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PAMIĘTNIK NASZEJ MATKI 

 
 

Zniszczony przez czas, w brązowej płóciennej okładce,        

z górą 500 stronicowy notatnik stał zawsze – odkąd 

sięgamy pamięcią - na półce   z książkami, obok drugiego, 

grubszego w niebieskich okładkach. Pamiętnik naszej 

Matki… Ten drugi był nam lepiej znany; gdy mieliśmy po 

kilkanaście lat matka nasza nieraz sięgała na półkę by 

wieczorami przeczytać nam notatki z naszego dzieciństwa. 

Po pierwszy, brązowy tom sięgała rzadko, przeglądała go 

w świetle nocnej lampki, gdy szliśmy już spać. Dopiero 

później, po wielu latach poświęciliśmy pamiętnikowi dużo 

więcej czasu….. 

Mija właśnie 100 lat  kiedy nasza Matka zaczęła pisać 

swój pamiętnik.  

Los tak zrządził, że to się stało na kilka miesięcy przed 

epokowym wręcz wydarzeniem  jakim było odzyskanie 

przez Polskę niepodległości. Również 100-lecie swojego 

istnienia obchodzi powstały w lipcu 1918 roku  Katolicki 

Uniwersytet Lubelski, na którym studiowała nasza Matka 

tuż po jego powstaniu - w latach 1919-1924.  

I właśnie te wydarzenia sprzed 100 lat, tak ważne dla 

kraju i naszego regionu były wiodącym  tematem 

znaczących fragmentów pamiętnika z tamtych lat i stały 

się inspiracją dla nas do ich  przedstawienia  szerokiej – 



 

8 

mamy taką nadzieję – rzeszy czytelników w 100-lecie ich 

powstania. 

Na tytułowej stronie pamiętnika odręczny wpis : 

Dziennik pierwszy zaczęty dnia 7 maja 1918 roku.  

I motto: W pamiętniku jak w zwierciadle szukaj obrazów 

minionej przeszłości, wspomnień uroczych, porywów 

młodości i niechaj nigdy nie pokryje ich pleśń zapomnienia 

ani przesłoni cień nowego, pełnego szczęścia życia. 

Pamiętać bowiem należy, że droga ku przyszłości wiodła 

przez nieśmiertelną przeszłość.  

 

Pod datą 7 maja 1918 czytamy: 

Któregoś dnia nie mając nic do czytania, wzięłam do ręki 

„Bez dogmatu”
1
. Książkę tę czytałam już kilka razy,          

a jeszcze nigdy nie podobała mi się tak jak teraz. Po 

przeczytaniu jej postanowiłam sobie pisać dziennik. Myśl 

tę w czyn dziś wprowadzam. Jak długo pisać będę  – nie 

wiem. Chciała bym jednak, żebym tak jak Leon Płoszowski 

nie mogła się później obyć bez niego. On będzie moim 

najlepszym przyjacielem, przed nim nie będę miała 

żadnych tajemnic… Nikt nawet nie wie, że zaczęłam pisać 

pamiętnik ... Jak to będzie miło za lat parę przeczytać to, 

co się dzisiaj przeżywa. 

 

Pamiętnik pisany przez 34 lata przetrwał różne, 

niebezpieczne nieraz zakręty historii naszego Kraju i jest 

                                                           
1
 Bez dogmatu, to jedna z nielicznych powieści obyczajowych 

Henryka Sienkiewicza, zwana potocznie dziennikiem Leona 

Płoszowskiego. Jej fabuła była pretekstem do ukazania stanów 

psychicznych bohatera i autoanalizy jego przeżyć – przyp. WM. 
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zapisem spraw przeważnie bardzo osobistych, domowych       

i rodzinnych, ale nie brak na jego kartach również              

i zapisów dotyczących spraw pozadomowych. Refleksji 

spisywanych na gorąco o wydarzeniach widzianych oczami 

młodej, 20 – letniej dziewczyny, z nadziejami i obawami, 

do których nie szczędził okazji ów rok 1918. Pisanych tak 

jak czuła, jak przeżywała – bez dystansu do tego, co działo 

się wokół. Dla współczesnego czytelnika, świadomego 

tysięcy publikacji historycznych, analizujących każdy 

niemal szczegół dni, w których powstawała II 

Rzeczpospolita, swobodnie poruszającego się                   

w ówczesnym układzie sił politycznych i znających 

późniejszy rozwój wydarzeń, zapis z pamiętnika naszej 

matki wydawać się może naiwny, pozbawiony dystansu 

historycznej perspektywy. I dlatego wydaje się, że warto 

przytoczyć dziś, w przededniu 100. rocznicy odzyskania 

niepodległości, te fragmenty pamiętnika, które stanowią 

interesujący, autentyczny opis nastrojów  i nadziei 

związanych z wydarzeniami tamtych lat zwłaszcza, że 

autorką tych słów była mieszanka Lublina, a wydarzenia 

tamtego okresu dotyczą  w dużej mierze naszego miasta … 
 

Tom pierwszy pamiętnika rozpoczyna się 7 maja 1918 r.,      

a kończy 4 lipca 1920 i obok spraw rodzinnych i bardzo 

osobistych przeżyć dorastającej dziewczyny, obejmuje 

zapiski dotyczące wypadków lubelskich w okresie 

narodzin niepodległej Polski, powstania w Lublinie 

Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej z Ignacym 

Daszyńskim na czele, a następnie – życia miasta oraz kraju 

w pierwszych miesiącach niepodległości i walki o granice 
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państwa. Pod koniec tomu pojawiają się pierwsze zapiski 

dotyczące studiów Jadwigi Orłowskiej, które rozpoczęła    

w 1919 roku na wydziale prawa i nauk społecznych          

w  Uniwersytecie Lubelskim. 

Tom drugi sięga od połowy 1920 aż po 1952 rok. 

Znalazły się w nim obszerne notatki związane ze studiami                 

w Uniwersytecie Lubelskim, z czasów przeżywanej              

w Lublinie wojny 1920 roku, okresu międzywojennego, 

drugiej wojny światowej i pierwszych dni po wyzwoleniu. 

Powstała w ten sposób swoista kronika rodzinna, 

umiejscowiona na tle najnowszej historii Lublina,              

a spisana   w dwóch ogromnych tomach, liczących tysiąc 

dwieście stron rękopisu. 
       

Autorką pamiętnika jest Jadwiga Orłowska, urodzona        

w 1898 roku w rosyjskiej Ufie skąd po przedwczesnej 

śmierci ojca, nauczyciela matematyki w rosyjskim 

gimnazjum, wraca z rodziną do Lublina. Jest najmłodszą   

z trzech sióstr obok Haliny, późniejszej żony Józefa 

Piechoty, prezydenta Lublina w latach trzydziestych ub. 

wieku oraz Wandy, niezamężnej do końca życia.  

Jadwiga, dla najbliższych Jadźka, podejmuje naukę           

w Gimnazjum Handlowym Żeńskim zasłużonego 

lubelskiego pedagoga Władysława Kunickiego
2
 przy ul. 

                                                           
2
 Gimnazjum Handlowe Żeńskie W. Kunickiego (Narutowicza 37/39) 

W 1911 roku Władysław Kunicki sprzedał rodzinny majątek pod 

Żytomierzem i w 1912 roku zakupił w Lublinie dom i wyposażenie do 

szkoły żeńskiej. W realizacji jego planów pomogła mu siostra, pani Józefa 

Kunicka, również nauczycielka. W ten sposób przy ulicy 

Namiestnikowskiej 37/39 powstała prywatna, 7-klasowa Szkoła 

Handlowa Władysława Kunickiego – przyp. SD. 
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Namiestnikowskiej 37 (dziś: G. Narutowicza). 
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Praca w urzędzie austriackim (1915-1918). 

 Pierwsza z prawej: J. Orłowska.  

 

W roku 1915 kończy szkołę i w wieku 17 lat podejmuje 

pierwszą pracę w jednym z biur administracji austriackiej.  

 Był to prawdopodobnie odpowiednik dawnego rosyjskiego 

zarządu Guberni Lubelskiej. Gorąco przeżyła wkroczenie 

do Lublina ułanów Beliny z orłem na wysokich 
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czworograniastych czapkach oraz okres stacjonowania         

w Lublinie wojsk i instytucji legionowych. W 1915 roku 

wolna Polska jawiła się jeszcze jako marzenie. 
 

 
 

 

Ułani Beliny-Prażmowskiego. 
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Wkroczenie wojsk legionowych do Lublina (Plac Litewski)  

 w sierpniu 1915 r. 
  

Trzy lata później i to marzenie  zaczęło się z dnia na dzień 

przekształcać w rzeczywistość. Właśnie tutaj, w Lublinie.  

 Być może Jadwiga Orłowska wówczas związała się          

z którąś z organizacji niepodległościowych z kręgu 

Piłsudskiego, choć nie wspomina o tym na kartach swojego 

pamiętnika. Można się tylko domyślać takich związków        

z ruchem niepodległościowym z uwagi na fakt, że                

w listopadzie 1918 roku jako dwudziestoletnia panna 

trafiła do pracy w biurze Sztabu Generalnego Wojsk 

Polskich  w Lublinie
3
 i przez jej ręce przechodziły ważne 

wojskowe i rządowe dokumenty. 
 

                                                           
3
 Biuro Sztabu Generalnego Wojsk Polskich mieściło się w Pałacu 

Lubomirskich na Placu Litewskim – przyp. SD. 
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Z dalszych zapisów dowiadujemy się jak młodą 

dziewczynę cechuje bezgraniczny entuzjazm wobec 

Sprawy oraz jak w bardzo wielu przypadkach także wśród 

jej rówieśników - równie bezgraniczne zaufanie i podziw 

dla Józefa Piłsudskiego, uwielbianego Dziadka, choć nie 

zawsze zgadzała się z jego późniejszą polityką. I w tej 

mierze jest pamiętnik naszej matki – przy całym 

krytycyzmie i ostrości spojrzenia na świat - przyczynkiem 

do poznania stanu ducha i patriotycznych uniesień 

znacznej części polskiej młodzieży u progu nadciągającej 

niepodległości. 
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Pałac Lubomirskich zwany poradziwiłłowskim na Placu Litewskim  to 

miejsce ważne historycznie. To tu, 7 listopada 1918 r. obradował 

Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Od lat 60. XIX wieku 

urzędował tu i mieszkał gubernator. W trakcie I wojny światowej rządziło   

w nim wojsko – przyp. SD. 

 
 

Nie ziściły się jednak marzenia naszej Matki, że będzie 

mogła pracować w pobliżu Dziadka. Pozostała  w Lublinie, 

wstąpiła na nowo otwarty w 1918 roku Uniwersytet 
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Lubelski i – pracując równocześnie jako urzędniczka 

Syndykatu Lubelskiego 

  

 
Obecny wygląd budynku d. Syndykatu Rolniczego przy skrzyżowaniu 

ul. Krakowskie Przedmieście z ul. Szopena.  

 

- skończyła studia prawnicze uzyskując dyplom 

Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie, bowiem 

Uniwersytet Lubelski nie miał jeszcze w tym  czasie 

pełnych praw. Podczas studiów działała w uczelnianych 

organizacjach młodzieżowych i harcerstwie
4
, co miało 

szczególne znaczenie podczas wojny 1920 roku. Była 

zawsze niezwykle aktywna i obok pracy zawodowej, 

obowiązków rodzinnych i społecznych znajdowała jeszcze 

czas na turystykę (uczestniczyła m.in. w kilku 

                                                           
4
 W 1911 wstępuje do I Żeńskiej (konspiracyjnej) drużyny Skautowej im. E. 

Plater (drużynę założyła na przełomie lat 1911-1912 Mirosława 

Kuncewicz) przy Żeńskiej Szkole Handlowej Władysława Kunickiego.  

W l. 1923-1924 pełniła funkcję sekretarki Żeńskiej Komendy Chorągwi 

ZHP w Lublinie. Źródło: S. i H. Dąbrowscy Harcerski Lublin…, s. 47. 
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wycieczkach po polskich Tatrach), sport (w 1931 r., była 

mistrzynią Lublina w tenisie), jeździła na nartach                

i łyżwach. 

          

Turniej tenisowy ogólny W.K.S. Unji           

o Mistrzostwo Lublina 17-20.IX.1931 r. 

Nagroda I za grę pojedynczą pań. Dar 

D.O.K. II. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadwiga Machowa        

z mężem Józefem i ze 

szwagrem Józefem 

Piechotą ok. 1935 r. 
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Pojawiło się również zupełnie nowe – jak na ówczesne 

czasy -  hobby:  fotografia. 

Pod datą 10 maja 1928 roku tak pisze: Drugim, bardziej 

żywym moim pamiętnikiem jest album moich fotografii.  

Jeszcze w 1925 roku kupiłam aparat fotograficzny i dość 

dużo fotografuję. Lubię bardzo te moje fotografie, mam 

bowiem z nimi związanych bardzo dużo wspomnień .  

Od siebie dodamy, że obaj – od naszych urodzin, do 

okresu młodzieńczego - byliśmy dla naszej Matki stałymi 

obiektami do fotografowania, czego efektem jest 8 

(słownie: osiem!) wielostronicowych albumów, 

zawierających setki czarno-białych fotografii. 

Towarzysza życia znalazła 

dość późno. Jej ślub                

z działaczem lubelskiej 

spółdzielczości, absolwentem 

wydziału nauk społeczno-

ekonomicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego kpt. rez. 

Józefem Machem, aktywnym 

działaczem Drużyn 

Bartoszowych i legionistą, 

odbył się   w 1935 roku i w 

tym samym roku zamieszkali 

we własnym wygodnym mieszkaniu spółdzielni „Spółdom” 

przy ul. Wieniawskiej 6, której to Spółdzielni Jadwiga 

Orłowska była członkiem założycielem. W styczniu 1936 

roku urodził się syn Jacek, a we wrześniu 1937 drugi syn  - 

Wojciech. 
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Machówka, dnia 28 maja 1938 rok. Jacek 2 lata, 3 miesiące,  

29 dni; Wojtuś 8 miesięcy, 22 dni. Foto: Jadwiga Mach.  

 

W ostatnich przedwojennych latach sytuacja rodzinna        

i finansowa Jadwigi Orłowskiej - Machowej wydała się już 

pewna i ustabilizowana. Dochodziła do tego osobista 

satysfakcja zawodowa dawnej Orłowskiej: po latach pracy     

w Syndykacie Lubelskim doszła tam do odpowiedzialnego 

stanowiska kierownika działu handlowego. Prowadziła 

także administrację lubelskiego hotelu Victoria.  

Wszystko to zawaliło się 1 września 1939 roku.            

A potem przyszły lata okupacji. Zmobilizowany w 1939 

roku kpt. rez. Józef Mach wrócił wprawdzie szczęśliwie            

z kampanii wrześniowej, ale 10 kwietnia 1940 roku zmarł 

niespodziewanie na atak serca. 
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Ostatni raz Jadwiga Machowa sięgnęła do pamiętnika 

28 września 1952 roku, zapisując swoje wrażenia związane 

z ukończeniem przez starszego syna Jacka liceum              

i wyborem przez niego kierunku studiów. 

Z pracą rozstała się w wieku 71 lat, kiedy zdecydowała 

się przejść na emeryturę w 1968 roku. Zmarła 3 lata 

później i jest pochowana obok męża na cmentarzu przy 

ulicy Lipowej. 
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Pierwsze dni II Rzeczypospolitej - kalendarium: 

 

07.XI.1918 - Powstaje w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy 

Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na 

czele. 

10.XI.1918 - Z więzienia w Magdeburgu powraca do         

Warszawy Józef Piłsudski.                        

11.XI.1918 - Rada Regencyjna przekazuje władzę wojskową         

i naczelne dowództwo J. Piłsudskiemu. 

14.XI.1918 - Rozwiązanie Rady Regencyjnej, przekazanie     

całej władzy Piłsudskiemu, który powierza I.       

Daszyńskiemu misję utworzenia nowego rządu. 

18.XI.1918 - Daszyński rezygnuje z misji utworzenia gabinetu, 

Jędrzej Moraczewski tworzy nowy rząd. 

22.XI.1918 - Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej 

Republiki Polskiej powierza Piłsudskiemu funkcję 

tymczasowego naczelnika państwa, najwyższej 

władzy do czasu zwołania Sejmu Ustawo-

dawczego. 

04.I.1919 - Nieudany zamach prawicowy na rząd Jędrzeja 

Moraczewskiego. 

26.I.1919 - Wybory do Sejmu Ustawodawczego II Rzeczy-

pospolitej. 
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U PROGU II RZECZYPOSPOLITEJ 

 

Pierwszych kilkadziesiąt stron pamiętnika to głównie 

sprawy rodzinne, z których na plan pierwszy wybijają się 

ciężkie warunki ekonomiczne w jakich żyje rodzina,          

a także zaręczyny i zbliżający się termin ślubu starszej 

siostry – Haliny. Nie brak również informacji                    

o spotkaniach z koleżankami z dawnej szkoły, wyjazdów 

na urlop (najczęściej do Niezabitowa) czy do Warszawy.  
 

Pod datą 10 sierpnia 1918 roku Jadwiga Orłowska pisze: 
 

 ... deszcz od miesiąca leje bez przerwy. Zbiory, które 

zapowiadały się tak dobrze zginęły. Ja tak strasznie boję 

się zimy. Co my będziemy robiły, jak sobie damy radę. Gdy 

tylko pomyślę o koniecznych zapasach mąki, kartofli          

i węgla i gdy obliczę, że na to potrzeba około 2 tysięcy 

koron, to skąd my weźmiemy. Prócz długu (kilkaset koron) 

nie mamy nic. A wszystko tak szalenie drogie, a nasze 

dochody prawie nie zwiększyły się. 
  

26/9/1918       

Cały prawie dzień siedzę w biurze ze stenografią, do której 

po raz drugi zabrałam się. Co chwila spoglądam na 

zegarek ile minut przeszło i jak daleko jeszcze do 12, lub 6. 



 

24 

Nieznośnie meczące to biuro, a teraz dołożyli jeszcze 1,5 

godziny. Coraz więcej żałuję biura przemysłowców   i coraz 

mniej nadziei na przeniesienie się tam. Siedź teraz w tym 

wstrętnym biurze i wysilaj się na wynalezienie sobie 

jakiejkolwiek roboty byle zabić czas, byle prędzej on 

przeszedł. To nie życie takie, to wegetacja i to marna 

wegetacja. Ja żyć tak dłużej nie mogę. Ja ciągle czegoś 

pragnę, ciągle czuję iż brak mi czegoś; taki smutek jakiś 

ogarnia mnie całą. Cała moja istota zmierza do czegoś 

innego, do celu jakiegoś, który widzę w dali, a którego 

uchwycić niestety nie mogę. 
 

Na żadnej z dotychczasowych 127 kart swojego 

pamiętnika Jadwiga Orłowska nie porusza tematów 

politycznych. Aż do… 
         

14/10/1918  

Co za nadzwyczajne rzeczy dzieją się na świecie  - zapisuje 

Jadźka Orłowska pod tą datą: 

Niemcy w ciągu ostatnich dni tak zostali pobici, że 

zgadzają się na wszystkie propozycje koalicji. Pokój, 

nareszcie upragniony, oczekiwany nadchodzi. I dla nas 

zbliża się dzień wyzwolenia. Jeszcze przed dwoma 

tygodniami zdawało się, że potęga niemiecka jest 

niewzruszona, że nic nie zdoła skruszyć ich, gdy raptem jak 

grom uderzyła wiadomość o zupełnym rozbiciu Niemiec i o 

tym, że sprawa Polski dziś stała się aktualna w całej 

Europie i Ameryce. Najmniejsze dziecko dziś politykuje      

i zastanawia się, kto będzie Prezydentem 

Rzeczypospolitej… Niemcy dopiero teraz zaczynają liczyć 

się z nami. Zgadzają się na wszystkie żądania Rady 
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Regencyjnej! 

Dlaczego jednak ja nie wierzę, że będzie wszystko 

dobrze, nie cieszę się jeszcze, gdyż boję się, że jest to tylko 

snem lub bańką mydlaną, która za lada podmuchem 

prysnąć może. Ja nie wierzę w zgodę Polaków, nie zdaje mi 

się, żeby mógł być jednolity, silny Polski Rząd. Daj Boże, 

żebym jak najprędzej zmieniła to przekonanie, gdyż mnie 

samej było by z tym lepiej… 

 

 A w dzień później:       

15/10/1918    

Wolni, wolni jesteśmy. A więc to prawda, to nie sen, tylko 

tak jest. Wybiła więc i dla nas nareszcie godzina 

oswobodzenia naszego. Polska zmartwychwstaje  –  z ust 

do ust słyszy się powtarzaną wieść radosną. Ja dziś 

zaczynam wierzyć w przyszłość Polski i czuję dziś, że Ją 

nareszcie mieć będziemy. O jakże dumną jestem z tego żem 

Polką! 

O godzinie 10-ej u Wizytek było prześliczne 

półtoragodzinne nabożeństwo, bardzo uroczyste ze 

śpiewami solowymi i cudną muzyką. Po nabożeństwie ks. 

Władziński
5
 miał kazanie. Jak zwykle mówił bardzo ładnie 

i śmiało. Raz po raz spadały z ambony słowa mniej miłe 

dla czułego ucha „naszych przyjacieli”. Pozbędziemy się 

prędko naszych złoczyńców - zakończył Ksiądz. Później, 

przy prześlicznej muzyce zaśpiewaliśmy „Boże coś 

Polskę”. I znów, jak przed dwoma laty, ogarnęło mnie 

takie jakieś dziwne uczucie, uczucie cichej wewnętrznej 

                                                           
5
 Ksiądz kanonik Jan Władziński (1861-1935) twórca muzeum                  

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim – przyp. SD. 
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dumy, że jestem Polką, że jestem córką tej biednej, 

ukochanej ziemi. 
 

 
 

Po kościele poszliśmy całą grupą na Plac Katedralny skąd 

miał uformować się pochód by przejść ulicami miasta. Pod 

ogrodem przemawiali przedstawiciele rożnych part ii, 

wojsk itd. Mowy wszystkie były ładne i „jędrne”. 

Przemawiano w duchu jedności, wszyscy byli za zgodą,     
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a przeciw rewolucji. Jeden z mówców podał projekt 

wybrania delegacji, która miałaby natychmiast udać się do 

Gubernatora z żądaniem natychmiastowego wypuszczenia 

wszystkich politycznych więźniów ze wszystkich miast 

Królestwa. Tłum czekał pod pałacem Gubernatora na 

wynik delegacji. Po krótkim oczekiwaniu delegacja 

powróciła przynosząc dobrą wiadomość. Gubernator 

obiecał wypuścić na wolność jeszcze dziś o godzinie          

5 wszystkich więźniów. Muzyka zagrała raz jeszcze pieśni 

polskie narodowe i rozeszliśmy się unosząc w duszy miłe 

wspomnienia dnia dzisiejszego. Każdy z okrzykiem na 

cześć  
 

WOLNEJ, ZJEDNOCZONEJ POLSKI !!! 
 

27/10/1918    

Dziś dostałam propozycję zmiany posady austriackiej na 

rządową polską. Nie jest to jeszcze nic konkretnego, ale już 

cieszę się strasznie. 

Wczoraj byłam na wiecu politycznym urządzanym przez 

Koło Międzypartyjne, które zawsze stało na takim 

stanowisku, na jakim dziś wszyscy stoją – że interesy 

Polski muszą być związane z interesami Koalicji. 

Zarzucano lewicy, że często psuła zamiary, a nieraz i czyny 

prawicy. W odpowiedzi na te zarzuty, jeden z Piłsudczyków 

bardzo jaskrawą dal odpowiedź: trudno na początku było 

przewidzieć, kto z nas błądził, a kto idzie prawą drogą. 

Właściwie żadna z partii nie oczekiwała takiego końca jaki 

jest. Jedni twierdzili, że zwycięży Koalicja, a zatem            

i Rosja, a więc interesy Polski powinny być z nią związane, 

inni zaś uważali, że państwa Centralne będą zwycięzcami, 
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a więc z nimi należy iść ręka w rękę. Nie wygrała ani 

Rosja, ani Niemcy. Pobito najpierw Rosję, a potem 

Niemcy. Koniec dla nas taki jest najlepszy. I dlatego dziś 

nie powinno być najmniejszych starć, gdyż samo przez się 

sprzeczności upadły. Nie bądźmy jednak zaślepieni i nie 

liczmy na niczyją pomoc, tylko na własne siły. Dziś, żeby 

zapanowała jedność i zgoda, na czele Rządu muszą stać 

ludzie, którzy są czyści względem Narodu. 

Pod koniec wiecu zabrała głos Pani Studnicka. Po raz 

pierwszy kobieta wystąpiła z przemówieniem i trzeba jej 

przyznać słuszność, że uratowała nasz honor niewieści. 

Przypomniała o tak ważnej sprawie. O wschodniej części 

Rzeczypospolitej – o Wilnie, gdzie Komitet Narodowy na 

Litwie zwrócił się z oświadczeniem, że deklaruje się za 

Unią, za złączeniem ziem swoich z Polską. 
 

3/11/1918   

A więc to prawda, że wybiła nasza godzina. Od wczoraj 

żyje się i czuje inaczej. Wczoraj odbyła się przysięga 

wszystkich wojskowych Polaków – legionistów, byłych 

oficerów austriackich i innych wojskowych organizacji. 

Mimo strasznej pogody cały Lublin wyruszył na plac 

Katedralny, by być świadkiem przysięgi Wojska Polskiego. 

Dziś ruch w mieście ogromny. Wszystkie magazyny 

wojskowe w rękach polskich. Samochodami jeżdżą Polacy. 

Ale wieści okropne ze Wschodniej Galicji, zajęcie Lwowa, 

Stryja, Kowla i Przemyśla przez Rusinów uwagę wszystkich 

przykuwa. Dlaczego my w chwili gdy powinniśmy stanąć 

do czynnej i otwartej walki z wrogiem, my nie jesteśmy 

przygotowani i musimy się dopiero organizować… Gdyby 
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był choć Piłsudski. On jeden ma siłę, on jeden potrafiłby 

wzbudzać karność i jedność w wojsku. Dlaczego Polacy nie 

potrafią oswobodzić tego najlepszego z ludzi! Jakżeż oni 

chcą dokonać tak wielkiego dzieła, gdy nie mają siły i nie 

mogą zdobyć się na uwolnienie Piłsudskiego. 
 

4/11/1918    

Trudno sobie wyobrazić, co za szalone zmiany w ciągu 

jednego dnia. W sobotę wieczorem nikt nie spodziewał się 

jeszcze niczego, gdy nagle w niedzielę nie Wojsko Polskie, 

nie POW, tylko dzieci, chłopcy 10-15 letni pozajmowali 

gmachy i magazyny rządowe. I koleje i poczta już od dziś 

jest w naszym ręku. Po raz pierwszy dopiero czułam co 

znaczy pracować dla siebie… 

Od niedzieli rąk nie czuję od pisania na maszynie. 

Jestem przydzielona do Naczelnego Dowództwa Wojsk 

Polskich w Lublinie. Setki rozkazów przechodzą przez moje 

ręce. W biurze siedzę do 6 wieczór chwili wolnej nie 

mając. Pracuję razem z pułkownikiem Śmigłym i majorem 

Bukackim
6
. 

                                                           
6 Stanisław Seweryn Burhardt-Bukacki (ur. 8 stycznia 1890 w Cannes 

we Francji, s. Jana Kazimierza, powstańca styczniowego i Salomei Otylli 

z Dębkowskich. Był wnukiem powstańca listopadowego,  zm. 6 czerwca 

1942 w Edynburgu) – gen. Dyw. Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej    

i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Uczęszczał do Gimn. Gustawa 

Kośmińskiego w Częstochowie, a nast. rozpoczął studia na Politechnice 

Lwowskiej.  Od 1906 brał udział w ruchu niepodległościowym. Należał 

do „Sokoła”, Związku Walki Czynnej, Związku Strzeleckiego i Polskich 

Drużyn Strzeleckich. Po wybuchu I wojny światowej w Legionach. D-dca 

II plut. I komp. kadrowej. Służył w 1 i 5 Pułku Piechoty 

Legionów dowodząc kompanią, batalionem i pułkiem. Po kryzysie 

przysięgowym internowany w Beniaminowie. W październiku 1918 

mianowany k-ndantem POW terenów okupowanych przez armię 



 

30 

 

        
     E. Śmigły-Rydz                     S. Burhardt-Bukacki 

 

Jaki jest straszny chaos i nieład trudno sobie wyobrazić, 

kiedy to wszystko dojdzie do porządku. Dużo mam do 

napisania, lecz tak jestem zmęczona i jest już bardzo 

późno, zostawię więc na jutro, jeśli będę miała czas… 
 

                                                                                                                           
austriacką. 16 listopada 1918 został szefem Sztabu Dowództwa Okręgu 

Generalnego „Lublin”. Tydzień później przeniesiony do Warszawy na 

równorzędne stanowisko w Dowództwie Okręgu Generalnego 

„Warszawa” – przyp. SD. 
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Wojsko Polskie na Placu Litewskim w Lublinie. Listopad 1918 r.  

