
16

no wy dzien nik SOBOTA 24 MARCA – 30 MARCA 2018

Wspomnienie

Na miej sco wym cmen ta rzu spo czy -
wa oj ciec ro dzi ny oraz dwo je dzie -
ci pa! stwa Wierz bia! skich. Gro bem
opie ku je my si" z pie czo #o wi to $ci%
i z sza cun kiem wspo mi na my zmar -
#ych, któ rzy zwi% za ni by li z na sz%
miej sco wo $ci%.

RO DZI NA Z OLE JO WA
Ro dzi naWierz bia! skich wy wo dzi

swe ko rze nie z Ole jo wa na Po do lu.
Alek san der W#a dy s#aw Wierz bia! -
ski (1865-1923) by# sy nem Teo fi la
Wierz bia! skie go iAn to ni ny z do mu
Si# ka. Przez kil ka lat by# ko men dan -
tem po ste run ku &an dar me rii w Ole -
jo wie. Po ste ru nek w tej miej sco wo -
$ci po wsta# w sierp niu 1898 r., lecz
o ole jow skich &an dar mach z pierw -
szych lat ist nie nia pla ców ki nie po -
sia da my &ad nych in for ma cji. Praw -
do po dob nie by #o ich kil ku: do wód -
ca i dwóch al bo trzech pod w#ad nych.
Pierw szym zna nym z imie nia i na -
zwi ska &an dar mem jest Alek san der
W#a dy s#aw Wierz bia! ski, ko men dant
po ste run ku. Je go &o na Fi li pi na z Ono -
fe rów Wierz bia! ska (1880-1948)
by #a cór k% Pio tra Ono fe ra i Ju lii z do -
mu San dec kiej. Z prze ka zów ro dzin -
nych wie my, &e ucz"sz cza #a do szko -
#y sióstr Nie po ka la nek w Ja z#ow cu. 

W Ole jo wie przy sz#o na $wiat
dwóch ich sy nów. 8 kwiet nia 1902 r.
uro dzi# si" Ma rian Piotr (chrzest 27
kwiet nia 1902 r.), na to miast 13
kwiet nia 1904 r. uro dzi# si" Teo fil Ka -
zi mierz (chrzest 22 ma ja 1904 r.).
Dru gi z sy nów otrzy ma# pierw sze
imi" po swym dziad ku, jed nak w do -
ro s#ym &y ciu u&y wa# te go dru gie go.
Ro dzi naWierz bia! skich w Ole jo wie
mia #a utrwa lo n% wy so k% po zy cj" spo -
#ecz n% i to wa rzy sk%. Przy ja' ni #a si"
z ro dzi n% ole jow skie go le $ni cze go,
z na czel ni kiem pocz ty i z ro dzi n% na -
uczy cie la z po bli skiej wsi Tro $cia -
niec Wiel ki. Alek san der W#a dy -
s#aw 13 kwiet nia 1903 r. by# oj cem
chrzest nym Ma rii Il nic kiej, cór ki le -
$ni cze go z Ole jo wa, Adol fa Il nic kie -
go. Uda #o im si" te& za pro si( na mat -
k" chrzest n% Teo fi la Ka zi mie rza
hra bi n" Ma ri" Wo dzic k% z Ole jo wa.

Nie wie my, kie dy do k#ad nie i z ja -
kich po wo dów ro dzi na prze nio s#a si"
do Ba chó rza. Mo &e my je dy nie wnio -
sko wa(, &e w po szu ki wa niu pra cy.
Prze ka zy po $red nie wska zu j% na la -

ta 1904 lub 1905. W ro ku 1904 zo -
sta #a od da na do u&yt ku li nia ko lei w% -
sko to ro wej Prze worsk – Ba -
chórz – Dy nów i to w#a $nie pra ca
na ko lei sta #a si" ko lej nym wy zwa -
niem Wierz bia! skich. Za pis w ksi" -
dze me try kal nej z 1904 r. przy da -
nych dziec ka Teo fi la Ka zi mie rza,
w ru bry ce do ty cz% cej pro fe sji oj ca,
brzmi „pen sjo no wa ny” ko men dant
&an dar me rii, czy li praw do po dob nie
za ko! czy# ju& s#u& b" w tej for ma cji
lub chcia# zmie ni( pra c".

