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Zygmunt Janke ps.”Walter” - wspomina żołnierza i poetę por. Wacława Stacherskiego
ps.„Nowina”i działalność AK na Śląsku i w Zagłębiu.
Wacław Stacherski urodził się w Sosnowcu w dniu 28 września 1915 r. Ojciec
jego był urzędnikiem w kopalni. Zapracowany nie miał czasu dla domu,
którego sercem była matka. Ona wiązała synowi kokardę na szyi, gdy chodził
do szkoły powszechnej. Wacek miał loczek na czole, a na twarzy rumieńce.
Ot, maminsynek. Koledzy robili z niego pośmiewisko. Rozwiązywali
kokardkę, ciągnęli za loczek i wmawiali, że rumieńce wymalowała matka.
Trwało to dość długo. Matka bolała nad tym, że synowi dzieje się krzywda. Aż
wreszcie pewnego dnia, gdy przyszła do szkoły, usłyszała od woźnych, że
Wacek to zabijaka. Pobił kolegów. Okazało się, że chłopcu zbrzydło wreszcie
dokuczanie i spuścił lanie kilku rówieśnikom. Pomogło. Od tego czasu stał się
wyrocznią w klasie. Co Wacek powiedział - wystarczyło za dowód. Tak było
do matury. Umysł miał żywy, serce wrażliwe. Dawał wyraz swoim uczuciom,
deklarował , że jest po stronie skrzywdzonego przez los i układ stosunków
ludzkich. Brał udział w pracy wielu kół szkolnych i międzyszkolnych w okresie gimnazjalnym w rodzinnym
Sosnowcu. Stacherski był m. in. członkiem koła historyków, koła polonistów i koła dramatycznego. Należał
do zespołu redagującego „Kuźnię Młodych”, był redaktorem pisma młodzieży Zagłębia Dąbrowskiego
„Młodzi idą”. Wraz z kilkoma kolegami przejawiającymi pewien talent i zainteresowanie literackie zawiązał
Niezależny Klub Literacki „Kantem”. Odbywały się w nim zebrania dyskusyjne, odczytywano własne
utwory literackie. Trzeba przypomnieć, że był to końcowy okres II RP, rozwijała się twórczość literacka i
mimo pewnych trudności ogarniała wszystkie dziedziny życia. Takie też były zainteresowania młodzieży
Zagłębia, ciekawej i nietuzinkowej. Obecnie wielu z tych ludzi para się piórem. Pamiętają o Wacławie
Stacherskim, ale nie kwapią się, żeby o nim pisać. Wspomniał tylko o nim Jan Pierzchała w „Legendzie
Zagłębia”. W końcowym okresie szkolnym 1936-1937 powstało najwięcej wierszy Wacława Stacherskiego.
Wierzył on w lepszą przyszłość narodu i dawał wyraz tej wierze, jak i bólowi z powodu niedoli, którą
widział wokół siebie. Gimnazjum typu humanistycznego im. Wyspiańskiego w Sosnowcu ukończył w 1937
r. Mundurek szkolny zamienił teraz na mundur żołnierza. W 1937 r. wstąpił do Szkoły Podchorążych
Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim. Rok służby wojskowej wywarł duży wpływ na charakter
młodego , wrażliwego chłopaka. Uodpornił się i nauczył zrozumienia dla wartości zbiorowego wysiłku. W
Szkole Artylerii Stacherski nie zaniechał pracy literackiej. Widzimy go wśród redakcji Rocznika SPR 19371938. Jego artykułów ani wierszy w Roczniku nie znajdujemy. Przyczynę tego wyjaśnia rysunek satyryczny
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poświęcony redakcji. Uśmiechnięty Wacek trzyma cały plik pism pod pachą. Na nich wielka krecha i napis
„konfiskata”. Jak z tego widać, temat zainteresowań Wacka nie odpowiadał kuratorom pisma. A konfiskata
go nie zmartwiła. Natomiast w numerze 8 organu szkół podchorążych o nazwie „Podchorąży” z 1 lutego
1938 r. znajdujemy jego wiersz „Sen”. W 1938 r. Wacław Stacherski ukończył Szkołę Podchorążych
Rezerwy Artylerii. Zmężniał, nabrał pewności siebie i zyskał żołnierską postawę. Dostał przydział do
Zagłębia do 23 PAL w Będzinie. Po zwolnieniu z wojska zapisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. Był studentem II roku, kiedy dostał wezwanie do pułku. Wziął udział w kampanii
wrześniowej w szeregach 23.PAL. W czasie odwrotu doszedł aż do Biłgoraja, gdzie został ranny.
Ewakuowano go do szpitala w Krakowie. Wyleczony, uciekł ze szpitala i w ten sposób uchronił się od
pobytu w obozie jenieckim. Powrócił do Sosnowca. W listopadzie 1939 r. odszukał kolegę szkolnego,
prawnika Leszka Fusiarskiego. U niego ukrywał się dowódca baterii, w której Stacherski walczył we
wrześniu 1939 r. Leszek Fusiarski stwierdzał we wspomnieniach, że już wtedy wyczuwało się, że chłopak
pochłonięty jest całkowicie jedną sprawą - walką z Niemcami. Z własnej inicjatywy zaczął zawiązywać
organizację w celu prowadzenia tej walki. Praca ta trwała kilka tygodni. W końcu grudnia 1939 r. w
rozmowie z Leszkiem Fusiarskim oświadczył, że nie ma co liczyć na szybki koniec wojny. Pracę w
podziemiu trzeba tak ustawić, aby przyniosła jak największą korzyść narodowi polskiemu. Po wskazówki
postanowił udać się za granicę, do Ambasady Polskiej w Budapeszcie. Poszedł tam 2 stycznia 1940 r. przez
Krynicę i Koszyce. Znał te okolice z okresu wycieczek szkolnych w góry. Poszli we dwóch z Zygmuntem
Sobierajem kolegą szkolnym Wacka. Sobieraj poszedł dalej i służył później w armii polskiej na zachodzie.
Później zamieszkał w Australii w stanie Victoria.. W końcu lutego 1940 r. Wacek po uzyskaniu
odpowiednich instrukcji w Ambasadzie Polskiej wrócił do Zagłębia przez Tatry i Zakopane. W górach mróz
dochodził wtedy do 30 stopni. Przyniósł ze sobą większą sumę pieniędzy i pocztę dla dowództwa
organizacji w Krakowie. Po pieniądze zgłosił się w Sosnowcu w marcu 1940 r. z hasłem kpt. Jerzy Stolarski
ps. „Konrad”. Był to szef sztabu Podokręgu Związku Walki Zbrojnej Zagłębie. W tym okresie istniał już
Obszar Krakowski ZWZ, w którego skład wchodziły: Okręg Śląski, Okręg Krakowski i Podokręg Zagłębie.
Dowódcą jego był ppłk. Henryk Kowalówka ps („Skawa”, „Oset” i „Topola”). Wiosną 1940 r. z Komendy
Głównej ZWZ przyszedł rozkaz utworzenia Związku Odwetu. Miała być organizacją wyłonioną z ZWZ,
złożoną z najbardziej aktywnych i zaufanych ludzi, prowadzącą planowany sabotaż i dywersje we
wszystkich możliwych formach, zwłaszcza w zakładach pracy i na liniach komunikacyjnych. Dowódca
Podokręgu ZWZ Zagłębie obarczył tym zadaniem Wacława Stacherskiego. Miał utworzyć druga sieć
Związku Odwetu w Zagłębiu. Pierwsza oparta o Związek Orła Białego, działała już od jesieni 1939 r. i
częściowo zdekonspirowana poniosła ciężkie straty. Wacek przyjął pseudonim „Uważny”. Do wykonania
powierzonego zadania użył utworzoną przez siebie grupę ludzi. Było ich jednak za mało. Musiał rozszerzyć
działalność na całe Zagłębie. Dobrał sobie dobrych pomocników: chor. Stefana Nowocienia ps. „Prawdzic”
w Sosnowcu, por. Jana Bartoneza ps „Szary” w Myszkowie, Stanisława Laskowskiego ps. „Koga” w
Zawierciu jako dowódców terenowych oraz Zygmunta Sokola ps „Uparty” do spraw przerzutów i łączności.
Teraz również Wacek ujął sobie ludzi, podporządkował, zapalił do sprawy, której służył całym sercem.
Wszyscy ci ludzie byli starsi od niego wiekiem, często stopniem wojskowym, doświadczeniem życiowym, a
mimo tego podporządkowali się mu bez sprzeciwów i wspominali zawsze dobrze. W 1951 r. mjr Jan
Bartonez tak pisał o nim w swoich wspomnieniach: „Zetknąłem się z nim po raz pierwszy w maju 1940 r. w
mieszkaniu jego rodziców w Sosnowcu przy ul. Hr. Renarda 4, kiedy oddawałem pod jego komendę i
rozkazy zorganizowaną przeze mnie w październiku 1939 r. grupę wywiadowczo - dywersyjną „Myszków”.
Mimo, że był ode mnie znacznie młodszy wiekiem i niższy stopniem wojskowym, poszedłem pod jego
rozkazy chętnie, gdyż widziałem w nim żołnierza z urodzenia i charakteru.
(….) Pamiętam dobrze epizod o silnym napięciu dramatycznym, który dał mi okazję poznać zimną krew,
odwagę i determinację „Uważnego”. Było to w pierwszych dniach czerwca 1940 r. w Częstochowie.(…).
Między innymi czynnościami wypadło nam odwiedzić pewnego zawodowego oficera, który mieszkał w III
Alei. Dom był trzypiętrowy, zaś ów oficer mieszkał na II piętrze od frontu. Wchodząc do domu nie
zauważyliśmy nic podejrzanego, toteż szliśmy na pewniaka. W momencie gdy byliśmy już zaledwie kilka
kroków od mieszkania, otworzyły się raptownie drzwi i dwóch agentów gestapo, ubranych po cywilnemu,
wyprowadzało owego oficera. Sytuacja stała się dla nas wysoce niebezpieczna, gdyż obaj z "Uważnym" nie
mieliśmy przy sobie absolutnie żadnej broni. Stało się to dlatego, że jadąc do Częstochowy przez Poraj,
wiedzieliśmy, że tam znajduje się stała kontrola przepustek granicznych oraz miały miejsce częste rewizje

