Wspomnienia naszego ojca Albina Nowobilskiego
Opowiadane na ta=mie podczas naszych spotka] w Chicago(1979) i w
Londynie(1984)
Moi rodzice.
Rodzice moi wcze=nie umarli. Moja mama by;a Katarzyna z P/ks[w. P/ksowie mieszkali w
Dolnej Bia;ce. Pami/tam jako ma;e dziecko jak do s'siadki si/ garn';em, jak ona u nas bywa;a a
mama mia;a jakie= inne zaj/cie. Ja si/ do niej przyzwyczai;em. Pami/tam te# jak mama kiedy= do
niej powiedza;a> ju# d;ugo nie b/d/ #y;a, to dziecko chyba b/dzie twoje. Wtedy spa;em na du#ym
;[#ku razem z Anielk' i Ludwik'. Moja mama umar;a na zapalenie p;uc. Na wsi nie umieli wtedy tej
choroby leczy\. Pogrzeb mamy utrwali; si/ w mojej pami/ci, mia;em wtedy 4 lata.
M[j ojciec J[zef zajmowa; sie oprawianiem ksi'#ek to przewa#nie ko=cielnych mszalnych nawet
na S;owacji. Jaki= czas by; organist' w ko=ciele w Bia;ce a potem por[#ni; si/ z ksi/dzem. Pochodzi;
z du#ej rodziny. Ojciec musia; mie\ jakie= problemy zdrowotne #e po =mierci mamy wyprawi; c[rki
do Ameryki i sprzeda; swoje posiad;o=ci i zabezpieczy; synom szko;y.
Znam tylko imiona stryj[w. A ju# o kobietach nie wiem, ojciec musia; mie\ siostry ale o nich nic
nie wiem. M[j ojciec mia; pi/ciu braci. Najstarszy Jakub by; ksi/dzem, nawet p[-niej zosta;
dziekanem, na wschodzie w Opo;owcach gdzie= ko;o Tarnopola ko;o Nastarzyska. Drugi starszy
Jan by; na Groniu, mia; c[rk/ Bronk/ a #ona by;a Zofia. Trzeci by; Andrzej (Potocny), kt[ry by;
ojcem Antki z Kobylarz[wki i kt[r' poznali=cie na pogrzebie mamy w 1977r. On by; moim chrzestnym
ojcem. Potem by; Stanis;aw, dziadek tego Nowobilskiego na pogrzebie. Potem by; nasz ojciec
J[zef. Najm;odszy by; Aleksander, niedosz;y ksi'dz, p[-niej w skarbowo=ci pracowa;. Ostatni
kt[ry by; na emeryturze i umar; na Groniu podczas ostatniej wojny. Mia; dwoje nie=lubnych dzieci
od kobiety w Nowym Targu. Pochowany zdaje mi si/ w Bia;ce.

