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Niezwyk;e by;y losy rodziny Nowobilskich. Mia;y sw[j pocz'tek na &Dzwonku&
zwanym w zapisie historycznym Goryczkowcem. &Dzwonek& to wzg[rze na po;udnie
od Wadowic, miasta powiatowego, miasta rodzinnego Ojca +w. Jana Paw;a. Urok
Dzwonka i jego pre=liczna panorama g[r Podkarpacia urzeka turyst[w przybywaj'cych
w dni =wi'teczne. Bywa; te# cz/sto u Nowobilskich kolega szkolny Karol Wojty;a (
obecny Papierz * Jan Pawe; II ). Najwi/cej przyja-ni; si/ ze Zbigniewem, Mieczys;awem
i Tadeuszem. Podejmowali go go=cinnie mlekiem kwa=nym i chlebem posmarowanym
=wie#ym mas;em wiejskim oraz owocami r[#nego gatunku i jagodami takimi jak
truskawki, porzeczki czerwone, czarne i #[;te.  Ogr[d urzeka; r[wnie# kwiatami,
szczeg[lnie r[#ami, kt[re Ojciec szczepi; i nauczy; r[wnie# Tadeusza. Zaw[d

ogrodnika, bo taki zaw[d wpisano mu w &kenkarcie& w Warszawie po zrzucie z samolotu.
Ojcem rodziny by; dyrektor szko;y podstawowej  na &Dzwonku& Jan Nowobilski. Przed I wojn' +wiatow'

za;o#y; Oddzia; Strzelecki. Zwi'zek ten mia; charakter konspiracyjny.  W oddziele ZSJ pe;ni; funkcj/
komendanta. Na &Dzwonek& t.j. do Gorzenia Dolnego przeni[s; si/ w 1924. Dzieci Jego chodzi;y do
gimnazjum w Wadowicach. Do szko;y mia;y na piechot/ w jedn' stron/ 3*1^2 km.  M;odzie# uczy;a si/
w osobnym pokoju lub w klasach szkolnych, bo tam nikt nie przeszkadza;. Cz/sto ucz'c si/ recytowali
g;o=no znanych rzymskich i greckich poet[w.  Nie mieli te# #adnych trudno=ci w j/zyku niemieckim.  To
im si/ przyda;o w czasie II wojny =wiatowej w ucieczkach za granic/, a najm;odszym w partyzance na
Podbeskidziu i w wy#szych partiach g[r. Znaj'c doskonale j/zyk wroga uda;o im si/ cz/sto &wyprowadzi\
Niemc[w w pole& (oszuka\).  Surowe zasady Ojca i Mamy pe;ne mi;o=ci ojczyzny, wzorowe wadowickie
Szko;y o wysokim morale sprawdzi;y si/ w m;odych sercach. W 1939r czterech syn[w w mundurach
#o;nierskich posz;o broni\ Ojczyzny.

Tadeusz, kapral podchor'#y rezerwy wadowickiego 12 Pu;ku Piechoty po rozbiciu oddzia;u, doszed;
a# do Z;oczowa (60 km za Lwowem). W tym rejonie unikn'; pierwszy raz =mierci. W ukrai]skiej wiosce
spa; w stodole,  wysoko na pi/trze  zagrzebany  w s;omie.  W nocy Ukrai]cy wymordowali w niej
wszystkich =pi'cych tam Polak[w, ale jego nie znale-li. Do Gorzenia Dolnego powr[ci; w po;owie pa-
dziernika.  O tym, jak Ukrai]cy mordowali Polak[w, wspomn/ przy okazji  mojego pobytu w okolicach
I;#y w czasie  okupacji.

Janina Nowobilska



W latach 1942*43 zjawili u mnie dwaj bracia Boles;aw 18 lat i Janek 17 lat. Obaj
uciekli z przymusowych prac z Niemiec. Oczywi=cie uda;o im si/ dzi/ki doskona;ej
znajomo=ci j/zyka niemieckiego i r[wnocze=nie sprytowi, kt[ry cechuje ch;opc[w w
tym wieku. Dow[dca Batalion[w ch;opskich, kt[rego doskonale zna;am, uwa#aj'c
mnie za najlepszego przyjaciela nie radzi; im dalej i=\ na Wsch[d, z k'd dochodzi;y
wiadomo=ci zaszyfrowane i cz/sto przera#aj'ce. Wr[cili zatem w strony rodzinne  *
na Podkarpacie. Nawi'zali kontakt z partyzantk', wst/puj'c do Oddzia;u &Poboga&.
Ruch Oporu ju# powsta; w Lanckoronie, nast/pnie w Izdebniku. Na tym terenie dzia;a;y
r[#ne organizacje. Opr[cz Batalion[w Ch;opskich takie ugrupowanie jak ZWZ
(Zwi'zek Walki Zbrojnej). W 1943 roku przekszta;ci;y si/ w Armi/ Krajow' (AK).

Oddzia; do kt[rego wst'pili, Boles;aw pod pseud. &Wstydliwy&, Janek pseudonim &Mr[z&, a w ko]cu
Kazik pseud. &Kuna&. Doskonale by; znany ten Oddzia; &Limba&, dow[dc' jego by; Czes;aw Wyrwa;a
pseud. &Wilczur&.  &Wilczura& pozna;am w 1987r, kiedy to stara;am si/ dla Janka i Kazika o cz;onkostwo
w Zbowidzie. Musia;am znale-\ dwuch =wiadk[w. Bardzo szybko znalaz;am =wiadk[w dla Jasia. Zar[wno
dow[dcy z Su;kowic i Izdebnika doskonale znali jego brawurowe wypady. D;ugo trwa;o szukanie drugiego
=wiadka dla Kazika. Wkr[tce znalaz; si/ taks[wkarz z Kalwarii niejaki Mr[z, kt[ry na zebraniu w Zbowidzie
powiedzia;> przecie# wszyscy trzej Nowobilscy byli w naszej partyzantce.