 

7/11/1918   

Nie pisałam parę dni, a tyle jest 

do napisania… Cała jestem 

pochłonięta polityką. Znów 

wracają czasy z 1915 roku. 

Znów ulicami miasta kroczy 

nasze wojsko, polskie wojsko. 

Każdy dzień przynosi nowe 

niespodzianki. Już nie ma Rady 

Regencyjnej. Dziś ogłoszony został Tymczasowy Ludowy 

Rząd Republiki Polskiej
7
. W skład tego Rządu weszli ludzie 

                                                           
7
 Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej – znany również jako 

rząd Ignacego Daszyńskiego, lub rząd lubelski – został utworzony               

w Lublinie, w nocy z 6 na 7 listopada 1918 r. Siedzibą rządu stał się pałac 

Lubomirskich. Tu też miało miejsce jego pierwsze posiedzenie. 
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prawie wszyscy znani i bardzo zdolni. Rydz-Śmigły jako 

zastępca Piłsudskiego stoi na czele Armii. Młodzież 

masowo zapisuje się do wojska. Dotychczas wszyscy 

poddali się nowemu Rządowi. Daj Boże, aby choć utrzymał 

się. 

Ja od paru dni pracuję w Sztabie Generalnym 

Dowództwa Wojsk Polskich w Lublinie. Roboty mam dużo, 

ale i zadowolenia też. Cały dzień siedzę w tym biurze          

i piszę rozkazy polskie. Jestem obecnie najlepiej                 

i najwcześniej poinformowana o wszystkich sprawach tak 

bardzo mnie obchodzących. Dziś gdy byłam na przysiędze, 

gdy wszyscy żołnierze przysięgli, gdy jeden wspólny, 

ogromny, potężny wydali okrzyk na cześć Piłsudskiego        

i Rydza-Śmigłego znów tak dziwnie zrobiło mi się. 

Ogarnęło mnie uczucie jednocześnie ogromnej radości ale 

i obawy. Czy Rząd ten podoła swemu zadaniu i czy godnie 

wytrwa na swym stanowisku. Dobrze, że choć na czele 

Wojsk stoi Rydz-Śmigły. To cień Piłsudskiego, jak się 

wyraził jeden z b. oficerów austriackich. W biurze ciągle 

go widuję i majora Burchardt - Bukackiego. 
 

11/11/1918    

Dziadek przyjechał! Słychać wszędzie głosy radosne. 

Komendant Piłsudski, nasz „Dziadek” jest już nareszcie 

wolny, nareszcie znów razem z nami będzie pracować,       

a właściwie przewodzić nam będzie. Jest to jedyny 

człowiek, w którego potęgę bezgranicznie wierzę i wierzę, 

że on jest jedynym człowiekiem, który doprowadzi do celu. 

                                                                                                                           
Dwunastego listopada Ignacy Daszyński przekazał władzę Józefowi 

Piłsudskiemu.  
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Jest już w Warszawie, a za parę dni przyjedzie do Lublina. 

Zobaczę go z bliska, a może nawet będę pracowała trochę 

z nim… 

Obserwuje się szalony zapał do wojska. Wszystkie 

wyższe uczelnie są rozpuszczone, młodzież masowo 

wstępuje do wojska. Wczoraj przyjechało do Lublina 600 

studentów, wszyscy zapisali się do wojska! 

Muszę parę słów poświęcić Lwowowi. Lwów został 

zajęty przez Rusinów natychmiast po wyjściu wojsk 

austriackich. Straszne podobno były walki na ulicach 

Lwowa. Nie tylko młodzież. Ale i dzieci, kobiety i starcy 

walczyli z kijami i pięściami przeciwko karabinom 

maszynowym i armatom. Jak lwy walczyły lwowskie dzieci. 

Błagają   o pomoc. Pół Lwowa zdobyli i ledwo utrzymać go 

mogą. Dziś szczęśliwie wyszło już trochę wojska do 

Lwowa. Może go uratują… 

Daliśmy już dużo, damy jeszcze więcej, żałować niczego 

nie będziemy, tylko zgody, zgody nam trzeba, a wtedy 

praktycznie Polska będzie. Ale u nas tak trudno o tę zgodę. 

Niby wszyscy nawołują do niej, ale nikt nie chce ze swego 

ustąpić i stąd ta ciągła niezgoda i brak jedności. Nam 

trzeba Rządu. Rządu silnego, bezpartyjnego, trzeba nam 

ludzi bardzo taktownych, rozumnych. Wszystko możemy 

stworzyć, bo siły są, tylko ten brak zgody… 
 

15/11/1918   

Piłsudski razem z nami, Naród z Piłsudskim, Piłsudski         

z Narodem! Ciągle słyszy się te i tym podobne zdania. 

Wczoraj w biurze Pułkownik Burchardt dał mi do 

przepisania własnoręczną odezwę Piłsudskiego do 
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żołnierzy. Dał mi ją mówiąc: „od pół godziny czekam na 

panią, nikomu nie chciałem robić tej przyjemności i dać do 

przepisania pierwszego rozkazu Komendanta. Niech pani 

patrzy – to jest własnoręczny podpis Komendanta” i przy 

tych słowach łzy wielkie jak groch padły na podpis 

Dziadka. Była to bardzo miła  i wzruszająca chwila. Ja tak 

bardzo wierzę w Piłsudskiego… 

Ogólne nasze położenie jest okropne. Walki                   

z Ukraińcami, brak zupełnie ludzi do wysłania na pomoc. 

Cieszę się, że pracuję  w wojskowym biurze; przynajmniej 

wiem, że choć trochę pracuję dla dobra Ojczyzny. Tylko ta 

niezgoda, ten brak jedności gnębi mnie i odstrasza od 

wszystkiego. 
 
PIERWSZY ROZKAZ DO WOJSKA POLSKIEGO 
 

Rozkaz poniżej podany jest pierwszym rozkazem 

Piłsudskiego w charakterze 

Naczelnego Wodza. Żołnierze     

i oficerowie różnorakich 

formacyj wojskowych polskich 

powstawały w okresie wojny 

światowej, miały zlać się w jedną 

armię polską. Istniały między 

nimi niechęci. Sam obóz 

legionowy rozdarty był ostrymi 

waśniami. 

Potrzeba usunięcia tarć to 

geneza pierwszej części rozkazu. 

Namiętności chwili                

w społeczeństwie polskim były 

bardzo ostre. Obawa, by nie 

przedostały się one do szeregów 

wojskowych, podyktowała Piłsudskiemu drugą część 

rozkazu. 
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Żołnierze!  

Obejmuję nad Wami komendę w chwili, gdy serce                

w każdym Polaku bije silniej i żywiej. Z Wami razem przeżywam 

wzruszenie tej godziny dziejowej, z Wami razem ślubuję życie     

i krew swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia jej 

Obywateli.    

Żołnierze! W ciągu wojny światowej w różnych miejscach      

i warunkach tworzyły się próby formacyj wojskowych polskich. 

Przy kalectwie – zdawało się -  nieuleczalnym naszego Narodu 

próby nawet, gdy były szczytne i bohaterskie, były                      

z konieczności karle i jednostronne. Pozostałością tych 

stosunków niejednolitość szkodliwa wojsku. Liczę na to, że 

każdy z Was potrafi siebie przezwyciężyć i zdobędzie się na 

wysiłek dla usunięcia różnic, tarć, klik  i zaścianków w wojsku, 

dla szybkiego wytworzenia poczucia koleżeństwa i ułatwienia 

pracy. 

Żołnierze! Cały nasz Naród staje teraz przed zagadnieniami, 

które rozwiązać będzie mógł tylko przy nadzwyczajnym wysiłku           

i naprężeniu swej siły i woli. W swoim zakresie zagadnienia te 

stają i przed nami. Rozwiązać je będzie nam tym trudniej, że 

twarda nasza służba nakłada. Zarówno w najradośniejszych jak 

i najcięższych chwilach żołnierz musi być opanowanym              

i zrównoważonym, zdolnym do wykonania swego zadania         

w porządku i dokładnie. Wykroczenia pod tym względem są tym 

łatwiejsze, gdy wszystko dokoła w tej podniecającej chwili nie 

ma tych dodatkowych ciężarów, jakie zawsze niesie na sobie 

żołnierz. 

 Chciałbym, abym pod tym względem nie potrzebował robić 

Wam wyrzutów i abym mógł, zdając sobie sprawę ze swych 

czynności przed narodem, powiedzieć sumiennie o sobie i o 

Was, że byliśmy nie tylko pierwszymi, ale i dobrymi żołnierzami 

zmartwychwstałej Polski. 

 Rozkaz ten przeczytać przed frontem podwładnych mi 

oddziałów. 

                                                         Józef Piłsudski 

Warszawa, dn. 12-go listopada 1918 r.
8
 

                                                           
8
 Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego,  Warszawa 1937, T.V, s.16. 
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20/11/1918    

Lwów, Lwów… wszyscy dzisiaj tylko ten jeden wyraz 

powtarzają. Boże, co za okropności dzieją się we Lwowie. 

Jakich cudów dokonuje ta garstka młodzieży, dzieci 

prawie, utrzymująca Lwów do tej pory. Głodni, obdarci, 

bez pomocy walczą i wierzą, że pomoc nadejdzie. A my 

wiecujemy, radzimy, stwarzamy urzędy, zamiast iść 

walczyć z nimi o Lwów krwią swoją… 

Dziś odbył się wiec kobiet polskich, wiec bezpartyjny, 

wiec na który przybyło parę tysięcy kobiet wszystkich 

stanów. Postanowiłyśmy wysłać delegację do Dowództwa 

WP z żądaniem wysłania natychmiastowej pomocy. Dziś 

garstka ludzi (600 osób) poszła na pomoc Lwowa, ale cóż 

to znaczy. Ta garstka nie obroni Lwowa, tak trzeba więcej 

pomocy ludzkiej i żywnościowej. O Boże, dach płonie nad 

naszą głową, a my wiecujemy kto i jak ma ratować 

Ojczyznę, zamiast brać wiadra do rąk i po wodę lecieć…  

 

*  *  * 

 Jak wiadomo  Piłsudski nie przystąpił do rządu Ignacego 

Daszyńskiego. Powołał wkrótce do życia rząd całkowicie 

sobie podległy kierowany przez Jędrzeja Moraczewskiego. 

Nie był też Dziadek zachwycony uczestnictwem  

Śmigłego-Rydza w Rządzie Lubelskim, czemu podobno we 

właściwy sobie sposób miał dać wyraz. 
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Jadwiga Orłowska (pierwsza z prawej) wśród kierownictwa                

i pracowników Syndykatu Rolniczego w Lublinie (1918 -1919). 
 

29/11/1918    

Jutro ostatni dzień pracy w moim ukochanym biurze, 

przechodzę do pracy  w Syndykacie
9
. Nigdy żadnego biura 

ani zajęcia tak szalenie nie lubiłam jak to, ale presja  

rodziny była ogromna. Uważają, że nie wypada aby taka 

„młoda panienka” pracowała w wojskowym biurze. Ale jak 

trzy lata temu szłam do pracy również w wojskowym biurze   

i w dodatku austriackim nie liczono się z tym, że jeszcze 

„młodsza panienka” tam nie powinna pracować! 
 

9/12/1918    

Mam nowy projekt, który na razie bardzo mnie zajmuje. 

Chcę zapisać się na nowy uniwersytet w Lublinie… 

                                                           
9
 Lubelski Syndykat Rolniczy Sp. Akc. Lublin, ul. Krak. Przedmieście 64 

– przyp. SD. 



 

39 

24/12/1918    

Wigilia. Ostatnie przygotowania do niej, nakrywanie do 

stołu, ruch i gwałt jak zwykle przed Wigilią w domu. 

Pierwsze Święta w wolnej Polsce i znów przypomina mi się 

rok 1915, kiedyśmy dla żołnierzy – legionistów pakowały 

„gwiazdkę” i razem z nimi przeżywały Święta. 

Tak strasznie mi przykro, tak źle mówią teraz                

o Piłsudskim, ja jednak tak niezachwianie wierzę w jego 

siłę, w jego potęgę uczuć, że ani trochę wiara moja            

w niego nie osłabła. 
 

30/12/1918    

Byłam wczoraj na wiecu urządzanym przez nasz Związek 

Pracowników Biurowych
10

. Wiec był szalenie burzliwy, nie 

doszło do żadnej rezolucji i ostatecznie rozwiązano. Już 

nie mówi się o zgodzie i jedności, ale naprawdę czy można 

mieć jakąkolwiek nadzieję, gdy Polak do Polaka mówi: 

„My chcemy być i będziemy grabarzami swojej Ojczyzny     

i braci, którzy razem z nami nie będą tego robić!”  

Więc Kraj nasz już prawie i tak w gruzach leżący do 

reszty zburzyć chcą! 
 

31/12/1918    

Kończy się rok stary, dziś ostatni dzień. Nie żałuję go. 

Dobrze, że minął, ciężki był bardzo. Nie chcę myśleć jaki 

będzie ten nowy ale mam nadzieję – nadzieję, która 

zawiodła mnie tyle razy. Mam ją jednak i chcę wierzyć, że 

będzie lepszy. Nie tylko dla nas osobiście, ale przede 
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 Polski Związek Pracowników Biurowych w Lublinie, założony w 1918 

r. Statut: biblioteka UMCS – przyp. SD. 
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wszystkim dla kraju naszego. Kończę, bo Józek Piechota
11

 

chce mi napisać parę słów: 
 

 

 „Sylwester, wieczór roku 

1918. Smutne zapowiedzi 

polityczne każą mniemać, iż 

nowy 1919 rok będzie pełen 

udręczeń. Złe, a raczej 

ponure myśli cisną się do 

głowy i nasuwają szereg 

przykrych refleksji. 

Najgorętsze pragnienia 

spotykają się                         

z niepokonanymi zda się 

trudnościami (…). Dla mnie 

to ostatni zapewne 

Sylwester kawalerski. 

Kończę rok nastrojony 

smutnie, z tęsknotą za 

lepszym jutrem. Bodaj by złe przeczucia zawiodły     

i niechaj nowa, „promienniejsza” przyszłość 

poprowadzi nas w życie szczęśliwsze od chwil 

przeżytych i z fałszywym może lękiem 

oczekiwanych”. 

 

 

                                                           
11

 Józef Feliks Piechota (ur. 13.II.1890, zm. 9.07.1936 w Lublinie) − 

działacz samorządowy i społeczny, komisarz rządowy i prezydent miasta 

Lublina w l. 1929−1936, ekonomista i nauczyciel. W l. 1927-1930 pełnił 

funkcję wicedyrektora Lubelskiego Syndykatu Rolniczego. Był 

aktywnym członkiem szeregu organizacji: Związku Miast Polskich, Ligi 

Morskiej i Kolonialnej, Związku Strzeleckiego, Lubelskiego Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk. Pochowany na lubelskim cm. przy ul. Lipowej. Odzn. 

m.in. ZKZ. – przyp. SD. 
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4/1/1919     

Przyjechał do Kraju Paderewski. Witany entuzjastycznie, 

obecnie  konferuje w Warszawie z Piłsudskim. Rozeszły się 

pogłoski, że Piłsudski złożył swoją władzę państwową do 

czasu zwołania Sejmu w jego ręce, zatrzymując sobie tylko 

władzę czysto wojskową. Tak mi ogromnie przykro, że tyle 

ludzi straciło wiarę w Dziadka mego kochanego. Ja mu 

zostanę wierna do ostatniej chwili. Ja wierzę w jego 

prawy, nieskalany charakter i wierzę, że robi wszystko co 

może ale nie ma chyba człowieka na ziemi, który by 

zadowolił wszystkich. Cześć Mu za Jego niestrudzoną 

pracę, za Jego miłość dla Kraju, za Jego całą działalność.  

Ze Lwowem znów jest źle. Ukraińcy podchodzą pod 

samo miasto, a nie ma wojska na pomoc. Jeszcze nie 

ogłoszono poboru przymusowego. Z dawnym biurem nie 

mam kontaktów. Wiem, że Rydz-Śmigły wyjechał z Lublina. 

Jest na jego miejscu teraz generał Romer, brat znanego 

geografa. Śmigły pojechał do Warszawy na miejsce 

Sosnkowskiego. 
 

6/1/1919    

Wczoraj było bardzo uroczyste poświęcenie gospody dla 

żołnierzy polskich
12

. Będę pracowała w tej gospodzie. 

Godzina 10 wieczór. Zamach stanu! Jak grom uderzyła 

w nas wieść o zamachu jaki nastąpił wczoraj w nocy na 

Rząd obecny. Ludzie! Zastanówcie się, co wy wyprawiacie! 

Dziś, gdy ten Rząd, choćby był najbardziej partyjny należy 

bezwzględnie poprzeć to wy urządzacie zamachy! Według 

                                                           
12

 Organizatorami Gospód dla żołnierzy było w tym czasie Towarzystwo 

Przyjaciół Żołnierza Polskiego – przyp. SD. 
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ostatnich wieści wojsko nie wzięło udziału w tym zamachu. 

Zbliżają się wybory. Walczą dwa obozy – socjalistyczny     

i endecko-narodowy. Który zwycięży i jaki Rząd będzie 

tylko Bóg raczy wiedzieć. Nie będzie niestety listy 

narodowej – czysto narodowej, na którą naprawdę mogło 

by paść najwięcej głosów. Bo to, że krzyczy się – jesteśmy 

narodowcami, to jeszcze mało. Czynami należy swą 

narodowość stwierdzić. Czynami dać przykład innym.  Ja 

jestem zupełnie bezpartyjna, widzę dobre i złe strony 

zarówno lewicy jak i prawicy i nie mogę naprawdę 

zrozumieć tej partyjnej, zaślepionej walki, gdzie znacznie 

wyżej stawia się interes osobisty, partyjny nad narodowy. 

Słusznie Paderewski powiedział: 

 

 „W Polsce nie powinno być żadnej partii, jest tylko 

jedna wielka  i potężna partia – a jest nią Polska”. 
 

9/1/1919    

Gospoda dla żołnierzy polskich. Pierwszy dzień jestem na 

dyżurze w gospodzie. Szalenie miło, roboty dużo. Gospoda 

jest dla żołnierzy – oficerów nie ma - tym milej jest 

pracować dla żołnierzy naszych. Gospoda ma bardzo ładny 

lokal – 7 dużych pokoi w hotelu Europa. Sala jadalna 

przybrana wycinankami bardzo miłe czyni wrażenie na  

każdym z nas. Jestem bardzo zadowolona, że mogę trochę 

wolnego czasu jej poświęcić. 
 

17/1/1919    

Dziś ogłoszono nowy Rząd. Rząd Narodowy, na czele 

którego stanął Paderewski. Piłsudski został Naczelnikiem 

Państwa, objął  tylko jeszcze zwiększoną władzę nad 
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wojskiem. Dziadek kochany, nie zawiódł moich nadziei        

i wiary. Czynem obecnym wykazał naprawdę jak bardzo 

drogie mu są interesy Ojczyzny naszej. Oby ten Rząd był 

nareszcie naprawdę narodowym. 
 

25/1/1919   

Jutro wybory do pierwszego Sejmu Ustawodawczego. Boję 

się, żeby nie było awantur, żeby nie pokłócili się socjaliści 

z narodowcami. Tak jakoś nie mam nadziei, żeby 

zwyciężyli narodowcy. Nie wierzę, że sejm ten dojdzie do 

skutku, że zaprowadzi jako taki porządek. Jutrzejszy dzień 

rozstrzygnie wszystko. Daj więc  Boże, żeby dobro 

zwyciężyło nad złem. 
 

26/1/1919    

Dziś były wybory do Sejmu! Pierwsze wybory. Dzień minął 

cicho i spokojnie, wybory przeszły bardzo składnie. Szkoda 

tylko, że nie wszyscy głosowali, dużo ludzi czy ze złej woli, 

czy przez niedbałość, fakt jednak jest, że przez zwykłą 

polską opieszałość zginęło tyle głosów. Tak szalenie 

przykro mi było, że nie głosowałam. Pierwszy chyba raz 

żałowałam, że nie mam 21 lat i że nie mogę swoim głosem 

przyczynić się do zwołania Sejmu! Strasznie jestem 

ciekawa rezultatów wyborów i ile głosów z Lublina 

przejdzie. 
 

29/1/1919    

Dzień dzisiejszy na długo mi w pamięci  zostanie. Pierwszy 

od dawna tak miły wieczór spędziłam. Odżyły wspomnienia 

z czasów tak niedawnych, a jednak dalekich – z czasów 

legionów. Dziś pierwszy raz Towarzystwo Przyjaciół 
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Żołnierzy
13

 urządziło wieczornicę ku czci powstania 

styczniowego. W dużej sali Towarzystwa Muzycznego, 

ładnie przybranej – narodowo – zebrało się masę żołnierzy 

naszych – aż szaro było na sali od ich mundurów. Program 

był bardzo ładnie i starannie wykonany, a przecudna była 

chwila oddawania hołdu powstańcom z 63 roku. Jeden       

z powstańców, siwy staruszek powiedział do żołnierzy:     

„a bijcie dobrze chłopcy wroga!” Uroczystość zakończono  

trzykrotnym, głośnym okrzykiem: 
 

NIECH ŻYJE POLSKA! 
 

Szalenie miły był wieczór. Zapomniało się o partiach,        

o polityce, o wszystkich waśniach i niezgodach naszych. 

Widziało się tylko jedno, żołnierza polskiego. Pierwszego 

żołnierza w wolnej i niepodległej Polsce. Widziało się 

żołnierza, do którego dziś zwracają się wszystkie serca 

polskie. Cześć wam żołnierze, którzy nie słuchając waśni 

braci – warchołów rzuciliście to wszystko i poszliście 

walczyć za biedną naszą Ojczyznę. Cześć Wam 

bohaterowie z 63 roku, których duchowymi potomkami są 

dzisiejsi żołnierze. Wierzę, że nie zginie Polska – póki 

granic jej bronić będą tacy synowie i póki bić będą w niej 

tak gorące – polskie serca. 
 

10/2/1919    

Dziś wielkie święto narodowe. Wszystkie biura i szkoły 

nieczynne z racji otwarcia Sejmu Ustawodawczego. Żałuję, 

że nie mogę być w tym dniu w Warszawie, że nie mogę 
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 Właściwa nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego – przyp. 
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bliżej być tego wszystkiego do czego dziś każde serce 

Polaka wzdycha. Nareszcie mamy sejm, oby tylko wywiązał 

się z tak trudnego zadania. Mam nadzieję, że teraz 

uporządkuje się wszystko, choć większość w sejmie jest 

narodowców.  
 

14/2/1919    

Wczoraj był mój dzień w gospodzie. Ogromnie miło 

spędziliśmy go.   A w ogóle zawsze w gospodzie jest bardzo 

miło. Jest to jedno z nielicznych zajęć i miejsc, które 

obecnie bardzo lubię. Roboty mamy bardzo dużo, ale jakże 

miłej. Ja siedzę przy kasie, a Wanda - moja siostra przy 

bufecie. Setki żołnierzy przewija się przez te godziny naszej 

pracy. Gdyby gospoda była dwa razy większa niż jest, 

gdyby dwa razy więcej było wszystkiego – to chyba nigdy 

nie było by za dużo. 
 

16/2/1919  

Dziś mieliśmy ogólne zebranie Polskiego Związku 

Zawodowego Pracowników Biurowych. Głównie była 

rozpatrywana sprawa wyborów do Rad Miejskich. Związek 

nasz stojąc na gruncie ściśle bezpartyjnym nie chciał 

wysłać swojego delegata ani do listy narodowo-endeckiej, 

ani też do listy PPS. Stworzył nową, swoją listę, która 

bezwarunkowo powinna mieć największe szanse 

powodzenia. Jest naprawdę listą bezpartyjną, jedyną 

obecnie. Jest ona jakby środkiem dla ludzi, którzy nie są 

krańcowo biali, ani też krańcowo czerwoni. Na pierwszym 

miejscu tej listy stoi Pan D., który jest przewodniczącym 

naszego  Związku. Ogromnie cieszę się, że został wybrany 

na to miejsce. Jest on znany całemu ogółowi jako człowiek 
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bezwzględnie uczciwy, bezpartyjny, mający tylko dobro 

nasze jako pracowników na celu. Wierzę bezwzględnie, że 

zostanie wybrany. 
 

18/2/1919    

Ziemia Lubelska napisała dziś artykuł o Panu D. Wstyd 

naprawdę, żeby pismo mające się za jedno                         

z poczytniejszych taką wstrętną bronią walczyło. Takie 

ohydne, bezczelne kłamstwa, naprawdę trudno mi było dziś 

„równowagę utrzymać”. I to kogo sobie wybrali! 

Człowieka, który cienia partyjności w sobie nie ma. 

Człowieka, który dla dobra ogółu zdobył się na  taki 

szalony wysiłek i dał swoje imię i nazwisko  na ofiarę tylko 

dlatego, żeby utrzymać za wszelką  cenę bezpartyjność. 

Biedny Pan D. – ile go to kosztowało i kosztować jeszcze 

będzie. Tym większy mam dla niego szacunek i uznanie. 
 

21/2/1919    

Coraz częściej dochodzę do wniosku, że jednak nie jestem 

stworzona na biuralistkę. Póki biuro nowe, to  nie bardzo 

mnie nudzi, ale teraz gdy jestem już parę miesięcy , gdy 

ciągle mam tę samą robotę i wiem dokładnie co będę tu 

robiła jutro i za tydzień – to mam ochotę stąd uciec, żeby 

zerwać te krępujące więzy i zmienić zupełnie tryb życia. 

Jedyną moją pociechą jest obecnie Hanka - moja szkolna 

koleżanka, która studiuje w Warszawie i jest w Lublinie 

dzięki przerwie  w zajęciach. Spotykamy się dość często      

i mamy nawet razem dyżury w Gospodzie. Dzięki niej 

poznaję trochę studenckie życie. 
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21/3/1919      

Tak rzadko ostatnio piszę, coś zawsze jest innego do 

roboty. Chodzimy często do gospody, a ostatnio 

siedziałyśmy w gospodzie z Wandą do 1-szej w nocy           

i ubierałyśmy salę na obchody imienin Dziadka. Nareszcie 

doczekał się Dziadek imienin w wolnej Polsce. Może 

jeszcze nie takiej potężnej i wielkiej jakby ją chciał widzieć 

ale wolnej. Wolnej! Dziś jeszcze to słowo robi na mnie 

wrażenie. Spełniło się życzenie Piłsudczyków z 1914/15 

roku, wprawdzie nie tak prędko jakby tego chcieli ale 

spełniło się i Dziadek, ten ukochany przez wszystkich wódz 

stanął na czele Państwa. 

Lublin bardzo serdecznie uczcił imieniny Komendanta. 

Depesz posłano masę, między innymi i my z gospody 

również. 
 

8/4/1919      

Godz. 11-a wieczór. Dziś zaczęły się rozruchy pierwsze, 

które są jakby zapowiedzią późniejszej, strasznej 

zawieruchy, która ogarnęła Wschód oraz Węgry. Bardzo 

boję się, że i u nas bolszewizm przejdzie równie silnie jak 

w Rosji. Tak się boję tej strasznej, bratobójczej walki, do 

której my niestety tak skłonni jesteśmy. Dziś było to tylko 

maleńką próbą. Rekwizycja na stacji wagonów ze słoniną                 

i projektowany wielki manifestacyjny, opozycyjny strejk
14

  

z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego. Dziś jest mi 

bardzo ciężko i tak smutno, w tak czarnych kolorach widzę 

przyszłość i wciąż staje mi na myśli pytanie: co będzie 
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  To nie błąd - tak się w tamtych czasach mówiło i pisało – przyp. 

