с. Ив�новк�

Нуринский РВК, 
К���хск�я ССР, 
К�р�г�ндинск�я обл., 
Нуринский р-н

кр�сно�рмец убит 
1942

Базяк 
Петр 
Колистратович

(1924) (?) 
К�р�г�ндинся обл.,
Нуринский р-н

Нуринский РВК, 
К���хск�я ССР, 

кр�сно�рмец убит 
1943

Базяк Яков 
Евдокимович

(1905) 
Киевск�я обл., 
М�ньковский р-н

(1941) Южно-
-К���хст�нский ОВК, 
К���хск�я ССР, 
Южно-
-К���хст�нск�я обл.

кр�сно�рмец умер 
от р�н 
1945

Fragment listy poległych i zaginionych
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drogą. Nie jest to wyrafinowane porównanie, ale w świetle podanych uprzednio 
informacji uzyskaliśmy wystarczające dane, by podjąć próbę interpretacji, sformu-
łować wnioski, swoistą „baziaczą” Księgę Wyjścia – hipotezę.

Name Borbala Kovacs 

Event Type Baptism 
Event Date 29 Dec 1875 
Event Place Szilágy, 
  Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, 
  Hungary 
Gender  Female 
Father’s Name Istvan Kovacs
Mother’s Name Krisztina Bazjak

„Hungary, Catholic Church Records, 1636-
1895,” database, FamilySearch (https://fa-
milysearch.org/ark:/61903/1:1:XKG5-34P 
: 26 December 2014), Krisztina Bajzak in 
entry for Borbala Kovacs, 29 Dec 1875, 
Baptism; citing Szilágy, Pest-Pilis-Solt-Kis-
-Kun, Hungary, Tolna Megyei Leveltar, Bu-
dapest (National Archives, Budapest); FHL 
microfilm 722,446.

Name  Pal Bazjak 
Event Type Baptism 
Event Date 02 Jan 1881 
Event Place Sarlós Boldogasszony, 
  Kiskunfélegyháza, 
  Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, 
  Hungary 
Gender Male 
Father’s Name Pal Bazjak 
Mother’s Name Veron Remos 

„Hungary, Catholic Church Records, 1636-
1895,” database, FamilySearch (https://fa-
milysearch.org/ark:/61903/1:1:X8MS-4RV 
: 26 December 2014), Pal Bajzak in entry 
for Szilvester Bajzak, 02 Jan 1881, Baptism; 
citing Sarlós Boldogasszony, Kiskunféle-
gyháza, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun, Hungary, 
Tolna Megyei Leveltar, Budapest (Natio-
nal Archives, Budapest); FHL microfilm 
688,242. 

Name:  Andreas Baziak
Spouse:  Barbara Recsan
Name:  Andras Baziak
Spouse:  Magdolna Steger
Name:  Andreas Baziak
Spouse:  Magdalena
Name:  Juli Baziak
Spouse:  Josef Halasz
Name:  Nicolaus Baziak
Baptism:  date - location
Name:  Karolina Baziak
Baptism:  date - location
Name:  Magdalena Baziak
Baptism:  date - location

Hungary, Select Catholic Church 
Records, 1636-1895 (in Hungarian) 
Birth, Baptism & Christening 

 
Dodajmy do zebranych wcześniej urodzeń jeszcze te w Kalifornii (liczne), Ne-
wadzie, stanach Illinois, Connecticut, ba, na Florydzie otulonej wodami Zatoki 
Meksykańskiej i Oceanu Atlantyckiego, w Australii…Tam polskobrzmiące stare 
imiona, choćby Rozalia…



284 285

BITWA POD MOHACZEM, 29 SIERPNIA 1526
Królestwo Węgier przeciwko Imperium Osmańskiemu. Wojska węgierskie do-
wodzone przez króla Ludwika Jagiellończyka zostały rozgromione przez armię 
osmańską pod dowództwem sułtana Sulejmana Wspaniałego. 
W roku 1521 Turcy zdobyli Belgrad, w 1522 r. zajęli Rodos. Kolejna wyprawa 
rozpoczęła się w roku 1526. Sulejman zażądał od Węgrów wysokiego trybutu.  
Odrzucili żądania. Sułtan z armią ruszył na północ. Ani Habsburgowie, ani polscy 
Jagiellonowie nie nadeszli z pomocą. 

Armia turecka liczyła około 80 tysięcy żołnierzy (w tym 35 tysięcy jazdy i 15 tysięcy janczarów) i 300 
dział. Armię węgierską szacowano na 25 tysięcy (w tym 12 tysięcy jazdy) i 20 dział. W bitwie oprócz 
12 tysięcy rycerzy węgierskich udział wzięło także 1600 ochotników – polskich rycerzy dowodzo-
nych przez kapitana Lenarta Gnoińskiego – co upamiętnia poświęcony im pomnik. Straty po stronie 
chrześcijańskiej wyniosły 15 tysięcy zabitych (rannych i jeńców Turcy ścinali).
Król Ludwik II Jagiellończyk, zmuszony szybkim marszem wojsk Sulejmana, nie czekając na posiłki 
z Chorwacji i Siedmiogrodu (5 tysięcy Krsta Frankopana i 8 tysięcy Jana Zápolyi) wyruszył z Budy 
na spotkanie przeciwnika. Śmierć króla spowodowała, że wkrótce ziemie Czech i północno-zachod-
nich Węgier dostały się pod panowanie Habsburgów. Zgromadzenia szlacheckie wybrały Jana Zápo-
lyę na króla. W 1528 roku Jan Zápolya uznał się za lennika Osmanów i poprosił sułtana o pomoc.  
W rok później Turcy zdobyli Budę i ogłosili Jana władcą. Wybuchła turecko-austriacka wojna o wła-
dzę na Węgrzech (w 1529 roku Turcy stanęli po raz pierwszy pod Wiedniem), ostatecznie w roku 
1538 zawarto układ w Wielkim Waradynie. Przewidywał on sukcesję Habsburgów po śmierci Jana 
Zápolyi, jednak szlachta węgierska złamała umowę i wybrała na następcę Jana jego syna, Jana II Zyg-
munta. Wywołało to najazd austriacki, po nim zaś kontratak turecki, który zakończył się wyparciem 
wojsk cesarskich spod murów Budy i podziałem Węgier dokonanym przez sułtana. W roku 1541 zie-
mie węgierskie podzielono na trzy części. Środek kraju z Budą i Pesztem stały się prowincją turecką. 
Na wschodzie, pod rządami Jana II Zápolyi powstało zależne od Osmanów księstwo zwane Sied-
miogrodem, a zachodnia część z dzisiejszą Słowenią i Chorwacją rządzona była przez habsburskich 
królów węgierskich. Przez kolejne lata na granicach stale dochodziło do walk. (https://pl.wikipedia.
org/wiki/Bitwa_pod_Mohaczem). 

Rozstrzygały się losy chrześcijańskiej Europy. Lakonicznych wiadomości z Wiki-
pedii wystarczy, by poszczególne wątki rozbudować i pogłębić. Świadomie przy-
toczyłam skrót skrótów tej wielkiej historii, która wskazuje jasno mętne priorytety. 

Liczyły się jedynie pokrętne interesy 
jednostek z panujących dynastycz-
nych rodów. Nie starczyło niewy-
miernej przestrzeni na honor. Popa-
trzmy, gdzież ten Mohacz?
Dunaj, Sawa i Drawa. Drawa czę-
ściowo tworzy dzisiejszą granicę 
węgiersko-chorwacką. Uchodzi do 
Dunaju poniżej miasta Osijek. Sawa 
– trzeci co do długości prawobrzeż-
ny dopływ Dunaju – do roku 1918 
stanowiła granicę pomiędzy Austro-

https://www.viamichelin.pl/web/Mapy-plany/
Mapa_plan-Mohacs
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-Węgrami a Serbią. Płynie przez obecne terytoria Słowenii, Chorwacji i Serbii,  
a w środkowym biegu stanowi północną granicę Bośni i Hercegowiny. 
Ponad zlewiskiem Dunaju i Drawy usytułowany jest Mohacz, miejsce zatem stra-
tegiczne i wyjątkowe. Zjawiskowo prezentuje się Park Narodowy Dunaj-Drawa  
na terenach zalewowych, zajmuje 49 tys. ha.
Dziś bajecznie. Może tam zrealizować film o dobrych i złych duszkach babuni histo-
rii, ale jak wytypować te dobre i w jakie kostiumy wszystkich przebrać? Frasunek.

POKOLENIA

Dwanaście Plemion Izraela (hebr. לארשי יטבש Szewtej Jisrael – Plemiona Izraela; także Dwanaście 
Pokoleń Izraela) – tradycyjny, geograficzny i genealogiczny podział Izraela z czasów biblijnych. Lud 
Izraela dzielił się na plemiona, których nazwy pochodziły od imion synów Jakuba.
W tekście Biblii hebrajskiej zapisano, że Jakub (nazwany Izraelem) miał dwunastu synów z czterema 
różnymi kobietami. Wspomniano też imiennie jedną jego córkę o imieniu Dina.
Od dwunastu synów Jakuba wywodzi się dwanaście plemion Izraela, pomiędzy które została podzie-
lona ziemia Izraela za czasów Jozuego. Jedynie plemię Lewiego, którego członkowie byli kapłana-
mi (zob. lewici), nie otrzymało własnego terytorium. Dodatkowo, gdy porówna się „listę” plemion  
z czasów podziału ziemi i z czasów czterdziestoletniej wędrówki po pustyni, plemię Józefa zastę-
pują plemiona Efraima i Manassesa (obaj byli synami Józefa i jego egipskiej żony Asenat), których 
potomków Jakub podniósł do rangi pełnoprawnych plemion). (https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwana-
%C5%9Bcie_Plemion_Izraela). 

Pokolenia rozumiano wówczas jako plemiona i nazywano zamiennie, czyli nie 
w wersji wertykalnej a horyzontalnej. Takie biblijne pojmowanie nas tu dotyczy  
i interesuje z wielu względów. 

Podział Węgier w 1541 roku, (https://www.google.pl/search?q=mapa+Mohacz&client=firefox)
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NICI OD KŁĘBKA, CZYLI OD BAZY

Od lat nastych mojego życia utwierdzano mnie w przekonaniu, że Baziaki, to jeden 
ród. Nie pamiętam kto tak mówił i w jakich okolicznościach. Pamiętam natomiast 
spotkanie w Wieliczce u wujka Kazka, gdy nie dorastający do stołu chłopiec, zapy-
tany – kto ty jesteś? – odpowiedział poważnie i z dumą – Baziak mały. Potem upły-
nęło wiele lat, zbyt wiele lat, do spotkania z wujaszkiem Wojciechem w Gostyniu, 
który przywitał mnie „na misia”, radośnie stwierdzając – to ty jesteś moja rodzina. 
Miejsce w szeregu ustalaliśmy oczywiście od arcybiskupa, taki punkt kotwiczny. 
Rozpoczęła się korespondencja, która ucichła.
W przekonaniu, iż osoby z rzeczonym nazwiskiem przynależą do rodziny wzno-
wiłam poszukiwania po latach w różnych krajach, na różnych kontynentach,  
w różnym czasie – znalazłam. Uznałam ten fakt za znamienny wnioskująć, iż ety-
mologicznie nazwisko musi zawierać ponadnarodowy rdzeń. Ród, etnos rodowy, 
pochodzenie, nacja… Jeżeli tak nie jest, to jakim cudem Bazjakowo znajduje się 
nad rzeką Kamą, sioło Bazjaki na półwyspie Istria, a przysiółek Baziaki w Zalesiu 
na Sądecczyźnie?
Wiadomo, iż toponimy są najstarsze i najtrwalej ostają się w języku; góry, rzeki, 
ale też nazwy miejscowości. Pierwszy napotkany trop to Baziaș, dziś na terenie 
Rumunii. Sioło Bazjaki, obecnie w Chorwacji, po drodze urodzenia na terenie dzi-
siejszej Serbii, na Węgrzech. Całe Bałkany. Wołosi? Wędrowali, ale nie tylko oni. 
Słowianie Południowi? W jakim kierunku wędrowali moi? Ze wschodu na zachód, 
może w kierunku wręcz przeciwnym? Należało odświeżyć historyczną wiedzę, co 
więcej, sięgnąć po specjalistyczne opracowania z różnych dziedzin. Wielość hipo-
tez była porażająca, badacze skonfliktowani. Im głębiej w czas, tym trudniej przy-
chodziło wnioskowanie, komu zaufać, kto się nie myli, wyłącznie sprzeczności  
i niekiedy kompilacje wniosków. Paradoksalnie, im więcej przeczytanych wolumi-
nów, przypisów, tym mniej mojej wiedzy własnej, panika, przerażenie. Sięgnęłam 
po najstarszą korespondencję, a tam odnotowano, że bracia (ilu?) na Podhale przy-
byli (skąd? może Słowacja, Węgry, Rumunia, Czechy, Morawy, Ukraina?), pamięć 
pokoleniowa nie sięgała tak daleko. Ci, którzy wcześniej dociekali korzeni, odeszli, 
ich archiwa zaginęły.