Wszyscy trzej brali udzia; w r[#nych akcjach w miar/ potrzeby. Napad na dworzec kolejowy w Kalwarii
by; jedn' bardzo ryzykown' i niebezpieczn' akcj'.  Zabrali Niemcom kas/, bro], ubranie, koce i #ywno=\.
Natychmiast zjawili si/ gestapowcy z Wadowic i Krakowa i Kalwarii. Janek os;ania; koleg[w, kt[rzy
znikn/li w lasach za Izdebnikiem. Kiedy brak;o mu naboi, skoczy; do piwnicy jednego z dom[w, kt[ry
;'czy; si/ kana;em z piwnic' nast/pnego domu i tak czo;ga; si/ kana;ami 1*1^2 km. Oczywi=cie czekali
tam ju# na niego  Ojcowie Bernardyni w klasztorze na g[rce za miastem. Ludzie mu pomogli, zaj/li si/
nim te# zakonnicy, wyk'pali, nakarmili i po dw[ch dniach Janek zg;osi; si/ do Oddzia;u ku ich wielkiej
rado=ci, bo ju# op;akali jego zgon. Janek zawsze pierwszy zg;asza; sie do niebezpiecznych akcji, niekt[rzy
uwa#ali je za nierealne i ca;kiem =mierciono=ne, dlatego t;umaczyli si/ niedyspozycj' #o;'dka lib wysok'
gor'czk'.  Wiem od samego dow[dcy, kt[ry mi/ odwiedzi; osobi=cie, ale by; ci/#ko ranny, nosi; na
twarzy mask/, kt[ra zas;ania;a oko i nos.  To on o Jasiu m[wi; z wielkim uznaniem jako o
najodwa#niejszym #o;nierzu AK. Niejednokrotnie pomaga;a Jankowi doskona;a znajomo=\ j/zyka
niemieckiego.  &Mr[z& podchodzi; do konwojent[w, rozmawia; z nimi po niemiecku, u=miecha; si/, palili
papierosy , uwa#ali go za swojego cz;owieka, jakby u=pi; ich czujno=\. Partyzanci odbijali kontygent
#ywno=ci, kt[r' musia;a wie= dostarczy\ obowi'zkowo Niemcom, a przecie# oni te# musieli co= je=\.
Janek by; w;a=nie tym, kt[ry u;atwia; w ten spos=b kolegom. Kiedy koledzy wpadli na w[z, podci/li
konie i znikn/li w lesie. Janek wskoczy; do pobliskiej stodo;y i g;/boko zaszy; si/ pod snopami zbo#a
jeszcze nie m;[conego. Us;ysza; rozkaz, #e dw[ch #o;nierzy niemieckich ma dok;adnie przeszuka\
stodo;/ po obu stronach (tj &zasiekach&). Janek czeka; z wycelowanym pistoletem.  Wreszcie Niemiec
odrzucaj'c snopy trafi; na niego r[wnie# z wymierzonym pistoletem, patrzyli sobie w oczy. R[wnie#
m;ody Niemiec zapyta;, czy zna niemiecki. Otrzyma; twierdz'c' odpowied- i wycedzi; przez z/by &halt
Maul&. Niemiec przykry; go snopami, a potem meldowa; g;o=no, #e nie ma #adnego cz;owieka po obu
stronach zasiek[w.

Janek &Mr[z& wyspecjalizowa; si/ w ubezpieczaniu akcji i os;anianiu odwrot[w. Do;'czy; nast/pnie
do oddzia;u w Koninie, sk'd zn[w os;ania; partyzant[w na Turbacz. Ju# na samym pocz'tku jego
partyzanckiego #ycia podszed; do niego +l'zak i powiedzia; mu> wiesz bracie mnie &germa]cy musowo&
zabrali do swojego wojska, a ja jestem Polakiem. Janek w porozumieniu z dow[dc' &Wilczurem& zgodzi;
si/. Postawi; mu jednak pewne warunki> postarasz si/ o amunicj/, granaty, koce i ubrania. Janek
sformu;owa; d;ugi szereg si/gaj'cy lasu * koleg[w i ;'czniczek. I tak z r'k do r'k przedostawa;y si/
przedmioty z okna magazyn[w. +l'zak pseud. &Szlachta& stawa; zawsze w pierwszym szeregu i w
kr[tkim czasie zosta; ci/#ko ranny. Janek zm/czony, g;odny, niewyspany zzi/bni/ty ni[s; &Szlacht/&
przez las po pas w =niegu. Niestety na punkcie opatrunkowym ch;opak umar; z up;ywu krwi, ale z
honorem, a nie jako zdrajca.

Tadeusz Nowobilski



G;/boko utkwi;o mi si/ w pami/ci, kiedy jeden z koleg[w opowiada;, #e ci/#kie
walki przeszli w Rabce pod Turbaczem. Przyszli na pomoc partyzantce  rosyjskiej
(t.j. spadochroniarzom). Niemcy mieli przewa#aj'ce si;y i trudno by;o si/ zmierzy\ z
nimi. Sowieci uciekali w bezpieczne miejsce. Janek bieg; przez pole walki krzy#uj'cego
si/ ognia. Wyczu;, #e kto= schwyci; go za nogi i b;aga;> &bratiszku pom[#&.  Janek
po;o#y; si/ na brzuchu, naci'gn'; na siebie rannego i tak pod ogniem walki i
rozrywaj'cych si/ granat[w ci'gn'; do miejsca, gdzie mogli opatrze\ ci/#ko rannego
spadochroniarza. Ci/#ki by; to dzie] dla niego. Wyczerpany i n/kany biegunk', cz/
sto zatrzymywa; si/ nie tylko po to, by strzela\ do w;asowc[w, to zdrajcy Rosjan i
przewa#nie dzicy Azjaci z najdalszych sowieckich republik, morduj'cy w

niewyobra#alny spos[b (o czym wspomn/, gdy b/d/ opisywa\ moje prze#ycia).  Resztkami si; przedziera;
si/ samotnie przez zaspy =nie#ne i m;odniki. Po raz pierwszy zw'tpi; w swoj' szcz/=liw' gwiazd/ i by;o
mu ju# prawie wszystko jedno.  Zacisn'; jednak z/by i wytrwa;. Oddzia; &Limba& zosta; zdemobilizowany
22 stycznia 1945 r.