KLIMEK 103

Strona 2

osobiste podejrzanych osób. Nie mogliśmy pod żadnym pozorem ryzykować wpadki. Porozumieliśmy się z
„Uważnym” jednym spojrzeniem i spokojnie szliśmy dalej na wyższe piętro, rozmawiając demonstracyjnie
po niemiecku. Bezczelnie zaczepiliśmy agentów i zapytaliśmy, co to za „ptaszek”, którego prowadzą.
Agenci śmiejąc się odpowiedzieli, że to jest „polnischer Bandit”, który już im się nie wymknie z rąk. Nasz
tupet zmylił ich do tego stopnia, że nawet nas nie wylegitymowali i w ogóle się nami nie interesowali. Po ich
odejściu z aresztowanym w dół, sprawdziliśmy, czy powietrze jest czyste. W kilka chwil potem weszliśmy
do mieszkania aresztowanego właśnie oficera. Drzwi otworzyła nam jego żona, która spazmując błagała nas
na wszystko, abyśmy czym prędzej wyszli, gdyż gestapowcy wrócą na pewno i po nią. Mieszkanie
przedstawiało obraz jakiejś rupieciarni, w której walały się w dzikim nieładzie różnorodne przedmioty.
Wyrwane z podłogi deski, pozrywane tapety, połamane i poprzewracane szuflady, stosy ubrań i bielizny na
podłodze, jakieś podarte papiery i fotografie świadczyły aż nadto wymownie, że rewizja była długotrwała i
skrupulatna. Wspólnie z „Uważnym”, który znał doskonale rozkład mieszkania oraz skrytki, rozpoczęliśmy
gorączkowe poszukiwania dokumentów, o które nam najbardziej chodziło. Stanowiły one wysoce
niebezpieczny materiał dowodowy.(…). Jakimś niepojętym dla nas trafem wszystkie dokumenty odnalazły
się. Odetchnęliśmy z ulgą i zaryzykowaliśmy wobec żony aresztowanego przypuszczenie, że nie wszystko
jeszcze stracone. Niestety , myliliśmy się, gdyż kilka dni później wspomniany oficer został rozstrzelany na
Zawodziu. Nie zdradził on jednak przed egzekucją nikogo.
Sieć Związku Odwetu „Uważnego” – por. Wacława Stacherskiego – rozwijała się i powiększała. Istniały
całe kompanie ZO, które przetrwały do momentu ujawnienia. Sieć ta dostała kryptonim „Młocarnia”
(rozkazem Komendy Okręgu Śląskiego AK, nr 1637/44 L.Dz.85/IBP z dnia 15 października 1944 r.
Wacek przestrzegał wypracowanego przez siebie systemu bezpieczeństwa z żelazną konsekwencją. Gdy był
w Sosnowcu, nie wychodził z domu przed zmrokiem, a rodzina rozpowszechniała wiadomość, że przeniósł
się do Generalnej Guberni. Groźne dla niego były liczne spotkania z różnymi ludźmi. Unikał powiązań
łańcuszkowych, kosztem zwiększenia własnego ryzyka. W ciągu dnia siedział nad książką lub, jeśli był z
kimś, grał w szachy. Był dobrym graczem. Niełatwo mu było znaleźć równorzędnego partnera. Byle czego
nie czytał, mało interesowały go powieści, pasjonowała go socjologia i książki podróżnicze. Przeczytał
wszystko, co można było znaleźć w czasopismach i książkach na temat Śląska i nic, co było na temat Śląska
i Zagłębia nie było mu obojętne. Tradycje śląskie, jego obyczaje, zalety i wady, walka z niemczyzną i
twarda postawa, jaką sobie w czasie jej trwania wyrobił, urzekały go i pociągały. Włączył się do tej walki z
całą pasją. Zawsze był człowiekiem gorącego serca. Oddał je śląskiemu ludowi.
W tym czasie w 1940 r. Śląski tworzył osobny Okręg ZWZ. Komendantem jego był por. mgr Józef Korol.
Zdołał on połączyć szereg organizacji wojskowych i stworzyć z nich aktywny front podziemny na tym
terenie. Z jego polecenia inż. Franciszek Kwaśnicki zorganizował groźny dla Niemców Śląski Związek
Odwetu, który objął cały Śląsk, rozszerzył się nawet na teren Rzeszy, powodując zamachy bombowe w
Berlinie, sabotaże we Wrocławiu i Westfalii. Prócz tego działał na całym Obszarze ZWZ Kraków Związek
Odwtu Orła Białego. Na Śląsku i w Zagłębiu kierował nim kpt. Jan Hupa („Kord”). Jego komórka na
Rzeszę, kierowana przez ppor. Smoczyka („Szeliga”), miała duże osiągnięcia. Działała też na Śląsku
organizacja wywiadowcza ZWZ kierowana przez Jana Margicioka („August”). Ale gestapo nie spało. W
grudniu 1940 r. zawaliła się zbyt może pospiesznie zmontowana siatka organizacyjna Okręgu Śląskiego
ZWZ. Przez kilka miesięcy trwała przerwa w pracy konspiracyjnej. Dopiero w lutym 1941 r. rozkazem
komendanta Obszaru, Zagłębie zostało włączone do Okręgu Śląskiego, a jego komendant , ppłk Kowalówka,
został dowódcą powiększonego Okręgu. Zmienił teraz pseudonim „Oset” na „Topole”. Ppłk Kowalówka
poznał wystarczająco dobrze por. Stacherskiego, aby docenić jego aktywność, obowiązkowość i oddanie
sprawie. Nie odbierając mu dawnej funkcji, wysłał go na najtrudniejszy teren do inspektoratu bielskiego.
Inspektorem bielskim mianował mjr Tadeusza Stawińskiego. Wacek miał wnieść , na co nie było stać
starego majora – ruchliwość i zapał młodości, świeży i wrażliwy umysł, fanatyczny stosunek do służby. Po
upływie pół roku mjr Stawiński poprosił o zwolnienie z funkcji. Wacek został. Rzadko teraz bywał w domu.
Przyjaciele w Sosnowcu prawie go nie widywali. W sprawowaniu funkcji dowódcy ZO zastępowali go:
ppor. „Rembisz” i chor.”Prawdzic”. Na miejsce mjr. Stawińskiego przyszedł kpt. Feliks Kisiel („Szczęsny”),
krewny ppłk Kowalówki. Nie był to dobry wybór. Jego stosunek do ludzi przyczynił się do zaostrzenia i tak
niełatwych stosunków w Inspektoracie Bielskim. Wacek meldował odważnie ppłk. „Topoli” o trudnościach.
Nim zdołał przekonać ppłk. „Topolę”, doszło w Inspektoracie Bielskim do katastrofy. Dnia 25 września
1942 r. na przejściu granicznym w Suchej aresztowany został inspektor bielski kpt „Szczęsny”.