Dramatycznie przeszukiwałam internet. Znalazłam nowe kontakty, Staszka Kuliga, 
który poszukiwał pradziadka, Adrzeja z Nowego Sącza, postaci medialnej, Tomka 
z Wierchomli Wielkiej, objawił się na stronie internetowej szkoły jako nauczyciel. 
Udało się!, odpowiedzieli!, co więcej, zaczęli wspierać, pomagać. Prawdziwa ra-
dość i przygotowania do osobistego kontaktu, wreszcie mogłam zobaczyć miej-
sce, gdzie narodzili się nasi pradziadkowie, opisani w książce Kurzei. Wzruszenia, 
otwarte ramiona cioci Józi z bratem Stefanem, który przybył z Rytra, Marii i Jadwi-
gi, Teresy Chmielak z. d. Baziak, Władysława, Stanisława, jego żony Marii i syna 
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Andrzeja „Pychotki” (prowadzi wraz z żoną Moniką firmę cukierniczą) w Zabrze-
ży. W Zabrzeży rozmowy z Władysławem Pierzgą, historykiem, z Bronisławem 
Staniszem, który podkreśla, iż jest Tatarem. Nieoceniony, niespodziewany prezent 
w postaci rysunków starego młyna Baziaków, otrzymany od Stanisława Nowa-
ka. Poszukiwania (badania terenowe) w przysiółku Baziaki w Zalesiu oraz domu 
z numerem 1 w Kamienicy. Odwiedziny u Baziaconki Kunegundy w Ochotnicy 
Dolnej. Cudowne niespodzianki w Maszkowicach u wujka Tomka z rodziną i jego 
siostry Janiny. Pamiętacie malutką owieczkę, która urodziła się na moje powitanie? 
Wizyta w Woli Kosnowej u nestorki Rozalii z. d. Duda, w Czerńcu u Janiny, córki 
flisaka, w Jaśle, gdzie rezydują Stasia, Henryk i Ola, u Ryszarda w Jelnej. Józefa  
z przydonicką rodziną spotkałam u syna Mariusza w Nowym Sączu. Naturalnie  
gospodarzem wyprawy był Andrzej. W sądeckim domu Bożeny i Andrzeja pozna-
łam osobiście Bożenę i Tomasza z Wierchomli Wielkiej. We wszystkich tych miej-
scach wypełniałam „ankiety”, spisywałam dane, kontakty, pozostawiając równo-
cześnie „spisy z natury”, czyli wszystkie urodzenia naszych, do których udało się 
dotrzeć dzięki digitalizacji metryk chrztów, a było na onczas już tego sporo. Koczo-
wałam w bydgoskiej bibliotece kilka dni przy Księgach Sądowych Wiejskich Klucza  
Łąckiego, zyskując niektóre informacje do budowy „drzewa”. Obfite łowy poczy-
niłam w obu archiwach krakowskich, w „Baziaku”, dzięki życzliwości archiwisty  
p. Artura Kinasza i w Archiwum Kurii Metropolitalnej, dzięki uprzejmości ks. prof. 
dra hab. Jacka Urbana. Korespondowałam namiętnie z ks. dr. Jackiem Waligórą, 
ks. dr. Stanisławem Kowalikiem, z Jerzym Necio…. Ciocia Józia podesłała wyni-
ki swoich badań. Zaczynało się rozświetlać, układać. Niestety, nadal pozostawały 
otwartymi fundamentalne pytania. Sygnały, znaki, kamyki, kamienie… 

Wizyta Eugeniusza z Wierchomli u Tomasza na Wieli, fot. Tomasz z Wierchomli
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Zaczęłam pisać. Dobrze, że po-
dążasz Czytelniku wraz ze mną 
od momentu mojej niewiedzy, 
gdybym zaczęła dziś, powstała-
by ledwie syntetyczna broszura.  
Niestety jestem poetką skłonną 
unikać wielomowy. Publikacja 
nie miałaby zresztą sensu, gdy-
by nie osobiste i nie tylko moje  
– Spotkania. 
Da capo al fine.

Ja to mam szczęście na pograni-
cza. Musiałam zasięgać języka  
w wielu opracowaniach obcoję-
zycznych, głównie chorwackich, 
bułgarskich, słoweńskich. Po 
trudach udało się ustalić, że Bez-
jaki to nie Baziaki, przy okazji 
przebadałam przyczyny i kierun-
ki migracji ludności na Bałka-
nach. Ciekawa historia Republiki  
Weneckiej, ucieczki przed nawałą 
turecką, Pogranicze Wojskowe, 
perypetie władców, zależności 
tronów, religie, wyznania, skom-
plikowane kwestie językowe.  
Julian Kornhauser precyzuje tę 

różnorodność jako „Konflikt kultur. Wspólnotę odrębności” w następujący sposób: 
„Bałkańskie Południe, obfitujące w niespotykane gdzie indziej w Europie różno-
rodne, mówiąc słowami Edwarda Halla – diakryty kultury, zatrzymało w historii 
swoich języków literackich, należących do grupy południowosłowiańskiej, pełny 
obraz swojej nader skomplikowanej przeszłości. Zwłaszcza mam tu na myśli ję-
zyk serbsko-chorwacki czyli chorwacko-serbski, ukształtowany dopiero w XIX w.  
w jednorodny system językowy. Jego źródła tkwią w głębokiej przeszłości, nazna-
czonej koegzystencją czy też konfliktem dwóch, a następnie trzech przestrzeni kul-
tur: greckiej (bizantyńskiej), łacińskiej (rzymskiej) i orientalnej (otomańskiej), uwi-
daczniających się głównie w przyjęciu różnych religii: prawosławia, katolicyzmu 
i islamu, a także ważnej herezji chrześcijańskiego średniowiecza – bogomilstwa. 
Pierwszym językiem literackim Słowian Południowych był narzucony z zewnątrz 
język staro-cerkiewno-słowiański, zwany też staro-bułgarskim, opracowany przez 
pochodzących z Salonik świętych braci Cyryla i Metodego w IX w. Język ten został 

Wizyta Eugeniusza z Wierchomli (wyższy) u Tomasza na 
Wieli (niższy), fot. Tomasz z Wierchomli
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oparty na dialekcie macedońskim, 
którym mówili Macedończycy  
z okolic Salonik, zaś znaki alfa-
betu Apostołów Słowian, którzy 
wybrali się na Bałkany z misją 
szerzenia wiary chrześcijańskiej 
w obrządku greckim, na majusku-
le greckiej. Historia języka serb-
skiego i chorwackiego, poświad-
czona zabytkami piśmiennictwa, 
rozpoczyna się w wieku XII, kie-
dy dochodzi do wyodrębnienia się 
głównych dialektów (…). 
Te dialekty, jak i ich odmiany, 
pełniły aż do XIX w. funkcję ję-
zyków literackich, początkowo zapisywanych głagolicą, potem cyrylicą i łacinką 
równolegle, w zależności od obszaru kulturowego. (…). 

Stosunkowo wczesne uzależnienie ziem chorwackich od Węgier, Austrii, Wenecji 
spowodowało wypieranie języka staro-cerkiewno-słowiańskiego (…). Po upadku 
Królestwa Serbskiego w XV wieku, kiedy rozpoczyna się prawie 500-letnie pa-
nowanie otomańskie, piśmiennictwo serbskie w obydwu wariantach jest kontynu-
owane tylko w Austrii (dzisiejszej Wojwodinie), gdzie znalazła się wielka diaspora 
serbska (ruchy migracyjne po opanowaniu Serbii przez Turków były bardzo duże  
i przyczyniły się także do zatarcia dawnych granic dialektalnych (…). Migracje serb-
skie przyczyniły się do zmiany etnicznego charakteru serbskiego i chorwackiego  

http://rosyjskieabc.blogspot.com/2015/08/rosyjski- 
alfabet-samodzielnie.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donau_Einzugsgebiet.png
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obszaru językowego. Powstawały pasy ludności mieszanej, jak pod koniec XVI w. 
Pogranicze Wojskowe, z miastami Karlovac i Varazdin, oddzielające Monarchię 
Habsburską od Turcji, gdzie osiedlano uciekinierów, mających obowiązek walki  
z ‘niewiernymi’. (…) Podboje tureckie spowodowały w sferze socjologicznej 
zmiany proporcji grup etnicznych”. 

Niezwykle cennym źródłem analiz są naturalnie mapy. Ileż razy wędrowałam, 
głównie wzdłuż Dunaju, który przemierza mile Europy i wraz z licznymi dopły-
wami zwiedza wiele krajów. Podobno woda pamięta; och, Dunaju, opowiedz mi  
o „moich”, którzy Cię dotykali choćby w Baziaș, w Újvidék (dzisiejszym Nowym 
Sadzie), następnie przy ujściu do Drawy, piękna międzykulturowa rzeko!

WAŻNIEJSZE DLA NARRACJI DATY I FAKTY: 

1223 Połowcy donieśli książentom ruskim o wtargnięciu Mongołów 
 do ich kraju, bitwa nad Kałką
1257 Całkowita władza najeźdźcy nad Rusią 
 (latopis Ławrentego, latopis nowogrodzki, spisy ludności)
1377-137 Tochtamysz chanem Białej Ordy, w latach 1380-1395 
 chanem Złotej Ordy
1391, 1395 Bitwy Tochtamysza z Tamerlanem (przegrane)
1395 Tatarzy Tochtamysza na terenie Powołża (Bułgarii Kamskiej)
 (Powołże, tereny po prawej i lewej stronie środkowego  
 i dolnego biegu Wołgi, w dorzeczach Wołgi i Kamy,  
 w przewadze teren pokrywa się z Idel-Ural) 
1399 Bitwa nad Worsklą – wojska Wielkiego Księcia Litewskiego,  
 Witolda, prowadziły ze sobą armię Tochtamysza, 
 zamierzając oddać mu utraconą władzę nad Złotą Ordą 
 (bitwa przegrana)
1410 Bitwa pod Grunwaldem, udział Tatarów pod wodzą 
 syna Tochtamysza – Dżel-al-Dina
1426 Wyprawa Zawiszy Czarnego z Zygmuntem Luksemburskim  
 przeciw Turkom, śmierć bohatera
1438-1552 Chanat Kazański
1502 Rozpad Złotej Ordy
1526 Bitwa pod Mohaczem, upadek Węgier 
 (ziemie wzdłuż granicy Istrii weneckiej rozdzielono w 1617)

Dokumenty dot. Bazjakowych – 1647-1656 w obecnym Tatarstanie; 
1679-1681 w obecnym Baszkortostanie, dawniej ziemie te leżały w granicach  
Chanatu Kazańskiego.
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 1416 Dawid Wołoch otrzymał przywilej lokacyjny od Władysława 
 Jagiełły w Ochotnicy Dolnej, lokacja Tylmanowej w 1336, 
 dokument zaginął, odpis z 1581 
1424  27  wsi w pobliżu Czorsztyna w posiadaniu Zawiszy Czarnego
1597 Pierwsza odnotowana sprzedaż przysiółka Słabaszowa
1629 W Kadczy wzrasta 3-krotnie liczba bydła
1670 Kodeks Klarysek dla ludności w posiadłościach klasztornych; 
 1280 – Fundacja Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, dla Klarysek
1698 W Zalesiu zarejestrowano 13 zarębników

Kształtowanie się państwa rosyskiego, k. VI – pocz. XVI w., (porównaj mapa s. 299)
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            Numeracja domów (dymów) od ok. 1698
1621, 1662 
1668, 1690 
1698, 1713 
1736, 1743 
1756 Tylmanowa, pożar kościoła
1813 Ochotnica Dolna, pożar kościoła
1731 Ioannis Baziak przysiężnym w Zbludzy i Zalesiu 
1772  (1770 aneksja) I rozbiór Polski (Austria, Rosja, Prusy)
1776 Młyn zakupny w Zabrzeży należy do rodziny Słabaszewskich 
1782 Kasata dóbr klasztornych, Państwo Kamienieckie, 
 ziemie oddane w dzierżawę magnatom 
1785-1789 Kataster józefiński
1784 Ochotnica Dolna lub Tylmanowa, w domu nr 8 mieszka 
 Mathias i Jozephus Baziak
1786 Wprowadzenie obowiązkowych ksiąg metrykalnych 
 (proboszczowie urzędnikami) oraz obowiązkowych nazwisk (Austria)
1787 Kamienica lub Szczawa; Simon Baziak rodzi się w domu nr 13 
 (pozostałe nr domów zamieszkałe przez rodzinę Baziaków:  
 1, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 32, 47, 54, 82 do roku 1867; 
 w 1661 r. Kamienica liczy 55 dymów
1792 W Maszkowicach mieszka Antonius Baziak z żoną Reginą Slabazsowską
1793 II rozbiór Polski (Rosja, Prusy)
1795 III rozbiór Polski (Austria, Rosja, Prusy)
1820-1824 Kataster franciszkański
1824 Ioannis Baziak, syn Mathiasa rodzi się na Słabaszowej (Zabrzeż 13);  
 Wojciech – syn Mathiasa rodzi się jeszcze w Maszkowicach  w 1822
1844- 1861 Kataster galicyjski
1872 Wykup ziemi od właściciela pochodzenia żydowskiego 
 i parcelacja gruntów (Kurzeja, Cebula, Huza)

Kataster galicyjski (1844-1861) w drugiej swej części składał się właśnie z map 
katastralnych, zapisanych w języku niemieckim. Biuro dla Triangulacji i Obliczeń 
zastąpiono w 1827 r. Dyrekcją Centralną Pomiarów. Prace koordynowała istniejąca 
do 1827 r. Nadworna Komisja Regulacji Podatku Gruntowego. W latach 1827-1848 
sprawy związane z pomiarem i podatkiem znalazły się w gestii połączonej Kancela-
rii Nadwornej, zaś po 1848 r. ostatecznie podporządkowano je Ministerstwu Finan-
sów. W 1818 r. powstał także Instytut Litograficzny, zajmujący się opracowywaniem  
i publikowaniem kopii map katastralnych. Oryginały zdeponowano w Wiedniu.  
Obok zamieściłam kopię mapy katastru galicyjskiego, sporządzoną w języku 
polskim przez Austriaków. Dotyczy ona Zalesia. W obliczu odnalezionych da-
nych należy zauważyć rozbieżność między mapami z 1845 r. a współczeną,  

} Klęski elementarne; powodzie 
(wylewy Dunajca i Kamienicy)
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co nie budziłoby zdziwienia, gdyby nieodległe od siebie dokumenty pisane w la-
tach 1698 oraz 1731 nie stanowiła zagadki.