Nast/pnie Janek i Boles;aw uko]czyli Liceum Og[lnokszta;c'ce w K;ocku, na terenach zachodnich,
r[wnocze=nie uda;o im si/ ochroni\ przed UB (Urz'd Bezpiecze]stwa). Nast/pnie Janek uko]czy; po

zdaniu matury kurs pedagogiczny w Krakowie, a ja w tym czasie zrobi;am stacjonarnie
PWKN z prawem nauczania w Szkole Podstawowej III stopnia i w ko]cu przenie=li
mnie do Wadowic, a Janek pe;ni; funkcj/ kierownika w Szk[;ce na &Dzwonku&. Do
Partii nigdy si/ nie zapisa;, ale stale wzywany by; na komend/ UB, zw;aszcza po
ucieczce Tadeusza, na kt[rego wydali nieodwo;alny wyrok =mierci. Janek doskonale
pe;ni; funkcj/ na swoim stanowisku, a zauwa#y;am, #e po jednym przes;uchaniu ma
si]ce mi/dzy okiem a czo;em, ale on nie przyzna; si/, nic nie m[wi;. By; wtedy jednym
z najlepszych narciarzy w powiecie< nieraz obserwowa;am jego zjazdy z Kasprowego
Wierchu w Zakopanym. Poniewa# doskonale p;ywa;, uko]czy; kurs ratownictwa
wodnego.  Wyje#d#a; z grup' uczni[w na Pojezierze Mazurskie, gdzie uczy; p;ywania

zawsze czujnie, by nie wesz;o ich jednocze=nie za wiele,  by; za nich odpowiedzialny.  Uratowa; te#
wiele ludzi przypadkowo pod G[r' Jaroszowick', gdzie zawsze po powodzi tworz' si/ pr'dy wirowe.

Niestety maj'c nieodpowiednie towarzystwo rozpi; si/ do utraty zmys;[w.  Na to czeka;o UB i szybko
zwolniono go z pracy, przez 3 dni ucieka;. Ja nie opu=ci;am go< sta;am za zakratowanymi drzwiami
wszystko widzia;am i s;ysza;am. Wyzywa; ich od zdrajc[w, s;u#alc[w i parobk[w sowieckich.  Sta;am
do ko]ca, wreszcie przyjecha;o auto i pojecha;am z Nim do Zak;adu Psychiatrycznego w Krakowie. Ju#
tam UB wyda;o polecenie jakimi metodami drako]skimi i wstrz'sami elektrycznymi maj' leczy\.  To
by;y dla niego najgorsze i najbole=niejsze wspomnienia.  Zaj'; si/ nim z pocz'tku Tadeusz, potem
Boles;aw i trafia; do r[#nych Dom[w Opieki Spo;ecznej. Prawie przed 10*ma laty sprowadzi;am go do
Wadowic. Warunki ma w tej chwili lepsze, ale i tak okradaj'. Jest spokojny gdy go odwiedzam, czekam
do ko]ca, #eby zjad; przy mnie. On nic nie pami/ta z przesz;o=ci, ale uwa#am #e to mo#e lepiej dla
niego.

Janek Nowobilski

Kazik Nowobilski



Niezwyk;e s' dzieje brata Mieczys;awa. W 1939 dosta; si/ do niewoli niemieckiej.
Z Offlagu pod Hamburgiem przyszed; list od Mieczys;awa, prosi; rodzic[w o #ywno=\
i o pieni'dze. Otrzyma; je ukryte w puszkacch i papierosach. Tymczasem wykona;
wsp[lnie z kolegami podkop pod drutami i w drugiej po;owie grudnia we dw[ch uciekli
z obozu.  Kolega zosta; przez Niemc[w uj/ty, a Mieczys;aw w swym oficerskim
mundurze przyjecha; do Wadowic.  Po kilkunastu dniach udali si/ z Tadeuszem na
Podhale.  Proboszcz z Trybsza przewi[z; ich furmank' do Ke-marku. Mieczys;awowi
uda;o si/ przekroczy\ granic/ w/giersk' i przez Jugos;awi/ dosta; si/ do Armii Polskiej
we Francji. Tam walcz'c z Niemcami, raczej os;aniaj'c odwr[t Francuz[w, kt[rzy
uciekali, a ma;y oddzia; Polak[w os;ania; ich. Wskutek przewa#aj'cych si; wroga

Mieczys;aw po raz drugi trafi; do niewoli. Przez kilka miesi/cy przebywa; w Offlagu Itzehoe pod Berlinem.
Uciek; z niewoli w czasie przewo#enia go do innego Offlagu z dokumentami por. E Stankiewicza z
Warszawy.  Zamiana dokument[w mog;a go chroni\ przed poszukiwaniem w Gorzeniu Dolnym.
Opowiada;a mi Mama, #e pewnwgo razu gestapowiec w cywilu przyszed; z ma;' c[reczk', kt[ra otworzy;a
drzwi pokoju i szybko wesz;a pod ;[#ka razem zsuni/te. Miecio nie by; tak naiwny jak sobie wyobra#ali
gestapowcy, codziennie kr'#'cy ko;o domu.

Po 3 dniach przygotowa] wyruszy; z domu na nartach przez S;owacj/ na W/gry. W Budapeszcie
uzyska; legitymacj/ cz;onka W/giersko*Polskiego Komitetu Opieki nad uchod-cami, co u;atwi;o mu
przejazd przez W/gry. Z domu wyjecha; na nartach, * wspominam, #e wszyscy moi bracia je-dzili
doskonale na nartach. Po przejechaniu granicy przemieni; si/ w w/drownego rzemie=lnika do
wszystkiego. W ten spos[b zarabiaj'c na #ycie przeszed; przez Rumuni/, Bu;gari/, Turcj/ docieraj'c
do Syrii i Armii Polskiej.  Ostatnie zdj/cie przys;a; z portu Split.  Oczywi=cie wszystkie po nim pami'tki
da;am Tadeuszowi, ale syn jego Jacek nie zwr[ci; tych pami'tek wi/c nie nalega;am na niego, bo
wszystkie zosta;y sfotografowane przez dziennikarzy. Wiele pisze otym pierwsza gazeta kt[ra ukaza;a
si/ w druku 1968 r. pt. &Kulisy&. gdzie dziennikarz warszawski pisze o Nowobilskich sag/ pt. &Polska
Odyseja * Nowobilscy id', #eby walczy\…..&