WM. 
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dalej? 
 

11/4/1919    

Dziś w nocy miasto nasze zostało wstrząśnięte strasznym 

wybuchem wojskowych magazynów amunicji. O godzinie    

3 w nocy zbudził nas wielki błysk światła, po  którym         

w parę sekund nastąpił gwałtowny huk. Całe miasto 

formalnie zatrzęsło się. Rozległ się trzask masowo 

wypadających szyb. W mieście, mimo późnej godziny 

zapanował niezwykły ruch. Różnie tłumaczono sobie 

przyczynę wybuchu. W kilkanaście minut później nastąpił 

drugi, jeszcze straszniejszy wybuch. Jak się później 

okazało wybuch został spowodowany przez komunistów, 

którzy wysadzili w powietrze wojskowe magazyny amunicji 

znajdujące się w pobliżu cukrowni. W trzech budynkach 

umieszczone były miny, proch i gazy trujące. Zniszczeniu 

uległy budynki, z prochem i minami. Ofiarą wybuchu był 

żołnierz stojący na warcie, a dwóch innych ciężko rannych 

odwieziono do szpitala. Skutki wybuchu są straszne. 

Miejsce katastrofy przedstawia potworny obraz ruiny         

i zniszczenia. Skutki wybuchu na mieście są też straszne. 

Na Piaskach, Bronowicach, Kośminku i przyległych 

ulicach wiele domów uległo zarysowaniu, w dzielnicach 

tych powylatywały wszystkie szyby. W śródmieściu przy 

ulicach Szopena, Namiestnikowskiej, Górnej i Krak. 

Przedmieściu jest moc wybitych szyb zarówno                   

w prywatnych mieszkaniach jak i dużych wystawach 

sklepowych. Na miejscu jednego z budynków powstała 

wyrwa o szerokości 122 kroków i głębokości ok. dwóch 

pięter. Budynków kompletnie zniszczonych jest 22, Na 



 

49 

zamku lubelskim wypadło 148 szyb. 

Natychmiast po wybuchu wojsko otoczyło kordonem to 

miejsce. Prawdziwie bohaterskie było stanowisko 

wartownika, który mógł się jeszcze ratować ucieczką, ale 

nie zszedł ze stanowiska. Biedak – ciało jego rozszarpane 

na kawałki znaleziono odrzucone dalej. 

Śledztwo całej tej strasznej sprawy w toku. Boże mój 

Boże, tyle amunicji, tyle broni zginęło, tak bardzo 

potrzebnej dla wojska, dla obrony Wilna i Lwowa, 

wreszcie dla wrogów naszych ale nie dla nas samych.  

Dziś ciągle jeszcze jestem pod wrażeniem tej strasznej 

katastrofy. Nie mogę zrozumieć tych ludzi, którzy niby to 

dla jakichś idei walczą w tak okrutny i bezwzględny 

sposób. Nie wahają się przed czynami, za które jeszcze na 

parę pokoleń później będą odpowiadać. I życie ludzkie jest 

dla nich igraszką. Nie wzruszyły ich setki ofiar ich 

haniebnego czynu. I to są pierwsze przebłyski wolności.    

O ironio!!! 
 

12/4/1919    

Przed chwilą wróciłam z Gospody. Coraz częściej wpadam 

tam na chwilę i tak jakoś zadomowiłam się tam, że 

naprawdę z ogromną przyjemnością tam chodzę. Zajmuję 

się trochę rachunkami Gospody. Dwa razy na tydzień mam 

tam dyżury. 
 

3/5/1919      

Dziś były obchody Konstytucji 3-go Maja. Jakże innym był 

ten dzień od 3-go Maja 1916 roku. Wtedy był to pierwszy 

obchód po wyjściu Moskali i nie było osoby, która by        

w tym nie wzięła udziału. A dziś – owszem, miasto nawet 
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miało dość uroczysty i odświętny wygląd. Ale wszystko 

było robione nie dlatego, żeby faktycznie uczcić ten dzień, 

ale tak jakoś dziwnie, tak od niechcenia, dość – nawet 

powiem – apatycznie. 
 

8/5/1919     

Wczoraj minął rok jak zaczęłam pisać ten dziennik. Rok 

zaledwie, a mnie się zdaje, że to dużo więcej czasu 

upłynęło od tamtej pory. Tak dziwnie „duchem” 

zestarzałam się, specjalnie przez ten ostatni rok. 
 

18/5/1919     

Co się dzieje w Lublinie z tym tyfusem plamistym. Co za 

moc osób ginie, umiera codziennie, to trudno sobie 

wyobrazić. A u nas nic na to się nie robi. Za czasów 

austriackich epidemia tyfusu została zwalczona w ciągu    

3 tygodni. A teraz u nas ludzie chorzy na tyfus leżą u siebie 

w domu, nikt nie dba o nich i nikomu nie przyjdzie do 

głowy, żeby zwalczyć energicznie tę epidemię. Dziś odbył 

się pogrzeb Pana Bałdygi - naszego znajomego, który       

w ciągu tylko 4 dni zakończył życie. 
 

13/6/1919    

W poniedziałek, czyli pojutrze jadę (dla uspokojenia 

nastrojów) na 8-10 dniową wycieczkę do Krakowa             

i Zakopanego. Wycieczkę urządzają skautki, jadą wszystkie 

młodsze ode mnie. Jedna Anula Skibińska
15

 ze starszych 

                                                           
15

 Anna Skibińska - organizatorka V Drużyny Skautek im. A. Mickiewicza 
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skautek. 
 

16/6/1919 godzina 7 rano    

Jadę z całą wycieczką skautową do Krakowa                      

i Zakopanego. Jedzie 40 osób. Jest to druga wycieczka     

w moim życiu. Podzieliliśmy się na zastępy. Nasz jest 

bardzo mały, mam w nim kilka bardzo mi  bliskich 

znajomych. Podróż mija spokojnie, wygodnie, cały wagon 

do naszej dyspozycji. Tylko pogoda nie bardzo nam 

dopisuje, pada deszcz. Przejeżdżamy most na Sanie – 

niedawno naprawiony po zniszczeniach w czasie powodzi. 

Wrażenie duże – jakby płynęło się nad rzeką. Jesteśmy już 

w Galicji. Przypominają mi się moje dawne, rozkoszne 

czasy, gdy byłam młodą skautką, uczennicą jeszcze             

i chwilami mam złudzenie, że jadę ze szkolną wycieczką.    

W nocy przyjeżdżamy do Krakowa, nocujemy w Izbie 

Skautowej. Na 80 osób tu zakwaterowanych mamy do 

dyspozycji 10 stołów i kilka łóżek. Nasz zastęp dostał trzy 

stoły, na których nic oprócz koców nie mamy. Mimo to 

humory doskonałe. O godzinie 2 w nocy obejmuję wartę. 

Miałam być półtorej godziny, ale zostaję dłużej, bo nie 

bardzo chciało mi się spać. Zwłaszcza, że wolałam siedzieć 

przy stole, niż bardzo niewygodnie spać w moim „łóżku” 

pod stołem zrobionym z połówki drzwi i jednego koca.  Przy 

okazji – jak zabawna jest obserwacja, gdy co chwila któraś 

z dziewcząt walnie łokciem  w twardy stół, podniesie się, 

przetrze oczy nie wiedząc o co chodzi i śpi dalej.  Chrapią, 

sapią i świszczą te dziewczęta na różne tony. 
 

17/6/1919 w Krakowie       

Zwiedzamy Wawel, Smoczą Jamę – tu wrażenie ogromne. 
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Cudowna grota, bardzo wysoka, przeszło siedem pięter. 

Jutro jedziemy do Wieliczki. 
 

20/6/1919     

Wieliczka cudowna, wspaniała, wielkie wrażenie zrobiła 

na wszystkich. Od wczoraj jesteśmy wreszcie                     

w Zakopanem. Wstałam dziś o 4 rano, żeby napatrzeć się 

na otaczające nas cuda. Na wszystkie strony widać 

łańcuchy górskie okryte śniegiem na wierzchołkach            

i obrośnięte smrekami poniżej. Nocleg mamy bajeczny       

w porównaniu z Krakowem. W ślicznym domku                 

w Kuźnicach, każda ma swoje łóżko z siennikiem, ciepło      

i czyściutko. Jutro wybieramy się do Kościeliskiej, 

następnie w planach Morskie Oko – może z Czarnym 

Stawem, Jaszczurówka, Nosal. Szkoda, że będziemy tu tak 

krótko – kilka dni zaledwie. Ale i tak cudów dokonaliśmy, 

aby w obecnych czasach za 150 koron spędzić tyle czasu     

w Krakowie i Zakopanem. Po powrocie do domu znów 

zajmę się pracą w harcerstwie. Przez jakiś czas 

„zaspałam”, ale czuję, że teraz znów mogę z zapałem 

zabrać się do pracy, znów będę pracowała jak dawniej.  
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STUDENCKIE LATA 
 

Dziewiątego grudnia 1918 roku Jadwiga Orłowska tak 

pisała w swoim pamiętniku: 
 

Mam nowy projekt, który na razie bardzo mnie zajmuje.  

Chcę zapisać się na nowy Uniwersytet w Lublinie… 
 

Uniwersytet Lubelski swoimi korzeniami sięga 

czasów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 

Wileńskiego, fundowanego przez króla Stefana 

Batorego. Wspomniany Wydział został zlikwidowany 

przez rząd carski w 1830 roku z powodu udziału jego 

profesorów   i studentów w powstaniu listopadowym. 

W miejsce Wydziału utworzono w Petersburgu 

Akademię Teologii Katolickiej, która istniała z kolei 

do wybuchu rewolucji październikowej w 1917 roku. 

Rząd rewolucyjny bowiem zamknął Akademię.         

W związku z tym jej ówczesny Rektor ks. Idzi 

Radziszewski postanowił przenieść uczelnię na teren 

odradzającej się Polski i przekształcić w uniwersytet.  

Konferencja biskupów polskich – w obecności 

wizytatora apostolskiego Achillesa Rattiego, 

późniejszego papieża Piusa XI – zaaprobowała ten 
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projekt. W ten sposób 27 lipca 1918 roku powstał 

Uniwersytet Lubelski pod wezwaniem Najświętszego 

Serca Jezusowego, a jego pierwszym Rektorem został 

oczywiście ks. prof. Idzi Radziszewski. Jego obecną 

nazwę – Katolicki Uniwersytet Lubelski – przyjęto 

natomiast w 1928 roku. Diecezja lubelska przydzieliła 

nowej uczelni lokal w gmachu Seminarium 

Duchownego. W 1920 r. marszałek Józef Piłsudski 

ofiarował jej  obecny gmach, dawny podominikański 

kompleks w którym w czasie I wojny światowej 

mieściły się koszary wojskowe i lazaret
16

. 
 

 
Adaptacja koszar świętokrzyskich na potrzeby Uniwersytetu  

(1918-1920). Zdjęcie: Archiwum KUL. 

 

 

 

                                                           
16

 Księga Pamiątkowa w 75-lecie KUL, s. 16 – przyp. WM. 
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Studentki Uniwersytetu Lubelskiego na terenie pierwszej siedziby 

Uniwersytetu – Diecezjalnego Seminarium Duchownego, około 1920 r. 

Zdjęcie: Archiwum KUL. 
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KUL z lotu ptaka. Zdjęcie z 1937 r. Zdjęcie: Archiwum KUL. 

 

Niestety, z różnych przyczyn ten piękny projekt musiał 

poczekać blisko rok… aż nadszedł dzień 10 października 

1919 roku i Jadźka Orłowska tak pisze: 

Znów jestem w gorączce i podnieceniu. Znów czuję, że jeśli 

uda mi się to, czego pragnę, to może będę czuła się 

dobrze… Chcę chodzić na Uniwersytet. Jak ja żałuję teraz, 

że w zeszłym roku jak przyszła mi taka myśl, że nie zapi-

sałam się. W zeszłym było łatwo, a teraz robią pewne 

trudności... Za parę dni rozstrzygnie się to… Zapisałabym 

się na prawo, chcę się uczyć, koniecznie uczyć, żeby nie żyć 
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tylko tym biurem... Muszę czekać. Rektor pojechał do Wilna 

na otwarcie uniwersytetu, przyjedzie dopiero w środę. Dziś 

piątek. Koleżanka N. obiecała mi trochę dopomóc. Pójdzie 

ze mną do Rektora, ona ma fory u niego - jest pierwszą, 

celującą słuchaczką, może przez wzgląd na nią, jako jej 

koleżankę przyjmie mnie... 

Żebym już prędzej wiedziała prawdę, tak czy nie, bo teraz 

to już w myśli widzę siebie studentką, a tu niestety czekać 

mnie może zawód... 
 

 

Zdjęcie: Archiwum KUL. 
 

16/10/1919 

Sprawa moja z uniwersytetem prawie pomyślnie 
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załatwiona, tylko jeszcze są pewne szczegóły do omówienia. 

Nie wiem co, ale przyjęli mnie, z czego bardzo się cieszę. 

Wezmę się zaraz do łaciny ażeby dobrze zdać! Chciałabym 

strasznie dobrze uczyć się i dobrze zdawać egzaminy, ale 

czy mi się to uda? Niech się tam dzieje co chce, byle tylko 

uczyć się, koniecznie uczyć. Tak mi przykro było, że Hanka 

i Duda
17

 uczą się a ja tylko jedna w tym biurze siedzę. 
 

19/10/1919  

A więc dziś byłam pierwszy raz na wykładach na uniwerku. 

Czy miłe odniosłam wrażenie? Sama nie wiem. Trudno po 

trzech godzinach pobytu tam zdać sobie sprawę. A jednak 

czułam się dość dobrze... Żałuję tylko bardzo, że nie jestem 

na II roku, gdzie mam dużo więcej znajomych i bardzo 

miłych dawnych swoich koleżanek. Chciałabym tylko 

jednak uczyć się solidnie i zdawać egzaminy dobrze. Będę 

się uczyła. Wykłady zdaje się ułożą się doskonale, tak, że 

mało będę traciła nie chodząc rano. Zresztą jak będę miała 

stały plan, to może uda mi się tak jakoś pogodzić godziny 

biurowe, z uniwerkiem, że wszystko będzie dobrze. 

Niemalże dumną jestem z tego, że mogę się uczyć. Tak 

zazdrościłam swoim koleżankom, że się uczą, ja jedna tylko 

próżnuję. Ale teraz już nie, teraz będę i pracowała  i uczyła 

się. Ja zresztą zawsze lubiłam nauki społeczne i interesują 

mię one bardzo, uczę się więc z przyjemnością i słucham 

wykładów. 
 

20/10/1919 

Dziś dopiero drugi raz byłam na wykładzie, a już dużo 

                                                           
17

 Szkolne przyjaciółki Jadwigi Orłowskiej – przyp. WM. 
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lepiej czułam się. Swoją drogą mam wrażenie, że na 

lubelskim uniwerku jest bardzo sympatycznie. Jak ja się 

cieszę, że zdobyłam się na zapisanie... 
 

25/10/1919 

Chodzę regularnie na uniwersytet, uczę się. Z nad-

zwyczajnym zapałem zabieram się do nauki, lecz cóż, kiedy 

te nieznośne stosunki w domu paraliżują mi wszystko. Dziś 

np. głowę mam całą napełnioną tylko myślą o referacie, 

który mam za 10 dni napisać, a tymczasem moja mama 

mówi: „Co się masz dziś uczyć - jutro jest przecież 

niedziela”. Ciągle tym podobne nauki moralne otrzymuję.   

A jednak ja uczyć się będę, chcę i muszę. Może z czasem 

przyzwyczają się i dadzą mnie spokój. 
 

31/10/1919 

Mamy dwudniową przerwę w wykładach z powodu świąt 

Wszystkich Świętych. Dopiero miesiąc chodzę, a zaczyna 

mię już taka ciągła gorączkowa praca męczyć. Najgorsza 

to ta łacina nieznośna, na którą muszę tyle czasu tracić.   

O ile z przyjemnością uczę się każdego innego przedmiotu   

i słucham wykłady, o tyle nie znoszę łaciny... No, ale muszę 

przezwyciężyć i tę trudność i muszę zdać z łaciny. 
 

25/11/1919 

Prawie miesiąc nie pisałam. Pracuję teraz dużo, uczę się, 

trochę czytam i dobrze mi z tym jest. Żałuję tylko, że nie 

mam wolnego czasu przed południem i nie mogę tak dużo 

oddać się życiu uniwersyteckiemu. Bardzo mnie pociąga 

życie studenckie, chciałabym tak czynnie w kółkach 

pracować, ale zupełnie na to czasu nie mam. 
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2/12/1919 

Ten uniwerek to dobrodziejstwo w Lublinie, tyle osób, co 

nie mogłoby wyjechać korzysta z niego. 
 

11/1/1920 

A więc nareszcie dziś przyjechał Naczelnik Józef Piłsudski. 

Rano, choć był cały szereg uroczystości, nigdzie Go nie 

widziałam, za to naprawdę szczęśliwą jestem, że mogłam 

Go ujrzeć i to tak bajecznie w uniwerku. Raz jeszcze tak 

bardzo byłam dumna, że dopięłam swego i jestem 

studentką. O drugiej po południu przyszłam do uniwerku. 

Sala była ślicznie ubrana zielenią, schody też. Zamiast 

katedry stał czerwony, aksamitny fotel przygotowany dla 

Piłsudskiego. Krzesła przeznaczone dla profesorów             

i zaproszonych gości, a dla nas młodzieży Rektor 

przeznaczył miejsca na podwyższeniu tuż obok 

Piłsudskiego. Na podwórku uniwersyteckim szpalerami 

ustawiono młodzież szkolną. 

Nareszcie nadeszła oczekiwana chwila. Zajeżdża 

wspaniałe, w cztery konie założone lando
18

. Naczelnik 

                                                           
18

 Lando – znany od XVIII w. otwarty powóz czterokołowy, dwu- lub 

czterokonny, z czterema miejscami dla pasażerów i z podwyższonym 

siedzeniem z przodu dla powożącego. Dwa jednakowe siedzenia pasażerów 

umieszczone są naprzeciw siebie. Charakterystyczny dla lando jest 

półkolisty kształt, w którym dolna krawędź drzwi jest najniższym punktem 

korpusu pojazdu. Lando wyposażone jest w rozkładaną na dwie części 

(przód i tył) budę na zawiasach, tworzącą po zamknięciu dach z oknami po 

bokach. Na zewnątrz pojazd obijany jest najczęściej czarną, lakierowaną 

skórą. Pojazd został skonstruowany w XVII w. w znanej z produkcji karet, 

niemieckiej miejscowości Landau In der Pfalz (stąd nazwa). Początkowo 

używany jako pojazd dworski głównie w Niemczech i w Anglii, a w XIX    

i na początku XX w. jako reprezentacyjny i wyjazdowy pojazd miejski – 

przyp. SD. 
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witany owacyjnie przez młodzież wszedł do uniwersytetu...  

Chwilę zabawił u Rektora, gdzie jadł śniadanie, potem przy 

dźwiękach muzyki orkiestry wojskowej wszedł na salę. Po 

trzykrotnym wzniesieniu przez zgromadzonych okrzyku: 

„Niech żyje Józef Piłsudski!” zaczął Rektor przemawiać. 

Mówił dość długo i wspominał, że lat temu 6 gdyby ktoś 

powiedział, że będziemy mieć Polskę wolną i to tak potężną 

jak dziś, to uważaliby go za człowieka chorego umysłowo    

i zamknęli w domu wariatów. Tak daleko były marzenia od 

rzeczywistości, którą dziś mamy i przeżywamy. A w końcu  

w imieniu nas wszystkich i swoim Rektor zwrócił się do 

Dziadka  z prośbą, że wszyscy wiemy jaką miłością otacza 

Uniwersytet Wileński, prosimy więc żeby choć cząstkę tej 

miłości i nam udzielił, ażeby i o nas pamiętał. Później, 

krótko – to i dobrze w imieniu młodzieży przemówił kolega 

Frańczak. Piłsudski w krótkich słowach im odpowiedział. 

Zwrócił się do nas i wspomniał jak jemu jako dziecku 

ciągle wskazywano na mądre przysłowia i w ślad za nimi 

radzono iść:  

„Nie dmuchaj w stronę, w którą wiatr nie wieje”, „Z 

motyką na słońce nie porywaj się”, „Głową muru nie 

przebijesz”. I wam drogie dzieci zapewne nieraz to 

mówiono. Ja jednak - tu zwrócił się do Rektora - wam 

Wasza Magnificencjo i Wam Młodzieży jako dewizę 

życia stawiam właśnie: Głową mur przebijesz, 

właśnie dmuchaj w stronę skąd wiatr nie wieje, 

właśnie z motyką na słońce porywaj się. Wtedy czyn 

będzie śmiały, odważny i czyn naprawdę będzie 

czynem”.  
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Chór jeszcze zaśpiewał, orkiestra zagrała i Piłsudski 

wyszedł. 

Ale wracając jeszcze do początku. Przed przemówieniem 

Dziadka wszyscy wstali, a on w tak prostych słowach 

zwrócił się, żeby siedli, „bo ja proszę państwa zupełnie 

mówić nie mogę, gdy ktoś stoi”. No i naturalnie spełniwszy 

Jego życzenie wszyscy siedli. Wszystko to razem trwało 

godzinę. 

 

Tego samego dnia Zarząd Miasta wydał obiad w Sali 

Magistratu. Po toastach prezesa Rady Miejskiej p. 

Turczynowicza, wojewody Moskalewskiego i ks. biskupa 

Fullmana wypowiedział Piłsudski  przemówienie, by 

podziękować miastu za jego stosunek do Legionów, za 

wyrzeczenie się w dniach listopadowych 1918 roku 

partykularyzmu i by, wskazując na wielkie, dziejowe 

zadania Polski, podnieść potrzebę jej istotnego 

zjednoczenia i wagę umiejętności zawierania rzetelnych 

kompromisów. Poniżej przytaczamy fragmenty tego 

przemówienia:  
 

 

 



 

63 

 „Szanowni Panowie, 

z Lublinem jestem 

związany uczuciami 

prywatnej – powiem - 

natury. Jestem żołnierzem. 

Kocham żołnierkę i byłem 

tym, któremu los pozwolił         

w wielkiej wojnie 

światowej, gdy wielkie, 

olbrzymie państwa rzuciły 

na kartę miliony, miliony 

ludzi, miliardy pieniędzy, 

cały przepych nowoczesnej 

techniki, któremu los dał to 

szczęście, żem nie miał       

w imieniu Polski zginąć      

w tym tłumie, żem wniósł ubogi, niewielki, maleńki 

domek żołnierza polskiego i nad nim postawił             

i wywiesił sztandar polski. 

    Dla żołnierza wojna to nie jest to, co dla panów 

ubranych w tużurek; wojna  dla żołnierza - to 

kochanka. I tak, jak pierwsza miłość tkwi zawsze       

w pamięci dojrzałego mężczyzny, tak samo dla mnie, 

dla żołnierza wojna, którą przeżyłem razem                

z Legionami, z Brygadą, którą dowodziłem jest tym 

pierwszym pocałunkiem i to jest wszystko 

wspomnienie, i ciężkie, i piękne, i te wszystkie 

wspomnienia tak serce niewolą. A tak dużo  jest         

z nich z Lublinem związanych, tak dużo z Lublinem   

i ziemią Lubelską w nierozerwalny węzeł się wiąże. 

    Niech mi więc będzie wolno i w stosunku  do 

Lublina tę serdeczność serca wyrazić, niech mi będzie 

wolno w imieniu własnym i tych biednych 

chłopaków, którymi dowodziłem, zatraconych, 
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szukających drogi, nieraz zwątpiałych i zbolałych, 

wyrazić  jeszcze raz, dziś gdy wielkimi już jesteśmy, 

wyrazić w imieniu nas, maluczkich żołnierzy, głęboką 

i serdeczną wdzięczność. Umieliście wtedy panowie, 

gdy nas tutaj spotykaliście, umieliście panowie dać 

osłodę naszego życia, umieliście z taktem, godnym 

serca polskiego podkreślać to, co w nas żyło, że nie 

byliśmy zatraceńcami, sługami, ale tymi co bronią 

własnej Ojczyzny /…/. 

Tę wdzięczność  żołnierską, wtedy gdy byliśmy 

słabi i wtedy gdyśmy przeżywali tę epopeję 

żołnierską zachowałem w głębokiej i serdecznej 

pamięci dla Lublina, który nam dawał utęsknionej 

ojczyzny kawałek serca, które się każdemu od 

ojczyzny należy. I to jest mój prywatny, mój 

serdeczny stosunek do Lublina i do ziemi Lubelskiej 

/…/. 

Moi Panowie ! Jednym z przekleństw naszego 

życia, jednym z przekleństw naszego budownictwa 

państwowego jest to, żeśmy się podzielili na kilka 

rodzajów Polaków, ze mówimy jednym, polskim 

językiem, a inaczej nawet słowa polskie rozumiemy, 

żeśmy wychowali wśród siebie Polaków różnych  

gatunków, Polaków z trudnością się 

porozumiewających. I była dla mnie w początkach 

tzw. wybuchu niepodległości pewna kwestia. Lublin 

przez czas okupacji i wobec wypadków historycznych 

miał się stawać jedną z nowych stolic Polski. Do tych 

licznych stolic, na które sobie ubogi kraj pozwalał, do 

tych licznych stolic, którymi usiana jest Polska, 

przybywała jak gdyby nowa stolica, nowa, nieznana 

dotychczas w historii. Tą stolicą stawał się Lublin. 

Lublin był tą stolicą najświeższą, a zarazem tą 

pierwszą stolicą, która się swego majestatu 
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stołecznego  wyrzekła. Lublin dał pierwszy przykład 

dla różnych nowych i starych dzielnic, wytworzonych 

przez wrogów, wyrzeczenia się swojego majestatu 

stołecznego, Lublin dał pierwszy przykład 

wyrzeczenia się partykularyzmu. Lublin pierwszy 

stanął do zjednoczenia wszystkich dzielnic Polski! 

Była to zasługa Lublina!”
19

  
 

 
Jadwiga Orłowska (trzecia w II rz. od lewej) wśród członków Koła 

Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej ZNMUL. Rok 1922.  

 

14/3/1920 

Zapisałam się do Zjednoczenia Narodowego Młodzieży 

Uniwersytetu Lubelskiego
20

. 

                                                           
19

 Pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego,  Warszawa 1937, T. V, s. 134. 
20

 Powstało 6 marca 1920 r. Pierwszy Zarząd wybrany został częściowo: 

prezesem ZNM UL został kol. Stefan Pac, zaś członkami zarządu kol. 
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Zdaje się, że będę zadowolona z pracy, jaką tam będę mia-

ła. Przypomną mi się dawne czasy, jeszcze szkolne. W ogóle 

cieszę się, że weszłam już trochę w życie i prace studenckie. 

Być może, że ono na gruncie Lubelskiego Uniwersytetu jest 

trochę inne niż w innych miastach, ale na pewno nie mniej 

sympatyczne. Trzeba tylko trochę je poznać i zżyć się z nim. 

Mam wrażenie, że już na przyszły rok bardzo dobrze będę 

się czuła. Przerażają mnie egzaminy, których będę miała 

moc, a niestety czasu tak mało... 
 

17/3/1920 

Wczoraj byłam pierwszy raz na zebraniu Organizacji. 

Strasznie miłe wrażenie wyniosłam z pierwszego zebrania, 

które trwało do w pół do drugiej w nocy. Zwołane było 

wobec nagłej tendencji tworzenia drużyn ochotniczych na 

wypadek powszechnych strajków, jakie miały miejsce         

w ostatnich dniach w Warszawie (na szczęście trwały tylko 

dwa dni). 