Na kolejnej stronie, ten sam fragment obszaru Zalesia pokazany współcześnie. 
Dzisiejszy przysiółek Baziaki pokrywa się terytorialnie z zarębkiem Baszakowski,  
a basza zaś, potraktujmy rzecz żartobliwie. 

W mowie polskiej oznacza to samo, co pasza, ale w języku tureckim [sic!] dwa te wyrazy mają wcale 
różne znaczenia. Basza od wyrazu basz – głowa, znaczy to samo, co naczelnik lub pan, i dodaje się 
nawet do najniższych tytułów wojskowych w znaczeniu: Jmci Pan (Zygmunt Gloger, Encyklopedia 
staropolska, t. I).
 
Zaskakującym jest fakt, że zapisy metrykalne od 1784 r. (ok. 70 lat wcześniej-
sze) wykazują nazwisko w prawidłowym brzmieniu. Jedynie w dwu przypadkach  
do końca XVIII w. pojawiły się drobne literówki, choć – popatrzmy niżej  
w Aneksie (zachowałam zapisy oryginalne) – zniekształceń jest wiele. Podobnie 
na kopii mapy katastralnej, dzisiejszy Sopata to Słoputa itd. Przypomnę: Anno  
Domini 1731 (w poz. 686 Księgi Sądowej Wiejskiej Klucza Łąckiego) wymieniono 

Kopia mapy katastralnej z 1845 r. (http://szukajwarchiwach.pl/29/280/0/10.1/2040/skan/full/Pbz-
5cHU5JC5H0rQrJHRig), fot. Bożena Baziak
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przysiężnego Iohannisa Baziaka de Zbludza et Zalesie. Według ksiąg metrykalnych 
domy  nr 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16 w Zalesiu zamieszkiwali kolejno wg nr: Wojciech, Jan,  
Andrzej, Maciej i Józef oraz Szymon i Józef. Tak więc dlaczego wśród 13 zarębni-
ków w 1698 r. (numeracja domów wyraźnie to sugeruje) nie wymienia się Bazia-
ka? Być może nie osiadł jeszcze w Zalesiu, docierając do karczowiska ze Zbludzy.

Proszę również ponownie zwrócić uwagę na postanowienia Kodeksu Klarysek  
z roku 1670 oraz 1679. Potwierdzono punkty wcześniejszego prawa zwiększając 
kary, uczytelniając treść zapisów. Dodano pozycje o lichwie i należytej prowizji 
od zasiewów na cudzej roli oraz wynajmu bydła. Najciekawszy wydaje się nowy 
punkt 21, w którym mowa o wypasie owiec w lasach konwenckich, iżby od każ-
dego szałasu od dwudziestu owiec dwudziestego barana „albo pieniędzmi złotych 
trzy z każdego szałasu, parę jarzębi albo parę kapłonów, od czterdziestu owiec doj-
nych ser jeden, który by się stał sto groszy, siąg sukna z kożdego szałasu kożdy 
powinien oddawać, baranki powinni oddawać wszyscy, którzy owce mają, oprócz 
Kamienice, Zbludze i Zalesia [wolnizna?]. A że często się zdrada pokazuje w po-
pisie owiec, bo ich niezupełnie do popisu podają i ich tają, przez co konwent pański 
ginie, przeto, jako prawo wałaskie niesie”. 

Wstąpiłam do archiwum tarnowskiego przejazdem sprawdzić Kamienicę, pierw-
sze kilkanaście lat (1787-1804), bo na tyle mi czas pozwolił. Przejrzałam księgi 
ślubów, chrztów, zgonów. Co stwierdziłam? Z ciekawszych spostrzeżeń: Piotr Ba-

Przysiółki w Zalesiu (https://mapa.targeo.pl/)
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ziak z Maszkowic był świadkiem w 1798 r. na ślubie w Zalesiu Marianny Baziak  
(lat 32) i Macieja Franczyka , a najstarszy z Baziaków w Zalesiu, nr domu 9  
– Andrzej Baziak, zm. w 1801 r. (lat 70). Dom nr 1 – Szczawa (Florian Baziak, Jan 
Baziak); dom nr 6 – Zasadne (Szymon Baziak); dom nr 54, 73 – Kamienica (Piotr 
Baziak, Wojciech Baziak).

Przytulanki
Bożena

O odległym czasie lokacji wsi i miejscowości świadczy fakt, że domy rozrzuco-
no po dolinach i zboczach wzgórz (numeracja domów od ok. 1698). Ten rodzaj 
wsi jest charakterystyczny dla najstarszych miejscowości na Sądecczyźnie, ale nie 
tylko tam. W roku 1624, za panowania Zygmunta III Wazy, wydana została tzw. 
konstytucja, która zmierzała do przymuszenia ostatnich nieosiadłych Wołochów 
do nabywania ziemi i osadzania się w górach: „…Wiele rzeczy szkodliwych dzieje 
się w państwach naszych, za przechowywaniem Wołochów i Serbów nieosiadłych 
i luźnych”, zakazała, „aby się nikt cujuscunque status, nie ważył takowych ludzi 
przechowywać…”. Konstytucja przesądziła o losie koczujących dawniej pasterzy, 
np. buczkowian (http://towarzystwo-zagroda.pl/buczkowice-2/rodowod-buczko-
wian-i-poczatki-osadnictwa/).
Zarębki, które przekształciły się w przysiółki nazywane były w zależności od usy-
tuowania w terenie, nacji, nazwiska bądź zawodu mieszkańców. Zalesione góry 
Beskidu Niskiego wypalali i karczowali potomkowie pasterzy wołoskich z połu-
dniowych Karpat. Asymilowali się z nieliczną ludnością tubylczą, tworzyli swoistą 
góralską kulturę. 

Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, dokumenty,  
fot. Bożena Baziak
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Przypomnijmy, to istotne, 
że Ochotnica Dolna przy-
wilej lokacyjny w 1416 r.  
uzyskała od Władysła-
wa Jagiełły, konkretnie ten 
przywilej otrzymał Dawid  
Wołoch (Kraków, 20 marca 
1416, w piątek po niedzieli 
suchej) i w razie zagrożenia 
zamku w Czorsztynie powi-
nien był ze swoimi ludźmi 
stawiać się „moness Valachi 
et incolae villae praedictae”.

W lustracjach 1616-1620  
i 1627-1629 wieś została na-
zwana Ochotnicą Wołoską, 
natomiast w lustracji 1659-
1664 nie ma już przymiotnika 
Wołoska i streszczenia aktu  
z 1416 r.

Kolejna ważna do przypo-
mnienia kwestia: Zyndram 
z Maszkowic (ok. 1350  
– ok. 1414), jak ustalił to 
Władysław Semkowicz, był 
potomkiem sołtysów masz-
kowickich w dobrach klasz-
tornych zakonu klarysek 
(patrz: Przegląd Historyczny 
11/3, 1910, s. 261-287). 
W bitwie pod Grunwaldem 
Zyndram pełnił funkcję 
oboźnego wojsk polskich, 
sprawdzał szyki bojowe 
po stronie królewskiej,  
podobnie jak Witold na 
skrzydle litewskim. 
Po bitwie ślad działalności 
„militarnej” Zyndrama się 
urywa.Archiwum Narodowe w Krakowie Oddział w Tarnowie, doku-

menty, fot. Bożena Baziak



296 297

„Wygnaniec”
   
26 lutego 2017 r. w Krakowie w Centrum Kultury Duchowej Communio Crucis 
im. św. Edyty Stein przy ul. Rakowickiej 18a odbyła się premiera filmu doku-
mentalnego w reżyserii Bogusławy Stanowskiej-Cichoń pt. „Wygnaniec”, o abp.  
Eugeniuszu Baziaku, zrodzonym z ojca górala, metropolicie lwowskim i krakow-
skim (produkcja TVP 3 i Filmoteka Małopolska). 
W uroczystej prezentacji uczestniczyli m.in. kard. Marian Jaworski, metropo-
lita senior archidiecezji lwowskiej, były sekretarz abp. Baziaka oraz abp Marek  
Jędraszewski, obecny metropolita krakowski. Głęboki, wzruszający film. 

Kadry z filmu „Wygnaniec” 
Bogusławy Stanowskiej-Cichoń

W kolumnie goście honorowi na premierze filmu: 
abp Marek Jędraszewski, kard. Marian Jaworski,  
Bogusława Stanowska-Cichoń, (http://krakow.gosc.pl)
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Ale i Lubaczów nie zapomniał swojego duszpasterza. Dla uczczenia 70. rocznicy 
ustanowienia „Archidiecezji Lwowskiej z siedzibą w Lubaczowie”, 25. rocznicy 
wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie i 1050. rocznicy chrztu Polski 
wpisem do Księgi Honorowej miasta Lubaczowa wyróżniony został m.in. Arcybi-
skup Wygnaniec Eugeniusz Baziak.

Zarówno film, jak i publikacja ukazują się w roku 55. rocznicy śmierci  
apa Eugeniusza Baziaka. 

Mam nadzieję, Czytelniku, że jesteś jeszcze ze mną i masz ochotę na podróż ślada-
mi wielkiej wędrówki Baziaków przez czas i przestrzeń, aż na Sądecczyznę. 

Uwaga pierwsza: nazwisko rzadkie, bez wyjaśnionej etymologii, w Polsce zali-
czane do kategorii „rody sądeckie”. Występuje na terenie ówczesnych dóbr zako-
nu klarysek, przykładowo Szczawa, ale też królewskich, jak Ochotnica Dolna.  
Za południową granicą spotykane w dzisiejszej Serbii, na Węgrzech, w Słowacji czy 
Chorwacji, nie licząc emigracji zarobkowej do wielu stanów Ameryki Północnej.
Zarówno Ochotnica, jak Szczawa zaliczane są do terenów osadnictwa wołoskiego. 
A więc etnos wołoski, i tu przychylam się do konkluzji badaczy, iż byli to wędrow-
ni pasterze Karpat, bez określenia konkretnej narodowości. 

Jednak należy z całą powagą zauważyć, że nazwisko w zapisie ���як(ов) wystę-
puje licznie za naszą wschodnią granicą, spotykane głównie w Kazaniu i Kijowie. 
Zatem uwaga druga: pierwsze odsłonięte dotychczas tam dokumenty (1647-1656) 
oraz (1679-1681) dotyczą Tatarów z dorzecza rzeki Kamy, na terenie dzisiejszych 
Republik Federacji Rosyjskiej Tatarstanu i Baszkortostanu, (pogranicze północ-
no-zachodnie, tereny przy rzece Ik, jak podano w publikacji Список именной 
Уфимского уезда князьям, тарханам и дуванам при окольничем и воеводе при 
Петре Дмитриевиче Скуратове ны- нешняго). 
Domyślasz się już zapewne, w którym miejscu na mapie rozpoczynamy przygodę? 
– od Powołża. 

 Co może łączyć Tatarów z Powołża z naszą ojczyzną? Odpowiedź jest prosta, jęśli 
odkryliśmy właściwe fakty i powiązaliśmy je ze sobą. Tatarzy nadwołżańscy brali 
udział – za sprawą księcia Witolda, wraz z czambułem pod wodzą Dżel-al-Dina 
(syna Tochtamysza) w bitwie na polach pod Grunwaldem. W tej bitwie po stronie 
polskiej walczyła również jazda wołoska z Mołdawii. 
Zawisza Czarny był w owym czasie starostą spiskim. Pod koniec wieku XIV  
Jagiełło utworzył niegrodowe starostwo czorsztyńskie, na zamku w Czorsztynie osa-
dził Zawiszę. Nie będzie zapewne błędem sądzić, iż tenże zabrał ze sobą bojowych 
Tatarów na pustki ziemi sądeckiej. Zarówno Wołosi (Ochotnica Dolna lokowana 
w 1416), jak i Tatarzy mieli stanowić nakazem królewskim jego drużynę w czasie  
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zagrożenia, szli ławą. Jedynie Muślinowie, pozostawszy w Polsce, stanowią  
enklawę typowo tatarską, pozostali ulegli asymilacji, a w przypadku Baziaków  
sądeckich mamy jeszcze domieszkę krwi „bałkańskiej”.
 