~yciorys Mieczys;awa wyda; si/ dow[dztwu w Syrii wprost nieprawdopodobny i podejrzany.
Dow[dztwo nie zweryfikowa;o jego oficerskiego stopnia.  Zgodzi; si/ bez wahania na s;u#b/wojskow'
w II Batalionie Strzelc[w Karpackich jako zwyk;y szeregowiec. Tu musz/ wspomnie\, #e mia;am pami/
tnik Mieczys;awa, pisa; go codziennie, szybko i nieczytelnie, poniewa# przemieszczaj'c si/ przez Europ/
na Po;udnie, nie mia; wiele czasu. Opisywa; swoje najbardziej istotne prze#ycia.  Da;am go bratu
Boles;awowi, s'dzi;am #e jako wspania;y polonista stworzy z niego prawdziwy poemat jednego z moich
najszlachetniejszych braci. Niestety Boles;aw w czasie przeprowadzki w Bieszczady zagubi; go. Krzy#
Walecznych i r[#ne ordery otrzyma;a moja Mama przez plebani/, bo tak' drog' wys;ali je koledzy z
Londynu, kt[re ja ofiarowa;am Tadeuszowi po powrocie z Rosji, ale syn jego Jacek trzyma je pod
kluczem, bo nie da; nawet wnukowi do obejrzenia.

Z pocz'tkiem stycznia 1941 r. Samodzielna Brygada Strzelc[w Karpackich przerzucona zosta;a do
Afryki, a w ostatnich dniach sierpnia po koncentracji pod Aleksandri' skierowana zosta;a transportem
morskim do obrony Tobruku. Od lutego dzia;a; w Afryce gen. Rommel dowudca DAK (Deutches Afrika
Korps), b/d'cego w sk;adzie w;osko*niemieckiej armii dowodzonej przez gen. Garibaldiego. Faktycznie
gen. Rommel przygotowa; ofensyw/ na Egipt, ale przedtem zmuszony by; zaj'\ wa#ny port Tobruk
zagra#aj'cy morskim liniom komunikacyjnym z W;ochami. Brytyjczycy od dw[ch dni odpierali atak
niemiecko w;oski, uderzaj'c18 listopada na koncentruj'cego si/ nieprzyjaciela. Po 20 dniach walk gen
Rommel wycofa; si/ do Cyranejki.  Samodzielna Brygada Strzelc[w Karpackich pod dow[dztwem gen.
S. Kopa]skiego w dwudniowych walkach 15 i 16 grudnia pod Gazal' prze;ama;a obron/ nieprzyjacielsk'.
Mieczys;aw Nowobilski w kilku miesi/cznych afryka]skich bojach w II Batalionie wykaza; dzielno=\,
rozwag/, odwag/ oraz wysokie kwalifikacje, otrzyma; Krzy# Walecznych i stopie] oficerski a
r[wnocze=nie dow[dztwo carriera (pojazd opancerzony o otwartej g[rze). W dniu 16 grudnia 1941r. po
po;udniu dow[dca odcinka natarcia major Roszkowski wys;a; na przedpole patrol pod dow[dztwem
aspiranta M. Nowobilskiego w sk;adzie dw[ch carrier[w z zadaniem rozpoznania wzg[rza 192 u podn[#a

Mietek Nowobilski



Bir en Naghia. Z odleg;o=ci 400 m patrol otworzy; ogie] na pozycje obronne.  Za;oga w;oska wystawi;a
bia;e chusty na znak poddania si/.  Potrol przerwa; ogie] maszynowy. W pewnym momencie  carrir
asp. M. Nowobilskiego eksplodowa;.  Szczelec Juszczyk ci/#ko ranny wyskoczy; z pojazdu i dosta; si/
do niewoli. Aspirant M. Nowobilski i podchor'#y Reimer ci/#ko ranni w nogi i brzuchy sp;on/li.  Zw/
glone cia;a asp. Nowobilskiego i podchor'#ego Reimera spocz/;y na wojskowym cmentarzu. Ksi'dz
kapelan w prawym bucie asp, M. Nowobilskiego znalaz; medalik Matki Boskiej i oderwa; od munduru
ocalony Krzy# Walecznych od =miertelnego ra#enia.  &Dzieje wojenne Mietka i pozosta;ych jego braci
s' nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe, #e wymagaj' rzetelnego i specjalnego opracowania& *
cytat z ksi'#ki Ostatni Mohikanie * prof. historyka Teofila Bojesia, kt[ry r[wnie# w Ruchu Oporu.  W
dniu i godzinie =mierci Mieczys;awa, kt[rego nasza Mama chyba najwi/cej kocha;a, us;ysza;a le#'c na
;[#ku w pokoju g;os Miecia * &Mamo&, dochodzi; g;os z kuchni, ale przecie# tam nikogo nieby;o …….

Zbigniew Nowobilski starszy brat Mieczys;awa urodzi; si/  w 1914r. w Palczy. Uko]czy;
po maturze Instytut Kolejowy w Krakowie.  Prawie uko]czy; na czas okupacji
hitlerowskiej, ale w kolejnictwie ju# nie pracowa;.  Ukryta na Dzwonku w lesie polana
sta;a si/ baz' konspiracyjn' partyzantki. Nad bezpiecze]stwem i tajemnic' czuwa;
osobi=cie Ojciec rodziny.  Jan Nowobilski by; zaprzysi/#ony krwi' z synem Zbigniewem
i z Walentym Tomulikiem. Zbigniew by; ;'cznikiem konspiracyjnym mi/dzy powiatem
bielskim, wadowickim i #ywieckim.

Zbigniew pracuj'c w sk;adzie opa;u w Sporyszu ko;o ~ywca jako ;'cznik dostarcza;
odpowiednie materia;y. Cz/sto przez g[ry przychodzi; na Dzwonek. Zdekonspirowany,
zosta; aresztowany w 1941r. w Bielsku na ulicy, przewieziony do wi/zienia =ledczego

w Mys;owicach, gdzie pomimo potwornych tortur nie wyda; nikogo.. Przewieziony w stanie agonalnym
do KL Auschwitz zosta; tam stracony w 1942r. Rodzic[w i pozosta;ych 2 cz;onk[w rodziny jeszcze
nieletnich wezwano na &Gestapo& w Wadowicach. Rodzicom przekazano na pi=mie dow[d wykonania
wyroku. Ojciec po wyj=ciu z posterunku by; oszo;omiony, #e pierwszy raz w #yciu zemdla;.  Z ksi'#ki
prof. Bojesia dowiedzia;am si/, #e wi/zienie w Mys;owicach r[wna;o si/ takim m/czarniom i torturom,
jakie stosowali oprawcy niemieccy w Warszawie na ulicy Szucha. Tote# wiadomo=\ o =mierci Zbyszka
zaniepokoi;a pozosta;ych cz;onk[w konspiracji. Od tej pory nie spali w domu, tylko ukrywali si/. Jednak

On nikogo nie zdradzi;, a kiedy po wojnie spotka;am Walentego Tomulika, kt[ry by;
zaprzysi/#ony ze Zbyszkiem g;o=no p;aka; a jeszcze g;o=niej m[wi;> &Ta ulica powinna
nazywa\ si/ Zbyszka Nowobilskiego&.