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Równocześnie aresztowano w jego kwaterze w Białej domowników, rodzinę Dzieniów. Aresztowano cały
Inspektorat. Było to głównie dzieło konfidentów, którzy wkradli się do Inspektoratu: Ryszarda
Dembowskiego („Radom”) i Mieczysława Mólki- Chojnowskiego („Mietek”). Obaj zostali straceni z
wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego Polski Podziemnej. Wacek w tej katastrofie ocalał. Aresztowania
objęły cały Okręg. Ppłk. „Topoli” powierzono funkcję komendanta Okręgu Poznańskiego AK. Dowództwo
Okręgu Śląskiego AK objął po nim jesienią Paweł Zagórowski („Maciej”). Zabrał on Wacka z Inspektoratu
Bielskiego i przekazał mu nowe zadanie odbudowy Inspektoratu Katowickiego AK. Wacek zmienił
pseudonim na „Nowina” i zabrał się po swojemu do roboty, poświęcając jej swoje siły, zwłaszcza, że teren
mu odpowiadał. Chciał pracować na czarnym Śląsku. Wkrótce odbudował kontakty z ocalałymi z ostatniego
pogromu grupami. Poprzednim inspektorem w Katowicach był por. Józef Skrzek („Gromek”), nauczyciel i
harcerz. Aresztowany jesienią 1941 r. wydany został w ręce gestapo przez łączniczkę „Julkę”- Helenę
Matejankę, która po wojnie uciekła za granicę i zamieszkała w Anglii. Por. Józef Skrzek został powieszony
publicznie 3 grudnia 1941 r. w Bytkowie. Po śmierci odznaczono go Krzyżem Walecznych. Inspektorat
został rozbity wskutek aresztowań. Teren stał się bardzo niebezpieczny. Wiadomo było, że czyhają tam
liczniejsi niż gdzie indziej prowokatorzy gestapo. Był więc rok 1943, a przede mną stało trudne zadanie
odtworzenia sił Okręgu. „Nowina” wprowadził mnie w teren. Zbierałem ocalałe grupy. Związek Odwetu
zorganizowany przez „Nowinę”, nie był zagrożony. Zastępcę „Nowiny”, ppor „Prawdzica” mianowałem
inspektorem sosnowieckim i uzyskałem zatwierdzenie tej nominacji przez komendanta Okręgu. Od
„Nowiny” dowiedziałem się, że jego wysiłki przyniosły już pewne rezultaty. Powoli Inspektorat Katowicki
zaczął nabierać sił i jesienią 1943 r. stanął mocno na nogi. „Nowina” przeprowadzał rozmowy z dowódcami
różnych grup AK noszących odmienny charakter i wcielał je w skład Inspektoratu. Na zastępcę wyszukał
sobie kpt Pawła Wybierskiego („Laub”), który wyręczał go częściowo w licznych rozmowach scaleniowych.
Ułatwił mu zorganizowanie sztabu. Adiutantem został Sylwester Newiak („Borówka”). Miał pełne ręce
roboty. Istniało już 5 Obwodów: Katowice- miasto, Katowice - powiat, Chorzów, Świętochłowice i Obwód
Zewnętrzny Opole- Kędzierzyn. Oprócz tego drugi rzut Inspektoratu tworzyła Wojskowa Służba Ochrony
Powstania (WSOP). Po zaznajomieniu się z sytuacją , aby uchronić odbudowujące się szeregi konspiracyjne
od dalszych strat, postanowiłem przeprowadzić czystkę terenu z groźnych konfidentów. Był to podstawowy
warunek bezpieczeństwa pracy i ponownej odbudowy Okręgu. „Nowina” w lot zrozumiał tę konieczność i
swoim zwyczajem sam dał przykład tej akcji. Osobiście wykonał wyrok na jednym z najbardziej znanych i
znienawidzonych agentów gestapo w Sosnowcu. Wyroki Wojskowego Sądu Specjalnego , które
zatwierdzałem natychmiast, zaczęto wykonywać sprawnie. Przykład szedł z góry. ”Nowina” zadecydował,
że trzeba natychmiast zlikwidować b. oficera Wojsk Polskich, zdegradowanego przed wojną za pijaństwo,
któremu w warunkach konspiracji udało się wejść w skład Inspektoratu Katowickiego. Poznawszy wielu
sprawujących poważne funkcje ludzi, zaczął uprawiać szantaż. Pod pozorem zagrożenia żądał pieniędzy, a
dostawszy je urządzał orgie pijackie, zapowiadając, że będzie sypał, jeśli go aresztują Niemcy. W
Inspektoracie zapanowała panika. Szybko wydany wyrok Wojskowego Sądu Specjalnego dzięki energii
„Nowiny” został natychmiast wykonany i niebezpieczeństwo zostało zażegnane. W Inspektoracie powstały
dwa oddziały dywersyjne, dobrze uzbrojone, ”Wieśka” i „Boruty”- Rutkowskiego, oraz niewielkie oddziały
partyzanckie „Żużel” i „Kasztany”. „Nowina” bywał często w oddziałach partyzanckich. Czekał z nimi na
obiecane, a nigdy nie zrealizowane dla Śląska zrzuty broni. W Katowicach czekała „Nowinę” żmudna praca
organizacyjna. Trzeba było przeprowadzić nie kończące się rozmowy z nadmiernie ambitnymi
kierownikami mniej lub bardziej licznych i rozgałęzionych w terenie grup i grupek. Do tego doszły poważne
pertraktacje z przedstawicielami stronnictw politycznych, które włączyły swoje sektory wojskowe w skład
Armii Krajowej. Do Inspektoratu Katowickiego zostały wcielone oddziały z Gwardii Ludowej PPS i
Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). Aby ułatwić inspektorom – m.in. i por. „Nowinie” ich zadanie,
przeprowadzono rozmowy z czynnikami politycznymi na szczeblu Okręgu. W Inspektoracie trzeba było
tylko dokonać praktycznego włączenia scalonych sił w plany ogólne: opanowania terenu i dywersji. Wiem,
jak wyglądały takie rozmowy z samodzielnymi grupami. Rozmawiałem z Judyckim („Migulec”), który
należał do kierownictwa jednej z włączonych organizacji. Z trudem mu wyperswadowałem, że nie może być
komendantem Okręgu Śląskiego ani nawet inspektorem katowickim. Jego postawa świadczyła o braku
perspektywy. Widząc tylko własną organizację i siebie na jej tle, powiększa się swoją rolę i traci poczucie
proporcji. Nie zdziwiło mnie też żądanie kierownictwa powstałej w Katowicach- Wełnowcu organizacji
„Wyzwolenie”, która domagała się rozmów z komendantem Głównym AK gen „Borem”. Na czele tej