Przełomowym spostrzeżeniem dla autorki był fakt zakupu w 1424 r. przez Zawi-
szę Czarnego okolicznych wsi, bowiem w 5 z 31, do chwili obecnej, zamieszkują 
członkowie rodu. Niestety w roku 1426 Zawisza udał się z Zygmuntem Luksem-
burskim na wyprawę wojenną przeciw Turkom. Nie popełnimy chyba pomyłki 
wnioskując, że zabrał ze sobą przybocznych, wiernych ludzi z zakupionych przez 
siebie terenów, naturalnie mężczyzn zdolnych do walki. Zginął bohatersko w twier-
dzy Golubac. W rozdziale Zawisza Czarny z Grabowa, herbu Sulima opisałam 
szczegóły bitwy. Luksemburczyk, wraz ze sprzymierzonymi, uciekał w popło-
chu na drugi brzeg Dunaju. Osieroceni przez Zaiwszę ludzie, a nie należący do  
Zygmuntowego wojska, zapewne zostali w Baziaș (zapis wygląda i brzmi zna-
jomo?), gdzie werbowano do budowy klasztoru i w zamian za pracę oferowano 
ziemię. Zauważmy, że historia dotyczy jednego pokolenia – towarzyszy Zawiszy, 
pamiętających skąd przyszli. 

http://www.mapy-satelitarne.pl/

ujście rzeki Ik do Kamy

ujście rzeki Bazy do Białej

Porównaj mapa s. 291
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Czasy były niespokojne. Turcy osmańscy niepokoili miejscową ludność, która za-
częła się radykalnie przemieszczać w kierunku zachodnim, aż po Półwysep Istria, 
rozmywając granice poszczególnych nacji. Ostateczne zwycięstwo odnieśli pod 
Mohaczem w roku 1526 – patrz rozdział Újvidék, skąd przybywasz? (Nowy Sad, 
Serbia) i następny Selo Bazjaki (Półwysep Istria, Chorwacja).

Nazwisko Bazjak w Chorwacji głównie z okolic Buzetu, dzisiaj około 80 w 30 gospodarstwach 
domowych. W połowie ubiegłego wieku było ich około 70, ale liczba ta wzrosła do 10 pro-
cent.Występują w trzech chorwackich powiatach,  w siedmiu miastach i dziesięciu małych 
osiedlach, głównie w Meadows w pobliżu Buzet (25), (15) Buje, Buzet (<10), Lozari (<10)  
i Zagrzeb (<5). Nazwisko Bazjak (w tym: Bazyak, Baziak) jest obecne w 13 krajach na trzech 
kontynentach. „Baziak”  około 100 osób w Polsce, niewielka liczba w Ameryce... https: 
//actacroatica.com/hr/surname/Bazjak/

Eksodus nie zakończył się jednak pod Mohaczem. Porażająca klęska wojsk chrze-
ścijańskich, w wyniku której Królestwo Węgier utraciło suwerenność, wymusiła 
kolejne wędrówki ludności, tym razem na północ. W ferworze walki i pogro-
mu, wnioskuję, członkowie naszego rodu ulegli rozproszeniu i od 1526 r. zaczęli,  
w nieoznaczonej bliżej części – konkretnej gałęzi – wracać na dawne tereny 
(pamięć pokoleniowa), na Sądecczyznę, gdzie z dużym prawdopodobieństwem 
pozostało niegdysiejsze potomstwo. Znaleźli się w szerokim nurcie koloniza-
cyjnym plemion wołoskich (patrz rozdziały Znad Dunaju nad Dunajec, może 
znad Mirny… oraz Wołoski etnos, czyli muzyka pochodzi z nieba. Wołosi ojce 
nasi).

Nich nas nie martwi brak wczesnych dokumentów metrykalnych (klęski elemen-
tarne; powodzie, w tym wylewy Dunajca i Kamienicy: 1621, 1662, 1668, 1690, 
1698, 1713, 1736, 1743; pożary kościołów – 1756 Tylmanowa, 1813 – Ochotnica 
Dolna), bowiem z aktualnych badań wynika, że pokoleń Baziaków musiało być 
wiele; pokoleń rozumianych na sposób biblijny – od imion synów. Nazwijmy 
miejsca wczesnego osadnictwa – gniazdami (patrz Mapka 1, s. 36 i Mapka 2,  
s. 69 oraz Aneks).

Badacze nie są zgodni co do czasu powstawania pierwszych zarębków. Pewnym 
jest, że w 1597 r. odnotowano pierwszą sprzedaż przysiółka Słabaszowa, w roku 
1629 w Kadczy wzrosła 3-krotnie liczba bydła, a w 1698 r. w Zalesiu zarejestro-
wano 13 zarębników. Numerację domów (dymów) wprowadzono od ok. 1698. 
Rok 1731 – Ioannis Baziak występuje w dokumentach jako przysiężny w Zbludzy  
i Zalesiu. Odnotowany w Księgach Sądowych Wiejskich… Piotr Baziak urodził 
się w Maszkowicach ok. roku 1760 i od tegoż Piotra poprowadziłam bardziej 
szczegółowo niektóre linie rodowego drzewa.
Zauważyliście słusznie, że powołuję się na pierwsze dostępne dane z Powołża  
z lat 1647-1656. 
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Punkt obserwacyjny, im niżej położony, wydaje się pewniejszy. Wznosząc się  
widzimy z perspektywy dalekiej, ale mniej szczegółowo. Problem polega na znale-
zieniu punktu widzenia dostosowanego do potrzeb takiej widoczności. Otóż dzię-
ki wspomnianej metodzie zbliżeń i oddaleń dane z terenu dorzecza rzeki Kamy  
pozwoliły przybliżyć powiązania pomiędzy procesami a faktami, co więcej usta-
lić etymologię nazwiska. Yangul Bazjakow w owym czasie zapisany został jako  
Tatar (w Tatarstanie), podobnie Urmamietko (duvan lub tarchan w Baszkortostanie). 
Dawniej były to tereny Chanatu Kazańskiego, wcześniej Złotej Ordy, która rozlała 
się głównie na terenach Kipczaków. Co więcej, na stepie kipczackim koegzystowa-
ły ze sobą plemiona Bułgarów, Alanów, Baszkirów, drzewiej jeszcze zasymilowane  
z napływową ludnością ugrofińską i indoeuropejską. Zlokalizowaliśmy Bazjakowo 
u ujścia Kamy do Wołgi. Pozostało nam skojarzyć położenie rzeki Ik, która jest le-
wym dopływem Kamy z najbliżej płynącą po prawej Bazą, dopływem Białej. Nasz 
aimak Bazjakowych przyjął zatem protonazwisko toponimiczne – od rzeki Baza. 
Wyruszyli i częściowo wrócili z Dżel-al-Dinem na pierwotne tereny, podobnie jak 
bardziej udokumentowani w źródłach Tatarzy litewscy. Na Powołżu niebawem po-
wstanie Chanat Kazański, z centrum w Kazaniu (liczne późniejsze występowanie 
nazwiska, które z czasem utraciło rosyjską końcówkę – ow). 
Nazwisko przenieśli przez wieki wędrówki i religie. 

Religie. Trzy monoteistyczne. Ekumenizm, to krok pierwszy. Może lepiej rozma-
wiać o dzieciach Jednego Boga. Na górze Synaj wielojęzyczne tłumy, w Jerozoli-
mie „dotykają” wręcz siebie miejsca kultu w różnych odsłonach świątyń.

Procesy genetyczne rozmywania się różnic antropologicznych na środkowoazjatyc-
kich stepach zaczęły się wówczas, gdy prototurcy zmieszali się z ludnością indoeu-
ropejską o niebieskich oczach i znacznego wzrostu. Badania Juliana Talko-Hryniwe-
icza, antropologa, profesora UJ, wykazują u Tatarów nadwołżańskich wzrost niski 
(do 160 cm) – 62,9%, wysoki – 37,1%; barwę skóry ciemną – 65,7%, włosy ciemne 
w przewadze; oczy ciemne w przewadze – 67,1%; twarze wąskie – 62,7%, stosunek 
długości do szerokości głowy – 82,1%. Wszystko to plasuje ich w typie pośrednim. 
Typ mieszany stanowi 61,4% i widać w nim znaczny transfer fiński.

Wszystkie cechy Tatarów nadwołżańskich zbliżone są procentowo do cech Tata-
rów tzw. litewskich, których osady na Litwie składały się z 3 plemion zawołżań-
skich i zadońskich, dodatkowo Finów wschodnich znad Wołgi. Krew ze stepów 
Azji Środkowej „rozpłynęła się w miejscowym żywiole”. Badania, bardzo szcze-
gółowe, profesor prowadził w grupach reprezentatywnych ok. 1600 osób, w celach 
porównawczych z Muślinami, zostały opublikowane w pracy Muślinowie czyli tak 
zwani Tatarzy Litewscy, Kraków 1924. Oddaję mu głos: „Badania moje zestawiam 
z badaniami, dokonanemi przezemnie nad nadwołżańskimi Tatarami (Kazańskiej  
i Ufimskiej gubernji), Czuwaszami nadwołżańskimi (gub. Kazańskiej),  
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przedstawiających metyzację Finów z Tatarami, ze szlachtą litewską i z krajowca-
mi obok nich zamieszkałymi: Białorusinami, Litwino-Łotyszami i Ukraińcami”.

W okolicach Kijowa dobrowolnie osiedlili się – jak powiedziano wcześniej  
– Tatarzy, którym książę Witold obiecał koczowiska, skuszeni dobrami ziemskimi  
i bogactwami (przed i po bitwie pod Grunwaldem). Z tychże, równie licznych,  
będzie się wywodził działacz niepodległościowy – Isaak Baziak, żywo zaintereso-
wany sprawami wyzwolenia Idel-Ural (patrz rozdział Prometeizm i „Prometeusz”  
w Warszawie), współpracujący z Józefem Piłsudskim. „Życie to nie jest kropka, 
to przecinek – jak ujął to metaforycznie w przemówieniu końcowym ustępujący 
prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama – może wielokropek”.

Powołże 
XIII w.

ok. 1398

Grunwald 1410

Baziaș 1426
Базјаш

Mohacz 1526
Mohács

Buzet
po 1526

po 1410

Базяково
XVI w.

Sądecczyzna

Powołże 
XIII w.

ok. 1398

Grunwald 1410

Baziaș 1426
Базјаш

Mohacz 1526
Mohács

Buzet
po 1526

po 1410

Базяково
XVI w.

Sądecczyzna

Na podstawie: https://www.google.pl/maps/@55.8565022,39.027481,3196927m/data=!3m1!1e3
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Tatarzy rozprzestrzeniali się na olbrzymich obszarach, nadając początek Kazachom, 
Nogajcom, Baszkirom. Mieszali się też chętnie z Polakami, Finami, Litwinami  
i Słowakami. Zatem można śmiało powiedzieć, że przyczyniali się do środkowo  
i wschodnioeuropejskiej etnogenezy, takie ot zasilanie genetyczne innych narodów. 
Julian Talko-Hryniewicz w kolejnej publikacji, z 1927 r., Krakowiacy współcześni 
nie wykluczył wpływu wielu antropologicznych cech tatarskich na wygląd około-
krakowskich górali (por. portrety Leona Wyczółkowskiego Szymon Tatar  z Zako-
panego i Popiersie górala s. 219 oraz Baca s. 59). Charakterystyczny orli nos i ta 
rozbrajająca różnica wzrostu (patrz okładka) w sposób jednoznaczny sugerują, iż 
dzisiejsi górale w niejednej przygodzie genetycznej uczestniczyli. Mam tu oczywi-
ście również na myśli „moich” cudownych Baziaków.

Powołże 
XIII w.

ok. 1398

Grunwald 1410

Baziaș 1426
Базјаш

Mohacz 1526
Mohács

Buzet
po 1526

po 1410

Базяково
XVI w.

Sądecczyzna

Powołże 
XIII w.

ok. 1398

Grunwald 1410

Baziaș 1426
Базјаш

Mohacz 1526
Mohács

Buzet
po 1526

po 1410

Базяково
XVI w.