Inicjatywa wyszła ze strony endeków i rezolucja była 

ułożona przez nich (przyjęta przez warszawskich 

akademików). Chodziło nam, żeby rezolucję przyjąć, ale     

z pewnymi zastrzeżeniami. Po długiej dyskusji udało nam 

się wczoraj doprowadzić do porozumienia wszystkie partie    

i wspólnie ułożyć rezolucję, która nam bezwzględnie 

odpowiadała. Dziś na wiecu wszystko poszło bardzo ładnie 

i składnie. Rezolucja została w całości przyjęta z naszymi 

poprawkami... A więc młodzież akademicka znów po raz 

                                                                                                                           
Janina Szulcówna (Zakrzewska), Czesław Janiszewski, Maria Watsonówna 

(Mikettowa) i Anna Pankowska – przyp. SD. 
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drugi oddała się do dyspozycji Rządu Polskiego w razie po-

trzeby nagłej. Przypominają mi się czasy 18/19 roku, kiedy 

młodzież na pierwszy zew rzuciła wszystko i wdziawszy 

mundur na siebie poszła bronić granic Polski. 
 

26/3/1920 

Już za tydzień Wielkanoc. Jeszcze nigdy tak prędko nie 

przeszedł mi ten okres od Bożego Narodzenia do 

Wielkanocy jak w tym roku... uniwerek, biuro i inne 

zajęcia... 

Jeżeli uda mi się do końca przeprowadzić moje plany      

i zdam w czerwcu wszystkie egzaminy (prócz logiki) i łacinę 

to naprawdę będę chyba zadowolona z siebie. Na przyszły 

rok będzie mi dużo lżej, jak pozbędę się łaciny, która w tym 

roku zajmuje mi bardzo dużo czasu. Ale trudno. Cóż robić, 

trzeba raz pozbyć się jej - czym prędzej tym lepiej! 

Chciałabym skończyć uniwerek. Tak będzie miło gdy 

dopnę czegoś zupełnie o własnych siłach. 
 

9/4/1920 

Święta (uniwersyteckie) dobiegają końca, a ja nic prawie 

przez ten czas nie zrobiłam. Ale znów się martwię, bo 

prawdopodobnie na przyszły rok uniwerek będzie 

przeniesiony do dawnego szpitala za ogrodem miejskim. 

Nie wiem jak ja będę mogła chodzić taki kawał, a właściwie 

jak zdążę. Jeżeli będę zmuszona przerwać uniwersytet, to 

wezmę się za języki. Z przyjemnością uczyłabym się 

niemieckiego i francuskiego. Szczególnie, że pracuję          

w korespondencji, znać choć jeden język obcy koniecznie 

trzeba. Mając jednak już rok za sobą, wolała bym studia 

skończyć. Tak bym chciała za kilka lat dojść do czegoś, aby 
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mieć tzw. „stanowisko”, abym mogła mamie zapewnić 

spokojny dach nad głową  i chleb. Myślę, że jak skończę 

studia, ułatwi mi to drogę. Chciałabym zostać przynajmniej 

kierownikiem jakiegoś działu. Bo, że z Syndykatu prędko się 

nie ruszę, to pewna rzecz. Bo i faktycznie trudno o lepszą 

posadę. 

A w ogóle u nas kobiety są tak jakoś traktowane, że 

mimo zdolności nawet, nie mogą zajmować jakiegoś 

poważniejszego stanowiska tylko dlatego, że są kobietami. 

Tak się utarło i potrzeba niezmiernie dużo czasu i pracy     

z naszej strony żeby to zmienić. Czas pokaże – albo 

potrafimy coś zrobić, albo zostanie tak jak jest. Z drugiej 

strony wiem, że dużo jest niestety – jak słusznie nazwano 

„miłych panienek”, które prócz tego, że są miłe, nic więcej 

dać nie mogą. Miejmy jednak nadzieję, że takich będzie 

coraz mniej. Ja, do rzędu tych zaliczać się nie chcę. 
 

16/4/1920     

Jutro muszę jechać na kilka dni do Chełma i bardzo żałuję, 

że nie będę mogła uczestniczyć w pierwszej harcerskiej 

wycieczce ze swoją drużyną i przykro mi, że nie mogę być 

na niej. Szczególnie dziś dziewczynki były bardzo miłe         

i widziałam, ze bardzo mnie lubią. Miło pracować jest       

z kimś jak się wie, że się ma zaufanie. Gdybym miała 

więcej czasu z przyjemnością pracowała bym jako 

drużynowa. 
 

9/5/1920 

Już prawie połowa maja dobiega końca, a ja jeszcze nie 

uczyłam się. Ciągle mam wziąć się do roboty i jakoś zupełnie 

mi to nie idzie. Kiedyż ja zdążę nauczyć się tego wszystkiego. 
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Nie wierzę sama, że zdam te egzaminy, a właściwie wszystkie, 

które przed wakacjami mam zamiar zdawać są łatwe. 

Stosunkowo najtrudniejsze jest prawo rzymskie i statystyka. 
 

23/5/1920 

Koniec już maja, a jaki cudny był w tym roku maj! Lekki, 

prawdziwie majowy deszczyk parę razy tylko zrosił ziemię,      

a poza tym cudna pogoda - nie za zimno i nie za gorąco. 

Warunki życia nadal bardzo ciężkie. Od lat najmłodszych 

odkąd tylko mogę zapamiętać stale była u nas troska o jutro. 

Dziś nic się nie zmieniło. Być może gdyby to były normalne 

czasy, to może moja i siostry praca dałaby tak upragniony 

spokój, ale w takich warunkach gdzie cały miesięczny zarobek 

nie wystarcza nawet na kupno bucików - czy można myśleć      

o spokoju? Ja jednak mimo wszystko nie tracę nadziei. Ciągle 

myślę, że może jednak gdy skończę uniwersytet, może, może 

będzie jakoś inaczej. 

Co za cudne czasy przeżywamy - wojsko nasze zdobyło 

Kijów. Śladami Chrobrego zdobył Piłsudski Kijów. Ukochany 

Dziadek, a jednak i przeciw niemu było dużo osób i jemu nie 

wierzyli, że jest najlepszym synem Polski. Wyobrażam sobie, 

jak cudowna chwila musiała być, gdy weszli do Kijowa. Dużo 

jeszcze Polaków zostało w Kijowie, ci przede wszystkim musieli 

witać ich radośnie. A jednak chciałabym, żeby prędzej wycofać 

nasze wojsko z tamtych stron i oddać zdobycie Ukrainy. Sława 

- rzecz piękna, jednak wolałabym żeby siły nasze nie były tak 

rozproszone, lecz ześrodkować je razem – dla tej wielkiej 

pracy, jaka nas czeka – odbudowy kraju. Co zrobił dotychczas 

Sejm, aczkolwiek już przeszło rok istnieje. Ile razy zmieniał się 

gabinet ministrów i jeden był lepszy od drugiego. Co kłótni, co 
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waśni w tym Sejmie. A wojsko, na czele którego stoi Dziadek 

nie kłóci się, nie debatuje, lecz robi co do niego należy. 

Czynem pokazał Dziadek – czym jest i co może. Chyba po 

ostatnich zwycięstwach sława Piłsudskiego będzie 

niezapomniana w historii Polski. Śmiało Go możemy postawić 

w rzędzie Kościuszki, Poniatowskiego. Czyn Piłsudskiego to 

czyn wiekopomny, czyn, jakiego dawno, a właściwie wcale 

historia świata nie pamięta. A czyż nie było tak samo                

z powstaniem 31 i 63 roku? Dziś wszystkich powstańców, 

wszyscy - starzy czy młodzi, tych lub innych przekonań - bez 

różnicy czcimy, cześć i hołd należny im oddając. A jak było za 

czasów tego powstania. Jak przezywano te najszlachetniejsze 

jednostki, zwano je szaleńcami, „gubicielami” Ojczyzny.         

A jednak oni pierwsi pokazali światu, że my żyjemy, że żyć 

chcemy i czujemy jak każdy inny naród. 

Żałuję, że nie będę mogła widzieć jak rozwinie się potęga 

naszego kraju za lat kilkaset. O to, że kraj będzie nasz wielki     

i potężny - w to mocno wierzę! 



 

71 

 

3/6/1920  

Zaczęłam się uczyć już. Za kilka tygodni miały się zacząć 

egzaminy - teraz jest wszystko w zawieszeniu. Wobec akcji 

plebiscytowej jest projekt, aby przerwać wykłady i egzaminy,    

i wysłać młodzież na teren plebiscytowy w celach 

agitacyjnych. I znów przypomni się rok 18 - gdy jak zwykle 

ofiarna młodzież, widząc potrzebę pierwsza rzuciwszy naukę 

poszła bronić Lwowa. Ilu już z nich nie wróciło, a ilu 

wykoleiło. Dziś znów powtórzy się to samo. Cały rok pracy 

może przepaść. A jednak bronić trzeba. Wszyscy wiemy, czym 

dla nas są ziemie plebiscytowe i jaka jest trudna rywalizacja             

z Niemcami, którzy akcję plebiscytową rozwinęli u siebie b. 

szeroko. Przed paroma dniami mieliśmy w uniwersytecie wiec 

w sprawie utworzenia komitetu i nawiązania stosunków            

z komitetem starszego społeczeństwa w sprawie akcji 
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plebiscytowej. Wiec, jak było do przewidzenia, zgodnie 

uchwalił rezolucję nawołującą do gremialnego wzięcia udziału 

w tych pracach. 

W uniwersytecie w ogóle stosunki teraz układają się b. miło. 

Zbliżyłam się więcej z Marysią Watsonówną
21

, którą szalenie 

lubię. 

Biorąc z egoistycznej strony wolałabym, żeby egzaminy 

odbyły się jednak normalnie i żeby można je było przed 

wakacjami zdawać. Dziesiątego czerwca mam już pierwszy 

egzamin z łaciny - jak zdam go, będę b. zadowolona. 

 

5/6/1920  

Dawno już nie spędziłam tak miłych kilku godzin jak dziś. 

Byłyśmy z Marysią Watsonówną u p. Zofii Turczynowicz
22

      

w sprawie artykułu o prawach naszego uniwersytetu. Bo 

rzeczywiście dziwnie ułożyły się u nas stosunki - mamy 

uniwersytet - uczymy się dużo, pracujemy na pewno nie mniej 

jak w innych uniwersytetach, jednak dlaczego my właśnie 

mamy być upośledzonymi i nie mieć prawa jak inne 

uniwersytety. Dlatego też byłyśmy dziś u p. Zofii i prosiłyśmy 

ją o napisanie tego artykułu. Mam wrażenie, że z chwilą, gdy 

społeczeństwo zainteresuje się tą sprawą - senat uniwersytecki 

nie może pozostawić tego zainteresowania bez echa. Musi być 

jakiś oddźwięk. Musi, musi nastąpić jakaś decyzja. A my 

czekamy tej decyzji z niecierpliwością. Po omówieniu 

szczegółowo tej sprawy u p. Zofii poszłam z Marysią na 

                                                           
21

 Późniejsza wieloletnia nauczycielka języka polskiego w lubelskich 

szkołach - Maria Mikettowa – przyp. WM. 
22

 Zofia Klara h. Gozdawa (1879-1935). Żona Jana Leona Turczynowicza – 

prezydenta m. Lublin X.1918-III.1919 – przyp. SD. 
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spacer. Długo łaziłyśmy i rozmawiałyśmy z sobą. A wiele 

mamy wspólnego. Wszystko, co wspólne - to dawne ukochane 

moje czasy szkolne. Łączy nas przede wszystkim wspomnienie 

naszej ukochanej, przedwcześnie zmarłej przyjaciółki D. 

Rozmawiałyśmy z Marysią też dużo o planach naszych        

w przyszłości. Marysia ma dużo cudnych projektów i wierzę, że 

wszystkie te projekty prędko już nawet urzeczywistnią się. Tak 

wybitnie zdolna jednostka, mając tyle zapału, tyle siły, tyle 

charakteru, co Marysia musi wreszcie stać się wybitną 

jednostką w naszym społeczeństwie. 

 

10/6/1920 

Dziś nareszcie zdawałam egzamin z łaciny. Nie bardzo mi się 

powiódł, bo dostałam czwórkę. Ale mówiąc prawdę, to 

niesprawiedliwie, bo odpowiadałam znacznie lepiej od kilku 

innych, które jednak dostały piątki. Sam p. Popławski później 

zorientował się i powiedział mi, żebym jeszcze raz, w sobotę 

przyszła na egzamin tylko z gramatyki niby na poprawienie się. 

Pójdę i przypuszczam, że dostanę piątkę. Zależy mi tylko 

dlatego aby mieć piątkę, gdyż chciałabym aby pierwszy stopień 

jaki będzie na karcie egzaminacyjnej był celujący. To bardzo 

dużo znaczy. Najczęściej, od jakiego się stopnia zacznie, na 

takim się kończy. Ja naprawdę marzę o tym, żeby dostać same 

piątki. 
 

13/6/1920 niedziela 

No i ostatecznie mam piątkę z łaciny. P. Popławski sam się 

zorientował, że postawił mi niesłusznie wcześniej czwórkę        

i cała poprawka trwała może dwie minuty. 

Marzę teraz, aby jak najprędzej skończyć z resztą 
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egzaminów. Taka już jestem zmęczona i tyle mam jeszcze 

roboty. A jednak te egzaminy - jak one strasznie wyczerpują. 

Na przyszły rok inaczej muszę się wziąć do roboty. Będę miała 

więcej czasu, bo łacina nie będzie mi zabierała pół dnia 

pracy... 
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19/6/1920, godzina 9 wieczór  

Przygotowuję się do egzaminów z ekonomii i historii prawa 

polskiego. Ekonomię to zdaje się będę umiała i jakoś mniej jej 

się boję. Gorzej będzie z prawem polskim, bo tego to zupełnie 

nie umiem i mimo, że to jest dość łatwe - zupełnie jakoś nie 

mogę się tego uczyć. 
 

23/6/1920 

Z ekonomii politycznej już zdałam, mam szczęśliwie piątkę. 

Zapisałam się na statystykę i prawo rzymskie. To będą 

najtrudniejsze egzaminy. Z prawa rzymskiego dostać piątkę to 

niemal nieprawdopodobieństwo. Gdy w pierwszym terminie 

zdawało 8 osób to Fiedorowicz
23

 4 ściął. I to dość zdolnych 

słuchaczy. Ale nie tracę nadziei - odwagi. 
 

28/6/1920 

Smutne wieści dochodzące z frontu źle i ponuro wpływają na 

usposobienie moje. Bo też straszne rzeczy się dzieją. 

Bolszewicy wszystkie swe siły ześrodkowali tylko na jednym 

naszym froncie. Utrata Kijowa, a razem z nim setki dzielnych 

naszych żołnierzy zginęło. 

Wczoraj dowiedziałam się o zabiciu Longina 

Gładyszewskiego
24

. W jednej chwili stanęły mi żywo w pamięci 

                                                           
23

 Prof. dr hab. Jerzy Fiedorowicz (ur. 7 IX 1888 w Odessie), prawnik, 

prac KUL 1918-1930 - przyp. SD. 
24

 Longin Gładyszewski brał udział w wojnach od listopada 1918 r., 

uczestnicząc w walkach grupy mjra Wieczorkiewicza, ranny w marcu 

1919 r., został mianowany podporucznikiem i dowódcą 2. Kompanii. 

Walczył na froncie bolszewickim, gdzie 16 VI 1920 r. zginął śmiercią 

bohaterską w kontrataku na wieś Jamny. Broniąc się i będąc otoczonym 

Moskalami, położył ich 10. trupem,  za co został rozniesiony lancami 

przez kozaków. Głęboki patriotyzm i wielkie zrozumienie obowiązków 
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lata klasy VII-ej. Longin wówczas był instruktorem naszego 

zastępu. Lubiłyśmy go bardzo, poświęcał nam wiele czasu         

i umiał tak ideowo poprowadzić pracę. Było to jeszcze za 

czasów moskiewskich, kiedy prace harcerskie były bardzo 

utrudnione i trzeba było tak bardzo być ostrożnym przed 

czujnym okiem szpicla. Miłe i dobre były czasy spędzone          

z Longinem. Tyle otuchy, tyle zapału potrafił ten chłopak 

obudzić w nas. Mieliśmy wspólne wycieczki, wspólne spacery. 

A wszystko robiło się dla idei, z myślą o innym jutrze. A jednak 

wówczas nie wiedzieliśmy, że to „jutro” tak blisko nas było, że 

tylko jedna chwila dzieliła nas od tego wielkiego, wspaniałego 

czynu Piłsudskiego. Potem przyszły Legiony. Longin jeden       

z pierwszych, razem z Jankiem Arnsteinem wziął karabin na 

plecy i poszedł na trud i znój. W Legionach był pod pseu-

donimem Leon Górski. 

Jestem bardzo zmęczona, a przede mną jeszcze kilka 

egzaminów. Niestety będę musiała trzy egzaminy odłożyć 

na po wakacjach - prawo rzymskie, logikę i psychologię.   

W środę zdaję statystykę. Szalenie się jej boję, gdyż nie 

miałam odpowiednich podręczników do przygotowania się, 

a statystyka to jeden z trudniejszych egzaminów. 
 

3/7/1920 

Ze statystyki mam celująco. Boję się o pozostałe, dwa 

łatwiejsze egzaminy. 

 

 

                                                                                                                           
względem społeczeństwa, kolegów i towarzyszów broni były cechami 

charakteru Longina Gładyszewskiego”. Źródło: Księga pamiątkowa 25. 

lecia harcerstwa w Lubelszczyźnie, Lublin 1936, s. 126 – przyp. SD. 
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4/7/1920  

Pogoda jest tak cudna, że nie chce się nawet myśleć o rzeczach 

brzydkich, złych i smutnych. A jednak smutno jest. Zwycięstwa 

bolszewików, duże straty naszych ukochanych żołnierzy 

niestety nie wróżą nic dobrego. Jednak ja wierzę w nasze siły. 

Wierzę, że duch nie osłabił się w wojsku naszym i w razie 

potrzeby koniecznej wszyscy, którzy siedzą tu, poza frontem 

pójdą walczyć. Nie oddamy tego, co z takim trudem zdo-

byliśmy. Prawda, że straty nasze są duże, ciężkie nawet, ale nie 

znaczy to, że już wszystko przepadło. Na wojnie, jak na wojnie - 

dziś my, jutro oni zwycięzcami. Zobaczymy dopiero na końcu, 

kto zwycięży. Prawda musi wziąć górę. Pamiętamy wszyscy 

czasy Lwowa. Tam też bywało różnie. Były i ofiary nie mniejsze 

od teraźniejszych. Były chwile ciężkie, zdawało się bez-

nadziejne, a jednak walczyli i ducha nie stracili. I my nie 

stracimy. Wygrana musi być nasza. Oby tylko wewnątrz kraju 

był spokój i zgoda - to grunt. Żołnierz na froncie musi mieć 

podporę w kraju. Musi wiedzieć, że tu panuje tylko prawo           

i porządek, a nie anarchia i niezgoda. A jednak nam tak trudno 

jest o zgodę. Jeden drugiemu nie chce ustąpić, chwilami mam 

wrażenie, że im chodzi tylko o własne ambicje, a nie o dobro 

kraju. 

                                         

Koniec I-ego tomu Dziennika Jadźki Orłowskiej. 
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DZIENNIK II JADWIGI ORŁOWSKIEJ 

 

Motto: Dzień pracy, miłości, poświęcenia i obowiązku czyni 

nas zawsze bogatszymi.  

                                                                               Z. Hastings 
 

4/7/1920, niedziela (c.d.) 

Mam uczyć się encyklopedii, we wtorek mam egzamin, ale kilka 

dni już nie uczyłam się. W ogóle po zdaniu tamtych dwóch 

trudniejszych egzaminów jakoś rozleniwiłam się bardzo i nie 

chce mi się uczyć. 
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 6/7/1920, 8 rano 

Mam jeszcze chwilę czasu, bo czekam na przyjaciółkę Halinę 

Nowicką
25

 z którą mam powtórzyć jeszcze przed samym 

egzaminem encyklopedię. Jakoś zupełnie nie mam wrażenia, że 

idę na egzamin. Nie wiem, czy 

przyzwyczaiłam się już, czy 

może  jest to najłatwiejszy 

egzamin? Jeszcze w piątek 

ostatni i będę odpoczywała. 

Jestem bardzo zmęczona i z 

przyjemnością myślę, że za 

trzy tygodnie pojadę do 

Włodzimierza i w całej pełni 

będę używała wakacji. 

Zadowolona jestem z tego 

roku. Jest to rok, w którym 

bodajże od skończenia szkoły 

najwięcej zrobiłam. 

 

Foto: Halina Nowicka 

                                                           
25

 Halina Siła-Nowicka-Mejbaum (ur. 1902 w Wierzbicy, zm. 1.01.1969 r.  

w Opolu Lubelskim. W 1930 r. wyszła za mąż za adwokata Tadeusza 

Mejbauma – także harcerza). Mgr prawa. Wychowanka i harcerka Gimn. 

im. H. Czarnieckiej w Lublinie. Drużynowa, czł. Pogotowia Harcerek     

w Lublinie (1919-1920) i Opolu Lub. (1939). Czł. Koła 

Starszoharcerskiego przy Uniwersytecie Lubelskim (1921-1923), czł. 

Zarządu Okręgu Lubelskiego ZHP (1924-1928). W l. 1930-1939 

społecznie pracowała w Opolu w Komitecie Dożywiania Dzieci. 

Przewodnicząca Rady Głównej Opiekuńczej w Opolu (1940-1944). Po 

wyzwoleniu była przew. Gminnego Komitetu Opieki Społecznej (1945-

1949). Radna powiatowa i miejska w Opolu. Działaczka TWP. 

Podharcmistrzyni – przyp. SD. 
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6/7/1920  po południu 

Coraz bardziej ponure wieści z frontu mimo woli nasuwają 

pytanie co dalej będzie. Czy znajdziemy w sobie tyle siły, aby 

nie dopuścić do granic naszych bolszewików? Ludzi mamy, ale, 

niestety, zupełnie prawie amunicji nie ma. I w takich 

strasznych chwilach, gdy ogłoszono pobór nowego rocznika 

zaczynają się masowo zwalniać z wojska i nie chcą iść. 

Dziwnym jest naprawdę, gdy z jednej strony widzi się moc za-

pału, hartu i poświęcenia, z drugiej tu na „hinterlandzie” nic 

nie zdoła obudzić dziwnie uśpionych, jakby w letargu 

obywateli. Widzi się całe szeregi młodzieży, którzy mogliby 

walczyć, a siedzą tu i kryją się po restauracjach i kawiarniach. 

Nie wzruszają ich ani płomienne odezwy Rady Obrony 

Państwa, ani wezwania Piłsudskiego. Głusi zdają się być na 

głos ojczyzny, aby dali jej trochę pieniędzy. Wstyd i hańba 

nam. Co by powiedziały przyszłe pokolenia gdybyśmy sprawę 

tak ważną, tak świętą zaprzepaścili! Młodzieży - Młodzieży 

starsza zwłaszcza. Do broni, czas obudzić się - jeszcze chwila 

ostatecznego zwycięstwa nie jest zdecydowana. A ta chwila to 

musi być naszą. Musimy to sobie jasno i wyraźnie uprzytomnić. 

Rzućmy więc wszystko. Każdy niech zrobi co może. Przede 

wszystkim nie traćmy ducha. Zły duch - to zły doradca. Z nas 

nikt nawet wątpić nie może, że wygrana musi być nasza. Trzeba 

ofiar. Ofiar niewielkich od nas żądają. Jakie znikome są one    

w porównaniu z ogromem ofiar chłopców na froncie. 

Z przyjemnością myślę, że zdobyłam się na kupno pożyczki. 

Wprawdzie dość ciężko mi było i będę spłacać ją przez kilka 

miesięcy, ale to przecież mój obowiązek. We mnie aż rwie się 

coś, żeby pójść i walczyć. Zazdroszczę tym, co mogą iść i znów 

żałuję, że nie jestem chłopakiem. O gdybyż udało mi się choć na 
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miesiąc pójść na front. Zapiszę się na kurs sanitarny. Zdobędę 

tyle siły, aby przezwyciężyć przeszkody i pójść, aby choć trochę 

spłacić dług ojczyźnie. 
 

 
 

7/7/1920 

Cała myśl moja pochłonięta jest tylko wypadkami politycznymi. 

Tydzień ostatni tyle przyniósł wieści niepomyślnych, że strach 

przejmuje człowieka. Cofają się nasi chłopcy nie mogąc 

wytrzymać naporu przeszło dwanaście razy większej armii 

bolszewickiej. Wielka, sześciomilionowa armia rosyjska jest 

skierowana tylko przeciw nam. Jedynie my całą Europę 

bronimy przed bolszewizmem. I żeby choć u nas było wewnątrz 

wszystko w porządku. Tymczasem, niestety, rząd obecny prawie 

bezsilny, nie ma nie tylko całkowitego poparcia ze strony 

społeczeństwa, ale nawet większości. Jest zupełnie 
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niepopularny. A z drugiej strony sprawy plebiscytu czekają na 

nas. Czyż my możemy myśleć teraz o tamtej sprawie, gdy tu na 

miejscu musimy wytężyć wszystkie siły, by utrzymać choć 

granice do Bugu. Grabski w imieniu naszego Rządu pojechał 

do Spa na międzynarodową konferencję w sprawie plebiscytu. 

Oby Bóg dał, żeby choć odłożyli do 11 lipca 1921 roku. 

Wówczas może byłoby lepiej. Ja wiary nie straciłam zupełnie. 

Duch zaczyna się budzić. Płomienne odezwy robią swoje. 

Zaczyna wrzeć. Każdy czuje się Polakiem. Znać naszą gorącą 

krew. W tej chwili wszyscy wzięli by za broń i poszli bronić.       

I zwyciężą. Gwiazda wolności będzie im przyświecać. 

Młodzież akademicka prawdopodobnie pójdzie w szeregi 

armii. Uniwersytety będą zamknięte. My musimy sobie zdać 

jasno sprawę z tego, że aby pracować spokojnie przy ciszy 

domowego ogniska, trzeba przede wszystkim to ognisko mieć. 

Dziś nie ma już chwili do stracenia. Do broni i do zwycięstwa. 

Śliczna jest odezwa Piłsudskiego w imieniu Rady Narodowej 

Państwa. Piłsudski rzuca krótki, ale dobitny rozkaz: „Macie iść        

i zwyciężyć”. Jest to rozkaz społeczeństwa. Społeczeństwo od 

was żąda tego. I nie zawiedzie się Dziadek. Żołnierz zachęcony 

Jego słowem i mając jasno wytknięty cel zdobędzie siłę, aby 

przetrwać najgorsze nawet chwile i zwycięży, aby mógł spojrzeć 

w oczy przyszłości i powiedzieć wszystkim, że obowiązek swój 

spełniłem. Zdajemy egzamin trudny, egzamin czy dorośliśmy do 

tego, aby być wolnymi. Jest to egzamin przed światem całym. 

Od nas zależy więc, aby świat uznał nas potem za samodzielne 

Państwo. 
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8/7/1920, 9-a wieczór 

Sytuacja na froncie jakby się trochę polepszyła. Odebrano 

zajęte Równe, Dębno, Łuck i Ostróg. 

 

9/7/1920 

A więc do pracy. Ojczyzna nas wzywa do broni. Dziś o godzinie 

5 po południu z inicjatywy kolegów odbył się w uniwersytecie 

wiec. Przecudny, pełen zapału wiec. W dużej, I-ej Auli tłumnie 

zebrała się młodzież akademicka i część maturzystów 

tegorocznych. Po kilku gorących przemówieniach uchwalono 

jednogłośnie rezolucję nakazującą do bezwzględnego 

wstąpienia do wojska, lub oddania się, kto w szeregi nie może, 

pod rozkazy Rady Obrony Państwowej celem pracy wewnątrz. 

Po wiecu tłumnie ruszyliśmy z muzyką na czele - wielkim, 

zwartym pochodem na miasto. Wrażenie było ogromne. Widok 

młodzieży idącej czwórkami z transparentami wyrażającymi 

cześć i zaufanie wojsku i Naczelnikowi zrobił swoje. Trzeba 

dodać, że pochód ten, samorzutnie zorganizowany był wielką 

niespodzianką dla całego miasta. Przeszliśmy przez 

Krakowskie, skręcając ulicą 3-go Maja pod gmach dowództwa. 

Tu przyłączyła się do nas młodzież szkolna i skauci. Po 

przemówieniu gen. Babiańskiego wznieśliśmy potężne okrzyki 

na cześć Wodza, Armii i Polski. Okrzyki wszechpotężne rozległy 

się po całym mieście, tak aby doleciały do jak najszerszych 

mas. Niech głos nasz leci i sieje zdrowe ziarno. Zawróciliśmy 

potem znów Krakowskim i z balkonu nad Rutkowskim
26

 

                                                           
26

 W 1900 roku w gmachu Kasy Przemysłowców Lubelskich przy 

Krakowskim Przedmieściu 56 otworzył okazałą cukiernię z bilardami W. 