KLIMEK 103

Strona 4

organizacji stał już wspomniany Gerard Kampert. Zaczęły się pertraktacje. „Nowina” zainteresował się tą
sprawą. Chociaż z reguły wierzył ludziom - cecha niebiezpieczna dla konspiratora – to jednak poznał się
prędko na Kampercie i Groliku. Lepiej wypadło zetknięcie się jego z innymi ludźmi z „Wyzwolenia” warte
niewiele, ale w organizacji jest dużo ludzi, których można włączyć w szeregi AK. Tymczasem Grolik
zbierał starannie nazwiska i adresy członków „Wyzwolenia”. Ale to była plotka. Szło o Armię Krajową.
Wskazówki Baucha były wyraźne. Stąd bezczelne zachowanie Kamperta i Grolika w czasie rozmów z
„Nowiną”. Kampert orientował się już w sytuacji i ułatwiał rolę Grolikowi. Żądali kontaktów na Warszawę,
rozmów z Komendantem Głównym AK, z komendantem Okręgu Śląskiego. „Nowina” wzruszył tylko
ramionami. Rozmowy przeciągały się bez konkretnego rezultatu. Ze sztabu Okręgu sugerowano por.
„Nowinie” zaniechanie rokowań. „Wyzwolenie” nie było potrzebne, szeregi AK w Inspektoracie
Katowickim były wystarczająco liczne. „Nowina” chciał jednak sprawę doprowadzić do końca. Zamierzał
włączyć „Wyzwolenie” w skład Wojskowej Służby Ochrony Powstania Inspektoratu Katowickiego.
Kampert domagał się dla Grolika stanowiska szefa wywiadu WSOP. Dowódca WSOP Inspektoratu, Antoni
Gabrysiak („Ryś”), przyjął pozornie propozycje Kamperta. Polecił jednak inwigilować Grolika. Wyniki
inwiligacji zostały zbagatelizowane. W końcu „Nowina” zgodził się również na ten warunek Kamperta.
Grolik został szefem wywiadu WSOP. Teraz Grolikowi szło o schwytanie „Nowiny”. Na odprawie w dniu 8
stycznia 1944 r. Grolik chciał już wydać „Nowinę” gestapo. W pobliżu znajdował się oddział policji na
samochodach i grupa gestapowców. Czekali na znak Grolika, sprawa się jednak odwlekła bo „Nowina” na tę
odprawę nie przybył. Dopiero 20 marca udało się zwabić inspektora w zasadzkę w mieszkaniu Grolika przy
ul. Gliwickiej 160. „Nowina” – mimo złych przeczuć poszedł, bo miał się spotkać z dowódcą partyzanckim
„Krukiem”. W mieszkaniu Grolika znaleźli się :”Nowina”, „Kruk”, Kampert i Grolik. Gdy po zakończonej
rozmowie „Nowina” i „Kruk” wyszli na ulicę, światłą były całkowicie wygaszone. W ciemności chwycili
ich jacyś ludzie za ręce. Nie zdołali się już wyrwać. „Nowina” nie dałby się wziąć żywcem. Był już nieraz w
podobnej sytuacji i zdecydowanie chwytał za broń. Teraz jednak został sprzedany przez zdrajcę. Nie
pomogły mu 2 pistolety i 3 granaty, które miał przy sobie. Por. „Nowina” tak pisał o aresztowaniu w grypsie
nadesłanym z bloku XI obozu w Oświęcimiu: „Aresztowano mnie 20 marca. Przeprowadzałem rozmowę z
dowódcą oddziału partyzanckiego, przyprowadzonym przez „Trepa”. Po rozmowie, kiedy wychodziłem z
mieszkania na celowo wygaszoną ulicę, złapano mnie dosłownie za ręce. Wyszarpnąć się już nie zdołałem.
”Trep” i „Żar” ,po zdefraudowaniu 10 000 marek, sprzedali się gestapo na konfidentów i oni przygotowali
zasadzkę. Gestapo na długo przed aresztowaniem miało gotową listę nazwisk i adresów, na która złożyły się
zeznania „Sarny” i „Czarnego Jura”, a przede wszystkim „Migulca” i „Karpa”, dalej dane dostarczone przez
„Trepa”. Z tą listą czekano tylko na moje aresztowanie ,no i zaczęła się rzeźnia”.
I rzeczywiście w nocy z 21 na 22 marca zaczęły się masowe aresztowania na podstawie sporządzonej przez
gestapo listy. W pierwszej fali gestapo aresztowało 58 ludzi. Raport gestapo z dnia 24 marca 1944 r.(nr
7/III) podaje, że aresztowano 29 osób z Volkslistą nr 3, 6 osób z Volkslistą nr 4, 15 osób z nieokreśloną
przynależnością narodową, 7 Polaków i 1 bezpaństwowca. Wśród aresztowanych mieli być: 1 inspektor, 3
komendantów Obwodów i 9 komendantów Placówek. Przynależność narodowa jest charakterystyczna.
Widać z niej, jak niemieckość Śląska była pozorna, wymuszona. Za pierwszą falą przyszły dalsze
aresztowania. Straty sięgały 600 ludzi. Grolik miał jeszcze jeden wyczyn w swej karierze zdrajcy. W
kwietniu 1944 r. udało mu się dotrzeć do dowódcy oddziału dywersyjnego Inspektoratu „Wieśka” i namówić
go do akcji w celu odbicia „Nowiny”. Akcja była oczywiście zaplanowana za wiedzą gestapo. Oddział