Sądecczyzna

Hipoteza peregrynacji, trasy wędrówki:

 Powołże  Kijów  Grunwald  Sądecczyzna  
  Baziaș Mohacz  powrót przez Węgry,  
 Słowację na Sądecczyznę

 Powołże  Kijów  Grunwald; powrót do 
 Kijowa i na Powołże oraz na 
 teren Chanatu Kazańskiego

 Powołże  Kijów  Grunwald  Sądecczyzna  
  Baziaș  Mohacz  Istria (Chorwacja) 
 przez Serbię
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Zapraszam ponownie na łono pięknego Podhala. 
Liczne argumenty wskazują na to, że przed rokiem 1731 Baziaków na tym tere-
nie musiało być co najmniej 5 i tak też głosi rodzinna legenda. Najwięcej wiemy 
o Piotrze za sprawą teścia Kwita i jego zapisów w księgach sądowych. Jawi się 
jako człowiek dynamiczny, pełen energii, waleczny, skoro p. Kwit wydziedziczył 
na jego korzyść własnego syna „który się do niczego nie nadawał”. Piotr był też 
jurny, bowiem spłodził 8 dzieci, w tym 4 synów. Przykładowo Marcin (1799) miał  
6 dzieci, zaś jego syn Wojciech (1822) – 11. Wśród tej jedenastki znajdziemy Józe-
fa (1854), ojca arcybiskupa Eugeniusza i mojego pradziadka Marcina (1862). Sko-
ro wspominamy raz jeszcze o arcybiskupie, zauważyć i podkreślić wszak wypada 
jego silny związek z Karolem Wojtyłą. Kto wie, czy nie polegał on na czymś nie do 
końca uświadomionym. A jednak zapadło w pamięć samego Ojca Świętego owo 
Habemus papam – mamy papieża, wypowiedziane przez Baziaka wiele lat przed 
ziszczeniem się. Przywołajmy zapisane wspomnienia Nicolae Mareșa: „Kiedy  
w lutym 1993 roku miałem przyjemność zostać przyjętym w Watykanie przez Pa-
pieża Jana Pawła II, aby wręczyć mu tomik jego Poezji, który przetłumaczyłem  
i opublikowałem w języku rumuńskim zaraz po wydarzeniach z 1989, postano-
wiłem go zapytać bez większych ogródek, czy nie jest przypadkiem pochodzenia 
rumuńskiego. (…)
Byłem zresztą zbyt wzruszony niezwykłą atmosferą jaką nadał audiencji Papież, 
który w swej wielkiej i przemożnej dobroci, szczerze ciesząc się, że możemy po-
rozmawiać w języku Mickiewicza, zainteresował się w pierwszym rzędzie moty-
wem, który skłonił mnie, by przełożyć ją na język rumuński. Wykazał szczególne 
zainteresowanie, gdy dowiedział się, że przetłumaczyłem na rumuński nie tylko 
tomik, który właśnie trzymał w ręku, ale także bliski Jego sercu dramat: Przed 
sklepem jubilera. Powiedziałem mu, że owa sztuka została wyemitowana przez 
rozgłośnię radiową Rumunia Cultural, w uroczystej reżyserii artysty Constantina 
Dinischiotu. Zawsze z przyjemnością będę myślał o tym, że wzruszająca rozmowa 
znacznie przedłużyła się ponad przyznane przez eminencję Stanisława Dziwisza 
limity, ponieważ musiałem odpowiedzieć Ojcu Świętemu na zadane przez niego 
pytanie: – Co słychać w naszej Rumunii?
Sformułowane w ten sposób zdanie przeszyło mnie, ponieważ pytanie samo  
w sobie zawierało odpowiedź na zagadnienie, które nurtowało mnie jeszcze od 
lat 1979-1980. W owym czasie, będąc radcą ds. problemów kulturalnych i prasy  
w Ambasadzie Rumunii w Warszawie, gościłem polskiego historyka, osobę czci-
godną, której imienia nie chcę wyjawić, a która powiedziała mi wówczas, że praco-
wała od prawie dwóch lat nad drzewem genealogicznym Ojca Świętego. Człowiek 
ten przyszedł do mnie dowiedzieć się, co mogłoby znaczyć w języku rumuńskim 
nazwisko byłego kardynała z Krakowa: Wojtyła. Jednocześnie dowiedziałem się, 
że w swoich badaniach, śledząc krok po kroku powiązania pewnych starych rodzin 
góralskich, mieszkających od wieków w polskich Beskidach, wszystkie te rodziny 
miały swoje korzenie w starych plemionach rumuńskich [wołoskich] pasterzy”. 
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(Nicolae Mareș, Jan Paweł II, Papież trzeciego tysiąclecia, Bukareszt 1999). 
Nicolae Mareș powołuje się na teorię dakorumuńską, niemniej jednak faktem jest, 
iż Wołosi dotarli w rejon Wadowic pod koniec XV w. 

Poczucie wolności ludności wołoskiej, zwanej też przez miejscowych Praciakami, 
było jeszcze żywe, genotyp odmienny. Niepokorni. Popierali chłopów, bronili przed 
wyzyskiem, byli bohaterami. Pamięć o nich trwa w legendach. Jedna z nich baje  
o chromym skrzypku. Zbójnicy zabrali człowieka do towarzystwa, by bawił ich grą. 
Po kilku latach, gdy nie był w stanie chodzić, odstawiono go do domu, aż pewnego 
dnia położył ostatecznie instrument na stole, a gdy odchodził z tego świata skrzypce 
żyły, wibrowały. Ciekawa to literatura o zbójnictwie góralskim, którego nie sposób 
utożsamiać ze zwykłym łupieniem. Zbójnicy cieszyli się wręcz szacunkiem w oczach 
ludności wiejskiej. Byli ucieleśnieniem wolności. Ważnym ośrodkim zbójnictwa  
w wieku XVI była m.in. nasza Ochotnica. Czuli się tu bezpiecznie, ściądali na  
zimowe leże, aby przeczekać obławę, a sami ochotniczanie zasilali zbójnickie szere-
gi. Wspominana jest wśród nich również niewiasta. Kroniki miejskie np. Muszyny, 
Żywca czy Nowego Sącza zapisywały relacje z procesów. Pod koniec XVI w. nie-
jaki Kląb z Ochotnicy oraz Bródka z Tylmanowej wchodzili w skład grupy Wasyla  
z Łabowej. Na początku XVII w. zbójnik Balcer, syn sołtysa Macieja Ochotnickie-
go, brał udział w napadzie na zamożnego chłopa we wsi Stopnica. Około 1620 r.  
z Grzegorzem z Zagórskiej Woli przebywali bracia Chlipawczyki (synowie wójta 
ochotnickiego) oraz Błażej Janczura i Marcin Rusnak z Ochotnicy. W latach 1626 
i 1629 w rajdach zbójnickich uczestniczył sołtys ochotnicki Foltyn wraz z ochotni-
czaninem Janczurą. Zbójnik Andrzej Sawka z Ochotnicy został w 1651 r. ocalony  
od egzekucji na szubienicy przez Kostkę Napierskiego w Nowym Targu. W XVIII w. 
Ochotnica zasłynęła za sprawą hetmana gorczańskiego – Józefa Baczyńskie-
go, aż do stracenia go w 1736 r. na zamku w Lanckoronie. Baczyński zeznawał:  
„W święty Jakub w nocy, gdzie żona moja tam była tameśmy się bawili (…) każdy 
w inszej chałupie, niedziel siedem. Potem ja z żoną moją poszedłem na Spisz (…), 
inni zaś jedni w Ochotnicy zostali, a drudzy na Węgry (…) poszli”. (Władysław 
Ochman, Zbójnictwo góralskie, Warszawa 1950).

Zbójnickim gniazdem była również Babia Góra i wsie: Kamienica, Kasina Wiel-
ka, Mszana Górna, Słopnice, Rupniów. Przekazy ludowe mówią o zbójnickich 
skarbach, kapliczkach i kościołach. Na Babiej Górze skarby takie mają spoczy-
wać m.in. w Zbójnickim Wąwozie. Bacowie pod Jasieniem mówią, że na zboczach 
opadających ku dolinie rzeki Kamienica można znaleźć zakopany kocioł z talarami 
i zbójnicką bronią. 
Kary stosowano niezwykle surowe, a ich wykonanie było widowiskiem publicz-
nym. Śmierć przez powieszenie należała do najłagodniejszych. Bardziej wyrafino-
wane męki stanowiło rozrywanie żelaznym hakiem, zaś chwałę przynosiło powie-
szenie na haku za żebro. Wolność i honor, oto zbójnicki sztandar.
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Ks. Józef Tischner w jednym z licznych i dowcipnych kazań opowiadał o historii 
starej świątyni na Podhalu, że ma tradycje zbójeckie. „Mówi się, że jakiś udział  
w ich budowaniu mieli zbójnicy; mieli taki honor, coby Panu Bogu kościół posta-
wić. I wtedy kościół powstawał z ducha pokuty: najpierw były grzechy, potem była 
pokuta, a potem z tego się brał kościół. Widać, że kościoły te były budowane jakby 
bardziej na ludzkich niecnotach niż na ludzkich cnotach. Bo, jako się już rzekło 
na początku tej Mszy św., górale specjalnego talentu do cnoty nie mieli. Wręcz 
przeciwnie, kosztowała ich ona więcej jako innych. Ale mieli talent do pokuty”.  
W innym miejccu w trakcie homilii padły słowa: „Przypomina mi się góralski 
dowcip, jak spowiednik pyta się grzesznika, ile razy. I słyszy: „Jo się tu przyszed 
spowiadać, a nie chwolić”. Talent zapewne jakiś musiał mieć Franciszek Baziak 
(1917-1966), który pojął za żonę Zofię z d. Tischner. Nie wspomnę o innych powi-
nowactwach, np. z Długoszmi, Bulandami czy Janczurami.

W rodzie przewaga: utalentowanych muzyków, sportowców, leśników, przywiąza-
nych do nauki nauczycieli i prawników, oddanych służbie strażaków. Niezwykle 
interesująco zapowiada się młodzież. Część z nich szuka obecnie, acz zdaje się – 
chwilowo – miejsca zagranicą (uczelnie, praca). Nie sposób wymienić też wszyst-
kich, nawet bardzo młodych, laureatów różnorodnych konkursów międzyszkol-
nych i ogólnopolskich. 

Do grona współpracowników dołączył ostat-
nio Wojtek. Ukończył kurs podoficerski, posiadł  
3 różne rodzaje specjalizacji wojskowych, studiuje  
w Krakowie na kierunku prawo, hobbystyczne gra 
w zespole na gitarze, uczestniczy w rajdach. Suk-
cesy sportowe w wadze ciężkiej (MMA 8-2) odnosi 
Dawid, urodzony w Kamiennej Górze, trenujący  
w klubie niemieckim. Błyszczą nie tylko chłopcy. 
Karolina Baziak przykładowo jest absolwentką 
AWF w Krakowie i instruktorem narciarstwa. Ba-
ziaconki zachowały z sentymentu nazwisko, uzupeł-
niając je o ewentualne mężowskie. 

Nie została objęta badaniem ta część rodu, z którą nie zdołałam nawiązać bliższego 
kontaktu, m.in. z powodu dawnej wielodzietności (skutkiem głód ziemi, która nie 
zdołała wykarmić) i późniejszego rozproszenia między I i II wojną światową. 
Następnie w latach 1921-1922 fala migracyjna z Sądecczyzny ruszyła licznie, głów-
nie do Stanów Zjednoczonych. Ruchy migracyjne w Polsce Ludowej za chlebem 
i lepszymi warunkami ze wsi i małych miasteczek związane były z zasiedlaniem 
Ziem Odzyskanych po II wojnie światowej. W tej sytuacji znalazła się niemała gro-
madka Baziaków, która osieliła się w szerokim promieniu Kamiennej Góry (patrz 
rozdział Wielowątkowo). Odsyłam również do Wyimków z korespondencji  

Wojciech Baziak
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(bogata materia trudnych losów), gdzie pomieściłam krótkie relacje autorów listów, 
zabarwionych dużą dozą faktów i emocji. Nieco później – w okresie intensywnej 
industrializacji kraju – na opuszczenie rodzinnego domu decydowali się pojedyn-
czy, młodzi śmiałkowie, że wymienię m.in. Jana, który ruszył do Brzozowa czy 
Władka, który ostatecznie osiadł w Wałczu. 

Jeszcze kilku nielicznych gospodaruje na ziemi, gdzie nieodmiennie o rodzicach 
mówi się mamusia i tatuś. Każdy ma bogatą i niepowtarzalną historię. Ubolewam, 
że nie sprostam jej opisać. Co więcej, nie są poprowadzone wszystkie linie załą-
czonego na zakończenie Drzewa. (nie dotyczy całego nakładu). Te zaś, które są  
– zaznaczono odrębnymi kolorami, a w przypadku ponownego związku małżeń-
skiego – inną tonacją tegoż koloru.

Moja gorączka poznawcza, rodzaj jednostki chorobowej, trwała dwa lata od zapisu 
pierwszej do ostatniej strony. Ufam, że podjęty trud ustalenia wiarygodnej hipote-
zy, opartej na faktach historycznych i dokumentach, na wybranych źródłach oraz 
ich interpretacji, przemyślanej po wielokroć, acz subiektywnej, może posłużyć in-
nym osobom poszukującym korzeni oraz do wypełnienia białych plam w tej publi-
kacji. Istnienie jako tajemnica bytu i zadanie antropologiczne. Tak, wielokropek…
Wstępna rekonstrukcja dotychczasowych ustaleń obliguje do dalszych kwerend  
i podróży, może także do źródeł rzeki Bazy?