Najstarszy m[j brat W;adys;aw, le=niczy na wschodzie w Baranowiczach, uciek;
ze swoj' urocz' #on' i unikn'; w ten spos[b wywiezienia na Sybir, co niestety spotka;o
siostr/ #ony wraz z jej m/#em i dzie\mi.  Zatrudniony w le=nictwie prawie ca;' okupacj/
prze#yl w beskidzkich lasach i gaj[wkach. Zawzi/ci g[rale z wiosek i przysi[;k[w
wspierali czynnie i materialnie partyzant[w. Do swego le=niczego mieli pe;ne zaufanie
i skrz/tnie przekazywali mu wszelkie wiadomo=ci tak bardzo potrzebne le=nym
#o;nierzom. W;adys;aw nale#a; do Batalion[w Ch;opskich, a na bie#'co by; w

kontakcie z r[#nymi ugrupowaniami Polski Walcz'cej.  On zna; le=ne kryj[wki i =cie#ki partyzanckie,
zna; go]c[w sanitariuszy, przewo-nik[w i lekarzy. By; ;'cznikiem i wsp[;organizatorem wsp[lnych
akcji r[#nych grup bojowych i sowieckich.

Zbigniew Nowobilski

W;adek Nowobilski



Boles;aw Nowobilski pseud. &Wstydliwy& po przyj/ciu do Oddzia;u &Poboga& otrzyma; funkcj/
prowadzenia #ycia kulturalnego i kronikarskiego, ale wola;abym, #eby sam opisa; swoje przygody.
S;ysza;am od niego, #e gdy go aresztowano po przej=ciu przez rzek/ Bia;k/ na S;owacj/, osadzono w

areszcie w Zakopanym. Prawdopodobnie by; chory i tam zetkn'; si/ z lekarzem
Mastalerzem, kuzynem =p. stryjenki Stefanii Nowobilskiej, kt[ry bardzo mu pom[g;
w uwolnieniu na wolno=\.

Wie= w kt[rej mieszka;am by;a 14 km oddalona od I;#y i 14 km Radomia, powiat
Starachowicki. Woko;o ros;y wspania;e lasy si/gaj'ce gdzie= tam dalekoa# po
puszcz/ jod;ow/ na +w. Krzy#.  Gdzie nigdzie by;y gripy las[w d/bowych i
leszczynowych. Pod d/bami codziennie wyrasta;y niewiarygodne ilo=ci prawdziwych
grzyb[w tj. borowik[w.

Moje #ycie by;o ci/#kie, ale ludzie mi pomagali. Nigdy nie by;am g;odna. Dzieci
idealnie wychowane przez rodzic[w, nieraz ratowa;y mi/ w ci/#kiej sytuacji. Pewnego

dnia zajecha; cicho autem radca niemiecki na wizytacj/.  Na stole zauwa#y; polsk' ksi'#k/, z kt[rej nie
wolno by;o uczy\. W szafie natomiast by;y ksi'#ki, tak zwana biblioteka. Chocia# otrzyma;am na pi=mie
nakaz, by ksi'#ki wywie-\ do gminy na spalenie, ale poniewa# postanowi;am je rozda\ dzieciom, kt[re
uzupe;nia;y swoje braki prywatnie, klucze od szafy mia;am w kieszeni.  Spokojnie rozpocz/;am lekcj/
matematyki dw[ch po;'czonych oddzia;[< lelcja wypad;a wyj'tkowo dobrze. Inspektor przebieg; po
klasie, kaza; dzieciom wsta\ i zagl'da; pod ;awki.  Nast/pnie kaza; za=piewa\ Mazurka D'browskiego,
dzieci milcza;y, oczywi=cie stara; si/ skrytykowa\ mnie w ich oczach, #e ich nauczy;am =piewa\ takiej
pi/knej piosenki.  Druga lekcja by;a z j. polskiego i czytanie, opowiadanie, wreszcie tworzenie zda].
Powiedzcie zdanie rozwini/te o #o;nierzach niemieckich, ke[rzy walcz' w Rosji zmarzni/ci, zm/czeni.
Nast/pnie pyta;, czy wasza pani ma w szafie ksi'#ki< dzieci odpowiedzia;y nie wiemy.  By;
poddenerwowany pojecha; do drugiej szko;y, kt[ra ju# otrzyma;a informacje.  Tymczasem ja wpad;am
do klasy i zobaczy;am jego notatnik i wyczyta;am jego spostrze#enia.  Nauczycielka u#ywa zakazanych
ksi'#ek i dobre wiadomo=ci z matematyki, natomiast j. polski pod znakiem zapytania. Uciek;am z klasy,
bo przyszed; ksi'dz na religi/ i by; przera#ony. Ja natomiast uciek;am daleko i zaszy;am si/ lesie.