dywersyjny został otoczony w rejonie więzienia w Mysłowicach i wystrzelany. Zginął dowódca oddziału
„Wiesiek” i około 40 ludzi. ”Nowina” radził w grypsie: „Z wyjątkiem „Północy” organizujcie wszystko od
nowa albo postawcie krzyżyk…”. Por. „Nowinę” gestapo przewiozło do obozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu i umieściło w bloku XI. W lipcu i sierpniu 1944 r. przyszło od niego kilka grypsów do rodziny.
W jednym z nich pisał: „Postarajcie się spotkać „Pawła” i zakomunikujcie mu następujące wiadomości: 29
czerwca zostali aresztowani: „Stuga” (Józef Kmiecik), „Jastrzębiec” („Mały Zygmunt”), „Borówka”
(Newiak) i „Pisat” (ppor. Stefan Kołeczko). Wszystkich aresztowano jednocześnie w mieszkaniu niejakiego
Sieronia w Katowicach przy ul. Kościuszki 70.Sieroń okazał się być konfidentem. W podstępny sposób uśpił
wymienionych, a następnie wpuścił gestapo. W dniu 19 lipca „Strugę”, „Jastrzębca” ,”Borówkę i
aresztowanego kilkanaście dni wcześniej „Okonia” przewieziono do Oświęcimia. Adres taki sam jak mój
(Pawilon XI- uw. ZWJ). Osadzono ich w górnych salach, gdzie są duże okna, światło i powietrze, ale dzięki
temu nie mogę ich widzieć. Sadząc z tego , co wiem o sprawie to trzymają się dzielnie.. Kochani- nie wiem,
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czy się jeszcze zobaczymy, ale całą głębią ducha wierzę w to i nawet nieubłagana logika faktów
oświęcimskich nie jest w stanie skruszyć mej wiary… Mam nadzieję, że Bóg, który mnie tak ciężko
doświadczył, uchroni Wasze głowy od nieszczęścia. Całuję was wszystkich, całuję ręce mojej smutnej żony.
Zygmunt ! W trakcie pisania kartki udało mi się przeprowadzić rozmowę z „Jastrzębcem” i „Okoniem”.
„Jastrzębiec” twierdzi, że jego Inspektorat jest bezpieczny, ale znaleziono przy nim plany zrzutów i nasłuchu
zrzutów lotniczych. Należy wszystko szybko zmienić. „Okoń” opowiedział mi przyczyny swego
aresztowania. Wpadł przez „Kila” (Grolika -uw. ZWJ), szefa wywiadu WSOP, który okazał się również
starym konfidentem…..
Telefon więzienny (blok XI to więzienie, cywilne ubrania i włosy) doniósł, że „Jastrzębca” i „Strugę” wzięli
przed chwilą na przesłuchanie. Pewnie i ja zaraz pójdę. Całe moje dotychczasowe zeznania wzięły w łeb,
więc perspektywa nowych przesłuchań nie jest przyjemna. Jakoś będzie. Niech Bóg da wam wypełnić to,
czego nam doczekać nie pozwolił. Czołem ! W.”
We wrześniu matka Wacka otrzymała jeszcze karteczkę z obozu w Oświęcimiu. Już nie od syna. Pisał jego
dawny adiutant ppor. Bernard Świerczyna („Max”) członek Wojskowej Rady Obozu:
„Czując instynktownie hart Pani, piszę Jej prawdę. W podanym dniu i godzinie Wacek wsiadł do samochodu
straceńców. Nie widziałem na twarzy Jego nawet śladu bojaźni, choć wiedział, dokąd wóz ten go wiezie.
Szedł prosto, z rozchylonym kołnierzykiem koszuli, swobodnie. Nie znałem Go przed wojną, sądzę, że tak
musiał wyglądać , idąc na stadion sportowy. Tak szedł na śmierć jeden z najlepszych kolegów - żołnierzy.
Gdzie piętno swe majestat śmierci wycisnął, tam słowa są zbędne. W imieniu nas tu żyjących jeszcze na
szańcach składamy głębokie współczucie rodzinie poległego. Dla nas dalej toczy się życie. Czy panie
mogłyby mnie skontaktować z Zygmuntem? Proszę dla niego przekazać ostatnie pozdrowienia adiutanta śp.
Wacka. Z poważaniem Max”.
„Nowina” – por. Wacław Stacherski , inspektor katowicki AK- został powieszony publicznie w sierpniu
1944 r. w Dąbrowie Górniczej. Niemcy podali komunikat o jego śmierci na czerwonych plakatach. Było ich
tyle w tym czasie, że wiadomość przeszła niepostrzeżenie. Meldunek donosił, że egzekucja odbyła się w
Pszczynie. Dopiero po wojnie znalazł się czerwony plakat. Według danych Muzeum Oświęcimia stracony
został w obozie.
Likwidacja zdrajców była trudna. Komendant Okręgu jeździł dwukrotnie z patrolem do Katowic, aby
wykonać wyrok, jednak bezskutecznie. Ich mieszkania były puste. Winni ponieśli karę dopiero z rąk władz
Polski Ludowej. Więcej informacji na ten temat można pozyskać z ciekawych artykułów zamieszczonych w
śląskiej prasie.