Celinka i Władek z Wałcza 
wraz z synami
Od lewej: Jacek, Marcin, Robert, 
Zbigniew
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ANEKS

Ochotnica Dolna / Tylmanowa 
(zapisy z Ochotnicy Dolnej i Tylmanowej znajdują się na jednym mikrofilmie)
1784 dom nr 8 Mathias Baziak + Margaritha Harlaconka, syn Josephus (?)
1788 dom nr 8 Nicolaus Baziak + Teresa Tomasko, córka Rozalia

Tylmanowa / Ochotnica Dolna
1784 dom nr 8 Mathias Baziak + Margaritha Harlaconka, syn Josephus (?)
1785 dom nr 8 Mathias Baziak + Margaritha Harlaconka, syn Josephus
1786 dom nr 72 Mathias Baziak + Margaritha Harlaconka, córka Marianna
1788 dom nr 72 Hiacy Baziak + Margaritha Havlak, syn Stanislaus
1790 dom nr 72 Hiacy Baziak + Margaritha Havlak, syn Stanislaus
1792 dom nr 72 Hiacy Baziak + Margaritha Havlak, syn Bartolomeus
1839 dom nr 55 Marianna Baziak + Michael Klag, córka Zofia Klag
1841 dom nr 55 Marianna Baziak + Michael Klag, syn Thomas Klag
1859  Regina Baziak + ?, córka Katharina Baziak
1862  Regina Baziak + Antoni Stachowiak, córka Marianna Stachowiak
1874 dom nr 8 Józefa Baziak + Mikołaj Tomasko, córka Marianna Tomasko
1874 dom nr 48 Marianna Baziak + Antoni Gazdziak, córka Marianna Gazdziak
1876 dom nr 48 Marianna Baziak + Antoni Gazdziak, syn Thomas Gazdziak
1880 dom nr 48 Marianna Baziak + Antoni Gazdziak, syn Joannes Gazdziak
1890 dom nr 48 Marianna Baziak + Antoni Gazdziak, syn Franciszek Gazdziak

Roztoka k. Łukowicy
1785 dom nr 12 Adalbertus Baziak + Brygida Piszczek, syn Andreas
1789 dom nr 16 Paulus Baziak + Cunegundis Odrobina, córka Thekla
1792 dom nr 19 Paulus Baziak + Catharina Sikon, syn Michael
1791 dom nr 79 Joannes Odrobina + Catharina Baziak, syn Petrus Odrobina
1793 dom nr 19 Joannes Odrobina + Catharina Baziak, córka Teresia Odrobina
1796 dom nr 100 Joannes Odrobina + Catharina Baziak, syn Michael Odrobina
1799 dom nr 79 Joannes Odrobina + Catharina Baziak, córka Marianna Odrobina
1799 dom nr 50 Paulus Baziak + Catharina Sikon, córka Agnes
1802 dom nr 70 Joannes Odrobina + Catharina Baziak, syn Bartolomeus Odrobina
1806 dom nr 40 Joannes Odrobina + Catharina Baziak, córka Eva Odrobina
1810 dom nr 40 Joannes Odrobina + Catharina Baziak, syn Valentinus Odrobina

Zagorzyn 
1786 dom nr 9 Franciscus Baziak + Agnes Rusnarczyk, córka Agatha
1789 dom nr 54 Bartholomeus Trela + Catharina Baziak córka Thekla Trela
1792 dom nr 54 Bartholomeus Trela + Catharina Baziak córka Eva Trela
1792 dom nr 35 Helena Baziaconka, syn Adalbertum
1796 dom nr 51 Bartholomeus Trela + Catharina Baziak syn Andreas Trela
1797 dom nr 42 Stanislaus Jawor +Elisabeth Baziak, syn Mathias Jawor
1799 dom nr 53 Bartholomeus Trela + Catharina Baziak syn Michael Trela
1807 dom nr 1 Mathias Turek +Anthonina Baziak, córka Cunegundis Turek
1809 dom nr 2 Anna Baziak, córka Sophia
1822 dom nr 26 Joannis Baziak + Elisabetha Kyrezka, syn Franciscus Xaver
1828 dom nr 26 Joannes Baziak + Elisabeth Kyrc, syn Michael
1827 dom nr 45 Joannes Baziak + Helena           , córka Anna
1850 dom nr 19 Joannaes Baziak + Agatha Sopata, córka Sophia
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1858 dom nr 25 Josephus Domek + Ludovica Baziak, córka Regina Domek
1859 dom nr 25 Josephus Domek + Ludovica Baziak, syn Thomas Domek
1861 dom nr 25  Josephus Domek + Ludovica Baziak, syn Michael Domek
1863 dom nr 25  Josephus Domek + Ludovica Baziak, córka Marianna Domek
1865 dom nr 25 Josephus Domek + Ludovica Baziak, córka Anna Domek
1867 dom nr 25 Josephus Domek + Ludovica Baziak, córka Josepha Domek
1869 dom nr 25 Josephus Domek + Ludovica Baziak, syn Josephus Domek
1871 dom nr 25 Josephus Domek + Ludovica Baziak, córka Regina Domek
1872 dom nr 25 Josephus Domek + Ludovica Baziak, córka Marianna Domek
1875 dom nr 25 Josephus Domek + Ludovica Baziak, syn Adalbertus Domek
1875 dom nr 33 Antonius Szmid + Marianna Baziak, syn Antonius Szmid
1876 dom nr 25 Josephus Domek + Ludovica Baziak, syn Franciscus Domek
1879 dom nr 25 Josephus Domek + Ludovica Baziak, syn Antonius Domek
1879 dom nr 33 Antonius Szmid + Marianna Baziak, córka Cunegundis Szmid
1881 dom nr 33 Antonius Szmid + Marianna Baziak, córka Francisca Marianna Szmid
1883 dom nr 25 Josephus Domek + Ludovica Baziak, syn Joannes Domek
1884 dom nr 77 Mathias Grzybek + Regina Baziak, córka Anna Grzybek
1886 dom nr 77 Mathias Grzybek + Regina Baziak, córka Marianna Grzybek

Kamienica / Szczawa (zapisy z Kamienicy i Szczawy znajdują się na jednym mikrofilmie)
1787 dom nr 8 Simon Baziak + Ewa Migacz, syn Adalbertus
1790 dom nr 1 Florianus Baziak + Sophia Franczyk, córka Regina
1795 dom nr 27 Katharina Baziak + Stanislaus Kornela, syn Błażej Kornela
1796 dom nr 7 Simon Baziak + Francisca Bulanda, córka Magdalena
1799 dom nr 1 Florianus Baziak + Cunigundis Mikotay, syn Joannes
1799 dom nr 27 Katharina Baziak + Stanislaus Kornela, syn Joannes Kornela
1799 dom nr 14 Sophia Baziak + Michael Rusnarczyk, córka Marianna Rusnarczyk
1802 dom nr 10 Mathias Baziak + Marianna Duda, córka Regina
1802 dom nr 54 ?,  Dorotha Baziak, córka Marianna
1802 dom nr 1 Adalbertus Baziak + Catharina Kurzeja, córka Marianna
1803 dom nr 1 Florianus Baziak + Cunigundis Mikotay, syn Adalbertus
1805 dom nr 1 Florianus Baziak + Cunigundis Mikotay, syn Josephus
1805 dom nr 7 Simon Baziak + Francisca Bulanda, córka Francisca
1805 dom nr 82 Adalbertus Baziak + Catharina Kurzeja, syn Michael
1814 dom nr 1 Joannes Baziak + Agnes Wierzyeki, córka Marianna
1814 dom nr 6 Cunegunda Baziak + Adalbertus Mikołajczyk, córka Agnes Mikołajczyk
1814 dom nr 11 Agnes Baziak + Bartholomeus Karoz, córka Regina Karoz
1814 dom nr 17 Elisabeth Baziak + Josephus Karczyk, córka Marianna Karczyk
1819 dom nr 6 Cunegunda Baziak + Adalbertus Mikołajczyk, córka Agnes Mikołajczyk
1819 dom nr 7 Elisabeth Baziak + Josephus Karczyk, syn Bartholomeus 
1819 dom nr 12 Josephus Baziak + Theresia Gorczowski, syn Casimirus
1819 dom nr 88 Petrus Baziak + Magdalena Noworolnik, córka Catharina
1827 dom nr 1 Florianus Baziak + Cunegundis Mikotajczyk, syn Bartholomeus
1827dom nr 77 Katharina Baziak + Jacobus Iwardowski, córka Marianna
1827 dom nr 1 Joannes Baziak + Catharina Mazunczaka, syn Bartholomeus
1830 dom nr 1 Thomas Baziak + Catharina Mazunczaka, córka Marianna
1830 dom nr 54 Marianna Baziak + Antonius Brzeczek, syn Adalbertus
1839 dom nr 1 Regina Baziak + Jacobus Mazur, córka Katharina Mazur
1842 dom nr 54 Marianna Baziak + Antonius Brzeczek, córka Regina
1842 dom nr 9 Joannes Baziak + Elisabeth Gromala, córka Marianna
1842 dom nr 6 Thomas Baziak + Katharina Ciemol, córka Katharina
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1842 dom nr 1 Marianna Baziak + Walenty Zygmunt, syn Petrus Zygmunt
1843 dom nr 54 Marianna Baziak + Antonius Brzeczek, syn Joannes
1844 dom nr 1 Joannes Baziak + Margaretha Majchrzak, córka Marianna
1844 dom nr 32 Joannes Baziak + Anna Mauasyk, syn Martinus
1853 dom nr 47 Adalbertus Baziak + Cunegunda Siemakcu, córki Catharina, Sophia
1853 dom nr 6  Catharina Baziak + Joannes Purichata (Putzchata), córki Catharina, Francisca Putzchata
1853 dom nr 19 Marianna Baziak + Thomas Franczek, córka Marianna Franczek
1855 dom nr 47 Adalbertus Baziak + Cunegunda Mazur, córka Catharina
1864 dom nr 19 Marianna Baziak + Thomas Franczek, córka Regina Franczek
1867 dom nr 14 Michael Baziak + Marianna Gorczowski, córka Anna
1868 dom nr 18 Andreas Syjud + Agnes Baziak, córka Sophia Syjud
1869 dom nr 48 Andreas Maciuszak + Agnes Baziak, córka Marianna Maciuszak
1872 dom nr 16  Andreas Syjud + Agnes Baziak, syn Josephus Syjud
1874 dom nr 16 Andreas Syjud + Agnes Baziak, syn Adalbertys Syjud
1874 dom nr 16 Andreas Syjud + Agnes Baziak, syn Mathias Syjud 