Rutkowski. Posiadał on jeszcze filię na tej samej ulicy pod numerem 32. 

Nazwa firmy przetrwała do roku 1939, mimo że w okresie 
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przecudnie przemówił ks. Woyszyc i kilku innych kolegów. Po 

dwugodzinnej przeszło manifestacji ruszyliśmy z powrotem pod 

uniwerek. Tu wyszedł do nas Ks. Rektor wyrażając żal, że          

z powodu choroby nie mógł nam towarzyszyć. Rektor przemówił 

do nas. Przemawiał krótko, ale serdecznie, tak serdecznie, jak 

tylko on potrafi. Po szeregu znów okrzykach, w imieniu 

młodzieży przemówił kol. Pac, jeden z najdzielniejszych 

kolegów naszych. Rektor był szalenie wzruszony jego słowami, 

my wszyscy również. Pożegnaliśmy się serdecznie, na jak długo 

- nie wiemy. Da Bóg wrócimy znów wszyscy w te mury. Dziś iść 

wszyscy musimy i pójdziemy. Pójdziemy z ochoty, nie z musu. 

 

10/7/1920 

I znów po raz drugi ziścił się cud. Znów, jak w momencie gdy 

był zawarty krzywdzący nas pokój brzeski, zjednoczył się cały 

naród bez wyjątku pod hasłem obrony Ojczyzny. Dziś wszystko 

jedno kto i z jakiej partii, endek obok pepeesowca, radzi 

zgodnie nad sprawą naszej ukochanej Ojczyzny. My, młodzież 

akademicka dzielnie wzięliśmy się od zaraz do pracy. Nie 

tracimy ani jednego dnia. Mając na względzie, że zasobny 

skarb państwa jest podstawą dobrobytu i szczęścia narodu 

zorganizowaliśmy w dniu dzisiejszym dzień „pożyczki 

Odrodzenia”. W artystycznie urządzonym kiosku obok cukierni 

Rutkowskiego siedziało dwie grupy po trzy koleżanki, które 

sprzedawały pożyczkę. Prócz tego, po całym mieście jeździły 

dwa samochody ciężarowe przybrane zielenią, w których pełno 

młodzieży zachęcało słowem do brania udziału. Ja naturalnie 

                                                                                                                           
międzywojennym właścicielami jej stali się cukiernicy warszawscy B. 

Trzciński i E. Szulecki. Obecnie: Grand Hotel Lublinianka – przyp. SD         

i WM. 
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w dniu tym byłam czynnie zajęta. Przez kilka godzin jeździłam 

na samochodzie, wróciłam do domu aż zachrypnięta. 

Zrobiliśmy jednak swoje. Tłum ludzi nas obstępował kupując 

za drobne wprawdzie sumy pożyczkę, ale „ziarnko do 

ziarnka...”. Cudowny dzień dopomagał nam w tej pracy. 

O godz. 6-ej przez miasto przechodziło wojsko idące na 

front. Urządziliśmy mu owację jadąc za nim samochodem         

i wznosząc okrzyki: „Niech żyją!”, „Józef Piłsudski - niech 

żyje!”. 

Dzień wczorajszy i dzisiejszy zrobił swoje. Miasto obudzone, 

dziś każdy już wie i wierzy, że dobrze będzie, bo dobrze być 

musi. 

Dziś o 8-ej wieczorem poszłam na kurs sanitarny, który 

będzie trwał 3 tygodnie. 

W biurze pracy moc - część osób poszło do wojska. Ja teraz 

jestem szefem dwóch działów - korespondencji i działu rolnego. 

 

Niedziela, 11/7/1920 

Dziś powtarzamy wczorajsze „bandaże”, które nam na kursie 

pokazywał dr Tomaszewski. Kurs zorganizowany jest 

sprężyście, duża karność i bezwzględna obowiązkowość, po 

kursie egzamin. Na front niestety nie pojadę, będę mieć nocne 

dyżury w szpitalu w Lublinie. Prócz tej pracy podejmuję się 

prowadzić cały sekretariat Komitetu Akademickiego. 

Dziś, jak Polska długa i szeroka, jeden okrzyk tylko słychać, 

jeden wszechpotężny rozkaz: „Do broni i do Zwycięstwa!” 

Hasło to nam rzucił nasz Komendant i Naczelnik Państwa - 

Józef Piłsudski - to wystarczyło, aby hasło to stało się 

najświętszym rozkazem. Warszawa dała 300 tysięcy 

ochotników. Armię ochotniczą prowadzić będzie Gen. Haller. 
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Chłopi zaczynają się budzić. Starzy przyprowadzają synów, 

dają im nawet konie i broń lub kosy. 
 

 
 

13/7/1920 

Dziś ostatni raz zebraliśmy się wszyscy w uniwerku, żeby 

pożegnać wyjeżdżających już w sobotę pierwszych naszych 

kolegów. Smętny był nastrój od początku, gdyż jak słusznie 

Rektor zaznaczył - wszak wszyscy ludźmi jesteśmy. Dziś 

zebrawszy się w tej Sali przekonaliśmy się jak bardzo zżyliśmy 

się między sobą i z Senatem Akademickim, jak bliscy sobie 

jesteśmy. Po krótkim pożegnaniu kol. Pankowskiej, zabrał głos 
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kol. Pac. Jak zwykle przemówił gorąco i z uczuciem i w końcu 

zwrócił się do nas wszystkich z prośbą, abyśmy nie pozwolili, 

żeby ktokolwiek został, żeby ktokolwiek uchylił się z pod
27

 

służby Ojczyzny. Jak droga nam jest ta służba - daliśmy 

niejednokrotnie tego dowody. 

Później Rektor pożegnał ich życząc im, aby tak jak niegdyś 

powiedział Piłsudski do żołnierzy wychodzących ze Szkoły 

Podchorążych, aby wszyscy wracając mieli buławy 

marszałkowskie w tornistrach, aby wrócili generałami. 

Niekoniecznie generałami ze szlifami nie, nie o takich nam 

chodzi, lecz generałami duchowo, generałami zwycięzcami. 

Zwycięzcami takimi wrócić musicie, bo po to idziecie. 

Odejściem swoim czynicie nam zarazem i radość i ból. Ból, bo 

jesteśmy ludźmi. Lecz idźcie i zwyciężajcie. 

Na zawsze zostanie mi w pamięci te kilka chwil spędzonych 

w dniu dzisiejszym w uniwerku. Ze strachem, a jednocześnie     

z wiarą i nadzieją patrzę w przyszłość. Czy wrócą ci chłopcy? 

Wczoraj było ostatnie zebranie Zjednoczenia Młodzieży 

Narodowej. Dziś możemy być dumni z wyników, jakie dała 

nasza praca w ostatnim roku. Organizacja nasza zajęła 

pierwsze miejsce z pośród
28

 wszystkich organizacji                  

w uniwersytecie. Dzięki rezolucji zgłoszonej przez naszą 

organizację nikt z nas nie powstydzi się przynależności do 

Lubelskiego Uniwersytetu. Organizacja Młodzieży 

Narodowej
29

 żyła, żyła całą piersią oddychając. To też słusznie 
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 100 lat temu tak się to pisało – przyp. SD. 
28

 Jw. 
29

 Organizacja Młodzieży Narodowej – powołana w 1906 r. w Warszawie 

„zewnętrzna” (oficjalna) organizacja Związku Młodzieży Polskiej „Zet”. 

Skupiała głównie młodzież szkół średnich i wyższych. Założono: OMNSŚ 

(OMN Szkół Średnich), która działała w zaborze rosyjskim i austriackim      
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kol. Pac, który ukochał organizację i tak bardzo się jej odda-

wał został nadal jej przewodniczącym, choć wyjeżdża na front. 

Dzielny z niego chłopak. Idź, walcz i rzucaj zdrowe ziarno 

wśród tych biednych, którzy sami w sobie nie mogą rozbudzić 

ducha. Idź i naucz tych, którzy jeszcze nie umieją kochać 

Ojczyzny, tak jak ty ją kochasz. 

 

14/7/1920 

Dzieją się rzeczy straszne, zda się nie do wiary. Każdy budząc 

się, pyta czy sen ten okropny przeszedł, czy już obudziliśmy się. 

Co dzień większe i straszniejsze straty. Ze wszystkich stron 

walą się na nas gromy. Bolszewicy postępują jak szaleni           

z takim impetem. Wczoraj wzięli Mińsk, dziś rozeszła się 

pogłoska o Wilnie. Co będzie dalej - pytanie to mimo woli 

nasuwa się na myśl. I jedna tylko straszna odpowiedź nasuwa 

się. Boję się nawet wyraźnie powtórzyć ją. A jednak dlaczego 

tak się dzieje. Z drugiej strony - plebiscyt przegrany. 

Jedenastego lipca było głosowanie w Prusach Wschodnich na 

Mazurach. Polskich głosów prawie nie było wcale. Czyż          

w takich warunkach jak my dziś jesteśmy mowa mogła być       

o sprawiedliwym głosowaniu? I znów zapytam, co będzie 

dalej? Jakie straszne są te dnie niepokoju. 

                                                                                                                           
 i była podstawową organizacją uczniowską, zewnętrzną dla bardziej 

utajnionego PET-u; OMNSW (OMN Szkół Wyższych) – tajną 

organizację studentów szkół wyższych. W 1909 r. z OMN wydzieliła się 

Organizacja Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie”. Umowę              

o współpracy między dwiema organizacjami podpisano dopiero w 1917 r. 

W okresie I wojny światowej  OMN głosiła program zbliżony do 

piłsudczyków, po uzyskaniu niepodległości była związana z obozem 

belwederskim. OMN przekształciła się w 1927 r.  Związek Polskiej 

Młodzieży Demokratycznej – przyp. SD. 
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16/7/1920 

Jutro o dziewiątej rano wyrusza pierwsza paczka naszych 

chłopców akademików, którzy jadą do Rembertowa. Szczęśliwi 

chłopcy, że będą razem, że mogą iść i walczyć. Idą zapaleni, 

owiani serdecznym duchem społeczeństwa, z pełną wiarą          

i nadzieją w zwycięstwo. Idą i wiedzą, dlaczego mają walczyć. 

A my kobiety co? Chciałam choć pracować w biurze wojsko-

wym, prosiłam moje biuro o zwolnienie na parę miesięcy, ale 

gdzie tam, ani słyszeć o tym nie chcą. Wobec tego, że wzięto 

dużo urzędników do wojska -  z poboru lub na ochotnika - ja 

muszę siedzieć. Dziś po biurze byłam na uniwersytecie, 

pakowałam paczki dla naszych chłopców. Miło było, jak zwykle 

tam. Część koleżanek pracuje w biurach wojskowych.             

W biurach tych są szalenie zapracowane, nieraz do                  

8 wieczorem. 

Coraz głośniej zaczyna się mówić o pokoju z bolszewikami, 

właściwie o zawieszeniu broni. Koalicja wtrąca się do tego. 

Ale pokój na warunkach podanych przez Koalicję jest 

niemożliwy dla nas do zawarcia i hańbiący. Koalicja 

proponuje, aby Polskę zacieśnić do granic etnograficznych - tj. 

żeby Wilno oddać Litwinom, a o Lwów - żeby był plebiscyt. 

Linią graniczną na wschodzie ma być Bug i Zbrucz. Czyż jest 

to możliwe? Raczej do ostatka bronić się. Co za przyszłość 

byłaby dla Polski, gdyby była ona tak okrojona. Nigdy nie 

zgodzimy się na takie zawarcie pokoju. Wczorajsza 

manifestacja, w której udział wzięli przedstawiciele wszystkich 

bez wyjątku partii dały wyraz jednomyślności narodu w tej 

sprawie. 
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Zwyciężyć chcemy, możemy i musimy. Musimy pokazać, że 

jesteśmy silni i że nie tak łatwo nas rozbić, jakby się naszym 

wrogom zdawało. 

A ja – prócz prac organizacyjnych przy sekcji sanitarnej, 

pracuję  w gospodzie. Dyżury mam dwa razy w tygodniu. 

 

17/7/1920 

Dziś pierwszy oddział ochotników wyruszył z Lublina. Oddział 

„Dzieci Lubelskich”, złożony z naszych kolegów akademików    

i uczniów szkół średnich. Rano o 9 zebrali się chłopcy przed 

uniwersytetem. Później była msza w naszym uniwersyteckim 

kościele. Przecudne, pełne zapału kazanie miał ks. Falkowski
30

. 

„Idźcie, macie zwyciężyć, a łatwiej wam będzie niż przodkom, 

gdyż im tylko słaby promyczek nadziei przyświecał, a wam 

wielka gwiazda. Idźcie i zwyciężajcie. W was płynie krew 

Żółkiewskich, Kościuszków, Poniatowskich”. Po mszy Rektor 

każdemu z idących ofiarował medalik, sam włożył na szyję          

i błogosławiąc każdego serdecznie ucałował. Chłopcy częścio-

wo byli już w mundurach, w czapkach tylko studenckich. 

Przybrani bukietami kwiatów, po kwiatach stąpali - tak byli 

zarzuceni tymi kwiatami. Później zebrali się na podwórku 

uniwersyteckim, tam przemówił do nich Rektor, dyr. 

                                                           
30 Czesław Falkowski (1887-1969) – duchowny rzymsko-katolicki, biskup 

diecezjalny łomżyński (1949–1969). Profesor Akademii Duchownej             

w Petersburgu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu 

Wileńskiego, gdzie w latach 1928–1930 sprawował urząd rektora.          

W latach 1942–1943 więziony przez Niemców. Po II wojnie 

światowej wykładał  w seminarium duchownym w Białymstoku – przyp. 

SD.  
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Kowalczewski
31

 i redaktor Śliwicki
32

. Wszyscy bardzo 

serdecznie żegnali ich. 

Myśmy rozdały paczki przygotowane dla nich i przy 

dźwiękach orkiestry ruszyli chłopcy na Krakowskie przed 

gmach Województwa i kościół Garnizonowy. Tu jeszcze kilka 

przemówień, rozdanie podarków przez Panie z TPŻ
33

 i znów 

marszem na stację. Odprowadziliśmy ich wszyscy: Rektor, 

Profesorowie i wszystkie prawie koleżanki. I poszli chłopcy – 

najlepszy kwiat młodzieży - ofiarni na trud i znój. Poszli 

spełnić obowiązek mając przekonanie, że spełnienie obowiązku 

nie jest żadną zasługą, podczas gdy niespełnienie tegoż jest 

hańbą. Żegnajcie chłopcy i wróćcie - jak Rektor wam 

powiedział - generałami. 

Druga partia wyruszy we wtorek. 
 

18/7/1920, niedziela 

Wieści z frontu nie najlepsze. Wilno padło pod naporem 

olbrzymich sił bolszewickich. Podobno walki na ulicach trwały 

bardzo długo. To nasze prastare Wilno, które cieszyło się 

zaledwie kilkanaście miesięcy wolnością... Piłsudski, Dziadek 

ukochany rozkazał, aby pieniądze, które zbierano na dar 

narodowy Jego imienia - przekazano natychmiast na cele 

armii. To się nazywa patriotyzm i prawdziwa miłość do kraju. 
 

                                                           
31

 Ludwik Kowalczewski – wieloletni dyrektor Szkoły Handlowej 

Zgromadzenia Kupców m. Lublina (1908-1935) – przyp. SD. 
32

 Daniel Śliwicki (1873-1921) – wieloletni wydawca i red. Naczelny 

„Ziemi Lubelskiej” (1909-1913) – przyp. SD. 
33

 Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza Polskiego utworzone w Lublinie 28 

listopada 1918 r. – przyp. SD. 
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Wśród wymienionych wyżej studentek, wiele z nich było 

koleżankami Jadwigi Orłowskiej z harcerstwa, które w później 

pełniły bardzo znaczące funkcje w tej organizacji świętującej       

w roku bieżącym jubileusz 100-lecia
34

. 

                                                           
34

 Błeszyńska Róża Jadwiga (1895-1950) – komendantka Lubelskiej 

Chorągwi Harcerek ZHP (1923-1924, 1927-1928 i 1936-1939); 

kierowniczka Okręgu Lubelskiego (OPUS) Centralnej Opieki 

Podziemnej, a potem zastępczyni kierowniczki referatu w Wojskowej 

Służbie Kobiet AK (1940-1945); Grzegorzewska Eugenia (Ewa) – 

harcerska I zastępu harcerek  w Szkole Handlowej W. Kunickiego (1911-

1912); Janietzówna Eugenia (Janiec E.) - późniejsza nauczycielka SP 

21, która w 1942 r. na terenie szkoły przy ul. Strażackiej zainicjowała 
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19/7/1920, godzina 12 w nocy 

Przed chwilą wróciłam z uniwersytetu, gdzie siedziałam od 6 

popołudniu. Robiłyśmy paczki, szykowałyśmy jedzenie               

i nawlekałyśmy medaliki dla drugiej partii naszych chłopaków 

kochanych. Do samego końca zostałyśmy - Wiciejewska
35

, 

Watsonówna i ja. Czesiek Janiszewski, ks. Szymański
36

 i p. 

Paciorkiewiczowa. Jeszcze na chwilę wszedł Rektor do 

„Bratniaka”
37

, obejrzał naszą pracę i powiedział, że miło iść 

                                                                                                                           
powstanie Grupy Zawiszaków Szarych Szeregów „”Roberta”; Ostrowska 

Zofia (po mężu Kiewel) – zastępowa II zastępu harcerek w Szkole 

Handlowej W. Kunickiego (1912-1913); matka Stanisławy Kiewel-

Witkowskiej – harcerki Szarych Szeregów   w Lublinie. Źródła: H. i S. 

Dąbrowscy Harcerski Lublin 1911-1939, Lublin 2012; S.J. Dąbrowski 

Harcerki z tamtych lat…, Lublin 2013. 
35

  Prawdopodobnie chodzi o Jadwigę Wiciejewską – przyp. SD. 
36

 Ks. Antoni Szymański (1881-1942). Od 1900 r. podjął studia                     

w Diecezjalnym Seminarium Duchownym we Włocławku. Po przyjęciu 

święceń kapłańskich (1904) kontynuował naukę zagranicą w Katolickim 

Uniwersytecie w Louvain w Belgii (1905-1908), studiując filozofię           

i nauki społeczne. Doktorat uzyskał na podstawie rozprawy La démocratie 

chrétienne en France. W 1918 r. przenosi się do Lublina, by na tutejszym, 

nowopowstałym Uniwersytecie Lubelskim objąć stanowisko profesora 

nadzwyczajnego, prowadząc początkowo wykłady z polityki społecznej     

i historii katolicyzmu społecznego. Rok później, w 1919 r. uzyskuje 

habilitację na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 

1924 r. jest już profesorem zwyczajnym – przyp. SD. 

37 Bratnia Pomoc, Bratniak − nazwa studenckich organizacji 

samopomocowych, tworzonych od połowy XIX wieku przy polskich 

uczelniach. Pierwsza taka organizacja powstała w 1859 przy 

Uniwersytecie Jagiellońskim, później w 1861 na Politechnice Lwowskiej, 

w 1889 przy Uniwersytecie Warszawskim. Organizacje te miały na celu 

m.in. rozdzielanie pomocy socjalnej dla niezamożnych studentów poprzez 

system pożyczek i stypendiów, prowadzenie tanich jadłodajni itp. 

Prowadziły też działalność oświatową wśród ludności miejskiej                 

i chłopstwa, a także (w zaborze rosyjskim) walkę z rusyfikacją. Podczas 

okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej działały tajne 

uniwersytety, a w nich – także tajne organizacje Bratniej Pomocy 
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na front jak się wie, że takie „rączki kochane” będą trochę 

myślały o tych co pójdą. 

Ile ma w sobie uroku życie koleżeńskie. Uniwersytet, 

szkoła... Naprawdę są to chwile nigdy w życiu nie zapomniane. 

Tak jak bardzo lubiłam szkołę, tak samo kocham i uniwerek. 

Kiedyż my się znów zbierzemy razem w tych murach             

i będziemy mogli zacząć się uczyć.  
 

 
„Bratniak” – Bratnia Pomoc na wycieczce z Zakopanem 30 marca 1921 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           
studentów tych uczelni. Odrodzone po wojnie, około roku 1949-

1950 Bratniaki zostały upolitycznione, potem zlikwidowane i zastąpione 

Zrzeszeniem Studentów Polskich. Tradycje Bratniaków odrodziły się po 

przekształceniach ustrojowych w 1989 roku – przyp. SD. 
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WOJNA POLSKO-BOLSZEWICKA 1920 R.  

 

Walki na Lubelszczyźnie: 

Bitwy i potyczki na terenie ówczesnego województwa 

lubelskiego rozegrały się głównie w okolicach Kocka, 

Cycowa, Chełma, Terespola i Janowa Podlaskiego. 

Największy i najbardziej zacięty bój na ziemi 

lubelskiej stoczyli Polacy i Rosjanie w okolicach 

Tyszowic i Komarowa, W końcu sierpnia 1920 r. 

Konarmia Semena Budionnego, prąca  w kierunku 

Warszawy, została zatrzymana na przedmieściach 

Zamościa przez wojska polskie. 

Z tyłu podążały za sowiecką konnicą I Dywizja 

Jazdy pułkownika Juliusza Rómmla oraz 13 Dywizja 

Piechoty gen. Józefa Hallera. Walki i potyczki toczyły  

się już od 28 sierpnia, jednak decydujące starcie  

miało miejsce 31 sierpnia 1920 na polach Wolicy 

Śniatyckiej w okolicach Komarowa. 

Trwające cały dzień szaleńcze szarże polskich 

pułków ( wśród nich odznaczone Krzyżem Srebrnym 

Virtuti Militari  I Pułk Ułanów Krechowieckich i 14 

Pułk Jazłowieckich pod dowództwem rotmistrza 

Michała Beliny Prażmowskiego) rozbiły siły 

wszystkich czterech dywizji konnicy  Budionnego.  

Sowieci zamiast nad Wisłę, uciekali w popłochu      

w przeciwnym kierunku. 

Bój pod Komarowem został uznany za największą 

bitwę kawalerii polskiej w XX wieku
38

. 

                                                           
38

 Stanisław Jan Dąbrowski, Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-

bolszewickiej 1919-1920, Lublin 2009, s. 30.   
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Ze względu na rozwój wydarzeń w kraju zawieszono 

wszelką działalność uniwersytetu. Ogromna większość 

męskiej młodzieży została zmobilizowana i poszła bronić  

Ojczyzny.  

Jednak na brak zajęć Orłowska nie mogła narzekać. 

Obok stale zwiększających się obowiązków w syndykacie 

podejmuje dodatkowo szereg czynności typowych dla 

„zaplecza frontu”. W wolnych chwilach nadal stara się jak 

najwięcej zanotować w swoim pamiętniku… Są to 

najczęściej własne przemyślenia i komentarze do toczących 

się wydarzeń. Jak na razie bez odpowiedzi pozostało 

ostatnie pytanie Jadwigi Orłowskiej – „kiedyż my się znów 

zbierzemy razem w tych murach i będziemy mogli zacząć 

się uczyć? 

A tymczasem… 

 

20/7/1920 

Sytuacja na froncie wciąż bez zmian. A właściwie tylko na 

Wołyniu, gdyż na froncie wileńskim niestety gorzej z dniem 

każdym. Już Lida zajęta. 

 

23/7/1920 

Mamy nowy Rząd. Rząd koalicyjny, na czele którego stanęli 

Witos i Daszyński. Nowy Rząd dodaje otuchy. Rząd, do 

którego weszły bezwzględnie najwybitniejsze jednostki 

wszystkich partii daje poważną gwarancję, że będzie lepiej. 

Lepiej być musi!!!  

Toteż z radością przyjęli wszyscy wiadomość                  

o zatwierdzonym już przez Naczelnika Państwa nowym 
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Rządzie. Sprawa pokoju z bolszewikami znów jest aktualna. 

Rząd Polski bezpośrednio wysłał notę w sprawie 

zawieszenia broni. Dziś nadeszły wieści, że sowieci             

w zasadzie zgadzają się na zawarcie pokoju. Warunki są 

jednak jeszcze nieznane. Bronić się w każdym razie 

będziemy do ostatniego. Zwyciężyć musimy! Trzeba tylko 

trochę powstrzymać ich napór. Nam trzeba kilka tygodni 

czasu, aby wyćwiczyć młodą armię ochotników i świeże 

roczniki poborowe. Słusznie zresztą się twierdzi, że ten 

zwycięży kto ostatni kwadrans przetrzyma. Musimy my  ten 

kwadrans przetrzymać. Już od chwili, gdy zaczęto mówić    

o nowym Rządzie, zaczęła się poprawiać sytuacja na 

froncie. 

 

27/7/1920  

Sprawa nasza znów pogorszyła się. Bolszewicy zajęli 

Grodno, Sokółki i zbliżają się coraz bardziej ku polskim 

rdzennie ziemiom.  

Ja jestem teraz bardzo zajęta. W syndykacie prócz 

normalnej, syndykackiej roboty mam sporo pracy 

społecznej, gdyż Pan Bekanowski jest przewodniczącym 

sekcji finansowej Komitetu Wojewódzkiego Obrony 

Narodowej, a Pan Kłopotowski jest przewodniczącym sekcji 

wydziału gospodarczego. Tak, że wszystkie roboty jakie są 

w tych komitetach będą u nas się odbywały. Naturalnie, że 

jestem bardzo zadowolona, gdyż roboty chcę mieć jak 

najwięcej. Muszę czuć, że żyję i robię coś też dla Ojczyzny.  

Dziś zdecydowałam się na przyjęcie dyżuru nocnego      

w szpitalu - raz na tydzień. Szczęśliwa jestem, że udało mi 

się dostać tam. 
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3/8/1920  

Położenie nasze jest straszne, niemalże beznadziejne. Dziś 

bolszewicy zajęli nie tylko drogie nam Wilno, ale i rdzennie 

polskie ziemie jak suwalskie, łomżyńskie, Brody. Zaledwie 

kilkadziesiąt wiorst od Lwowa są już bolszewicy. A nasi 

wciąż cofają się. Codziennie opuszczają jakieś miasto lub 

miasteczko. Ludność idzie na ochotnika do wojska, ale co    

z tego - żołnierz to nie wyćwiczony;  żołnierz, który nigdy 

broni w ręku nie miał i w polu walki nie był. Jedynie tylko 

ducha może dodać taki żołnierz. 

Z naszych chłopców dużo już poszło do wojska. 

Położenie jest groźne, bolszewicy z jednej strony dążą do 

zajęcia za wszelką cenę Warszawy, a z drugiej strony 

Lublina.  

Lublin przepełniony szpitalami. Wszystkie szpitale          

z Kresów są obecnie w Lublinie. Wszystkie szkoły zajęte na 

szpitale. I znów runął z takim trudem przez dwa lata 

budowany pokój i ład.  

Jutro mają się zacząć rokowania pokojowe. Rokowania 

te jednak nie dojdą zapewne do skutku, gdyż my warunków 

narzuconych przez bolszewików na pewno nie przyjmiemy. 

Raczej walka na śmierć i życie! 

Wszystko się przeciw nam zwraca. Sprawy Śląska 

Cieszyńskiego i Górnego prawie że przegraliśmy. A tyle 

nadziei tyle szczęścia przez półtora roku zaledwie. Dziś 

faktem jest, że źle się dzieje u nas. Kłótnie wewnętrzne 

trwają prawie przez cały czas naszej wolności. Dziś            

z trudnością przyjdzie naród opanować. A jednak jeszcze 

jeden wysiłek, a dałby Bóg, że byłby to ostatni.  
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04/8/1920  

Sytuacja prawie że bez zmiany. Znów mi staje w pamięci 

rok 1915 kiedy to Lublin był przepełniony szpitalami            

i rannymi, kiedy był taki ruch i niepokój. Dziś zupełnie to 

samo daje się zauważyć. Paniczny strach jakiś ogarnia nas 

wszystkich. Wewnętrzne moje przekonanie jest jednak takie, 

że wszystko dobrze się skończy. Gdyby nawet nieszczęście 

się stało i weszli bolszewicy, to niedługie byłoby ich 

królowanie. Dla nas byłaby to zupełna ruina gospodarcza    

i zniszczenie; nieprędko moglibyśmy się podźwignąć. Ale 

Bóg jest sprawiedliwy i nie pozwoli na taką straszną, taką 

okrutną krzywdę naszą. Tyle krwi, tyle młodzieży zapału, 

ofiar najświętszych. To nie może pójść na darmo, to musi 

dać zwycięstwo. 