BA CHÓRZ – CZAS LAT DZIE CI! CYCH 
BO LE S"A WA WIERZ BIA# SKIE GO

Po prze pro wadz ce do Ba chó rza
Alek san der W#a dy s#aw zo sta# pra -
cow ni kiem za rz% du ko lei, ja ko na -
czel nik sta cji w Ba chó rzu. Ro dzi -
na nie ba wem po wi"k szy #a si" o dwo -
je dzie ci. W ro ku 1905 przy sz#a
na $wiat Ire na El& bie ta, a w 1907 Sta -
ni s#aw Mi ko #aj. Nie ste ty, w ro -
ku 1908 obo je zmar li na szkar la ty -
n". Sta #o si" to w okre sie $wi%t Bo -
&e go Na ro dze nia. Ja ko pierw szy
zmar# za le d wie rocz ny Sta$ (23
grud nia), a trzy dni pó' niej trzy let -
nia Iren ka. W tym sa mym ro ku, we
wrze $niu, na uk" w Szko le Po wszech -
nej w Ba chó rzu pod j%# naj star szy syn
Ma rian, a w 1910 r. Teo fil Ka zi mierz.

Szcz" $li wie na $wiat przy cho dz% ko -
lej ni sy no wie: Adam (1910) i Bo le -
s#aw (1913). Po dob nie jak dwaj star -
si bra cia, oni rów nie& ucz"sz cza li
do szko #y w Ba chó rzu. Za cho wa #y
si" ka ta lo gi kla so we z tam te go okre -
su, po twier dza j% ce ten fakt, jak rów -
nie& to, &e wszy scy czte rej by li pil -
ny mi i zdol ny mi ucznia mi.

Dla czy tel ni ków „No we go Dzien -
ni ka” sku pi my si" na przy sz#ym za -
#o &y cie lu ga ze ty Bo le s#a wie. To, &e
Ba chórz by# dla nie go mi #ym wspo -
mnie niem dzie ci! stwa, utrwa li#
w jed nym z za cho wa nych li stów
z 1996 r., w któ rym pi sa#: „Du &o mam
wspo mnie! ba chór skich i za wsze &a -
#o wa #em, &e mój oj ciec, któ ry zmar#
w 1923-cim, nie wy bu do wa# tam do -
mu, co za mie rza#, na skrzy &o wa niu
dro gi do Dy no wa i do Szklar. Pa mi" -
tam, &e ko #o sta cji w Ba chó rzu gro -
ma dzi# ka mie nie na fun da men ty”.

Bo le s#aw Wierz bia! ski sp" dzi#
w Ba chó rzu kil ka na $cie lat swe go &y -
cia. Ro dzi na miesz ka #a w bu dyn ku
sta cyj nym, ist nie j% cym do dzi siaj.
W trud nych cza sach I woj ny $wia -
to wej mu sia #a go opu $ci(. Na sku -
tek in wa zji ro syj skiej woj sko za j" #o
sze reg obiek tów, w tym tak &e bu dyn -
ki ko lei. Wierz bia! scy na prze #o mie
lat 1914 i 1915 miesz ka li w jed nej

z wiej skich chat z ro dzi n% miej sco -
wej na uczy ciel ki Ma rii Wi dzi szew -
skiej. Na szcz" $cie znisz cze niom
w wy ni ku dzia #a! wo jen nych ule g#y
tyl ko ko le jo we bu dyn ki go spo dar cze,
wi"c w 1915 r. ro dzi na mo g#a wró -
ci( do swe go miesz ka nia s#u& bo we -
go. Jak pi sa# w cy to wa nym wy &ej li -
$cie Bo le s#aw: „Sta cja ko le jo wa by -
#a cz" stym miej scem spo tka! ko le -

gów mo ich bra ci”. Obok bu dyn ku sta -
cji, w kie run ku Sa nu, oj ciec Bo le -
s#a wa mia# zie mi", któ r% u&yt ko wa#
a& do swej $mier ci.

Wspo mi na j%c dzie ci! stwo, Bo le -
s#aw Wierz bia! ski przy wo #u je te& epi -
zod, któ ry by( mo &e za wa &y# na przy -
sz#ym je go za an ga &o wa niu w dzia -
#al no$( har cer sk%: „Har ce rze (pew -
nie wte dy skau ci) z Ja ro s#a wia mie -
li raz ko lo ni" let ni% w szko le, a tak -
&e obóz w la sku, na gó rze, po pra -
wej stro nie sta wu, bli sko m#y na, któ -
ry pro wa dzi# chy ba p. Drew niak”.