Maszkowice
1788 dom nr 15 Petrus Baziak + Sophia Kwicionka, córka Magdalena
1790 dom nr 15 Petrus Baziak + Sophia Kwicionka, syn Adalbert
1792 dom nr 17 Antonius Baziak + Regina Slabazsowka, syn Jacobus
1792 dom nr 15 Antonius Baziak + Regina Slabazsowka, syn Josephus Benediktus 
1792 dom nr 15 Petrus Baziak + Sophia Kwicionka, syn Martinus
1795 dom nr 14 Petrus Baziak + Sophia Kwicionka, córka Catharina
1795 dom nr 17 Antonius Baziak + Regina Slabazsowka, córka Hedvigis
1796 dom nr 15 Petrus Baziak + Sophia Kwicionka, syn Jacobus
1799 dom nr 15 Petrus Baziak + Sophia Kusicionka, syn Mathias
1799 dom nr 15 Antonius Baziak + Regina Slabazsowka, córka Magdalena i Regina
1801 dom nr 15 Petrus Baziak + Sophia Kwicionka, córka Marianna
1805 dom nr 15 Petrus Baziak + Sophia Kwicionka, córka Catharina
1806 dom nr 11 Simeon Mrówka + Magdalena Baziak, syn Mathias Mrówka
1808 dom nr 18 Petrus Baziak + Sophia Kwicionka, córka Barbara
1809 dom nr 13 Simeon Mrówka + Magdalena Baziak, córka Marianna Mrówka
1810 dom nr 13 Simeon Mrówka + Magdalena Baziak, córka Marianna Mrówka 
1812 dom nr 18 Antonius Baziak + Rosalia Naidusonka, córka Agnes
1813 dom nr 18 Antonius Baziak + Rosalia Nayduszoska, córka Angira
1814 dom nr 13 Simeon Mrówka + Magdalena Baziak, córka Regina Mrowka
1815 dom nr 18  Antonius Baziak + Rosalia Nayduszka, syn Martinus
1817 dom nr 18  Antonius Baziak + Rosalia Naidusonka, córka Catharina
1817 dom nr 26 Josephus Baziak + Catharina Rozmus, syn Andreas
1818 dom nr 13 Simeon Mrówka + Magdalena Baziak, syn Adalbertus Mrówka
1818 dom nr 19 Martinus Baziak + Clara Sztec, córka Thekla
1819 dom nr 18  Antonius Baziok + Rosalia Naydachchowa, córka Maria Baziok
1820 dom nr 13 Simeon Mrówka + Magdalena Baziak, córka Margaritta Mrówka
1820 dom nr 18  Josephus Baziak + Marianna Kozictis, syn Joannes, zmarł 1820
1820 dom nr 20  Martinus Baziak + Catharina Bartholicz, syn Nicolau, zmarł 1820
1821 dom nr 19  Martinus Baziak + Clara Sztec, córka Catharina
1822 dom nr 18  Josephus Baziak + Marianna Kozictis, syn Joannes
1822 dom nr 14  Mathio Baziak + Agnes Kozielec, syn Adalbertus
1823 dom nr 18  Antonius Baziak + Rosa Nayduch, córka Regina, zmarła 1823
1823 dom nr 15  Adalbertus Baziak + Rosalia Majchrzak, córka Marianna
1823 dom nr 13  Simeon Mrówka + Magdalena Baziak, córka Agnes Mrówka
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1824 dom nr 13  Martinus Baziak + Clara Sztec, córka Marianna
1824 dom nr 18  Josephus Baziak + Marianna Kozictis, syn Andreas
1826 dom nr 18  Josephus Baziak + Marianna Koziek, syn Josephus
1826 dom nr 18  Adalbertus Baziak + Rosalia Majchrzak, córka Agnes
1827 dom nr 19  Martinus Baziak + Clara Sztec, córka Petronilla
1827 dom nr 13  Simeon Mrówka + Magdalena Baziak, syn Joannes Mrówka
1828 dom nr 19  Marthinus Baziak + Marianna Kurzeja, córka Hedvigis
1829 dom nr 18 Josephus Baziak + Marianna Koziek, córka Marianna 
1830 dom nr 19  Marthinus Baziak + Marianna Kurzeja, syn Josephus
1832 dom nr 19  Marthinus Baziak + Marianna Kurzeja, córka Regina
1832 dom nr 18  Josephus Baziak + Catharina Kurzeja, syn Adalbertus
1832 dom nr 18  Antonius Baziak + Rosalia Naidusonka, syn Franciscus, zmarł 1832
1833 dom nr 19  Marthinus Baziak + Marianna Kurzeja, córka Anna
1834 dom nr 18  Josephus Baziak + Catharina Kurzeja, córka Catharina
1835 dom nr 18  Josephus Baziak + Marianna Matusiewicz, córka Francisca 
1836 dom nr 19  Marthinus Baziak + Marianna Kurzeja, córka Sophia
1836 dom nr 18  Josephus Baziak + Catharina Kurzeja, córka Marianna
1839 dom nr 19  Martinus Baziak + Marianna Kurzeja, córka Ludovica
1840 dom nr 3  Jacobus Zbozeń + Marianna Baziak, córka Hedvigis Zbozeń
1840 dom nr 18  Jacobus Baziak + Catharina Kurzyas, córka Agnes
1841 dom nr 19  Martinus Baziak + Marianna Kurzeja, syn Michael
1841 dom nr 1  Thomas Babik + Agnes Baziak, syn Franciscus Xaver Babik
1841 dom nr 19  Josephus Baziak + Thekla Rychlec, Thekla 
1842 dom nr 6  Jacobus Zbozeń + Marianna Baziak, syn Adalbertus Zbozeń
1842 dom nr 18  Josephus Baziak + Catharina Kurzeja, syn Joannes
1843 dom nr 18  Josephus Baziak + Thekla Rychlec, córka Catharina
1843 dom nr 19  Martinus Baziak + Marianna Kurecgiel, syn Martinus
1846 dom nr 19  Marthinus Baziak + Marianna Kurzeja, córka Josepha Marianna
1846 dom nr 18  Joannes Baziak + Maryanna Majorsak, syn Martinus
1847 dom nr 1  Thomas Babik + Agnes Baziak, córka Marianna Babik
1846 dom nr 3  Jacobus Zbozeń + Marianna Baziak, syn Josephus Zbozeń
1848 dom nr 3  Jacobus Zbozeń + Marianna Baziak, syn Joannes Nepomucen Zbozeń
1846 dom nr 15  Joannes Baziak + Maryanna Majorsak, córka Catharina
1848 dom nr 19  Martinus Baziak + Marianna Kurzeja, syn Simeon
1849 dom nr 1  Joannes Baziak + Maryanna Majorsak, córka Catharina (ze Sienny)
1852 dom nr 18  Joannes Baziak + Hedvigis Pasiud, córka Marianna
1852 dom nr 3  Jacobus Zbozeń + Marianna Baziak, syn Joannes Zbozeń
1853 dom nr 18  Joannes Baziak + Hedvigis Pasiud, syn Josephus
1853 dom nr 3  Jacobus Zbozeń + Marianna Baziak, syn Joannes Zbozeń
1854 dom nr 18  Joannes Baziak + Hedvigis Pasiud, córka Marianna
1855 dom nr 3  Jacobus Zbozeń + Marianna Baziak, syn Martinus Zbozeń
1856 dom nr 18  Joannes Baziak + Hedvigis Pasiud, syn Michael
1856 dom nr 7  Michael Baziak + Sophia Pasiud, córka Marianna
1857 dom nr 5  Jacobus Zbozeń + Marianna Baziak, córka Catharina Zbozeń
1858 dom nr 18  Joannes Baziak + Hedvigis Pasiud, syn Joannes
1860 dom nr 3  Jacobus Zbozeń + Marianna Baziak, córka Marianna Zbozeń
1860 dom nr 18  Joannes Baziak + Hedvigis Pasiud, syn Petrus
1862 dom nr 3  Jacobus Zbozeń + Marianna Baziak, syn Mathias Zbozeń
1862 dom nr 19  Michael Baziak + Catharina Faron, syn Antonius
1862 dom nr 84  Maria Baziak, syn Joannes
1864 dom nr 3  Jacobus Zbozeń + Marianna Baziak, córka Catharina Zbozeń
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1865 dom nr 33  Francisca Baziak, syn Joannes
1865 dom nr 19  Michael Baziak + Catharina Faron, syn Adalbertus
1866 dom nr 19  Michael Baziak + Catharina Faron, córka Anna
1867 dom nr 19  Michael Baziak + Catharina Faron, syn Joannes
1869 dom nr 18  Martinus Baziak + Apolonia Koza, syn Joannes
1870 dom nr 83  Martinus Baziak + Anna Pierzga, córka Marianna
1870 dom nr 27  Thomas Leszko + Marianna Baziak, syn Martinus Leszko
1871 dom nr 18 Martinus Baziak + Apolonia Koza, córka Marianna
1871 dom nr 6 Antonius Gromala + Catharina Baziak, córka Marianna Gromala
1872 dom nr 31  Joannes Zwoliński + Thekla Baziak, córka Catharina Zwolińska
1872 dom nr 85  Martinus Baziak + Anna Pierenejcon, syn Petrus
1873 dom nr 19  Michael Baziak + Catharina Faron, syn Petrus
1874 dom nr 85  Martinus Baziak + Anna Pierzga, syn Michael
1874 dom nr 6  Antonius Gromala + Catharina Baziak, syn Adalbertus Gromala
1874 dom nr 33  Joannes Zwoliński + Thekla Baziak, syn Joannes Zwoliński
1874 dom nr 18  Martinus Baziak + Apolonia Koza, syn Adalbert
1876 dom nr 19  Michael Baziak + Catharina Faron, córka Anna
1876 dom nr 31  Joannes Zwoliński + Thekla Baziak, córka Lucja Zwolińska
1876 dom nr 85  Martinus Baziak + Anna Pierzga, syn Vladislaus
1878 dom nr 14  Antonius Gromala + Catharina Baziak, syn Martinus Gromala
1878 dom nr 33  Joannes Zwoliński + Thekla Baziak, córka Catharina Zwolińska
1879 dom nr 33  Joannes Zwoliński + Thekla Baziak, córka Sophia Zwolińska
1879 dom nr 83  Martinus Baziak + Anna Pierzga, syn Anthonius
1879 dom nr 19  Michael Baziak + Catharina Faron, syn Josephus
1880 dom nr 18  Marianna Baziak, syn Hyacinthus
1880 dom nr 83  Martinus Baziak + Anna Pierzga, syn Joannes
1882 dom nr 83  Martinus Baziak + Anna Pierzga, syn Joannes
1882 dom nr 19  Michael Baziak + Catharina Faron, syn Jacobus
1882 dom nr 18  Marianna Baziak, córka Hedvigis
1883 dom nr 83  Martinus Baziak + Anna Pierzga, córka Marianna
1883 dom nr 31  Joannes Zwoliński + Thecia Baziak, syn Petrus Zwoliński
1884 dom nr 8  Hyacinthus Cebula + Marianna Baziak, syn Martinus Cebula
1885 dom nr 31  Joannes Zwoliński + Thekla Baziak, syn Mathias Zwoliński
1885 dom nr 85  Martinus Baziak + Anna Pierzga, syn Thomas
1886 dom nr 9  Hyacinthus Cebula + Marianna Baziak, córka Maria Cebula
1886 dom nr 2  Joannes Baziak + Francisca Rams, córka Catharina
1887 dom nr 4  Michael Baziak + Maria Banach, córka Maria 
1887 dom nr 85  Martinus Baziak + Anna Pierzga, syn Antonius
1888 dom nr 4  Michael Baziak + Maria Banach, syn Jacobus 
1888 dom nr 19  Michael Baziak + Catharina Faron, córka Sophia
1888 dom nr 12  Antonius Gromala + Catharina Baziak, córka Anna Gromala
1889 dom nr 2  Joannes Baziak + Francisca Rams, syn Josephus
1890 dom nr 43  Hyacinthus Cebula + Marianna Baziak, córka Catharina Cebula
1890 dom nr 2  Joannes Baziak + Francisca Rams, córka Sophia
1890 dom nr 85  Martinus Baziak + Anna Pierzga, syn Martinus
1891 dom nr 27  Michael Baziak + Maria Banach, córka Anna 
1892 dom nr 23  Hyacinthus Cebula + Marianna Baziak, syn Antonius Cebula
1893 dom nr 2  Joannes Baziak + Francisca Rams, córka Marianna
1893 dom nr 85  Martinus Baziak + Anna Pierzga, córka Marianna
1893 dom nr 27  Michael Baziak + Maria Banach, córka Hedvigis
1894 dom nr 2  Joannes Baziak + Francisca Rams, córka Anna
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1895 dom nr 36  Hyacinthus Cebula + Marianna Baziak, syn Adalbert Cebula
1895 dom nr 85  Martinus Baziak + Anna Pierzga, córka Hedvigis
1895 dom nr 27  Michael Baziak + Maria Banach, córka Marianna 
1896 dom nr 2  Joannes Baziak + Marianna Sejud, córka Hedvigis
1897 dom nr 2  Joannes Baziak + Marianna Sejud, córka Victoria
1898 dom nr 83  Martinus Baziak + Anna Pierzga, córka Rosalia
1899 dom nr 19  Thomas Baziak + Anna Domek, córka Catharina
1899 dom nr 73  Petrus Baziak + Anastasia Turek, ?
1900 dom nr 70  Petrus Baziak + Anastasia Turek, córka Hedvigis
1910 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, syn Josephus
1912 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, syn Antonius
1916 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, syn Stanislaus
1917 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, córka Josepha
1918 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, córka Stefania
1921 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, córka Victoria
1922 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, córka Stanisława
1923 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, syn Joannes
1924 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, syn Franciscus
1926 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, syn Thomas
1927 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, syn Michael
1933 dom nr 85  Michael Baziak + Marianna Kurzeja, syn Thaddeus

Młyńczyska 
1800 dom nr 34 Joannes Tokarz + Catharina Baziak, córka Elisabetha Tokarz
1803 dom nr 14 Joannes Tokarz + Catharina Baziak, syn Josephus Tokarz
1805 dom nr 14 Joannes Tokarz + Catharina Baziak, córka Marianna Tokarz
1807 dom nr 14 Joannes Tokarz + Catharina Baziak, córka Anna Tokarz
1809 dom nr 12 Joannes Tokarz + Catharina Baziak, córka Marianna Tokarz
1813 dom nr 12 Joannes Tokarz + Catharina Baziak, córka Joannes Tokarz

Czerniec (zdygitalizowane zapisy z Czerńca i Zabrzeży znajdują się na jednym mikrofilmie)
1812 dom nr 11  Sebastianus Duda + Anna Baziak, syn Joannes Duda
1813 dom nr 13  Simon Menka + Magdalene Boziaconka, córka Regina Menka
1812 dom nr 12  Sebastianus Duda + Anna Baziaconka, córka Marianna Duda
1816 dom nr 11  Sebastianus Duda + Anna Baziaconka, córka Catharina Duda
1835 dom nr 5  Joannes Gębacz + Sophia Baziak, córka Theresia Gębacz
1855 dom nr 39  Rosalia Baziak, syn Sebastianus 

Zabrzeż
1824 dom nr13  Mathias Baziak + Agnes Kozielet, syn Joannes, zmarł w 1827
1827 dom nr 13  Mathias Baziak + Agnes Kozielet, córka Catharina
1830 dom nr 13  Mathias Baziak + Agnes Kozielet, córka Marianna
1831 dom nr 44 ?, Valentinus Baziak + Hedvigis Kuzionka, córka Rosalia
1833 dom nr 13  Mathias Baziak + Agnes Kozielet, córka Agnes
1834 dom nr 37  Joannes Slabaszewski + Maria Zablocki, córka Catharina Slabaszewski
1835 dom nr 13 Mathias Baziak + Agnes Kozielet, córka Justyna
1838 dom nr 11  Sebastianus Duda + Marianna Baziak, córka Brigidha Duda
1840 dom nr 11  Sebastianus Duda + Marianna Baziak, syn Michael Duda
1842 dom nr 11  Sebastianus Duda + Marianna Baziak, córka Rosalia, syn Simeon Duda
1843 dom nr 11  Sebastianus Duda + Marianna Baziak, córka Anastasia Duda
1845 dom nr 9  Antonius Kurzeja + Marianna Baziak, syn Adalbertus Kurzeja