Wojska na pozór zdaje się, że jest moc, całe chmary 

ciągną się przez miasto i nie tylko przez Lublin, ale 

wszędzie jest ich pełno. Czym sobie naprawdę wytłumaczyć, 

taki straszny jednak odwrót. Moc poszło ochotników. Dziś 

naprawdę cywila prawie że nie widzi się. Wszyscy znajomi 

chłopcy i ludzie na stanowiskach jak dyrektorzy, prokurenci 

porzucali swe stanowiska i idą. Idą bez żalu prawie, 

rzucając to co mieli: wygody, dobrobyt i idą spełnić swój 

najpierwszy obowiązek. Czy wrócą oni wszyscy. Iluż z nich 

zginie lub nie będzie zdolnym już wrócić do pracy, 

wykolejonym. A jednak niech idą, iść muszą. Idźcie             

i zwyciężajcie. 

Szkoda mi tego spokojnego życia jakie mieliśmy przez 

ostatnie półtora roku. Już zaczęliśmy jakoś wszystko do 

porządku doprowadzać i rozwijać się. Życie kulturalne       

i umysłowe już też zaczęło budzić się. Wszystko to jedna 
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chwila zła burzy i niszczy. Czy długo tak będzie, czy starczy 

nam sił i nerwów na przetrzymanie tych burz i zawiei? 

O Boże daj wytrwać na stanowisku. Daj męstwo i otuchę 

naszym chłopcom, aby szli w imię hasła Bóg i Ojczyzna, by 

zdobyli to, co już straciliśmy i utrzymali to, co jest 

zagrożone, abyśmy mogli śmiało spojrzeć w oczy 

przyszłości i powiedzieć, że sprawy tak świętej i tak ważnej 

nie zaniedbaliśmy.  

 

5/8/1920  

Coraz więcej mówi się o możliwości przybycia wojsk 

sowieckich do nas. Czy zdobędziemy jednak siłę, aby to 

wszystko przetrwać i nie tracić ducha. Dziś najgorszą 

klęską dla nas to ta utrata ducha, utrata tego co jest 

najcenniejsze dla armii i społeczeństwa. A jednak niestety 

to już prawie straciliśmy. Może to jest zmęczenie, nadmiar 

wrażeń, nie chcę wchodzić w przyczyny. Smutno mi jest 

tylko, gdyż odczuwam to samo i na sobie. Brak mi już tej 

niezłomnej wiary, którą jeszcze kilka dni temu miałam,       

a cóż mówić o żołnierzu na froncie. Ile jest gadania, a jak 

mało czynu może wymownie powiedzieć fakt, że do wojska        

w ciągu dnia dzisiejszego zgłosiło się dwunastu (!) 

ochotników. To śmiech naprawdę, żeby na tylu ludzi 

zdrowych, młodych „łazików” rezultat był taki. I co znaczą 

do znudzenia zapisane ściany napisami: „łaziki na front”. 

Pamiętaj, że nie na Krakowskim, lecz Zbruczu. Jak ty nie 

pójdziesz to bolszewicy przyjdą do Ciebie i spotkać się 

musicie! To wszystko są gołe tylko słowa. Cała praca 

Komitetu Wojewódzkiego Obrony Narodowej to też tylko 

wielka szopka. 
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Urządzono jakieś ćwiczenie i co z nich zrobiono. Dziś 

było 160 ludzi, jutro nikt się nie wybiera. Urządzono tylko   

z tego maskaradę!  

I ze wszystkim u nas tak jest „i wszędzie i zawsze”. Albo 

się dużo mówi i nic nie robi, albo kłóci zapamiętale i też 

nic nie robi się. Sejm jeszcze zdaje się odprawia ferie 

wakacyjne. Cały ten sejm przez dwa lata ani jednej ustawy 

konkretnej nie wydał ani na jeden czyn nie zdobył się.         

A teraz wszystko mści się. 

Z Chełma dochodzą niepokojące wieści. Urzędy 

wszystkie popakowane, lada chwila spodziewają się 

przyjścia bolszewików. Sztab chełmski przyjechał już do 

Lublina, mieści się w uniwerku. 

 

6/8/1920  

Jakże inaczej obchodziliśmy rok temu dzień 6-ego sierpnia. 

Byliśmy zwycięzcami. A dziś wspominamy dzień czynu 

naszego nawiązując go do chwili obecnej. W katedrze było 

bardzo uroczyste nabożeństwo za poległych bohaterów 

legionów. Później kazanie miał ks. Ciepichałł
39

, który 

                                                           
39

 Henryk Ciepichałł (1886-1934) – polski duchowny rzymsko-katolicki, 

pijar, kapelan Legionów, mjr intendent Wojska Polskiego. W 1906 

wstąpił do Zakonu Szkół Pobożnych (Pijarów). Przyjął imię zakonne 

Henryk. W 1911 złożył profesję wieczystą w Krakowie. W 1912 zdał 

egzamin dojrzałości. Podjął studia na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1914 otrzymał sakrament święceń. Po 

wybuchu I wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. W czerwcu 

1915 r. został kapelanem 1 pułku piechoty I Brygady. Wraz z pułkiem 

odbył kampanię. Pod koniec 1916 został mianowany kapelanem 5 pułku 

piechoty w składzie I i III Brygady. Po kryzysie przysięgowym w 1917 - 

internowany przez Niemców w Beniaminowie. Po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego. 8 listopada 

1918 mianowany na urząd dziekana wojskowego Tymczasowego rządu 
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wczoraj przyjechał do Lublina. Przepięknie wzniósł modły 

do Matki Boskiej Królowej Częstochowskiej o moc               

i wytrwanie, o ducha narodu. 

Dziś strasznie przykry dzień, wieści z frontu ponure. 

Wewnątrz miasta niepokój. Główne Dowództwo frontu jest 

w Lublinie, sztab chełmski też. Ale mimo to jestem jakoś 

dziś lepiej jeszcze usposobiona niż wczoraj. Dziś znów 

może pod wpływem ks. Ciepichałła, może zresztą czegoś 

innego, nie wiem, ale znów jakoś bardziej optymistycznie 

zapatruję się na nasze sprawy i wierzę, że jednak dopóki 

Dziadek nasz ukochany, Wódz i Naczelnik Józef Piłsudski 

stoi na czele narodu, dopóty my będziemy żyć. I wiary nam 

tej utracić nie wolno i wątpić ani na chwilę. Co on musi 

przeżywać w tej chwili. Jak on musi dziś myśleć                   

i pracować. Ale wierzę, że wytrwa i zwycięży. 

 

7/8/1920  

W mieście ruch szalony. Wszystkie biura wojskowe dostały 

rozkaz ewakuacji. Wszystkie biura pakują się i wyjeżdżają. 

Naprawdę zdaje się, że nie jest jeszcze tak źle, tylko 

przyjechało Dowództwo frontu do Lublina i dlatego 

wszystkie inne biura muszą być ewakuowane. A jednak ta 

ewakuacja tyle dziś narobiła popłochu, tyle gwałtu, że aż 

strach. Ja dotychczas nic a nic nie bałam się                       

i postanowiłam bezwzględnie nie ruszyć się z domu. Mam 

                                                                                                                           
Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, a wkrótce potem referentem do 

spraw duchownych Dowództwa Okręgu Generalnego „Lublin”. Od 1919 

do 1920 był superiorem Okręgu Generalnego „Lublin”. Od 1 kwietnia 

1920 był dziekanem 7 Armii podczas wojny polsko-bolszewickiej – 

przyp. SD.  
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jeszcze iskierkę nadziei, że może to wszystko wróci jeszcze. 

Może jeszcze nie jest naprawdę tak źle. Muszę zapanować 

nad sobą, muszę być naprawdę dzielna. W tej chwili 

siedział u nas i rozmawiał z nami oficer, pułkownik, który 

chwilowo mieszka u nas. Myślałam, że doda mi choć trochę 

otuchy. Jednak widząc go dziś, a właściwie słysząc go, 

jasnem stało się dla mnie dlaczego nasi się cofają. Co za 

brak wiary w siebie. Cofa się to wszystko bez strzału, bez 

jednego wysiłku, bez próby utrzymania. 

Tak jak ten pułkownik utrzymuje, opuszczenie Lublina 

przez wojsko, a co za tym idzie zajęcie Lublina przez 

bolszewików to kwestia kilku dni zaledwie. W prawdzie 

oficer ten wydał mi się trochę „strachajło” i niezbyt 

sympatyczny, to może on jednak ma rację. Stanowczość 

moja co do pozostania jest trochę zachwiana. Nie, 

stanowczo mimo wszystko ja nie wyjadę. My musimy zostać, 

musimy stać na posterunku, musimy walczyć do końca.      

A gdyby przyszło niestety oddać Lublin, musimy w nim 

zostać choćby dlatego, aby było komu przywitać później 

naszych. 

 

9/8/1920 

O Boże, czy Lublin będzie wzięty? Nie, jednak my 

zdobędziemy jeszcze siły, nie damy Lublina i Warszawy. Ja 

 znów mam iskierkę nadziei. Na naszym froncie nie jest 

jeszcze tak beznadziejnie. Trochę zapału, a na pewno 

odepchniemy ich. Ale gorzej niestety jest z frontem 

północnym. Tam posuwają się bolszewicy bez przerwy  i to 

w bardzo szybkim tempie. Szeptycki niestety jest chory. 

Smutne rozeszły się wieści, że jakoby Piłsudski został 
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usunięty ze stanowiska Wodza Naczelnego i dowództwo 

objął sztab francuski. Ile to w tym jest prawdy nie wiemy. 

Gazet w Lublinie zupełnie nie ma, gdyż poczta wyjechała.  

Ewakuowane są już wszystkie urzędy. Jaki był 

przedwczoraj straszny popłoch w mieście to trudno sobie 

naprawdę wyobrazić. Z przykrością stwierdzić musimy, że 

popłoch największy i zamieszanie zrobiło samo wojsko 

niestety. Ludności dużo też wyjechało. Całymi gromadami 

rzuciło się do ucieczki. Ja miałam momenty, że byłam 

mocno zdenerwowana. W biurze dziś naturalnie swojej 

roboty nie miałam zupełnie, natomiast poszłam na górę do 

magazynu do Pana Sielskiego i tam pomogłam mu 

sprzedawać sól (!). Ruch był duży i czas bardzo szybko 

przeleciał mi. Jak się ma pracę to zupełnie inaczej się 

czuję. Dziś jestem dużo, dużo lepiej usposobiona. 

 

10/8/1920 

Dziś pojechała, a właściwie tylko przeniosła się od nas do 

wagonu ciocia Jadwisia z dziewczynkami. Nie można 

mówić, że pojechała, gdyż absolutnie nie wiadomo kiedy 

wagon ich ruszy ze stacji. Pierwszy raz byłam na stacji 

teraz. Co się tam dzieje - trudno sobie wyobrazić. Cały tor 

zawalony pociągami ewakuacyjnymi. Co ludzi ucieka. 

Ucieka to wszystko „jak kto głupi”. Sami nie wiedzą gdzie 

jadą i po co jadą. Straszne wrażenie zrobiło na mnie to 

wszystko, ile ci ludzie przecierpią, jak strasznie 

sponiewierają się i jak to się wszystko stało?  

Dziś w biurze był jeszcze Pan Bońkowski. Pierwszy raz             

w mundurze. Bardzo ładnie wyglądał, tak młodziutko. 

Rozczuliłam się na chwilę żegnając się z nim. Żeby choć oni 
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wszyscy wrócili. 

Dużo by człowiek dał za to, gdyby wiedział jak będzie 

później, co los nam gotuje. Czy my wszyscy spotkamy się na 

tych samych posadach. Czy w ogóle wrócą te dobre 

spokojne czasy, kiedy naprawdę nie brakowało tego 

spokoju i tej rozkoszy takiego normalnego życia. Gdyby tak 

człowiek wiedział naprzód. Może to jednak i lepiej, że się 

nie wie. Może, gdyby nie ta odrobina nadziei, zabrakło by 

człowiekowi sił do życia, a właściwie ochoty. 

Moment ten, który przeżywamy jest najcięższym chyba    

w historii lat ostatnich. Mieć i przez własną nieudolność 

tyle utracić. Być może, że to jeszcze odbierzemy, ale kiedy     

i w jakim stanie? Jak będą znęcać się nad nami - ile my 

przecierpimy, to naprawdę odczuwa tylko ten kto to 

przechodzi. 

Ciężko zostajemy ukarani, a jednak byliśmy winni sami. 

Zajęci byliśmy wewnętrznymi kłótniami, partiami,              

a naprawdę o kraju mało się myślało. 

 

12/8/1920 

W mieście panika trochę zmniejszyła się. Wszystko zdaje się 

jest jeszcze bez zmiany. Chełm prawdopodobnie jeszcze nie 

jest zajęty. Zaczynają się niby znów pertraktacje pokojowe, 

czy one jednak doprowadzą do jakiegoś rezultatu. 

Bolszewicy, prawda że są bardzo zmęczeni, chcieliby może 

pokoju, ale dziś oni czują się zwycięzcami. Dlatego też 

dyktować mogą warunki takich jakich nie przyjęlibyśmy za 

nic. Strasznie przygnębiające wrażenie robi to wszystko. 

Tak smutno na duszy. A później przychodzi zobojętnienie     

i zdaje się, że już nic człowieka nie obchodzi. Zaczyna się 



 

108 

przyzwyczajać do wszystkiego, nawet do takiego bardzo nie 

normalnego życia.  

Jedyną pociechą na to wszystko jest praca. Obecnie jest 

mi wszystko jedno prawie co robię, byle myśl mieć zajętą      

i widzieć, że jeszcze jestem potrzebna na coś. Jestem 

szczęśliwą naprawdę, że w biurze mam robotę, gdyż tak 

wałęsać się z kąta w kąt i nic nie robić, to jest najgorsza 

rzecz. W innych warunkach praca taka jaką mam teraz,       

a mianowicie pisanie kwitków i przyjmowanie pieniędzy 

męczyła by mnie, a co najmniej nie dawałaby mi żadnego 

zadowolenia, a dziś przeciwnie. Jestem bardzo zadowolona 

bo widzę jak jestem tam potrzebna. 

Staram się jak mogę najwięcej zrobić za kolegów, którzy 

poszli do wojska, aby choć tym sposobem wynagrodzić to, 

że ja nie mogę orężem walczyć. Chcę więc choć pracą ze 

zdwojoną energią służyć ojczyźnie. Prokura widzi cały mój 

zapał i widzi jak bardzo jestem użyteczna teraz w biurze.      

I dlatego wczoraj p. Kłopotowski oznajmił mi, że mam 

podwyższoną pensję. Rzecz naturalna, że mimo iż jesteśmy 

w bardzo ciężkich warunkach, mimo że mam pełno długów, 

nie zgodziłam się na to i nigdy się nie zgodzę. Momentu 

tego ja nie mogę wykorzystać dla siebie. Jeśli pracuję 

trochę więcej, to szczęśliwa jestem, że mogę dać tę pracę     

i że mam ku temu warunki. To nie jest moja zasługa. 

Dlatego też ambicja moja nie pozwoli mi nigdy przyjąć tej 

podwyżki, która by mi sprawiła naprawdę tylko przykrość    

i odebrała całą radość z tego, że czuję, że naprawdę coś 

robię. 

Ciocia Jadwisia już wyjechała z Lublina. Być może 

jednak wagon ich stoi gdzieś na jakiejś małej stacji i długo 
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jeszcze tam stać będzie.  

Józek (mąż mojej siostry Haliny) jest już w wojsku. 

Ostatecznie poszedł z poboru, chwilowo jest przydzielony 

do biura. Ogólnie inteligentów żołnierzy brak i są bardzo 

poszukiwani. 

Rada Ministrów wydała odezwę do ludów Europy, 

odezwę mówiąc nawiasem obrzydliwą, jęczącą, błagającą  

o pomoc, jakby szukającą ostatniej deski ratunku. 

Naprawdę, aż przykro jak można dziś żebrać u ludów 

Europy pomocy, zamiast o własnych siłach, gdyż jest to 

zupełnie możliwe, walczyć. 

 

13/8/1920 

Nie, ja stanowczo dłużej tak nie wytrzymam, ja muszę 

pracować również jak żołnierz na froncie. Dziś przyjechała 

z Warszawy Zosia Estreicherówna
40

. Jest ona w oddziale 

wywiadowczym złożonym z samych harcerek przy sztabie 

Śmigłego-Rydza. Zosia zaproponowała mi abym wstąpiła 

do oddziału kurierskiego, żebym jeździła jako kurier
41

. Ja 

szaloną mam ochotę i chyba tak zrobię. Wiem, że będę 

miała wielkie przejście w domu z tego powodu, ale trudno. 

To trzeba zrobić. Ja tak nie mogę przyglądać się, ja też 

muszę pracować bez wytchnienia. Tak jak pracują żołnierze 

nasi. Sama nie wiem co mam robić, czy pójść jako kurier, 

czy bardziej pożyteczną będę tu, gdy zostanę w Lublinie.   

W dziwnej naprawdę jestem rozterce - gdzie iść. Chcę 

                                                           
40

 Zofia Estreicher – zastępowa w I Drużynie Skautek im. E. Plater przy 

Szkole Handlowej Wł. Kunickiego w Lublinie (1913-1914), doskonała 

recytatorka - przyp. SD. 
41

 Harcerska służba kurierska w: S. Dąbrowski, Harcerze Lubelszczyzny 

wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920, s. 164. 
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pracować, to jedno tylko czuję wyraźnie, ale w którą stronę 

skierować swoje siły, w którą stronę zwrócić się, sama nie 

wiem. Przed godziną byłam już zdecydowana. Dlaczego     

w tej chwili nie czuję się zdecydowaną ? Dlaczego i mój 

zapał jest tylko słomianym zapałem jak niestety u nas 

wszystkich. Iść, czy nie iść. W tej chwili czuję, że jednak nie 

pójdę. Ale co się zmieniło od chwili decyzji, co stanęło na 

przeszkodzie ku urzeczywistnieniu mojego zamiaru? Nie 

wiem. 

 

16/8/1920 

Na froncie naszym jakoby lepiej. Właściwie lepiej tylko na 

froncie południowo-wschodnim, gdyż koło Warszawy 

niestety źle jest. Warszawa jest oblężona, ze wszystkich 

stron podchodzą bolszewicy. Omijają Modlin i bokiem 

przez Raszyn zmierzają do Warszawy. Potrafili oni 

wyprowadzić w pole całą Europę i swoje robią dalej nie 

zwracają uwagi na Koalicję.  

Znów niby od dziś toczą się pertraktacje o pokój, ale to 

tylko szopki. Absolutnie nie wierzę w żaden pokój                

z bolszewikami. I teraz doskonale wiem, ze nic z tego nie 

będzie. A jednak wojsko tak nasze jak i ich jest zmęczone 

bardzo. I tak chciałoby odpocząć, a ciągle bić się trzeba. 

Właściwie naprawdę mógłby być już pokój. My nie chcemy 

ich ziemi, oni niby nie chcą naszej - o cóż więc chodzi? 

Dlaczego nie ma tego pokoju. 

Tak mi żal tego życia, bądź co bądź spokojnego. Tak 

chciałabym żeby chłopcy ci wszyscy wrócili do swoich 

zajęć, aby życie ekonomiczne tak nagle zupełnie przerwane 

jakoś wróciło do normalniejszego stanu. 
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Z całego okresu wojny najlepszy był dla nas 1919 rok       

i do lipca 1920 rok. Życie społeczne, gospodarcze               

i kulturalne kraju zaczęło się jakoś układać. Zdawało się, 

że wszystko wraca już do dobrych czasów. Tymczasem znów 

zerwała się burza stokroć gorsza od wszystkich, które już 

przeżywaliśmy. Stało się to wszystko tak prędko, tak nagle, 

że chwilami zdaje się, że to nie jest prawda. Że to tylko sen 

przykry, który uleci za chwilę. Jak odległymi zdają się te 

czasy kiedy było inaczej. Nadal mam nadzieję, że to 

wszystko przejdzie. Byle koniec uwieńczył dzieło, byle nie 

przegrać tej świętej sprawy i nie być odpowiedzialnym 

przed przyszłymi pokoleniami. 

Da Bóg jeszcze trochę wysiłku, a zwyciężymy. 

 

18/8/1920 

Idziemy naprzód! Jak echo radośnie odbijają się te wyrazy. 

Idziemy naprzód! Zdobywamy miasta miasteczka i wsie 

zajęte przez bolszewików. Niedługo się cieszyli przebrzydli 

bolszewicy naszą pracą. Dziś nie mogę naprawdę bez 

wzruszenia patrzeć na całe zastępy młodzieży, a nawet        

i starszych idących z poboru lub własnej chęci ku obronie 

ojczyzny. Całymi masami ciągną chłopacy przez Lublin,        

a jakie miny dziarskie, ile radości i dumy! Zdawałoby się, 

że każdy z nich chciałby powiedzieć - patrz ja jestem 

żołnierzem polskim. 

Czy wiesz co to jest być żołnierzem? Wczoraj był 

pogrzeb dwóch podporuczników ułanów, którzy zginęli,      

a właściwie zostali napadnięci i zamordowani przez 

bolszewików. Byli to Michał Pohoski i Aleks Bieliński. Obaj 

młodzi, pełni zapału i miłości dla Kraju. Zginęli tak 
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tragiczną śmiercią. Wczorajszy ich pogrzeb był wielką, 

aczkolwiek cichą i poważną manifestacją. Tłumy olbrzymie 

odprowadzały drogie wszystkim Polakom zwłoki. Każdy      

w duszy raz jeszcze przysięgał sobie zemstę. Krew za krew. 

Ilu ich ginie, ilu jeszcze zginie. Giną młodzi, ginie sam 

kwiat inteligencji polskiej. 

O Boże co patrzysz na to wszystko! Czy uznasz nasze 

winy już za odkupione i czy pozwolisz nam prędko już 

zapomnieć o tej okropnej wojnie i pójść każdemu do pracy-

tak jak każdy będzie chciał i mógł z myślą o odbudowie 

naszego biednego kraju. 

W ostatnich dniach moc zginęło młodych chłopców 

studentów z 7-ego Pułku Ułanów Lubelskich. Co chwila 

obija się o ucho, boleśnie raniące każdego, coraz to nowe 

nazwisko bohatera poległego. Tak, te ciężkie straty smutne 

nasuwają myśli. Nie raz brak już energii, brak siły do 

przetrzymania tego wszystkiego. Zdaje się, że człowiek nie 

wytrzyma już, że musi nastąpić jakaś reakcja. W chwilach 

takich przychodzi myśl, że trzeba zawrzeć pokój, pokój za 

wszelką cenę, byle uchronić te resztki inteligencji od 

zagłady. A z drugiej strony jesteśmy przecież idealistami. 

Chcemy Polski od morza do morza.  
 

22/8/1920 -niedziela 

Od wczoraj po południu szyłyśmy czapki dla żołnierzy. Dziś 

od ósmej rano. Uszyłyśmy przeszło sześćdziesiąt czapek. 

Czapki te do szycia dał mi p. Kłopotowski. I prosił, żeby 

możliwie jak najprędzej uszyć mu. Szyłyśmy półtora dnia 

zaledwie. Z całą przyjemnością szyłam dziś i zupełnie nie 

miałyśmy wrażenia, że to niedziela. Krokiem od maszyny 
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nie ruszyłyśmy się, a jednak jaka to jest przyjemność szyć      

i myśleć, że czapki te założy jakiś żołnierz kochany. Miło 

jest pracować dziś specjalnie dla naszych, którzy wciąż idą 

teraz naprzód. 

Do Chełma wrócili już urzędników kolejowych, którzy 

byli ewakuowani. 
 

23/8/1920 – poniedziałek  

Jak zupełnie inaczej wyglądają wszystkie twarze ludzi na 

ulicy. Każdy mówi o ofensywie naszej i zwycięstwach. Tak 

dziś pokazaliśmy, że zdolni jesteśmy do czynu, do jednego 

wielkiego zbiorowego czynu. Życie normalne powoli wraca 

do dawnego trybu. Brak głównie poczty, której już od 

dwóch tygodni nie ma w Lublinie. 

W biurze dziś już było trochę roboty, a gdyby poczta 

wróciła to na pewno byłoby jej jeszcze więcej.  
 

25/8/1920 

Zginął znów jeden z moich dobrych znajomych. Biedak tak 

niedawno wstąpił do wojska, jeszcze dwa tygodnie temu 

widziałam go w Lublinie i tak jeszcze dziwiłam się, że on 

wstąpił do wojska. Poszedł i w pierwszej bitwie poległ. Żal 

mi go serdecznie, młody był, pełen zapału, energii                

i inteligencji. Żal mi go serdecznie, nawet długo nie 

walczył, nie zaznał co to bitwa. Kilku jeszcze znajomych 

zginęło z tego oddziału i w tej bitwie.  
                                                       

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !!! 
        

Przyjechała wczoraj moja przyjaciółka F. Jedzie na front - 

zakładać tam będzie gospody frontowe i chce jak najwięcej 
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przebywać  z żołnierzami. Dzielna z niej dziewczyna. Ona   

w takich wypadkach ma bardzo dużo hartu i energii. Ja jej 

zazdroszczę, chciałabym bardzo pojechać na front, ale 

warunki tak się niestety jakoś ułożyły, że mimo chęci nie 

mogę.  

     

26/8/1920 

Jak strasznie smutno i dziwnie beznadziejnie. Zdaje się, że 

już lepsza chwila nigdy dla nas nie nadejdzie. Zdaje się, że 

niestety my, obecne pokolenie, musi paść ofiarą i nie mieć 

jaśniejszych chwil. Tak ciężko żyć. Sześć lat takiej strasznej 

wojny i trzeba dodać, że całe te sześć lat wojna trwa prawie 

tylko na naszych terenach. Tak tęskno za jakimś normalnym 

spokojnym życiem, tak by się chciało wiedzieć coś na 

pewno. Tak by się chciało zabrać do pracy wewnątrz, 

pracować nad uporządkowaniem kraju, a tu zamiast 

przybywać sił wciąż tylko ubywa. Ginie cała inteligencja, 

młodzież - przyszłość narodu. Naprawdę bez ofiar nie może 

nic być, ale jak ciężko znieść te ofiary, jak trudno mimo 

wszystko czuć się silną i być naprawdę jeszcze optymistą. 

 

17/9/1920 

Chyba już wszystkie awantury bolszewickie zakończone. 

Bolszewicy wypędzeni prawie zupełnie z naszego kraju. 

Normalne czasy prawie już wracają. Nawet zaczynają 

zwalniać już trzydziestolatków. Ruch towarowy zaczyna już 

wracać również. Chciałabym, żeby jeszcze chłopcy z wojska 

wrócili, tak trudno jednak ochotników zwolnić. Oni biedni 

pierwsi poszli, wysłali ich na front, a najtrudniej będzie ich 

zwolnić. 
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4/10/1920 

Dziś wieczorem był u nas p. D. Dzielny chłopak i dzielnie 

się trzyma. Opowiadał swoje przygody w wojsku. 

Rzeczywiście dużo miał ciężkich chwil.  

Co ja bym dała, żeby nareszcie był ten pokój, tak bardzo 

przez wszystkich oczekiwany. Ochotnicy, a w szczególności 

studenci strasznie źle są traktowani. To dziwne! Przecież 

powinno być odwrotnie, oni pierwsi poszli, jako ochotnicy. 

Pierwsi rzucili wszystko, a tu traktują ich jako najgorszych.  

Rok temu ostatecznie zdecydowałam się chodzić na 

uniwerek. Właśnie w tym mniej więcej czasie zapisywałam 

się i tak martwiłam się, czy przyjmą mnie, czy nie. Rok 

pracy przeszedł jak jedna chwila. Żeby ten był równie 

pomyślny jak poprzedni co do pracy. Ale niestety zdaje się, 

że wykłady prędko nie zaczną się. Nie mam jakoś nadziei, 

żeby ten rok mógłby być jakoś zaliczony. 