Z te go okre su dys po nu je my fo to -
gra fia mi do ku men tu j% cy mi t" ko lo -
ni" let ni% z lip ca 1920 r. Na jed nej
z nich wi dzi my za st"p skau tów I Ja -
ro s#aw skiej Dru &y ny Har cer skiej
w pe# nym umun du ro wa niu na pla cu
przy ko $ciel nym. Dru &y n" t" pro wa -

dzi# naj star szy brat Bo le s#a wa, Ma -
rian. By# on wów czas uczniem

gim na zjum w Ja ro s#a wiu.
Wcze $niej ucz"sz cza#,

wraz z bra tem Teo fi lem
K a  z i  m i e  r z e m ,

do gim na zjum
w Brzo zo wie. Tam
miesz ka #a ro dzi -
na ich oj ca – Ku -
mo ro wie. Jed nak
po li kwi da cji te -
go gim na zjum
prze nie $li si"
do Ja ro s#a wia.

W ro ku 1920
Bo le s#aw ja ko
sied mio la tek roz -

po cz%# na uk"
w szko le po wszech -

nej 2-kla so wej (z pla -
nem 3-kla so wej) w Ba -

chó rzu. Wy cho waw czy -
ni% je go kla sy by #a El& bie -

ta B#ot nic ka. Z za cho wa nej
do ku men ta cji szkol nej wy ni ka, &e

by# bar dzo do brym uczniem.
W wy ni ku kla sy fi ka cji otrzy ma#

wszyst kie oce ny bar dzo do bre.
Nie ste ty rok 1923 przy niós# bar -

dzo smut ne wy da rze nie –19 stycz nia
zmar# w wie ku 58 lat oj ciec Bo le s#a -
wa, Alek san der W#a dy s#aw. Zo sta# po -
cho wa ny na miej sco wym cmen ta rzu.
Dla ro dzi ny na sta# ko lej ny po woj -
nie, trud ny czas w&y ciu. Ci" &ar utrzy -
ma nia ro dzi ny spo cz%# na bar kach
mat ki Fi li pi ny. Gdy w 1924 r. naj -

Z dzie jów ro dzi ny Wierz bia! skich
Jó zef Sto lar czyk

W Szko le Pod sta wo wej w Ba chó rzu, woj. pod kar pac kie, gru pa uczniów pod kie run kiem dy rek to ra Jó ze fa Sto lar czy ka i na uczy ciel ki j" zy ka pol skie go Ma rii
Sto lar czyk re ali zu je pro jekt upa mi"t nie nia ro dzi ny Wierz bia! skich. Ba chórz by# jed nym z eta pów $y cia tej sza cow nej ro dzi ny. Tu taj ro dzi #y si" i umie ra #y jej

dzie ci, tu taj sy no wie ucz"sz cza li do szko #y. St%d sy no wie Wierz bia! skich wy ru szy li w wiel ki &wiat. Jed nym z nich jest Bo le s#aw Wierz bia! ski.

Aleksander 
W!adys!aw 
Wierzbia"ski, 
ojciec Boles!awa Wierzbia"skiego

Nowodworski Foundation (501-c-3 org.)  
otwiera Liceum na obrze!ach Nowego 
Jorku. Zapewni ono dwuj"zyczny polski  
progam wraz z wymian# m$odzie!y z Polsk#  
i Poloni# zamieszka$# w innych krajach.

wi!cej informacji: sitenf.org

Polonia wspomaga utworzenie
MI"DZYNARODOWEJ AKADEMII KULTURY, SZTUKI, NAUKI I TECHNOLOGII

International Academy of Culture, Arts, Sciences and Technology – CAST Charter High School /Liceum

Ka!da donacja przyspieszy otwarcie  
szko$y CAST. Donacje (tax deductable)  

mo!na wp$aca% na konto  
PSFCU # 10992435 

lub wys$a% czek, z dopiskiem CAST School, 
bezpo&rednio do fundacji:

The Nowodworski Foundation 
18 Central Way, Purdys NY 10578

Dziekujemy.

                     CELE SZKO!Y
 Akceptacja na najlepsze uniwersytety
 Programy: cybersecurity, biotechnologia, programowanie
 Kursy daj#ce kredyty uniwersyteckie
 Inspirujace programy muzyczne, plastyczne, teatralne 

 i kulturalne.
 Poznanie humanistycznej filozofii chrze&cija'skiej

Filipina Wierzbia"ska (druga z prawej) z rodzin#; Boles!aw trzyma r$k$ na jej ramieniu, 1925 r.
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