Artykuł Andrzeja Rożanowicza ps. „Głuszec” żołnierza AK zamieszczonego w „Dzienniku Zachodnim” z 8.04.2004
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Ciekawe informacje na temat powojennych losów Gerarda Kamperta i Wiktora Grolika można znaleźć w
artykule Bartosza T. Wielińskiego zamieszczonym w „Gazecie Wyborczej”.

Gerard Kampert i Wiktor Grolik
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Starania o upamiętnienie postaci por. Wacława Stacherskiego ps „Nowina” trwały od 2003 r. Wtedy to do
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w imieniu środowisk AK skierował pismo J. Michalik.

Pismo J. Michalika skierowane do Urzędu Miejskiego w Sosnowcu w dniu 19.12.2003

Starania środowisk AK, dzięki zaangażowaniu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu i starań Fundacji im. J.
Kiepury udało się sfinalizować w dniu 14 października 2006 r. kiedy to w III LO im. Prusa została
odsłonięta tablica poświęcona por. Wacławowi Stacherskiemu ps. „Nowina”. Urząd Miejski w Sosnowcu
reprezentował Prezydent Kazimierz Górski i Zastępca Prezydenta Zbigniew Jaskiernia. Radę Miejską
reprezentował V-ce Przew. Jacek Kazimierczak. Dotarło liczne grono środowisk AK. W dalszej części
uroczystości w Miejskim Klubie im. Kiepury młodzież zaprezentowała montaż literacki.
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Uroczystości odsłonięcia tablicy w III LO im. Prusa w Sosnowcu w dniu 14.10.2006 r.
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Montaż literacki poświęcony Stacherskiemu zaprezentowany w Miejskim Klubie im. J. Kiepury w Sosnowcu w dniu 14.10.2006 r.

Na bazie wspomnień Zygmunta Janke ps „Walter” opracował Zbigniew Jaskiernia.

IV Posiedzenie Prezydium ZG PTT: 7.09.2021 r.
W dniu 7.09.2021 r. z wykorzystaniem platformy DISCORD odbyło się posiedzenie Prezydium ZG PTT.
Podczas obrad omówiono następujące tematy:
1/ Zatwierdzono protokół III posiedzenia Prezydium ZG PTT.
2/ Uczczono minutą ciszy pamięć o zmarłym Członku Honorowym PTT Józefie Nyka.
3/ Komisja Statutowo – Prawna przedstawiła ustalenia w zakresie proponowanych zmian do Statutu PTT i
do Regulaminu opłacania składek. Sprawy będą nadal dyskutowane na posiedzeniu Komisji w dniu
21.09.2021 r. Na kolejne posiedzenie ZG PTT Komisja zaproponuje końcowe propozycje.
4/ Omawiano przygotowania do planowanych na 16.10.2021 r. uroczystości 40- lecia prób reaktywacji PTT.
Wskutek zagrożeń pandemicznych postanowiono nie organizować tych uroczystości. Do najbardziej
zaangażowanych w próby reaktywacji PTT zostaną wystosowane okolicznościowe adresy. Uroczystości
zostają przełożone na 2023 r.
Uroczystości były planowane w legendarnym obiekcie „Pod Gruszką” w Krakowie. Kol. Józef Haduch
proponował organizację na Kopcu Kościuszki, na terenie którego znajduje się ciekawy lokal. Być może ten
lokal zostanie wykorzystany w okresie Jubileuszu PTT w 2023 r.
5/ Kol.Paweł Myślik w imieniu Komisji Ochrony ZG PTT przedstawił, że trwają przygotowania do wysłania
pisma do Ministra Środowiska w sprawie starań o utworzenie Turnickiego Parku Narodowego. Kol. Zbyszek
Jaskiernia zaproponował, aby treść tego pisma została opublikowana w „Co słychać” oraz aby bardziej
zainteresować członków PTT odwiedzenia tych terenów i lobbować za powstaniem tego Parku.
6/ Kol. Paweł Myślik zaproponował, aby utworzyć nową odznakę PTT pod nazwą „Młody przyrodnik PTT”.
Propozycja będzie jeszcze dyskutowana w Oddziałach, które mają najwięcej kół szkolnych (Chrzanów,
Bielsko-Biała). Propozycja wymaga dalszych opracowań.
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7/ Kol. Józef Haduch poinformował, że po zebraniu opinii w kilku zakładach grawerskich jest możliwość
wykonania odznak organizacyjnych z pozyskanych matryc. W chwili obecnej sprawa wymaga kalkulacji i
Prezydium ZG PTT podejmie decyzję jaka ilość odznak zostanie wykonana. Jednocześnie Kol. Haduch
poinformował, że na 150-lecie PTT zostanie wykonana okolicznościowa odznaka.
8/ Podjęto decyzję, że IX posiedzenie ZG PTT odbędzie się w dniu 16.10.2021 r. w Krakowie. Jeżeli
sytuacja pandemiczna ulegnie pogorszeniu posiedzenie odbędzie się zdalnie.

Obrady IV Prezydium ZG PTT w dniu 7.09.2021 r. przy wykorzystaniu platformy DISCORD.