 

10/10/1920 

Czas leci tak szalenie szybko, że nic nie mogę zrobić. 

Uniwerek może niedługo zacznie się, a ja nic nie zrobiłam. 

Mam trzy egzaminy jeszcze przed sobą. Rok ten zapowiada 

się jakoś chyba trochę pomyślniej dla nas.  

 

12/10/1920 

W biurze roboty mam moc. Miałam nawet dziś pójść po 

obiedzie, ale nie miałam czasu. Dostaniemy gratyfikację, 

dwumiesięczną pensję. Cieszę się, będę mogła trochę 

popłacić długi i zrobić na zimę zapas węgla.  
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Oczekiwany przez Jadwigę Orłowską czas nadszedł 

jesienią 1920 roku… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

 

 

 

 

STUDENCKIE LATA  cz. II 

 

15/10/1920  

Od kilku dni ma się niby ku końcowi wojny. Rozejm             

i preliminacje pokojowe
42

 niby podpisane. Zaczynają już 

zwalniać ochotników, mam więc nadzieję, że wkrótce wrócą 

do biura i na uniwerek nasi koledzy. 

 

31/10/1920 

Chłopcy zaczynają już z wojska wracać. Dla mnie zacznie 

się teraz okres ogromnej pracy. Za trzy tygodnie zaczyna 

się uniwerek. Do żadnego z tych trzech zaległych 

egzaminów nie przygotowałam się, nie wiem jak to będzie. 

Zaczynam się trochę uczyć psychologii. Do pierwszego 

grudnia muszę się przygotować, bo potem uczę się do 

logiki, której najbardziej się boję, bo jest najtrudniejsza.  

Ale szalenie się cieszę, że roku tego nie stracimy. Tak 

mało już miałam nadziei, że w tym roku jeszcze zacznie się 

uniwerek. Ciekawa jestem tylko, jak uda mi się pogodzić    

                                                           
42

 Preliminaria pokojowe, preliminacje, termin służący do określenia 

tymczasowych, wstępnych układów między państwami wojującymi, 

stanowiących podstawę długotrwałego zawieszenia broni oraz 

przygotowania szczegółowych zasad opracowywanego traktatu 

pokojowego. 
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w tym roku biuro z uniwersytetem. Niby nie będę miała  

łaciny, która bardzo dużo czasu mi zajmowała, ale za to 

biuro miałam do 3-ej, a teraz do 4-ej. 

 

2/11/1920  

Za trzy tygodnie egzamin z psychologii. Niby zaczęłam się 

już uczyć, ale nie bardzo mi to idzie. Trochę się 

odzwyczaiłam. 

We wszystkich uniwersytetach wykłady zaczynają się już 

w końcu listopada. Chłopców naprawdę zaczynają już 

zwalniać z wojska, kilku dziennie wraca do  nas. Na razie 

jest okropnie głupio, jak się ich tak niedawno widziało      

w mundurach, a już znów cywile. 

W ogóle od czasu tej awantury bolszewicko-

ewakuacyjnej minęły dopiero trzy miesiące, a ja mam 

wrażenie, że to było Bóg wie jak dawno. Tyle się zmieniło 

od tego czasu. 

Pierwszy raz naprawdę zrobiło się tak jak mówiono, że 

na zimę wszyscy chłopcy wrócą. Nikt prawie w to nie 

wierzył, jak również i w to, żeby ochotników też zwolniono. 

A jednak szczęśliwie stało się tak właśnie. 

 

25/11/1920  

Wykłady w uniwerku już się zaczęły. Chwała Bogu prawie 

wszystkie mam po południu - aż do 8 wieczorem. Pracy 

mam szalenie dużo, bo muszę się uczyć jeszcze do tych 

trzech nieszczęsnych egzaminów. Może uda mi się jeszcze 

przed Bożym Narodzeniem zdać prawo rzymskie. Dużo 

przyjemniej jest być na drugim roku, niż na pierwszym.       

A swoją drogą bardzo chciałabym już skończyć uniwersytet, 
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może potem doktoryzować się? Ale kiedy to będzie! 

 

13/12/1920  

Jeszcze dwa tygodnie i koniec 1920 roku. Niezwykły był ten 

rok: praca, w uniwerku egzaminy, potem tyle wrażeń, 

zapału. Bitwy i walki, i na zakończenie sławny „Cud nad 

Wisłą”. 

 

23/12/1920  

Jutro Wigilia! 

Nie lubię w ogóle tych Świąt, a tym bardziej teraz. Niby 

się nic nie robi, ale to tylko „niby”. W rzeczywistości jest 

inaczej. Tyle się tego wszystkiego narobiło. I po co to ? Tak 

mi jest przykro. Zupełnie inaczej bywało lat poprzednich! 

Gdy pomyślę, że tylu jest biedaków, gdzieś w niewoli hen 

daleko w Rosji czy na Syberii, dużo naszych chłopaków, 

gdzieś w polu na Litwie lub dalekim Wołyniu, siedzą sami    

z daleka od rodziny - jak tu można być pogodnym. 

 

22/1/1921 

Dziś byłam na obiedzie inauguracyjnym, który odbył się     

z racji otwarcia kuchni akademickiej dla studentów. Obiad 

był bardzo miły. Z miasta był wojewoda, prezydent i kilka 

zaproszonych osób, cała grupa profesorów i kilkadziesiąt 

osób młodzieży. Szalenie miły był nastrój. A w ogóle życie 

akademickie zaczyna się rozwijać. Ja jednak mało jeszcze 

zżyłam się z kolegami i koleżankami, jestem dość dzika. 

Może gdybym miała więcej czasu... 
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7/2/1921  

Marnie się dzisiaj czuję. Pojęcia nie mam, jak dotrę do 

końca tego roku. Tyle egzaminów, i to naprawdę poważne. 

A ja mam jeszcze te trzy zaległe z poprzedniego... Prawo 

rzymskie niby mam gotowe, ale jakoś zupełnie nie mam 

wrażenia, żebym dobrze je zdała. 

 

10/2/1921  

Pierwszy raz tak nie powiodło mi się z egzaminem, jak dziś. 

Potwierdziło się moje przeczucie. Byłam przede wszystkim 

szalenie zmęczona i zdenerwowana - Fiedorowicz zaś jak 

zwykle nieznośnie denerwujący. Odpowiadałam chyba z 10 

minut, miałam wrażenie, że zupełnie dobrze odpowiadam.  

A tu, ku memu wielkiemu zdziwieniu powiedział, żebym 

sobie jeszcze raz powtórzyła. Tak byłam zdumiona, że nie 

wiedziałam co odpowiedzieć - wstałam i poszłam. Jest mi 

tak głupio - pokażę jednak, że potrafię i muszę dostać 

celująco. Nadal nie wiem, dlaczego tak się do mnie 

przyczepił - na wszystkie pytania odpowiedziałam - jak to 

sprawdziłam - zupełnie dobrze. 

 

19/2/1921  

Męczę się z tym prawem rzymskim tak strasznie, że trudno 

sobie wyobrazić. Ambicja moja jest tak podrażniona, że 

zadowolić może mnie tylko piątka. Uczę się prawie całymi 

dniami. 

 

13/3/1921 

Chwała Bogu z prawem rzymskim już skończyłam. 

Dopięłam swego i zdałam na piątkę! Od kilku tygodni 
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nigdzie nie chodzę, uczyłam się i teraz zabieram się do 

psychologii. 

 

17/3/1921 

Dobrze mi poszedł egzamin z psychologii - dostałam piątkę. 

Została jeszcze logika z poprzedniego roku, chyba będę 

zdawać przed Wielkanocą. 

 

20/3/1921  

Tyle ważnych rzeczy zbiegło się na jeden dzień  - właśnie 

dzień imienin Dziadka ukochanego. 

Wczoraj rano rozeszła się wiadomość o zawarciu pokoju              

z bolszewikami, a właściwie o podpisaniu ostatecznym tego 

pokoju. Jednocześnie prawie uchwalono nareszcie 

konstytucję, no i dziś rozstrzyga się sprawa Śląska. 

Wewnętrznie wszyscy są przekonani, że wygramy sprawę, 

że będzie dobrze. 

Ja osobiście tyle czuję w sobie radości i wesela jak 

dawno już nie czułam. A i pogoda jeszcze specjalnie do 

tego nastraja. Przecudny marzec - wiosna w całej pełni! 

 

21/3/1921 

A więc Śląsk jest nasz. Jak echo rozlega się w całej Polsce 

wiadomość, że plebiscyt jest nasz. Ofiary nie poszły na 

marne. Od 600 lat odłączony, zdawało się już zniemczony 

zupełnie, Śląsk zostaje znów przyłączony do macierzy. 

Miasta rzeczywiście trochę wynarodowiły się i w większej 

części wypowiedziały się za Niemcami. Za to wieś - 80-90% 

głosów za Polską. 
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24/4/1921  

Zdałam nareszcie wszystkie zaległe egzaminy. Jak mi jest 

lekko z tego powodu - to nawet trudno sobie wyobrazić. 

Wczoraj zdawałam z logiki. Dziwną czuję sympatię do 

księdza Domińczaka
43

, a właściwie do jego oczu. Ma takie 

cudne, głębokie, przejrzyste oczy, a przy tym głos 

niezmiernie miły. Odpowiadałam bardzo krótko. Ale nie 

mogę powiedzieć żebym była specjalnie zadowolona ze swej 

odpowiedzi, mimo, że dostałam celująco. 

 

5/5/1921  

Od kilku dni znów niepokojące wieści obiegły całą Polskę. 

Wbrew plebiscytowi, wbrew woli ludów - zamiast 

przyznania nam całego okręgu przemysłowego Śląska, 

przyznano, a właściwie chce się przyznać, tylko dwa 

powiaty. Na taką niesprawiedliwość oburzyło się wszystko, 

co żyło w Polsce. Od rana w dniu 3 maja zbierał się tłum 

ludzi i manifestował. Odbyło się kilka wieców, wszyscy 

jednomyślnie i gorąco poparli sprawy Górnoślązaków.      

A na Górnym Śląsku już wre. Powstanie objęło prawie 

wszystkie powiaty. Korfanty stoi na czele powstania. Rząd 

odwołał Korfantego ze stanowiska Komisarza 

                                                           
43

 Ks. prof. dr hab. Stanisław Domińczak (1880-1936).Filozof. Po 

studiach teologicznych w Żytomierzu (1897-1901) i Akademii Duch.      

w Petersburgu (1901-1905) przyjął w 1904 święcenia kapłańskie               

i rozpoczął studia  filozoficzne w Lowan, uwieńczone w 1907 

doktoratem; w l. 1908-1919 był prof. seminarium duchownego                

w Żytomierzu; w 1919-1925 wykładał filozofię racjonalną na KUL; 

habilitował się na UJ (1923); 1925-1927 wykładał na Uniwersytecie 

Wileńskim; od 1928 pracował jako duszpasterz emigracji polskiej            

w Paryżu. 
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Plebiscytowego, gdyż nie potrafił powstrzymać powstania. 

 

6/6/1921 

Dawno nie pisałam dziennika. Praca biurowa, uniwersytet, 

wypadki polityczne tak bardzo oderwały mnie od niego. 

Uczę się teraz bardzo, za trzy tygodnie zaczynają się 

egzaminy. 28 czerwca mam od razu, jednego dnia               

4 egzaminy i to z najtrudniejszych przedmiotów. Później,      

7 lipca jeszcze trzy, ale wszystkich zdawać nie będę, gdyż 

nie zdążę. Rok ten dużo mnie pracy kosztował, zarówno na 

seminariach, jak  i przy egzaminach z poprzedniego jeszcze 

roku. 

 

29/6/1921  

A więc już po 4 egzaminach. Nadspodziewanie dobrze mi 

się powiodło   i miłe wrażenie zostało po nich. Za tydzień 

mam trzy następne. Dwa są nawet przyjemne, bo                         

z ekonomicznych przedmiotów, które lubię, ale trzeci jest 

dużo mniej przyjemny, bo z kryteriologii. Na politykę 

ekonomiczną i historię doktryn dość przyzwoicie chodziłam. 

Z polityki ekonomicznej miałam referat, który ks. Szymański 

chciał nawet wydrukować w gazecie. Nie chciałam się 

zgodzić, ale pomimo mojego oporu swoje zrobił. 

 

14/11/1921  

Jakoś po wakacjach - kilka tygodni spędziłam we 

Włodzimierzu - nie mogę zabrać się do pisania Dziennika... 

Nie tylko brak czasu, ale i jakoś trochę chęci brak.  

W uniwerku bardzo sympatycznie. Zżyliśmy się i dobrze 

nam razem. Pracy tylko moc. Jeszcze mam ten nieszczęsny 
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egzamin z kryteriologii i prace seminaryjne. Ale zawsze 

bliżej niż dalej. Za miesiąc mam zamiar pojechać do Wilna 

na zjazd akademicki. Cieszę się na to, bardzo boję się tylko, 

żeby nic mi nie przeszkodziło. 

 

27/11/1921  

Jutro zdaję kryteriologię. Miałam tyle czasu do nauczenia 

się, a jak zwykle wszystko zostawiam na ostatnią chwilę. 

Nie za pewnie czuję się z tym egzaminem, jednak tyle 

tygodni się z nim param, że już muszę to załatwić. Jakoś 

zobojętniałam już na egzaminy, nie robią na mnie takiego 

wrażenia jak przedtem. 

 

25/12/1921  

17, 18 i 19 grudnia uczestniczyłam w II Ogólnym Zjeździe 

Polskiej Młodzieży Akademickiej w Wilnie. Z Lublina 

wyjechało na Zjazd kilkanaście osób. Ja byłam ciągle         

z Marysią Watsonówną, Lutkiem Mikettą
44

 i Cześkiem 

Janiszewskim. Pojechaliśmy najpierw do Warszawy,           

a potem, połączywszy się z innymi środowiskami 

akademickimi, już prosto do Wilna. Poznaliśmy się między 

innymi z warszawiakami i 3-ma delegatami Wolnej 

Wszechnicy. W Wilnie na stacji czekali na nas studenci 

wileńskiego uniwersytetu, którzy powitali nas bardzo 

serdecznie. Spotkaliśmy również dwóch dawnych kolegów    

                                                           
44

 Lucjan Tomasz Miketta  (ur. 1894 w Smagowie, zm. 20.07.1979           

w Lublinie) – adwokat, działacz społeczny, oświatowy i spółdzielczości 

mieszkaniowej. 
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z lubelskiego uniwersytetu - Zbyszka Cis-Bankiewicza
45

       

i Wacka Brzezińskiego. 

O 10 rano rozpoczął się Zjazd w prześlicznej Sali 

Śniadeckich  w Uniwersytecie Stefana Batorego. Pierwszy 

powitał Zjazd w imieniu Senatu wicerektor ks. 

Żongołłowicz
46

. Później szereg przemówień, okrzyków, 

jedne po drugich głośnym echem obijały się o mury 

Uniwersytetu. Pierwsze wrażenie było imponujące. 

Wszystkie środowiska były reprezentowane, nawet Gdańsk - 

mimo że w Politechnice Gdańskiej jest tylko 80 studentów 

Polaków. Po skończonej części oficjalnej, po południu 

rozpoczęły się obrady. Zaczęto od sprawozdań 

środowiskowych, ciekawych, ale zawierały prawie tę samą 

treść. Lwów tylko zdawał podwójne sprawozdanie - 

oddzielnie lewica i prawica, co było znacznie mniej 

                                                           
45

 Zbigniew Cis-Bankiewicz (1898-1944). W latach 1908-1913 był 

uczniem gimnazjum Emiliana Konopczyńskiego w Warszawie. Należał 

do 3. Warszawskiej Drużyny Skautów. 9 sierpnia 1914 r. zaciągnął się do 

I Brygady Legionów Polskich. Pod pseudonimem «Cis» pełnił służbę 

najpierw w Oddziale Wywiadowczym Świętopełka-Jaworskiego, a od 

października 1914 r. w baonie marszowym dowodzonym przez Leona 

Berbeckiego. Więzień NKWD na Syberii. Uciekł latem 1915 r. W lutym 

1918 r. wstąpił do stacjonującego w Bobrujsku I Korpusu Polskiego gen. 

Dowbór-Muśnickiego. Został przydzielony jako ułan do 3. Pułku ułanów, 

w którym służył do rozbrojenia I Korpusu Polskiego w czerwcu 1918 r. 

Członek POW i Wojska Polskiego do  października 1920 r. Początkowo 

otrzymał posadę w Towarzystwie Straży Kresowej Okręgu Lubelskiego. 

Edukację wyższą zdobywał na Wydziale Prawa i Nauk ekonomicznych 

Uniwersytetu Lubelskiego, a później na uniwersytecie Wileńskim.          

W 1938 r. został dyrektorem rozgłośni Polskiego Radia w Baranowiczach. 

Był nie tylko szefem radia, lecz także prelegentem i lektorem. 
46

 Bronisław Żongołłowicz (1870-1944). Ksiądz katolicki, od 1919 r. 

profesor prawa kanonicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wolnie, 

od 1930 d0 1936 wiceminister wyznań religijnych i oświecenia 

publicznego, poseł na Sejm III kadencji w II RP. 
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sympatyczne. Wywlekano różne sprawy, obchodzące tak 

naprawdę tylko dane środowisko. Zgrzytem było nagłe 

przerwanie obrad, bowiem ze strony prawicy 

zakwestionowano mandaty Wolnej Wszechnicy                   

w Warszawie. Pretekstem było to, że wszyscy uczestnicy 

Wszechnicy byli lewicowcy. Przebieg obrad był bardzo 

burzliwy i chwilami wydawało się, że może dojść do 

zerwania Zjazdu. I jeżeli ostatecznie do tego nie doszło, to 

tylko przez wzgląd na polityczne znaczenie Zjazdu. Zjazd 

umyślnie odbywał się w Wilnie, celem zaznaczenia 

polskości Wilna. Nie mogliśmy więc żadną miarą 

doprowadzić do zerwania Zjazdu. 

Mnie osobiście Zjazd dał bardzo dużo. Zorientowałam 

się we wszystkich odcieniach organizacji politycznych. 

Bliżej wreszcie poznałam się z młodzieżą akademicką. 

Techniczna strona Zjazdu była bez zarzutu. Wilnianie 

podejmowali nas z taką serdeczną gościnnością, na jaką na 

pewno nie zdobyłoby się żadne inne środowisko. Grupa 

lubelskich akademików trzymała się razem przez cały czas 

Zjazdu. Wspólne takie wycieczki szalenie zbliżają do siebie 

ludzi i łączą ich. Tam w Wilnie tak czuliśmy wszyscy...  

 

21/2/1922  

Rok akademicki bieżący jest chyba najsympatyczniejszym                 

z dotychczasowych moich studiów akademickich. 

Od Nowego Roku przenieśliśmy się do nowego gmachu   

w Al. Racławickich. Gmach ten, choć jeszcze 

niewykończony (zaledwie 1/4 część) robi wrażenie 

naprawdę uniwersytetu. 

Jest bardzo wygodny i ładny. W uniwerku, poza 
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wykładami staram się spędzać więcej czasu. W tym roku po 

raz pierwszy zaczęłam pracować trochę w organizacjach 

akademickich. Jestem w Zarządzie O.M.N. gdzie dość dużo 

pracuję oraz częściej bywam w klubie akademickim             

i Bratniaku. W ostatnich czasach mam dość dużo pracy, 

gdyż mam referat na seminarium walutowe. Tłumaczę  dość 

trudną książkę z jęz. niemieckiego i to mi dużo czasu 

zabiera. 

Już prawie 3 lata mija jak jestem na Uniwersytecie, tak 

szybko to minęło. Błogosławię tę chwilę kiedy zapisałam się 

na uniwerek; są to poza szkołą jedne z najlepszych moich 

chwil. Jako główne moje zajęcie traktuję Uniwersytet,        

a jako „zło konieczne” biuro. Choć nie mogę narzekać, 

gdyż ostatnio w biurze dużo szczęścia miałam – nie 

osobistego tylko raczej „handlowego”. 

Boję się o dalsze losy naszego uniwersytetu, gdyż Rektor 

jest bardzo ciężko chory. Taki wyjątkowo zacny, tak 

szalenie młodzież kochający, tak nadzwyczajnie taktowny 

jest nasz Rektor. Tyle pracy i zapału włożył w ten 

uniwersytet i naprawdę gorąco musiał go ukochać, aby 

dokonać tego, czego dokonał. 

Stosunki w uniwersytecie, zarówno między studentami 

jak i profesorami, są bardzo serdeczne i miłe. Dawniej, gdy 

było nas mniej, to naprawdę wszyscy się znali. Dziś jest nas 

już tyle, że nie możemy się znać wszyscy, ale ten dawny, 

przyjazny stosunek pozostał w dalszym ciągu. 

 

26/2/1922  

Kilka dni temu umarł Rektor. Trudno opisać, jaki żal 

ogarnął nas wszystkich, którzyśmy blisko Niego byli i znali 
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Go tak dobrze. Naprawdę mało jest ludzi, którzy by byli tak 

ogólnie cenieni i szanowani. 

Rektora młodzież naprawdę gorąco kochała, inni sza-

nowali i czcili. Zupełnie sobie wyobrazić nie mogę, kto Go 

zastąpi i jak będzie potrafił. 

Pogrzeb był tryumfalny, imponujący. Przyjechały 

delegacje wszystkich uniwersytetów, przedstawiciele Rządu, 

Sejmu. Całe społeczeństwo i młodzież - wszyscy wzięli 

udział w oddaniu ostatniej posługi tak drogim zwłokom. 

Pochowany został tymczasem na cmentarzu, lecz gdy tylko 

skończą kaplicę, to Go przeniosą do kaplicy, żeby był bliżej 

uniwersytetu. Jak dziwnie jest na świecie. Dlaczego biedak 

nie doczekał się pierwszego roku w nowym gmachu 

uniwersytetu, dlaczego nie doczekał ukończenia budowy 

całego gmachu, w który tyle serca i pracy włożył. Biedak 

taki był cichy, taki spokojny, a tak Wielki. Słusznie ktoś      

o Nim powiedział - to była „cicha Wielkość”. 
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Dla młodego, nieugruntowanego jeszcze uniwersytetu cios 

to wielki, ciężki, który odbije się na pewno na całym, 

dalszym jego rozwoju, niestety. 
 

26/6/1922  

Długi czas nie mogłam się zabrać do pisania. Trochę 

odzwyczaiłam się od przelewania na papier swoich myśli. 

Bo zresztą i po co - i tak nikt (bo chyba nawet i ja) czytać 

tego nie będzie! 

Miałam zamiar zdawać egzaminy przed wakacjami, 

wzięłam nawet dziesięciodniowy urlop, ale tak jakoś się 

złożyło, że nie zdążyłam się przygotować. Żałuję tylko, że 

nie zdawałam razem z Haliną Nowicką i całą naszą paczką, 

byłoby przyjemniej. Przez wakacje postaram się 

przygotować do tych nieszczęsnych egzaminów tak, żeby je 

zdać bez kłopotów, a w szczególności z filozofii prawa.  
 

7/10/1922  

Ogromnie rzadko piszę teraz dziennik. Sama nie wiem, 

dlaczego. Powinnam była zdawać po wakacjach egzaminy, 

tymczasem znowu odłożyłam, nawet sama nie wiem, do 

jakiego terminu. Życie jest twarde i ma swoje niespodzianki 

pełne goryczy i rozczarowania. Był okres, kiedy się dobrze 

czułam i byłam zadowolona ze świata i ludzi. Dziś znów coś 

mnie napadło. Znów jestem wytrącona z równowagi i nie 

mogę znaleźć sobie miejsca i zajęcia. Może jak zdam 

egzaminy i znów wejdę w tryb życia akademickiego, lepiej 

się będę czuła. Bo dziś to niby się uczę, a nie uczę się. 
 

13/11/1922 

Nie mogę naprawdę zdecydować się z tymi nieszczęsnymi 
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egzaminami. Tak bardzo nie chciałabym stracić roku. Będę 

próbowała - może uda mi się jednak zdać choć prawo 

kościelne... 
 

16/12/1922  

Znów długo nie pisałam, choć było dużo ciekawych rzeczy. 

A więc przeszły wybory i mamy pierwszy konstytucyjny 

Sejm. Niedługa jednak radość. Endeki jak zawsze i wszędzie 

warcholić zaczęli. Narodowe Zgromadzenie tj. Sejm i Senat 

większością głosów powołało na Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej Gabriela Narutowicza. 

Narutowicz nie należał do żadnej partii. Kandydował na 

posła do Sejmu na liście inteligencji pracującej centrowo-

lewicowej. Narutowicza obrano większością głosów. 

Głosowały za nim wszystkie stronnictwa za wyjątkiem tzw. 

„8” tj. endecji, która wystawiła kandydaturę hr. 

Maurycego Zamoyskiego. Endecy natychmiast po 

ogłoszeniu wyniku wyborów zaczęli manifestacyjnie 

protestować przeciw nowemu Prezydentowi. W Warszawie 

zebrał się tłum ludzi z prowodyrami endeckimi                     

i prowokował nowego Prezydenta. Wstrętne ekscesy 

publiczne zostały jednak ukrócone i przedwczoraj nastąpiło 

zaprzysiężenie nowego Prezydenta, a dziś w ohydny, 

podstępny sposób zamordowano pierwszego Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej! 

Co za zgroza! Co za podłość! Zabić człowieka, który 

chciał wszystko, co ma najlepszego oddać Polsce. 

Człowieka, który jeszcze nic nie zdążył zrobić, zabić dla 

ambicji partyjnej. O jakże zaślepieni są ci endecy, jak nie 

widzą, że do zguby Polskę prowadzą, która zaledwie kilka 
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lat samodzielnie istnieje, i o której tyle pokoleń marzyło. 

Trudno przewidzieć dziś, co będzie dalej. Fakt, że już 

polała się krew bratnia na ulicach Warszawy i stała się 

hańba całemu Narodowi. A mogło być dobrze. Historia 

powraca. Targowica znów bierze górę. Co dalej będzie - 

łatwo przewidzieć. Jesteśmy w przededniu rewolucji. 

Krwawej, wewnętrznej rewolucji, która zgubi nasz kraj.     

A tyle ofiar, tyle nadziei, tyle rokowań na lepszą, 

pewniejszą przyszłość. Daj Boże aby obawy moje były 

płonne, aby było inaczej. 
 

26/12/1922  

Jak dotąd burza przeszła cicho i spokojnie. Wszystko 

wróciło do normalnego stanu, a Prezydentem został 

Wojciechowski, również z partii Piasta. 

W połowie stycznia mam zamiar zdawać pierwszy 

państwowy egzamin przy komisji lwowskiej. Niestety rok już 

straciłam, gdyż zostałam na 3-im kursie, bo w końcu nie 

zdawałam egzaminów. Odwróciło się szczęście ode mnie. 

Pierwsze dwa lata tak ładnie mi poszły, a teraz jakoś 

ugrzęzłam. 

 

6/1/1923  

Uczę się bardzo, ale dochodzę do wniosku, że nie znoszę 

egzaminów    i przyznam się, że mam ich zupełnie dosyć. Bo 

swoją drogą to sensu wiele nie ma, że my musimy zdawać 

po raz drugi egzamin przy jakiejś komisji, jeżeli raz już ten 

sam egzamin mamy zdany na uniwersytecie. Zła jestem      

w ogóle na to i koniec! 
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27/1/1923  

Pierwszy państwowy egzamin zdałam, no i jakoś poszło. 

Teraz to naprawdę żałuję straconego roku gdyż w grudniu 

obecnego mogłabym mieć już dyplom A tak przeszło rok 

uczyć się jeszcze muszę. 

W końcu maja chcę koniecznie zdawać drugi państwowy 

egzamin. 

 

2/4/1923  

Niezmiernie rzadko jakoś teraz pisuję, ale znów nabieram 

ochoty. Zaczynam się uczyć do drugiego państwowego. 

Polityczny - to znaczy ten drugi egzamin jest nawet dość 

sympatyczny. Lubię przedmioty  w skład niego wchodzące   

i mam wrażenie, że dobrze mi się powiedzie. Wrócił zapał 

do nauki i za rok będę miała już prawie na pewno dyplom.  

