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Personal Injury 
OBRA!ENIA CIA"A

WYPADKIW PRACY
Urazy kr#gos$upa
WYPADKI DROGOWE
Pogryzienia przez psy
Po%lizgni#cia, potkni#cia i upadki
WYPADKI DZIECI
Obra&enia g$owy
Kontuzje
Urazy pleców

Wypadki mog' by( mniej powa&ne jak
z$amanie palca lub bardziej tragiczne 
jak utrata wzroku czy %mier(. Wypadki
zdarzaj' si# zarówno w miejscu pracy jak
i na ulicy. W naszej firmie koncentrujemy
si# na wszelkich pozwach zwi'zanych 
z obra&eniem cia$a. Skontaktuj si# z nami,
nasze dwudziestoletnie do%wiadczenie
przek$ada si# równomiernie na sprawne
prowadzenie sprawy o odszkodowanie. 
W NASZYM BIURZE PRACUJE 
9 PRAWNIKÓW.

Paul K. DeGrado

WYPADKI

AMERYKA!SKI PRAWNIK 
URODZONY W POLSCE

WYKSZTA"CONY W USA, 
OD 20 LAT PRACUJE DLA POLONII.

201-678-9007
PAUL“PAWE"” DEGRADO ESQ

m!od szy syn Bo le s!aw wy je cha!,
w "lad za star szym bra tem Ada mem,
do szko !y gim na zjal nej, mo g!a roz -
wa #a$ po wrót w ro dzin ne stro ny
na Po do lu. Nie wie my, czy cza so wo
po wró ci !a doOle jo wa, na to miast wie -
my, #e czas ja ki" miesz ka !a w miej -
sco wo "ci Ko !o dzie jów ka. Po twier dza
ten fakt ko re spon den cja z 1931 r.
Miej sco wo"$ ta le #a !a w ów cze snym
po wie cie ska !ac kim wo je wódz twa tar -
no pol skie go. Wy bór miej sca za -
miesz ka nia nie by! chy ba przy pad -
ko wy. Po wró ci !a w ro dzin ne stro ny.
Pi sa! o tym fak cie Bo le s!aw: „Mo ja
mat ka Fi li pi nanaj pierw prze nio s!a si%
na ja ki" czas do swo jej ro dzi ny na Po -
do le”. W li nii pro stej Ko !o dzie jów -
ka by !a od da lo na oko !o 56 km
od Ole jo wa i oko !o 60 km od Ja z!ow -
ca, gdzie pa ni Fi li pi na ucz%sz cza !a
do szko !y ja ko dziec ko.

Bo le s!aw w tym cza sie ucz%sz cza!
do V Gim na zjum im. Ja na Ko cha -
now skie go w Kra ko wie, gdzie za -
!o #y! swo je pierw sze pi smo „G!os”.
Tu taj kie ro wa! 5. Kra kow sk& Dru -
#y n& Har cer sk&. W 1933 r. roz po -
cz&! stu dia na Uni wer sy te cie Ja giel -
lo' skim w Kra ko wie, by po ro ku
prze nie"$ si% na Uni wer sy tet im. Jó -
ze fa Pi! sud skie go w War sza wie. 

DAL SZE LO SY 
MAT KI FI LI PI NY

Kie dy naj star szy syn Ma rian
osiad! w War sza wie, mat ka
Fi li pi na za miesz ka !a wraz
z nim i je go #o n& Ja dwi -
g& z Laszcz ków. Cza -
so wo miesz ka! wraz
z ni mi, stu diu j& cy
wów czas w War -
sza wie, naj -
m!od szy Bo le -
s!aw. Gdy pod -
czas II woj ny
"w i a  t o  w e j ,
w 1942 r.,
Ma rian z ro -
dzi n& mu sia!
w y  j e  c h a $
do Kra ko wa
i Za ko pa ne -
go, mat ka Fi -
li pi na po zo -
sta !a w war -
s z a w  s k i m
miesz ka niu
przy ul. Ku -
j a w  s k i e j .
Uwa #a !a, #e
je upil nu je
przed Niem -
ca mi. Nie ste -

ty, sp!o n% !o ono po po wsta niu war -
szaw skim, a Fi li pi na zna -

la z!a si% w obo -

z i e
w Prusz ko wie,

jak in ni miesz ka' cy
War sza wy. Opusz cza -

j&c miesz ka nie wzi% !a ze so b& pu -
de! ko z fo to gra fia mi, któ re pre zen -
tu je my w ni niej szym ar ty ku le.
Po woj nie ro dzi na Ma ria na za -
miesz ka !a w Kra ko wie. Ro dzi na #o -
ny Ma ria na, cór ki ar ty sty, prof.
Kon stan te go Laszcz ki, po sia da !a
tam dom, wy bu do wa ny w 1938 r.
przy uli cy Ko mo row skie go 7.
Na par te rze ar ty sta mia! swo j& pra -
cow ni%. Tu taj za miesz ka !a rów nie#
Fi li pi na. Zmar !a 19 lu te go 1948 r.
i zo sta !a po cho wa na na Cmen ta rzu
Sal wa tor skim.

SZKO !A W BA CHÓ RZU PA MI" TA
W ro ku 2014, za zgo d& wnucz ki

Alek san dra W!a dy s!a wa, Te re sy
Wierz bia' skiej -Ja no ty, szko !a w Ba -
chó rzu roz to czy !a opie k% nad gro -
bem zmar !e go. Wcze "niej dba !a
o nie go ro dzi na pa' stwa Biel ców
z Ba chó rza. Czas jed nak spra wi!, #e
mu sia !a na st& pi$ zmia na po ko le'.
Spra wia nam to au ten tycz n& sa tys -
fak cj%. Pa mi% ta my rów nie#, #e Bo -
le s!aw w!a "nie z Ba chó rza wy ru szy!
w wiel ki "wiat po li ty ki, dy plo ma cji
i uko cha ne go dzien ni kar stwa, da j&c
#y cie „No we mu Dzien ni ko wi”. !

Filipina 
z Onoferów 
Wierzbia!ska,
matka Boles"awa Wierzbia!skiego

Bu dy nek sta cji ko lei w# sko to ro wej w Ba chó rzu

Ucznio wie opie ku j# cy si$ gro bem Alek san dra W"a dy s"a wa Wierz bia! skie go w Ba -
chó rzu (od le wej): Mar le na Sto k"o sa, Ga brie la G# ska, Mi ro s"aw %a bac ki, Alek san -
dra Gan carz
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