By;y jednak gorsze sprawy, w lasach prawie codziennie toczy;y si/ walki, ale wi/cej Niemc[w gin/;o
ni# partyzant[w.  Rozdziczeni Niemcy, zabijali wszystko, co si/ porusza;o, nawet robotnik[w, kt[rzy
pracowali dla nich, je=li kt[ry= z nich zauwa#y;, #e pr[buje uciaka\..  Mieszka;am u gajowego i widzia;am
jak ludzie wywozili cia;a martwych.  Ludzie bardzo uwa#ali #eby we wsi nie zgin'; Niemiec, bo za 1
Niemca zabijano 100 os[b.  Bywa;o, #e dnie i noce by;y przera#aj'ce.  Znaj'c w tym czasie lepiej j.
niemiecki sprytnie ich sk;amywa;am, a nawet uda;o mi si/ uratowa\ ojca i syna. Z koleji je#eli kto= by;
zdrajc' i sprowadzi; Niemc[w na wie= za to, #e nakarmiono partyzant[w i udzielano pomocy. Niemcy
zje#d#ali i #ywcem wszystkich spalono. Je=li odkryli, #e kto= pracuje w Ruchu oporu lub jest dow[dca,
stosowali straszne tortury w zimie wrzucali do wody bez ubrania gdy mr[z dochodzi; do *26 C i znowu
z powrotem wyci'gali a# do skutku. Ile# to razy mia;am rewolwer przystawiony do skroni lub serca,
#egna;am si/ z #yciem #egnaj'c si/, bywa;o #e krzykn/;am g;o=no +w. Tereso ratuj mi/!

Odwr[t Niemc[w by; okropny, gdy przekroczyli Wis;/ a za nimi wali;y &katiusze&. Trafia;y w las,
drzewa wali;y si/ z korzeniami, zrobi;o sie w dzie] zupe;nie szaro, ziemia dr#a;a.  Ja ubra;am na siebie
wiele ubra] i chust mojej gospodyni, bo oni uciekli i oczywi=cie udawa;am star' i chor'< towarzyszy;a mi
m;oda dziewczyna, bo ja powiedzia;am, nie b/d/ dalej ucieka;a, bo ta dzicz przesz;a granice brutalno=ci
i w=ciek;o=ci.  Gin/li ludzie, bo drogi, pola i le=ne =cie#ki usiane by;y minami bombami i niewypa;ami.
Zacz/;y si/ porachunki =wiatopogl'dowe i sprawy osobisytch porachunk[w, nawet nie zdawa;am sobie
do ostatniej chwili, jak w tych nadwi=la]skich wsiach by;o du#o zwolennik[w komunizmu.

Boles;aw Nowobilski



Jednak pami/ta;am jaki by; stosunek Ukrai]c[w do Polak[w, w;a=nie w 1942r., przyjecha;am do
wsi, gdzie kierownikiem szko;y by; Ukrainiec, podpisa; list/ &Volksdeutch&. Zupe;nie lekcewa#y; Polak[w
i szko;/, #e dzieci po uko]czeniu 7 klasy nie umia;y si/ podpisa\, a jego 17 letnia c[rka m[wi;a o
Polakach> &Polskie +winie&.  Na potwierdzenie tego musz/ przedstawi\ pewne wydarzenie  w II roku
mojego pobytu w tej wsi< do I klasy zg;osi; si/ ucze] starszy o 2 lata od innych. Ch;opczyk podni[s;
g;ow/ i powiedzia;< jestem z Ukrainy.  Kiedy wpadli do naszej wsi wszystkich mordowali. Tato wzi';
mnie za r/k/ i wpadli=my do wysokiego #yta, stamt'd widzieli=my Mam/, kt[ra mia;a na r/ku male]kiego
braciszka.  Ukrai]cy wyrwali braciszka i uderzyli nim o kant drzwi, #e opad;a mu g;[wka, a potem
siekier' odr'bali g;ow/ na progu.  Ja znieruchomia;am i wysz;am z klasy, by poprosi\  gospodyni/ o
szklank/ wody i j'kaj'c si/ opowiedzia;am, dlaczego poczu;am si/ tak -le.

Pami/tam lato 1944r., przyjecha;a do mnie ;'czniczka z Warszawy wys;ana przez Tadeusza, ale ja
by;am czujna i nie tak szybko uda;o si/ jej przekona\, #e zrzucono go pod Warszaw'.  Widzia;am, #e
dr#a;a i ba;a si/ i to mnie niepokoi;o. W ko]cu wskaza;am na zdj/cia braci w mundurach polskich i
zapyta;am kt[ry to z nich.  Pokaza;a na Tadeusza ale jak powiedzia;a w Warszawie, nie by;a pewna, bo
Tadeusz na zdj/ciu by; m;odszy o 3 lata.  Na ulicy Ogrodowej blizko Getta spotka;am si/ z Tadzikiem.
By; zdrowy, dobrze wygl'da; i dobrze ubrany, bo przecie# dostali odpraw/.  Przechodzi;am codziennie
obok Getta #ydowskiego.  Tadeusz szed; pierwszy, a ja za nim, w razie aresztowania go mia;am zaraz
donie=\, a nie wolno mi by;o krzykn'\.  Tadeusz by; czujny i wszystko widzia; jakby mia; oczy
&+wiatowida&.  Pewnego razu przechodzili=my ko;o parku, na jezdni pokaza;y si/ auto opancerzone z
#o;nierzami w che;mach i automatycznymi karabinami, nagle male]ki ch;opczyk przebieg; im drog/z
butelk' benzyny kt[r' rzuci; pod ko;a.  Tadeuszek to zauwa#y;, poci'gn'; mnie za r/k/ i tak biegli=my
3 km bez wytchnienia, bo Niemcy po zamachu ;apali ludzi i wywozilido Oboz[w Koncentracyjnych.
Wyjecha;am za 2 tygodnie z Warszawy nie podejrzewaj'c, jaki los spotka Tadeusza u naszych ze
wschodu nielidzkich &przyjaci[;&.

+mier\ moich przyjaci[; musia;am znosi\ samodzielnie. Nie przypuszcza;am, co mnie jeszcze po
wojnie spotka. Wyrwa;am si/ si;' z tamt'd, poniewa# du#o zgin/;o nauczycieli.  Ale to co los zgotowa;
mi po wojnie wymaga;o samozaparcia, wytrwa;o=ci, cierpliwo=ci i du#o , du#o pracy. Raz tylko jeden z
braci powiedzia; mi> przecie# Ty po=wi/ci;a= si/ dla rodziny.  Na ten temat nie chc/ pisa\.  W czasie
okupacji by;am m;oda i inaczej wszystko prze#ywa;am, a teraz los zgotowa; mi do wszystkich innych
zmartwie] kalectwo.  Wszystkim tym, kt[rzy prze#yli, ale takie prze#ycia maj' wp;yw na psychik/ i
zdrowie fizyczne, nikt z nas nie jest do ko]ca doskona;y.