 

20/9/1923  

Szalenie długo nie pisałam. Minęły wakacje - bardzo nawet 

udane. Dwa tygodnie w Poroninie koło Zakopanego,          

a potem w nielicznym gronie przyjaciół na cudownej 

wycieczce w Tatrach. Do dziś jestem pod wrażeniem tych 

widoków. Dawno nie czułam się tak dobrze, jak obecnie. 

Znowu mam ochotę i pracować i uczyć się. Czuję się znów 

młoda, jakby mi naprawdę choć 10 lat ubyło. Taka jedna 

wycieczka to odrodzi człowieka na jakiś czas. 

Drugi państwowy egzamin mam już za sobą, pozostał 

jeszcze tylko jeden. 2 października zdaję te zaległe              

z trzeciego roku, a potem jeden wewnętrzny z 4-go. Ale to 

dopiero w czerwcu tak, że będę się mogła do nich 

przygotować solidnie. Cały prawie rok bez egzaminów! 
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Chcę szczególnie popracować nad prawem cywilnym. 

Zamierzam w tym roku pracować również w harcerstwie, 

gdyż objęłam sekretariat w Komendzie Chorągwi. Z tego 

cieszę się nawet bardzo, bo idea harcerstwa zawsze drogą 

mi pozostanie. Harcerstwu wiele zawdzięczam, cieszę się, 

że znów będę bliżej tych rzeczy. 

 

23/9/1923 

W wolnych chwilach od uczenia się piszę: 

Wycieczka w Tatry, 30 sierpień – 10 wrzesień 1923 r. 

30 sierpnia wyjechałam z Haliną Nowicką do 

Zakopanego. Wyjechałyśmy jeden dzień wcześniej, gdyż 

Halina musiała sobie uzupełnić wyposażenie, a także 

musiałyśmy załatwić niektóre formalności jak zapisanie się 

do Towarzystwa Tatrzańskiego oraz uzyskanie przepustek 

na stronę czeską. Na drugi dzień przyjechali: Janina 

„Niusia” Gołębiowska
47

, Marysia Puławska, Kazik 

Grochowski
48

, Zygmunt Puławski
49

, na trzeci zaś Bluemke
50

.  

                                                           
47

 Janina Gołębiowska-Grochowska – drużynowa I Żeńskiej Drużyny 

Skautowej im. E. Plater przy Szkole Handlowej W. Kunickiego (1919-

1921); drużynowa VI ŻDS im. E. Szczanieckiej przy Szkole Filologicznej 

A. Radzikowskiej (1921-1922; k-ntka żeńskiego Hufca ZHP Lublin 

(1922>); przyboczna k-ntki Chorągwi Harcerek (1924) – przyp. SD. 
48

 Kazimierz Grochowski (1897-1945). Działacz Związku Młodzieży 

Wiejskiej, czł. Lubelskiej Komendy Junackiej (1915-1916); drużynowy V 

Męskiej Drużyny Harcerskiej (1918-1919); k-nt Hufca ZHP Lublin (1919-

1921); dowódca Lubelskiego Batalionu wartowniczego, a nast. Lubelskiej 

Kompanii Harcerskiej w wojnie polsko-bolszewickiej (1920); czł. 

Inspektoratu Okręgu Lubelskiego ZHP (1919-1920); czł. Zarządu 

Oddziału Okręgu Lubelskiego ZHP (1921-1925); k-nt Lubelskiej 

Chorągwi Harcerzy (1921-1925). Autor książki „O drogę harcerstwa” 

(1924). Więzień obozu koncentracyjnego Neugame (1940-1945). 

Podharcmistrz. 
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Prawie wszyscy uczestnicy wycieczki to osoby dobrze 

znające się z kręgów harcersko – akademicko- 

towarzyskim,  wraz z Zygmuntem Puławskim, który 

prowadził całą wycieczkę. O Zygmuncie Puławskim 

Orłowska tak pisze: 
 

Zygmunt jest studentem 

Politechniki Warszawskiej (na 3 

roku). Poznałam go właściwie 

dopiero na wycieczce, bo 

przedtem to się tylko widywało 

od czasu do czasu. Określając 

Zygmunta można powiedzieć, że 

jest dzielnym i solidnym 

chłopcem w całym znaczeniu tych 

wyrazów. 

 Jest to typowy harcerz – miły        

w obejściu, delikatny, usłużny. Jest bardzo inteligentny, co 

zyskuje bardzo dużo przy bliższym poznaniu, gdyż na 

pierwszy rzut oka robi wrażenie dość ponurego                   

i nietowarzyskiego. Jest prawie jak każdy z chłopaków 

nieco zarozumiały i taki ufny w swoje siły. Nie jest to wada 

tym bardziej, że jest młody, więc się z tego jeszcze wyleczy.  

                                                                                                                           
49

 Zygmunt Rafał Puławski (1901-1931). Dr inż. mech., pilot, konstruktor 

samolotów PZL 1-VII i SP „Skaut”. Absolwent szkoły Handlowej 

Vetterów; czł. III LDH im. R. Traugutta (1916-1920); drużynowy jw. 

(1919-1920); plutonowy I komp. Harcerskiego Baonu Wartowniczego     

w Lublinie (1920) – przyp. SD. 
50

 Fryderyk Bluemke (Blümke, Blimke) (1903-1962) – drużynowy II LDH 

im. Zawiszy Czarnego w Lublinie (1920-1921); w czasie wojny polsko-

bolszewickiej – ochotnik 19. Pułku Ułanów Wołyńskich); wybitny 

konstruktor silników samochodowych – przyp. SD i JM. 
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Po tym nieco przydługim wstępie przechodzę do opisu 

samej wycieczki. 

A wiec pierwszy dzień spędzamy z Haliną same              

w Zakopanem. Prosto ze stacji z ciężkimi plecakami – gdyż 

cały zapas prowiantu znajdował się w nich – idziemy do 

schroniska Towarzystwa Krajoznawczego, które znajduje 

się naprzeciwko pomnika Chałubińskiego. Ze względu na 

kończący  się sezon wycieczek miejsca na nocleg było dużo. 

Tego samego dnia wybrałyśmy się z Halką po sprawunki, 

gdyż miałyśmy dokończyć nasz ekwipunek. 

 Na drugi dzień od rana  latałyśmy po mieście i prócz 

reszty sprawunków miałyśmy załatwić zapisy do Tow. 

Tatrzańskiego i przepustki na czeską stronę. Okazało się, że 

do Tow. Tatrzańskiego nie zapisaliśmy naszej wycieczki, 

gdyż było bardzo drogo, a wszystkie ulgi przysługujące 

członkom towarzystwa mieliśmy jako akademicy. Sprawę 

przepustek udało nam się załatwić pomyślnie, mimo 

początkowych kłopotów ze względu na nieobecność 

pozostałych uczestników wycieczki.  

O czwartej wyszłyśmy na stację po resztę naszej 

„bandy”. 

Zakopane mniej gościnnie ich przyjęło,  gdyż deszcz lał 

jak „z cebra” i całkowicie przemoczeni dotarliśmy do 

schroniska. Tu okazało się  – po rozpakowaniu zapasów - 

że mamy ich nadmiar i część kasz trzeba było tu zostawić.  

Marzyliśmy tylko o pogodzie, gdyż na drugi dzień 

mieliśmy raniutko wyruszyć tradycyjnie na Giewont,          

a stamtąd przez Czerwone Wierchy na Halę Gąsiennicową.  

Niestety, nie udało nam się tak zrobić, gdyż deszcz lał od 

samego rana. Wyruszyliśmy znacznie później, bo około 
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godz. 11, już bez plecaków, z zamiarem powrotu do 

schroniska wieczorem. 

Deszcz padał, ale poszliśmy na Giewont śliczna drogą 

przez Dolinę Strążyską W dolinie tej byłam już w lecie, 

przyjemnie mi było, że mogę tu być ponownie. 

Droga śliczna, deszcz trochę przestał padać, chmury się 

rozstąpiły i nie żałowaliśmy, żeśmy zaryzykowali. Po 

drodze nikogo nie spotykaliśmy. Ok. godz. 1-ej byliśmy na 

Giewoncie. Widoku nie było żadnego mimo, że słońce 

paliło, ale za to widzieliśmy przecudne i ogromnie rzadkie 

zjawisko: nad nami było słońce, pod nami zaś chmury. Całe 

morze cudownie ułożonych chmur. W pewnym momencie 

słońce odbiło się w tych chmurach w ten sposób, że 

utworzyło jakby półkole koloru tęczy i w tym półkolu odbiły 

się nasze postaci. Jest to ogromnie rzadkie zjawisko. 

Około godziny 3 wracaliśmy do schroniska, z zamiarem 

pójścia jeszcze tego samego dnia na Halę Gąsiennicową. 

Okazało się, że jest jednak już za późno. Następnego dnia, 

pomimo deszczu wyruszyliśmy na Halę, ale jak się okazało 

tylko po to, żeby po dojściu do schroniska ogrzać się           

i wysuszyć. 

Po obiedzie wypogodziło się, więc wyruszyliśmy            

w kierunku Zmarzłego Stawu z zamiarem zrobienia kawałka 

Orlej Perci, jednak ze względu znów na późną porę 

poszliśmy na Kościelec. Droga na Kościelec bardzo ładna, 

szczególnie od Karbu, idzie się po głazach. Gdy doszliśmy 

na szczyt Kościelca była już godzina siódma. Cudowny 

zachód słońca  dodawał uroku i tak już zawsze pięknemu 

widokowi na Czarny Staw i inne mniejsze stawy. Zaczęło 

się ściemniać, ostrożnie schodziliśmy. Gdy doszliśmy do 
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Karbu, było już zupełnie ciemno i deszcz znów zaczął 

padać. Nie mogliśmy odnaleźć naszej ścieżki, a żadnej 

latarki nie mieliśmy ze sobą. 

Zygmunt zaczął śmiać się, że zamiast na ósmą, do 

schroniska wrócimy na dziesiątą. Nawet nie 

przypuszczaliśmy jak dalece sprawdzą się jego proroctwa.  

 

Niestety w tym miejscu w pamiętniku zostało 5 pustych 

kartek, jak łatwo się  domyślać - na dalsze relacje               

z wycieczki w Tatry. 

Nigdy nie zostały zapisane, chociaż w rozmowach          

z naszą Matką wielokrotnie do tego tematu wracała            

z ogromnym sentymentem. W późniejszych latach 

utrzymywała stałe, przyjacielskie wręcz kontakty z ludźmi 

z tego zespołu, a szczególnie z Haliną Nowicką. 

Zygmunta Puławskiego Halina znała dużo dłużej niż 

nasza Matka. Znali się z dawniejszych lat współpracy        

w harcerstwie i tak o nim Halina Nowicka pisała:  

Harcerz w najlepszym i najgłębszym tego słowa 

znaczeniu. Jego świetlana sylwetka winna upamiętnić 

się jako żywy wzór do naśladowania wśród młodzieży 

harcerskiej. Rzadko można spotkać typ jemu podobny, 

łączący w sobie tyle różnorodnych cech dodatnich 

wielkie zdolności z nadzwyczajną skromnością,  

zamiłowanie do nauki i świetne w niej postępy            

z dzielnością fizyczną, uprawianiem na szeroka skale 

sportów, odbywaniem długich i trudnych wycieczek, 

nadzwyczajną surowość obyczajów i czystość duszy     

z serdeczna przyjacielskością i czułością                   
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w stosunkach koleżeńskich. 

Sumienny i obowiązkowy, pracy swej nie traktował 

jako ciężar i złą konieczność, lecz przeciwnie, 

znajdował w niej wielką radość i zadowolenie. 

Gorący patriota, starał się służyć krajowi przede 

wszystkim czynem. Jego charakter można określić     

w paru krótkich słowach: Był harcerzem z ducha        

i ciała. 

Urodzony 24 października 1901 roku w Lublinie. 

Po ukończeniu gimnazjum Vetterów w Lublinie, 

wprost z ławy szkolnej w 1920 roku wraz z częścią 

Harcerskiego Batalionu Wartowniczego udał się na 

front. Po zakończeniu wojny rozpoczął studia na 

Politechnice Warszawskiej, którą ukończył w 1925 r. 

Umiłowaniem jego było lotnictwo i po ukończeniu 

studiów udał się na praktykę do fabryki samolotów we 

Francji. Owocem jego późniejszej pracy i myśli 

twórczej są pościgowe samoloty myśliwskie jego 

własnej konstrukcji (P,1, P.6, P.7, P.8), duma 

polskiego lotnictwa. Pracował dalej nad 

udoskonaleniem swoich pomysłów, niestety śmierć 

zbyt wcześnie przerwała jego życie. W dniu 21 marca 

1931 roku zginął śmiercią lotnika w Warszawie. Grób 

Zygmunta Puławskiego znajduje się  na cmentarzu 

przy ul. Lipowej w Lublinie
51

. 

 

Z Zygmuntem Puławskim Matka nasza prowadziła 

ożywioną korespondencję, głównie dotyczyła jego wypraw 

                                                           
51

 S.J. Dąbrowski, Lotnicze Harcerstwo Lubelszczyzny, Lublin 2018, 

s.14. 
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górskich. 

Poniżej jeden z listów (z dnia 21.9.1924), który  

zachował się w domowym archiwum, i w którym Zygmunt 

opisuje swoją kolejną wyprawę w Tatry (jak zwykle            

z dokumentacją fotograficzną). 
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3/10/1923 

Dziś zdałam resztę zaległych egzaminów i taka jestem 

zadowolona. Tak mi jest dobrze i przyjemnie, że naprawdę 

warto się uczyć. Zdawałam egzaminy przejściowe z 3-go na 

4-y rok, te, które w zeszłym roku „skręciłam”. Egzaminy 

poszły mi na ogół dobrze i wszystkie były wyjątkowo 

sympatyczne. Nawet tacy osławieni profesorowie jak 

Orzęcki
52

 i Waściszakowski
53

 byli bardzo sympatyczni         

i zdałam u nich całkiem dobrze. 

Dziwne wrażenie pozostaje po egzaminach. Tak jakoś 

brak czegoś - jakby coś się zgubiło. Dziwnym wydaje się 

dziś, że nie zajrzę do całego stosu książek, które leżą jak na 

pogorzelisku pod fortepianem (uczyłam się obok 

fortepianu). 

 

 

                                                           
52

 Prof. dr hab. Michał Orzęcki (1891-1941), filozof prawa. KUL. 
53

 Prof. dr Leon Waściszakowski – prorektor KUL w l. 1922-1925. Prawo 

kanoniczne i Administracja. 
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7/10/1923  

Dziś miałam pójść do uniwerku na inaugurację, ale deszcz 

taki leje od rana, że trudno było wyruszyć. Dlatego siedzę     

i piszę. 

Obrzydliwy czas. Znów wściekła drożyzna. Zupełnie nie 

można obliczyć ani dochodów, ani rozchodów. Rządy 

endeckie doprowadzają do takiej anarchii w kraju, jakiej 

nie było dotychczas. Kiedy naprawdę to się skończy i kiedy 

będzie tak, że normalny człowiek zacznie żyć. W uniwerku 

też nie jest tak sympatycznie, bo „starzy” koledzy 

przeważnie pokończyli i mało przychodzą. 

 

 

Od tego dnia nastąpiła bardzo długa przerwa w pamiętniku 

o wydarzeniach związanych z uniwersytetem. Osobiste 

przeżycia i rozterki związane z coraz liczniejszymi 

związkami małżeńskimi wśród najbliższych przyjaciół        

z jednej strony, i ciągłym „brakiem sukcesów” w tej 

dziedzinie życia u autorki pamiętnika z drugiej, praca 

zawodowa i perspektywa własnego mieszkania w założonej 

przez pracowników Syndykatu spółdzielni mieszkaniowej, 

a także dramatyczne przeżycia związane ze śmiercią jednej 

z bliskich koleżanek zdominowały całkowicie dość rzadko 

pisany pamiętnik. 

 

Dopiero pod datą 5 maja 1924 roku czytamy:  

Dziś po raz pierwszy niby na serio wzięłam się do uczenia. 

Nie bardzo mi to szło, ale to zwykle tak na pierwszy raz. 

Jutro, mam nadzieję, już będzie lepiej. A właściwie to 
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nawet jeszcze nie wiem, czy będą przed wakacjami 

egzaminy, ale jeśli będą, to ja chyba będę zdawała.  

Warunki życiowe zaczynają się już układać coraz 

normalniej. Mamy już stały pieniądz - to znaczy nie 

dewaluującą się markę, lecz złoty polski. 
 

 
Józef Piłsudski podczas swojego pobytu w Lublinie na Zjeździe 

Legionistów w 1924 r. zatrzymał się w Hotelu Victoria. 
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10/8/1924  

W Lublinie dziś ruch ogromny. Odbywa się dwudniowy 

Zjazd Legionistów z powodu dziesięciolecia powstania 

Legionów. Przyjechał Marszałek Piłsudski. Ja niestety nie 

mogę wziąć czynnego w tym Zjeździe udziału, gdyż nie mam 

na to zupełnie czasu. Idę tylko jutro na odczyt Piłsudskiego 

do Corsa (sala kinowa w Lublinie). Lublin odświętny ma 

wygląd. Ruch szalony, bo przyjechało moc osób. Tak 

dziwnie jakoś - odżyły dawne czasy. Jak żywo staje mi 

przed oczami rok 1915, kiedy to zaraz po skończeniu szkoły 

wzięłam się do pracy społecznej. Społecznie pracowałam 

właściwie i będąc jeszcze w szkole, ale to była praca tylko 

w zamkniętym kółku szkolnym. 

Rok 1915 był jednym z tych, który obok 1920, pozostawił 

największe wrażenie z całej wojny. Wówczas to po raz 

pierwszy widziałyśmy wojsko nasze. Prawdziwe wojsko 



 

144 

polskie, nie z obrazka, lecz na jawie. Pamiętam jak dziś, 

gdy Tomek Witwiński (mój kuzyn) jako ułan przyjechał        

z pierwszym patrolem do Lublina i gdy zaraz przyszedł do 

nas. Bodajże nasz dom był pierwszym, który gościł, choć 

tylko na chwilę na razie, polskiego żołnierza. 

A potem tyle, tyle dziwacznych wrażeń i uczuć 

związanych z różnymi obchodami, odczytami orga-

nizowanymi po raz pierwszy jawnie i otwarcie, tak jak 

chcieliśmy, jak czuliśmy. Ci, którzy byli  w Rosji, którzy nie 

widzieli tego wszystkiego ogromnie jednak stracili.            

A jednak jak czas szalenie szybko mija. 10 lat - to taki 

olbrzymi kawał czasu. 

 

11/8/1924  

9 i 10 sierpnia był w Lublinie Zjazd b. Legionistów. 

Obchodzono dziesięciolecie powstania Legionów, 

uczestniczył w nim Komendant Piłsudski. Nie mogę odżało-

wać, że nie byłam w Jastkowie na poświęceniu kamienia 

węgielnego pod pomnik poległych. Byłam za to na odczycie. 

Obawiano się, że z powodu choroby Piłsudskiego odczyt 

będzie miał kto inny, ale na szczęście Dziadek go miał. 

Odczyt wrażenie pozostawił ogromne. Z początku był 

trudny do zrozumienia. Piłsudski zmęczony, mówił trochę 

cicho, trochę jakoś tak dziwnie, ale za to potem tak porwał, 

że człowiek nie widział, ani słyszał w ogóle co się działo.  

A jednak miał rację, my dziś nie jesteśmy tymi samymi 

ludźmi, co w 1914 roku. Te 10 lat wojny, dużo więcej 

każdemu dały, niż inne 100 lat. A jednak ile goryczy, ile 

żalu do tych, co wyrządzają stale Dziadkowi krzywdę - 

przebijało się w Jego słowach. Podli ci, co człowiekowi, 



 

145 

który najwięcej Polsce dał, tak odpłacili się. „Romantycy”, 

jak ich nazwał Dziadek. Mam wrażenie, że Piłsudski dziś 

nie mógłby być już wodzem właśnie dlatego, że za dużo 

goryczy ma w sobie, za dużo żalu. 

„I czego oni tak walą na nas gromy, gdy my od nich nic 

nie chcemy?” - pyta. Ale takiego entuzjazmu, takiego 

żywiołowego wybuchu, z jakim spotyka się Piłsudski, nie 

spotyka się nikt nigdy i nieprędko spotka. Niech mi endecy 

pokażą choć jednego ich człowieka, o którym z taką czcią 

ktokolwiek tak będzie mówił, jak my wszyscy o Dziadku.  

Weźmy taką młodzież akademicką - toż my wszyscy 

dalibyśmy się w kawałki za Dziadka porąbać, my go nie 

tylko kochamy, to jest uczucie, które nie da się określić, 

które nie ma nazwy, a takie jest silne, takie bezmiernie 

głębokie, że żal mi tych ludzi, którzy nie odczuwają tego,  

którzy nie rozumieją tego. 

 

9/9/1924 

Już po wakacjach, od tygodnia uczę się bardzo dużo. 

Wewnętrzny egzamin zdaję około 8-go, a reszta po 15 

października. Wakacje miałam w tym roku krótkie, ok.        

2 tygodni. Byłam na weselu mojej najbliższej przyjaciółki - 

Marysi Watsonównej z Lutkiem Mikettą w Sobieskiej Woli 

niedaleko Lublina. 

 

13/9/1924 

Uczę się, uczę, a niewiele do głowy wchodzi. Do tego 

jestem okropnie przeziębiona i cały dzień przeleżałam       

w łóżku. Trudno sobie nawet wyobrazić jak bardzo  chcę te 

egzaminy mieć już poza sobą. 
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29/10/1924  

A więc już po egzaminach! 

Mam dyplom uniwersytecki. Zdałam egzamin,                 

i wewnętrzny i państwowy. Uczyłam się z Haliną Nowicką, 

ostatnie 10 dni nie wstając prawie od książek. Ale 

satysfakcja ogromna, bo zdałyśmy z Haliną najlepiej. My 

tylko obydwie dostałyśmy czwórki, ja nawet                        

z odznaczeniem. Z chłopców ani jeden nawet czwórki nie 

dostał. Profesor Makarewicz, Rektor Uniwersytetu 

Lwowskiego ogłaszając wyniki egzaminowe powiedział, że 

„panie górą”. Warto było się tak uczyć. Niektóre rzeczy tak 

solidnie przerobiłyśmy, opracowałyśmy. Chciałabym teraz 

zdać jeszcze doktorat. 

Na razie mamy dostać tytuły „Magistra Praw”. Ze 

Lwowa przyślą nam odpowiednie dyplomy. 

Teraz dopiero odczuwam szalone zmęczenie i jakby brak 

czegoś - jak zwykle zresztą po egzaminach. 

Stosunków akademickich oczywiście jeszcze nie zrywam. 

Będę jeszcze od czasu do czasu chodzić na zebrania O.M.N 

i do uniwerku, ale już rzadziej. 

Naprawdę szczęśliwą jestem, że zdałam już egzamin i że 

mam dyplom. Kończę już, bo bardzo zmęczona jestem... 
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23/11/1924  

Dobiega ten rok końca. Podobny był do poprzedniego. Niby 

nic ciekawego w nim nie było, poza tym, że uzyskałam 

dyplom. 

Właściwie - mówiąc prawdę - mam teraz „kłopot” z tym 

dyplomem. Faktycznie chciałabym pracować w kierunku 

prawnym, ale tu rozbija się wszystko o to, że trzeba 

zaczynać od początku i parę lat bardzo intensywnie 

pracować prawie że bez zarobku. I o to głównie wszystko 

się rozbija. Mam dobrą posadę, której szkoda rzucić. Nie 

wiem, jak to będzie, ale zdaje mi się, że stanę znów 

bezradnie jak przed laty, gdy po skończeniu szkoły tak 

bardzo chciałam wyjechać na ogrodnictwo do Warszawy,   

a tu nic z tego nie wyszło. Tak samo i teraz czuję 

doskonale, że gdybym tylko zaczęła aplikować, gdybym się 

zdobyła na rzucenie Syndykatu, to na pewno dobiłabym 

celu i byłabym zupełnie dobrym adwokatem. Wiem, że 

miałabym moc trudności do zwalczania, że długo byłoby 

bardzo ciężko nawet, ale mimo wszystko bym zaryzykowała , 

gdybym była sama. A tak, brak mi po prostu odwagi do 

walki z domem, który byłby bardzo przeciwny memu 

projektowi. 

Zostawiam na razie losowi, choć jak od razu nie 

zdecyduję się, to prawdopodobnie nic z tego nie będzie.     

A jednak szkoda! 

 

Nie spełniły się do końca młodzieńcze marzenia autorki 

pamiętnika. Trudna sytuacja materialna w rodzinie                 

i konieczność pracy zarobkowej uniemożliwiła podjęcie 
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działań w kierunku aplikacji adwokackiej i doktoryzowania 

się na uniwersytecie.  

W Syndykacie Jadwiga Orłowska pracowała do ostatnich 

dni II Rzeczypospolitej Polskiej, pełniąc funkcję 

kierownika działu handlowego.  

Po śmierci męża, a naszego ojca w 1940 roku znów, jak 

przed laty, na Jej głowie pozostaje utrzymanie najbliższej 

rodziny, powiększonej już o dwóch nieletnich synów. 

Karty pamiętnika zostały ograniczone praktycznie            

w całości do relacji co porabiają synowie, jak się rozwijają, 

dorastają itp. 

 

W 1944 roku nasza Matka podejmuje pracę w dziale han-

dlowym „Społem”, by po kilku latach przejść do 

Lubelskich Zakładów Jajczarsko-Drobiarskich, w których 

pracuje na stanowisku kierownika działu handlowego aż do 

przejścia na emeryturę w 1968 roku. Umiera w wyniku 

potrącenia przez samochód na ulicach Lublina w 1971 roku 

i pochowana zostaje na cmentarzu przy ul Lipowej. 
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POSŁOWIE 

 

Za każdym razem, gdy czytamy te pisane przed  wiekiem 

słowa naszej Matki ogarnia nas wzruszenie, niezależne od 

dziewczęcej egzaltacji, niekiedy naiwności, młodej 

mieszkanki Lublina. Ale też wzruszeniu temu towarzyszy 

nieustannie powracająca refleksja na temat nas samych, 

Polaków. Tych sprzed stu laty i tych współczesnych. Na 

temat tego, co w niezrozumiały sposób, podsycany przez 

polityczne ugrupowania, nas wciąż dzieli i obezwładnia. 

Co powoduje osłabienie, niweczenie efektów działania              

w sprawach ważnych, decydujących o poziomie życia, 

cywilizowanych obyczajach i sposobie myślenia 

społeczeństwa polskiego. To coś, kładące się cieniem na 

nas wszystkich, było widoczne przed 100 laty, trwa też      

i dzisiaj. Jak długo jeszcze?   

 

                                   Jacek i Wojciech Machowie 

 

 

 

 

 



 

151 

Jacek Mach, ur. 29 stycznia 1936 

r. w Lublinie. Do 1952 r. 

mieszkający w Lublinie, gdzie       

zdał maturę w Liceum im. 

Hetmana Jana Zamoyskiego.       

W październiku 1952 wyjechał do 

Gdańska i rozpoczął studia na 

Wydziale Mechanicznym 

Politechniki. Nie został jednak 

inżynierem, pociągnęło go 

dziennikarstwo, do emerytury 

pracował w „Głosie Wybrzeża”         

i Telewizji Gdańsk. Pasjonował się 

morzem i podróżami polarnymi. 

Jest autorem filmu „Tam gdzie kończy się mapa” o budowie 

polskiej stacji badawczej im. Henryka Arctowskiego               

w Antarktyce. Od 1996 na emeryturze. 

 

Wojciech Mach, ur. 6 września 

1937 r. w Lublinie. W 1954 r.  po 

ukończeniu Liceum im. Stanisława 

Staszica w Lublinie podjął studia 

na Wydziale Lekarskim lubelskiej 

Akademii Medycznej. Po 

ukończeniu studiów rozpoczyna 

prace w Instytucie Pediatrii            

w Lublinie, gdzie uzyskuje  II 

stopień specjalizacji z pediatrii,       

a także tytuł doktora nauk 

medycznych. Po kilkunastu latach 

pracy w Instytucie obejmuje 

stanowisko ordynatora oddziału dziecięcego w Świdniku k/ 

Lublina,  które pełni przez 22 lata, do chwili przejścia 

emeryturę w 2002 r.  