Opracowanie: Zbigniew Jaskiernia

Wyróżnienie za osiągnięcia literackie

Nasza koleżanka Jolanta Kurowska- Ujma zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim pt „Gmina Mielnik w bajce”.
Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych osiągnięć literackich.
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Wakacje w pandemii
Gdy wszędzie narzucane są zakazy i restrykcje, gdy kostucha zbiera swoje żniwo, gdy w około słyszymy o
liczbie zakażonych i o liczbie osób zmarłych, to siedząc w domu, gdyż został ogłoszony "lockdown" i nie
możemy normalnie wychodzić z domu, to zaczynamy popadać w psychozę strachu i paranoję. Czasami nie
traktujemy poważnie tego zagrożenia, gdyż nikt z naszych najbliższych i znajomych nie zachorował i nie
umarł na COVID-19. Informacje podawane oficjalnie, traktujemy jako propagandę i fake news!
Nadchodzi wiosna, ładna pogoda, słońce, w człowieku dusza rwie do gór, lasu lecz "pandemia" i restrykcje
narzucają nam zakazy i ograniczenia. Kraje tworzą listy : zielone - green , żółte - amber , czerwone - red .
Dzielimy się i ustawiamy płoty między sobą. Gdy podróżujemy mamy kwarantannę po przylocie, wysokie
koszty testów wykonywanych w obie strony i kwarantannę po powrocie.
Łatwo się mówi "wiśta wio" , gdy jesteśmy w umiłowanym nam miejscu. Los rzucił mnie daleko od mej
ojczyzny Polski, od moich ulubionych miejsc, lasów i kochanych gór. Ciężko jest funkcjonować bez
doładowania swoich baterii, dających siłę i energię na następny czas.
Mój urlop zapowiadał wiele różnych ciekawych rzeczy, wyjeżdżałem z optymizmem i wiarą spędzenia
urlopu w ciepłym sierpniowym słońcu, w Polsce była bowiem przepiękna pogoda. Polska przywitała mnie
słoneczną pogodą, po przejściu przez odprawę i bramki odebrałem zarezerwowany dla mnie samochód i po
załatwieniu niezbędnych formalności, ok. 16.00 wyruszyłem do moich przyjaciół w Glinniku Zaborowskim.
Sobotnie piękne słoneczne popołudnie, droga jest bez utrudnień, trochę jazdę spowalniają remonty dróg, ale
latem jest to przecież normalne. Jazda przez Sosnowiec, Jaworzno, potem autostrada A4, samochód mam
wygodny i bezpieczny, jazda to przyjemność. Wieczorem docieram do moich przyjaciół Arka i Łukasza,
witany serdecznie przez nich i ich rodziców. W tym miejscu czuję się tak jak bym przyjechał do mego
rodzinnego domu. Po uściskach, przychodzi czas relaksu, jest sobota więc urządzamy grilla, rozmawiamy,
jest ciepły sierpniowy wieczór. W miłej atmosferze czas szybko płynie, od piątku 20 sierpnia do niedzieli 22
sierpnia w Glinniku Zaborowskim odbywają się Międzynarodowe Zawody Jeździeckie, w niedzielę 22
sierpnia na zakończenie turnieju odbywa się Grand Prix VII Memoriał Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Wybieramy się zobaczyć te zawody, drogę mamy daleką, ale przez górki jest blisko. Watro było przejść się i
popatrzyć na jeżdżących zawodników. Taki mamy klimat i pogoda zmienna jest, była pełnia księżyca, więc
z przyjaciółmi sprawdzamy, czy są grzyby, nie ma grzybów , ale na pewno jeszcze będą!
W środę 25 sierpnia żegnam przyjaciół i ruszam w kierunku Lublina. W czasie podróży "Słońce i deszcz i
wiatr ...", "pogoda to stan naszego ducha" mnie wszystko to nie przeszkadza. Po dotarciu do Lublina
następnego dnia, robię zwrot o 180 stopni i w czwartek 26 sierpnia ruszam do Szczawnicy. Wyjeżdżam w
deszczu, w trakcie drogi jest deszcz, słońce, wiatr i chmury. Droga i jazda jest raczej spokojna z wyjątkiem
remontowanych i modernizowanych odcinków dróg.
Późnym popołudniem docieramy do Szczawnicy, jest ciepłe sierpniowe popołudnie, przestało padać i turyści
ponownie wypełniają chodniki, parki i promenadę w Szczawnicy. Po zakwaterowaniu wybieram się także i
ja na popołudniowo - wieczorny spacer promenadą wzdłuż Grajcarka. Szum wody, cisza i spokój, tego nie
da się niczym zastąpić, wyciszamy się i relaksujemy.
W piątek 27 sierpnia poranek zapowiada ładny dzień, posilamy się na śniadaniu a potem idziemy na spacer
do Parku Dolnego. Po spacerze wsiadamy do auta i jedziemy na spotkanie z Brunhildą do zamku w
Czorsztynie. Dojazd do zamku łatwy, obsługa miła, od parkingu krótki spacer i wkraczamy w mury obronne
zamku. Zwiedzanie, podziwianie panoramy na Jezioro Czorsztyńskie i widoczny w oddali zamek w
Niedzicy.
Pogoda zaczyna się nam pogarszać, więc rezygnujemy ze zwiedzania zamku w Niedzicy i wracamy do
Lublina. Jednym z moich celi podróży do Polski jest odebranie strojów PTT od kolegi Zbyszka Zawiły.
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W tym czasie Zbyszek Zawiła jest w Jastrzębiej Górze. Po moim powrocie do Lublina, następuje krótkie i
szybkie przygotowanie do wyjazdu nad morze do Jastrzębiej Góry, trasa liczy 586 km. W podróż wyruszam
wypoczęty w piątek 27 sierpnia w nocy, droga jest łatwa i przyjemna, Warszawa opuszczona po 3 godzinach
jazdy, trasa S7 do Pułtuska szybka, ale prosi się o 3 pas jezdni!!! , potem mamy modernizację i remont trasy,
który trwa aż do Nidzicy. Jadąc tym odcinkiem trzeba uważać, potem to już tylko "luz blues, w niebie same
dziury". Gdy zaczęły się mgły, nad ranem zjechałem na krótki odpoczynek. Potem jechałem już normalnie,
docierając do mego kolegi w sobotę 28 sierpnia ok. godz. 11.00. Nie będąc przemęczony przebytą trasą, po
przywitaniu się ze Zbyszkiem, wyruszyliśmy na zwiedzanie zamku von Krockow w miejscowości Krokowa.
Po zwiedzeniu zamku i muzeum, wracamy do Jastrzębiej Góry. Razem ze Zbyszkiem idziemy na piwo pod
parasole, potem spacerujemy wzdłuż Jastrzębskiego Klifu. Nasz spacer przedłuża się do "Gwiazdy Północy"
i do ścieżki do plaży, gdzie schodząc mogłem zobaczyć jak wysoki jest Klif Jastrzębski. Wieczorem, przy
kolacji, wspominam ze Zbyszkiem nasze wspólne wyprawy organizowane pod patronatem PTT Sosnowiec.
Wieczorem ustalamy też, że w niedzielę pojedziemy na Hel. Przepiękne miejsce, będę tam pierwszy raz!
W niedzielę po śniadaniu wyruszamy do Helu, droga jest spokojna, ruch samochodów nie jest duży,
docieramy na Hel, znajdujemy miejsce do parkowania samochodu i udajemy się na zwiedzanie Muzeum
Morskiego. Po zwiedzeniu Muzeum udajemy się do smażalni ryb na fląderkę, posilamy się i ruszamy na
zwiedzanie Muzeum Obrony Helu. Zwiedzając Muzeum Obrony Helu możemy poznać historię powstania
umocnień i obrony w 1939 roku , a także losy walecznych obrońców. Wycieczkę zakończamy powrotem do
Jastrzębiej Góry , a po powrocie siadamy ze Zbyszkiem przy piwku i rozmawiamy o atrakcjach
turystycznych znajdujących się w okolicy.
Kolacja kończy udany dzień, w poniedziałek po śniadaniu żegnam się ze Zbyszkiem i wyruszam w drogę
powrotną do Lublina. Podróż przebiega spokojnie, od Redy zaczyna padać deszcz, towarzyszy mi na
obwodnicy Trójmiasta, potem często towarzyszy mi w trakcie jazdy drogą S7, docieram do Warszawy, gdy
wyjeżdżam ze stolicy strugi wody leją się z nieba. Dojeżdżam do Lublina i przestaje padać. We wtorek jest
pogoda i deszcz, wieczorem wyruszam do Sosnowca, w środę musze załatwić ważne sprawy i po południu
spotkam się ze Zbyszkiem Jaskiernią, na spotkaniu otrzymam moją nową legitymację PTT. Spotkanie ze
Zbyszkiem przebiegało w miłej atmosferze, ale musiałem się pożegnać, czekała mnie ponowna podróż do
Lublina. Do soboty spędzam czas na wypoczynku i spotkaniach z najbliższymi, wykonuję test przed
wylotem - wynik negatywny i załatwiam niezbędne dokumenty i procedury. Mój urlop, to częste zmienianie
miejsc, podróże - ok. 4950 km przejechane. Wypoczęty, w dobrym humorze wracam 4 września do
Londynu.