Jadzia Nowobilska

Wspomnienia Jadwigi Nowobilskiej
(;'czniczki w latach okupacji  hitlerowskiej);'czniczki w latach okupacji  hitlerowskiej);'czniczki w latach okupacji  hitlerowskiej);'czniczki w latach okupacji  hitlerowskiej);'czniczki w latach okupacji  hitlerowskiej)

Miejscowo=\ gdzie si/ urodzi;am i sp/dzi;am swoje dzieci]stwo, oraz okupacj/
hitlerowsk' to Gorze] Dolny, wie= po;o#ona blisko Wadowic.  Wspomnienia z tych
lat s' dla mnie do dnia dzisiejszego bardzo przykre i bolesne.  Pami/tny wrzesie]
1939 rok to wybuch II*iej Wojny +wiatowej przypomina mi stale niesamowity pop;och
w=r[d ludno=ci cywilnej, zw;aszcza w=rod m/szczyzn ucieczk/ z dom[w (w tym
ojca i najm;odszych braci) sprowokowan' g;[wnie przez Niemc[w. Starsi bracia
walczyli w[wczas z broni' w r/ku z naje-c' hitlerowskim, powo;ani do wojska, og[ln'
w[wczas mobilizacj'.  Po pewnym czasie sytuacja jak mi si/ wtedy wydawa;o zacz/
;a si/ normalizowa\.  Ojciec i m;odsi bracia wyczerpani z g;odu i tu;aczk' powr[cili
do domu.  Po rozbiciu przez Niemc[w, oddzia;[w wojska polskiego, gdzie walczy;o
trzech starszych braci  Mieczys;aw, W;adys;aw i Zbigniew, dw[ch z nich po pewnym
czasie przedosta;o si/ za granic/, by bra\ udzia; w powstawaniu polskiej armii (Francja

i Anglia). Dalsze ich losy jak r[wnie# pozosta;ego rodze]stwa zosta;y cz/=ciowo opisane w ksi'#ce
p.t.&Podbeskidzie& wydanej w Polsce w 1983 r.

A w Kraju rozpocz'; si/ przymusowy pob[r do pracy.  Trzech braci, Boles;aw, Jan i W;adys;aw,
musia;o wyjecha\ do pracy na tereny niemieckie.  Ja z bratem Kazimierzem (zmar; w 1992 r.) zostali=mi
zatrudnieni na miejscu.  Po wielkich staraniach i pro=bach ojciec otrzyma; Kenkart/, =wiadectwo
zatrudnienia jako str[#a w miejscowej szkole podstawowej.  Ludno=\ tamtejsza nie by;a z tego
zadowolona, poniewa# m;odsze dzieci t.j. 13 letnie wywo#ono do pracy w g;'b Niemiec.

By; rok 1940 mia;am 14 lat.  W tym#e roku zosta;am wci'gni/ta do pracy konspiracyjnej przez
mojego ojca i moich braci, kt[rzy dzia;ali w ruchu oporu (Organizacja A.K.) na terenie Wadowic i okolic.
Pragn/ nadmieni\ w tym miejscu, #e brat Zbigniew, kt[ry zgin'; w 1942 roku w O=wi/cimiu, by; w tej#e
grupie konspiracyjnej. Bracia Boles;aw, Jan i W;adys;aw, kt[rzy uciekli z rob[t przymusowych z teren[w
niemieckich tak#e rozpocz/li dzia;alno=\ w partyzantce ukrywaj'c si/ w lasach.  Ojciec ze wzgl/du na
m[j m;odociany wiek pocz'tkowo nie zdradza; mi nazwy tej organizacji.  Pe;ni;am funkcj/ ;'czniczki.
Bezpo=rednio moim prze;o#onym by;a p.por. Palnirska Franciszka pseudonim &Wrzos&,  zamieszka;a
w Wadowicach ul. Gotowizna 4  (zmar;a w 1996 r.)

Do mojej aktywnej dzia;alno=ci nale#a;o roznoszenie gazetek, meldunk[w, informacji, komunikat[w
radiowych, oraz amunicji i przekazywanie wskazanym ;'cznikom, kt[rzy wymienione materia;y
korespondencyjne dor/czali ludziom ukrywaj'cym si/ i dzia;aj'cym w podziemiu.

Na skutek ucieczki brata Mieczys;awa z Oflagu pod Berlinem (ginie w walce z Niemcami pod Gazel'
ko;o Tobruka w 1941 r.) i aresztowaniem brata Zbigniewa w 1942 r. pracuj'cego r[wnie# w ~ywcu
(stracony w O=wi/cimiu w 1942 r.) oraz kilkakrotnym przekroczeniu granicy brata Tadeusza (Cichociemny
internowany w ZSSR * zmar; w 1989 r.), ca;a pozosta;a rodzina by;a pod obserwacj' #andarmerii
niemieckiej.  Ze wzgl/du na gro#'ce nam niebezpiecze]stwo, wtedy to w;a=nie wy#ej wymienieni bracia
opu=cili dom rodzinny i zg;osili si/ do oddzia;u partyzanckiego.  W domu przy Rodzicach pozosta;am ja
z bratem Kazimierzem.  Z chwilowymi przerwami dalej dzia;a;am konspiracyjnie.  Ale musz/ wspomnie\
jak trudna i niebezpieczna to by;a dla mnie misja, zw;aszcza po prze#yciu ci/#kich chwil bliskich wpadki.
Poniewa# ka#dy krok m[j w dzie] by; =ledzony przez nieznanych mi wtedy konfident[w niemieckich,
wi/kszo=\ takich akcji odbywa;a si/ o r[#nych porach dnia, a nawet p[-nym wieczorem, zawsze przy
zmianie kierunku trasy.

Nadszed; miesi'c stycze] 1945 r. kiedy to Armia Radziecka wkroczy;a do Wadowic, od strony
po;udniowej t.j. od miast Sucha Beskidzka i ~ywiec.  Od rana by;o s;ycha\ silne detonacje i strza;y,
kt[re zwiastowa;y natarcie wojsk radzieckich.