314 315

1846 dom nr 11  Sebastianus Duda + Marianna Baziak, syn Adalbertus Duda
1848 dom nr 17  Sebastianus Duda + Marianna Baziak, syn Mathias Duda
1848 dom nr 9  Antonius Kurzeja + Marianna Baziak, syn Joannes Kurzeja
1849 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Adalbertus
1850 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Mathias
1850 dom nr 11  Sebastianus Duda + Marianna Baziak, syn Anthonius Duda
1850 dom nr 12  Franciscus Wietrzak + Catharina Baziak, córka Catharina Wietrzak
1850 dom nr 22  Jacobus Soputa + Hedvigis Baziak, córka Marianna Sopata
1851 dom nr 42  Jacobus Soputa + Hedvigis Baziak, córka Catharina Sopata
1851 dom nr 12  Franciscus Wietrzak + Catharina Baziak, córka Catharina Wietrzak
1851 dom nr 9  Antonius Kurzeja + Marianna Baziak, syn Andreas Kurzeja
1852 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Kotayczyk, córka Anna
1853 dom nr 12  Franciscus Wietrzak + Catharina Baziak, córka Agatha Wietrzak
1853 dom nr 42  Jacobus Soputa + Hedvigis Baziak, córka Marianna Sopata
1854 dom nr 9  Antonius Kurzeja + Baziak ?, syn Symeon Kurzeja
1854 dom nr 11  Sebastianus Duda + Marianna Baziak, Bartholomeus Duda
1854 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Josephus
1855 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczik, córka Marianna
1855 dom nr 12  Franciscus Wietrzak + Catharina Baziak, córka Francisca Wietrzak
1855 dom nr 42  Jacobus Soputa + Hedvigis Baziak, córka Anna Sopata
1856 dom nr 9  Anthonius Kurzeja + Marianna Baziak, syn Petrus Paulus Kurzeja
1857 dom nr 13  (25)? Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Stanislaus
1857 dom nr 13  Marianna Baziak, syn Stanislaus
1857 dom nr 42  Jacobus Sopata + Hedvigis Baziak, córka Rosalia Sopata
1858 dom nr 11  Sebastianus Duda + Marianna Baziak, córka Catharina Duda
1859 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Joannes
1859 dom nr 42  Hedvigis Baziak + Jacobus Soputa, córka Agatha Soputa
1859 dom nr 9  Anthonius Kurzeja + Marianna Baziak, córka Agatha Kurzeja
1860 dom nr 9  Anthonius Kurzeja + Marianna Baziak, syn Mathias Kurzeja
1861 dom nr 42  Jacobus Sopata + Hedvigis Baziak, syn Michael Sopata
1861 dom nr 11  Josephus Baziak + Regina Manicyron, syn Joannes Nepom
1861 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Mathias
1862 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Mathias
1862 dom nr 42  Jacobus Sopata + Hedvigis Baziak, syn Thomas Sopata
1863 dom nr 9  Anthonius Kurzeja + Marianna Baziak, córka Hedvigis Kurzeja
1863 dom nr 44  Marianna Baziak, córka Cunegundis
1864 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, syn Petrus
1864 dom nr 42  Jacobus Sopata + Hedvigis Baziak, córka Anna Sopata
1866 dom nr 42  Jacobus Sopata + Hedvigis Baziak, córka Agnes Sopata
1866 dom nr 13  Adalbertus Baziak + Catharina Mikotajczyk, córka Agnes
1866 dom nr 9  Anthonius Kurzeja + Marianna Baziak, córka Ludvica Kurzeja
1867 dom nr 29  Marianna Baziak, córka Sophia
1868 dom nr 13  Justyna Baziak, córka Anna
1868 dom nr 42  Jacobus Sopata + Hedvigis Baziak, córka Apolonia Sopata
1869 dom 13  Jacobus Piksa + Catharina Mikołajczyk, syn Jacobus Piksa
1871 dom 13  Jacobus Piksa + Catharina Mikołajczyk, syn Thomas Piksa
1873 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, córka Helena Marek
1875 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, córka Sophia Marek
1878 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, syn Caspar Marek
1879 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, córka Apolonia Marek
1879                   Regina Baziak, syn Wincenty
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1880 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, córka Marianna Marek
1882 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, córka Anna Marek
1883 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, syn Thomas Marek
1883 dom nr 60  Bartholomeus Duda + Elisabeth Baziak, córka Julianna
1885 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, syn Joannes Marek
1887 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, syn Michael Marek
1889 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, córka Marianna Marek
1890 dom nr 37  Petrus Marek + Josepha Baziak, syn Antonius Marek
1890 dom nr 13  Antonius Smidt + Marianna Baziak, syn Joannes Szmidt
1890 dom nr 24  Joannes Baziak + Marianna Gosz, syn Jacobus
1891 dom nr 24  Joannes Baziak + Marianna Gosz, córka Hedvigis
1891 dom nr 37  Petrus Baziak + Catharina Marek, córka Margarita
1891 dom nr 27  Joannes Baziak + Marianna Gosz, syn Henryk
1892 dom nr 13  Antonius Smidt + Marianna Baziak, syn Petrus Szmidt
1892 dom nr 193  Anthonius Baziak + Anna Faron, syn Josephus
1893 dom nr 37  Petrus Baziak + Catharina Marek, córka Marianna
1893 dom nr 24  Joannes Baziak + Marianna Gosz, córka Agatha
1894 dom nr 13  Antonius Smidt + Marianna Baziak, syn Adalbertus Szmidt
1895 dom nr 24  Joannes Baziak + Marianna Gosz, córka Cunegundis
1895 dom nr 37  Petrus Baziak + Catharina Marek, syn Stanislaus
1896 dom nr 13  Antonius Smidt + Marianna Baziak, córka Sophia Szmidt
1896 dom nr 24  Joannes Baziak + Marianna Gron, syn Carolus
1897 dom nr 37  Petrus Baziak + Catharina Marek, syn Antonius
1897 dom nr 24  Joannes Baziak + Marianna Gron, córka Sophia 
1898 dom nr 13  Antonius Smidt + Marianna Baziak, syn Alojsius Szmidt
1899 dom nr 24  Joannes Baziak + Marianna Gron, córka Catharina
1900 dom nr 37  Petrus Baziak + Bronislava Baziak, syn Michael
1901 dom nr 37  Petrus Baziak + Bronislava Baziak, Rozalia i Catharina
1902 dom nr 37  Petrus Baziak + Bronislava Baziak, syn Francis
1904 dom nr 37  Petrus Baziak + Bronislava Baziak, córka Cunegundis
1904 dom nr 24  Joannes Baziak + Marianna Gron, córka Sophia i Ignatius
1906 dom nr 37  Petrus Baziak + Bronislava Baziak, syn Adalbertus
1907 dom nr 37  Petrus Baziak + Bronislava Baziak, syn Joannes
1909 dom nr 37  Petrus Baziak + Bronislava Baziak, syn Laurentius
1911 dom nr 37  Petrus Baziak + Bronislava Baziak, córka Sophia
1912 dom nr 37  Petrus Baziak + Bronislava Baziak, syn Petrus
1914 dom nr 37  Petrus Baziak + Bronislava Baziak, córka Carolina
1916 dom nr 37  Petrus Baziak + Barbara (?), córka Agnes

Jazowsko
1843 dom nr 25  Adalbertus Biel + Tekla Baziak, syn Simeon Biel
1843 dom nr 25  Adalbertus Biel + Tekla Baziak, syn Juda Biel
1845 dom nr 25  Adalbertus Biel + Tekla Baziak, córka Marianna Biel
1847 dom nr 25  Adalbertus Biel + Tekla Baziak, syn Joannes Biel
1848 dom nr 25  Adalbertus Biel + Tekla Baziak, syn Joannes Biel
1850 dom nr 25  Adalbertus Biel + Tekla Baziak, córka Sophia Biel
1851 dom nr 25  Adalbertus Biel + Tekla Baziak, córka Hedvigis Biel
1853 dom nr 25  Adalbertus Biel + Tekla Baziak, córka Catharina Biel
1857 dom nr 25  Adalbertus Biel + Tekla Baziak, córka Lodovica Biel
1863 dom nr 34  Petrus Rzepiel + Dorotea Baziak, syn Adalbertus Rzepiel
1865 dom nr 34  Petrus Rzepiel + Dorotea Baziak, córka Sophia Rzepiel
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1867 dom nr 34  Petrus Rzepiel + Dorotea Baziak, córka Anna Rzepiel
1884 dom nr 77  Mathias Grzybek + Regina Baziak, córka Marianna Grzybek

Łącko
1848 dom nr 24  Antonius Świnka + Karharina Baziak, syn Joannes Świnka
1849 dom nr 7  Joannes Kulpa + Marianna Baziak, syn Joannes Kulpa
1850 dom nr 24  Antonius Świnka + Karharina Baziak, syn Simeon Świnka
1851 dom nr 12  Joannes Kulpa + Marianna Baziak, syn Michael Kulpa
1853 dom 163  Simon Baziak + Marianna Cedzidlo, córka Katharina
1853 dom nr 24  Antonius Świnka + Karharina Baziak, corka Elizabeth Świnka
1855 dom nr 24  Antonius Świnka + Karharina Baziak, syn Caspar Świnka
1856 dom nr 17  Joannes Kulpa + Marianna Baziak, córka Rosalia Kulpa
1856 dom nr 191  Simon Baziak + Maria Cedzidla, córka Regina
1857 dom nr 192  Simon Baziak + Maria Ceszidto, córka Elisabetha
1858 dom 196  Simon Baziak + Marianna Cedzidlo, córka Barbara
1857 dom nr 24  Antonius Świnka + Karharina Baziak, córka Rosalia Świnka
1860 dom nr 24  Antonius Świnka + Karharina Baziak, córka Marianna Świnka
1860 dom 196  Simon Baziak + Marianna Cedzidlo, syn Michael
1861 dom nr 26  Joannes Kulpa + Marianna Baziak, córka Barbara Kulpa
1862 dom 196  Simon Baziak + Marianna Cedzidlo, córka Katharina
1862 dom nr 24  Antonius Świnka + Karharina Baziak, syn Bhartolomeus Świnka
1863 dom nr 26  Joannes Kulpa + Marianna Baziak, syn Andreas Kulpa
1865 dom 193  Simon Baziak + Marianna Cedzidlo, syn Josephus
1865 dom 193  Simon Baziak + Marianna Cedzidlo, syn Joannes
1867 dom 193  Simon Baziak + Marianna Cedzidlo, córka Anastasia
1867 dom nr 26  Joannes Kulpa + Marianna Baziak, corka Anna Kulpa
1868 dom nr 67  Katharina Baziak, córka Anna
1869 dom nr 190  Simon Baziak + Marianna Ledzidlo, córka Anna
1871 dom 193  Simon Baziak + Marianna Cedzidlo, córka Marianna
1873 dom nr 193  Catharina Baziak, córka Anna
1878 dom nr 144  Anthonius Opoka + Barbara Baziak, córka Bronislava Opoka
1879 dom nr 198  Catharina Baziak, syn Michael
1880 dom nr 194  Anthonius Opoka + Barbara Baziak, córka Anna Opoka
1883 dom nr 194  Anthonius Opoka + Barbara Baziak, syn Bronislav Opoka
1880 dom nr 194  Anthonius Opoka + Barbara Baziak, córka Anna Opoka
1886 dom nr 194  Anthonius Opoka + Barbara Baziak, syn Franciscus Lucius Opoka
1886 dom nr193  Joannes Baziak + Marianna Opyd, córka Anna
1888 dom nr193  Joannes Baziak + Marianna Opyd, córka Regina
1890 dom nr 194  Anthonius Opoka + Barbara Baziak, syn Joannes Opoka
1892 dom nr 194  Anthonius Opoka + Barbara Baziak, syn Josephus Opoka
1892 dom nr 193  Joannes Baziak + Marianna Opyd, syn Josephus
1892 dom nr 193  Joannes Baziak + Marianna Opyd, syn Joannes
1892 dom nr 193  Anthonius Baziak + Anna Jaron, syn Josephus 
1893 dom nr 193  Anthonius Baziak + Anna Jaron, córka Marianna
1893 dom nr 194  Anthonius Opoka + Barbara Baziak, córka Catharina Opoka
1895 dom nr 193  Anthonius Baziak + Anna Jaron, córka Catharina
1896 dom nr 193  Anthonius Baziak + Anna Faron, córka Rosalia
1896 dom nr 194  Anthonius Opoka + Barbara Baziak, córka Rosalia Opoka
1899 dom nr 193  Anthonius Baziak + Anna Faron, corka Rosalia 
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Wola Piskulina
1876 dom nr 19  Mathias Baziak + Marianna Duda, córka Victoria
1879 dom nr 19  Mathias Baziak + Marianna Duda, syn Joannes
1881 dom nr 19  Mathias Baziak + Marianna Duda, syn Josephus
1884 dom nr 19  Mathias Baziak + Marianna Duda, córka Catharina
1886 dom nr 19  Mathias Baziak + Marianna Duda, syn Petrus
1887 dom nr 19  Mathias Baziak + Marianna Duda, córka Sophia
1889 dom nr 19  Mathias Baziak + Marianna Duda, córka Regina 
1892 dom nr 19  Mathias Baziak + Marianna Duda, syn Antoni
1894 dom nr 19  Mathias Baziak + Marianna Duda, syn Władysław
1897 dom nr 19  Mathias Baziak + Marianna Duda, córka Rosalia

Stary Sącz
1890   Józef Stefański + Ewa Baziak, córka Maria Bronisława Stefański
1893   Józef Stefański + Ewa Baziak, syn Franciszek Wincenty Stefański
1896 dom nr 355  Józef Stefański + Ewa Baziak, córka Antonina Stefański

Szczereż
1893 dom nr3  Adalbertus Baziak + Rosalia Shurowski, córka Sophia
1895 dom nr 3  Adalbertus Baziak + Rosalia Kurowski, syn Stanislaus
1897 dom nr 3  Adalbertus Baziak + Rosalia Shurowski, córka Rosalia
1899 dom nr 3  Adalbertus Baziak + Rosalia Kurolowski, córka Marianna
1902 dom nr 3  Adalbertus Baziak + Rosalia Shurowski, córka Marianna
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Wróć z podróży
                 

                                             moim Wszystkim

Wróć ze stepów i hal
z pól bitewnych

oni są z tobą
teraz z gwiazd przychodzą

lub z dolin studni podają dłoń
przytul ich los
dał ci tak wiele

jesteś bogata w ród
baranko

nie tak ważne że nie zgadzają się Piotry Jany
Wojciechy czy Marciny w koronach drzew

ojcowie umierali stroskani
wędrowali twardo za chlebem

mieli po kilka żon
zastępy plemników

a teraz ty odchodzisz w nienarodzone

narodzone pielgrzymuje dalej
                            – po stokach trudnych miłości
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Leon Wyczółkowski, Świerk w słońcu, 1931, wł. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy, fot. Wojciech Woźniak
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