Na zdjęciu od lewej: Park Dolny w Szczawnicy i obok zamku w Czorsztynie.
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Na zdjęciu od lewej: Muzeum Obrony Wybrzeża na Helu. Wręczenie legitymacji PTT w Sosnowcu.

Opracowanie i foto: Dariusz Stefaniak

Oddział PTT w Sosnowcu podjął współpracę ze Szkołą Podstawową nr 8 w Sosnowcu
W dniu 11 września 2021 r. Oddział PTT w Sosnowcu zorganizował dla młodzieży klasy 5B z SP nr 8 w
Sosnowcu rajd rowerowy „Szlakiem pogranicza”. W rajdzie uczestniczyli uczniowie i rodzice. Inicjatorem
podjęcia współpracy z SP nr 8 był Prezes Oddziału Tomasz Grabolus. Dla młodzieży przygotowano
upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Sosnowcu.
W latach minionych Oddział PTT w Sosnowcu blisko współpracował z Technikum Energetycznym oraz ze
szkołą Przyzakładowa Huty Buczka. Dobrze się stało, że podjęto ponownie inicjatywę współpracy ze
środowiskiem szkolnym.

Opracowanie i foto: Tomasz Grabolus
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„Lato już odeszło…”, XVI Pożegnanie Lata na …
Wrzesień powoli dobiega końca, w przyrodzie zagościła na dobre jesień ze swoimi kolorami i
chłodniejszymi porankami, a więc na pewno już za nami kolejne, bo już szesnaste „Pożegnanie Lata na
Jasieniu”.
Spotkanie zaplanowane na ostatni weekend tegorocznego lata miało się odbyć, jak co roku
na Polanie Skalne pod Jasieniem. Niestety gościnna do tej pory bacówka pasterska została zamknięta,
a typowo już jesienna, deszczowa, aura nie zachęcała do spędzenia pod „chmurką” trzech dni, trzeba
było przenieść imprezę w inne miejsce. Wybór padł na Polanę Wały oddaloną od Skalnego o 20 minut
spaceru. Polana Wały położona jest pod szczytem Krzystonowa (1012 m n.p.m.), w okresie wakacji na
polanie gości baza namiotowa Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich Katowice i dzięki temu
stoi na tutaj wiata, płaskie miejsce pod rozbicie namiotów, jest blisko do wody i innych „wygód”.
Pierwsi uczestnicy (ekipa świętokrzyska), których nie przestraszyła pogoda zjawili się na Wałach
późnym popołudniem, a ostatni (ExploTeam) już po zmroku. Pogoda niestety nie pozwoliła na
piątkowe posiady przy ognisku i zmuszeni byliśmy skorzystać z gościnności wiaty. Trochę pogaduch,
trochę śpiewów i nie wiadomo kiedy nastała sobota. Mglisty, wilgotny sobotni poranek nieco się
przedłużył, absolutnie nie chciało się wyjść ekipie z ciepłych namiotów i rozpiętych pod wiatą
hamaków. Tradycyjnie sobota upływa bez sztywnego programu. Ktoś poszedł na Mogielicę (1171 m
n.p.m.), ktoś poszedł na Kutrzycę (1058 m n.p.m.) i Jasień (1062 m n.p.m.). ExploTeam niestety
musiał nas opuścić i trawersem wrócili na Przełęcz Przysłopek. Pozostali ogarniali drewno na
popołudniowe ognisko i przygotowanie jakże już tradycyjnego „jasieniowego” bigosu. Popołudnie
udało się spędzić przy ognisku i rozmowach na tematy bardzo różne i nurtujące mniej lub bardziej
poszczególnych uczestników. Część popołudnia, dzięki współczesnej technice łączności i dobremu
zasięgowi sieci telefonicznej, wypełniło nam kibicowanie zmaganiom polskich siatkarzy w
Mistrzostwach Europy. Po meczu pod wiatą zagościły gitary i nasze ulubione piosenki. Noc z soboty na
niedzielę niestety przyniosła obfite opady deszczu, który skutecznie utrudniał sen. Zimny niedzielny
poranek absolutnie nie zachęcał do pozostania na Polanie Wały. Szybkie ogarnięcie naszego biwaku,
spakowanie mokrych namiotów i zejście w dolinę zakończyło już szesnastą edycję Pożegnania.

Opracowanie :Paweł Kosmala. Foto: Archiwum Oddziału PTT Sosnowiec.
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