Z chwil' kiedy Niemcy dostrzegli (przez lornety) z parku wadowickiego dw[ch #i;nierzy radzieckich
na terenie obiektu szko;y w Gorzeniu Dolnym, po;o#onej na do=\ wysokim wzg[rzu w=r[d las[w, rospocz/
li ostrzeliwanie szko;y, w kt[rej jeszcze przebywali=my, ale ju# w piwnicy, do samego =witu nast/pnego
dnia.  Rano wpadli #o;nierze niemieccy na podw[rko z rozkazem wrzucenia granat[w do piwnicy i
spalenia szko;y.  Ojciec zrozumia; po niemiecku rozkaz i chcia; nas ratowa\.  Podszed; do okienka
piwnicznego m[wi'c do Niemc[w, #e tylko sami Polacy znajduj' si/ w piwnicy.  Ale rozkaz zosta;
wykonany.  Niemcy rzucili granat prosto w twarz Ojca.  Nas zdrowych i pana Le=ko z dwoma synami
postawiono pod murkiem i gro#ono nam rozstrzelaniem.

Mama dosta;a szoku i w czasie zamieszania i naszego p;aczu odbieg;a niezauwa#ona.  Ci/#ko
rannego ojca powie-li=my sankami razem z bratem Kazimierzem, pod gradem pocisk[w artyleryjskich
do szpitala w Wadowicach.  W trakcie przewo#enia ojca do szpitala po bezludnych drogach, doznali=my
oboje z Kaziem przyp;ywu ogromnego zoboj/tnienia o swoje #ycie, zw;aszcza gdy wrzystko wok[; si/
pali;o i  nasz dom rodzinny sta; r[wnie# w p;omieniach.  Po odwiezieniu ojca do szpitala udali=my si/ z
Kaziem do mieszkania p.Le=ko, kt[ra wcze=niej pr[bowa;a si/ ukry\ u nas t.j. w szkole, twierdz'c na
swoje nieszcz/=cie, #e b/dzie tu bezpieczniej ni# w mie=cie.

Druga noc bez snu z bratem Kaziem sp/dzili=my zn[w w schronie w Wadowicach, w towarzystwie
ludzi przyby;ych z pobliskich dom[w (obecnie dworzec autobusowy).  ~eby nam by;o jeszcze smutniej
to musz/ doda\, #e obok na dachu nast/pnego budynku umieszczone zosta;o dzia;o przeciwlotnicze,
kt[re ostrzeliwa;o nadlecaj'ce sowieckie samoloty, zrzucaj'ce bomby.  Nagle us;yszeli=my przedziwny
szelest. Pali; si/ s'siedni dom a nast/pnie zacz'; si/ pali\ i nasz.  Nie by;o wyj=cia innego, trzeba by;o
ucieka\ z piwnicy, poniewa# zacz'; d;awi\ nas dym dostaj'cy si/ tam.  Jako pierwsi wyszli=my z Kaziem.
Na kr[tko usta;y strza;y i trzymaj'c si/ za r/ce przebiegli=my pod sam' =cian/ korytarza, na znajduj'ce
si/ tam podw[rko.  W podw[rku sta;a szopa sk'd s;ycha\ by;o ludzkie g;osy.  Wpuszczono nas tam.
Ci'gle jednak by;o s;ycha\ t/t/t koni z uciekaj'cymi Niemcami.  Za 2 godziny nadesz;a wiadomo=\, #e
Rosjanie wkroczyli do Wadowic.  By;a 3* cia dekada stycznia 1945 r. Rado=\ trwa;a kr[tko.  Nie by;o
#ywno=ci, dom rozbity, ojciec prawie umieraj'cy (zmar; w 1946 r. na skutek ci/#kich obra#e] cia;a).

Trzecia bezsenna noc to koszmarny strach przed gwa;tem ze strony #o;nierzy ruskich, kt[rzy wpadali
do mieszka] jak dzikie bestie.  Nast/pny dzie] to spotkanie z mam' oraz Bolkiem i Jasiem, kt[rzy
wracali do domu z partyzanyki po rezwi'zaniu A.K.  Zamieszkali=my chwilowo w wynaj/tym mieszkaniu
do czasu odremontowania szko;y.  Powoli zacz/;o si/ #ycie uk;ada\.  Ojciec wr[ci; ze szpitala.  Posad/
nauczyciela w szkole obj/;a siostra Janka (2 lata) a p[-niej brat Janek.  Ja z kolei rozpocz/;am nauk/
w Wadowickim Gimnazjum i Liceum  Og[lnokszta;c'cym , kt[re uko]czy;am w 1947 r.  Nast/pnie
podj/;am prac/ i pracowa;am w kilku przedsi/biorstwach, g;[wnie w Dziale Finansowym w Krakowie,
a# do roku 1991. Obecnie jestem od 5*ciu lat na emeryturze.

Udzielam si/ spo;ecznie w Zwi'zku Kombatant[w R.P. i By;ych Wi/-ni[w Politycznych, gdzie jestem
jego cz;onkiem (kombatantem). Jestem odznaczona krzy#em partyzanckim i kilkoma innymi orderami.
I tak jako emerytce, czas ucieka bardzo szybko.  Troch/ czytam, robi/ na drutach i na;ogowo ogl'dam
seriale w telewizji.  Z rodze]stwem t.j. z siostr' Jank' i bratem Bolkiem ;'czy nas za#y;a wi/- rodzinna.
Brat Jasiek znajduje si/ w Domu Opieki Spo;ecznej w Wadowicach, gdzie r[wnie# go systematycznie
odwiedzam.

Ponadto koresponduj/ z kuzynem Leszkiem i jego #on' Krysi', kt[rzy obecnie mieszkaj' w Chicago
U.S.A. i bardzo staraj' si/ utrzyma\ kontakt z rodzin' w Polsce.  Pragn/ podkre=li\, #e gdy przyje#d#aj'
do Polski i przejazdem bawi' w Krakowie, odwiedzaj' mnie jak r[wnie# pozosta;e rodze]stwo i s' dla
nas wszystkich bardzo #yczliwi, otwarci i pe;ni serdeczno=ci.  Z kuzynk' Krysi' Rep' zamieszka;' w
Warszawie, utrzymuj/ kontakt listowny i od czasu do czasu odwiedzamy si/ wzajemnie.  Z pozosta;'
rodzin' wymieniamy karteczki okoliczno=ciowe z racji =wi't ko=cielnych.



(kopia z Wadowita.net)