Moje rodze]stwo.
Mia;em trzy siostry i trzech braci. Najstarsza by;a Anielka, potem Ludwika, Janek, W;adek,
Helenka i ja najm;odszy. Mi/dzy Ludwik' i Jankiem by;o jeszcze jedno dziecko ale w dzieci]stwie
umar;o. Po =mierci mamy ojciec wys;a; wszystkie trzy siostry do Ameryki. Zamiast wykszta;cenia
to dosta;y mo#liwo=\ zarobku. Zaczepienie by;o, bo byli tam krewni. Mieli tam krewniaka u kt[rego
sk;adali pieni'dze, ale te# z nim by;y jakie= nieporozumienia. Ludwika straci;a nog/. Kostk/ stopy
jej wyj/li przy operacji. Mia;a sztuczn' stop/ i tak troch/ kula;a. Aniela mia;a zaw[d mi;osny.
Dowiedzia;a si/ #e jej narzeczony mia; inn' sympati/.
Wszystkie siostry wr[ci;y do Polski. Aniela z pocz'tku
zajmowa;a si/ w lecie schroniskiem przy Pi/ciu Stawach,
ale po jakim= czasie zarobiwszy troch/ pieni'dzy wr[ci;a
do Ameryki. Ludwika i Helenka zosta;y w Polsce.
W Ameryce Aniela pracuj'c w fabryce pozna;a
dobrego cz;owieka Artura Thum, kt[ry pochodzi; z
Pomorza. Wysz;a za m'# za niego i mieli trzech syn[w,
Alfreda, Waltera i Albina. Wszyscy synowie brali udzia;
w II Wojnie +wiatowej w szeregach marynarki i lotnictwa
ameryka]skiego.
Ludwika szy;a na maszynie i sobie dawa;a rad/. By;a
dobr' siostr'. Zam'# wysz;a maj'c chyba 34 lat po
Siostra Aniela z m/#em Arturem Thum
wojnie za starszego od siebie oko;o 30 lat Jana :acniaka.
z New Jersey * pochowani w Lodi, NJ
On by; takim troch/ felczerem, potrafi; leczy\ ludzi i
prostowa\ zwichni/te nogi. Mieli dwoje dzieci Julka i Albink/. Siostra umar;a wcze=nie bo w wieku
lat 47. Wtedy pojecha;em na pogrzeb, zmar;a na zapalenie p;uc. Albinka mia;a wtedy 10 lat.
Zabrali=my j' wtedy do Bielska i mieszka;a u nas ca;y rok szkolny. Wys;ali=my j' do specjalnej
szko;y by uczy;a si/ gospodarstwa domowego. Na nast/pne wakacje pojecha;a do Bia;ki i wtedy
ojciec j' nam[wi; aby zosta;a w domu. Widocznie nie chcia;o jej si/ uczy\. Julek do=\ dobrze
gospodarzy;. Zawsze napisa; do mnie i da; zna\ o sobie.
Najgorzej by;o z Helenk'. Anielka nie dopilnowa;a j' i mo#e chyba nie mia;a wp;ywu na m;odsz'
siostr/. Mia;a jakie= takie towarzystwo religijne, kt[re nasun/;o jej rozmaite dziwactwa. Nie chcia;a
nawet ze mn' rozmawia\. Ona nie bra;a si/ do #adnej pracy. Moja #ona Stefa umie=ci;a Helenk/
w szpitalu dla nerwowo chorych ko;o Krakowa. Ona koniecznie chcia;a si/ z tamt'd wydosta\. Jak

Ludwika j' odwiedzi;a to wypisa;a j' ze szpitala bez naszej wiedzy. P;acili=my troch/ Ludwice na
Helenki potrzeby. Potem dowiedzia;em si/ #e jej u Ludwiki ju# nie by;o, pomimo tego #e nam si/
zdawa;o #e ona tam wci'# jest. A ona w/drowa;a po Polsce. Kr[tko przed wojn' odnale-li=my j'
w Cieszynie. W szpitalu mia;a dziecko. Zanim tam przyjechali=my, to ju# j' wypu=cili ze szpitala i
Helenk/ tam nie zastali=my i od t'd =lad po niej zagin';.

Moje m;odzie]cze lata.
Do pierwszej klasy chodzi;em w Gronkowie gdzie ojciec prowadzi; tam karczm/ przez jeden
rok. Potem przenie=li=my si/ do Gronia i tam chodzi;em do drugiej i trzeciej klasy szko;y
powszechnej. Mieszkali=my wtedy u stryja Stanis;awa, jak si/ Kobylarz[wka ko]czy, tam gdzie
si/ ci'gnie szereg dom[w w stron/ lasu. Ksi'dz z Bia;ki mia; du#e posiad;o=ci i to si/ nazywa;o
Pasieka. Tam cz/sto wczesnym rankiem chodzi;em na grzyby. Do Bor[w ko;o Bia;ej Spiskiej
chodzi;em na bor[wki. Pami'tam wzd;u# tego boru ci'gne;y si/ takie wybuja;e ska;y, na kt[re
chyba si/ nie wspina;em. Jak m[j ojciec zmar; maj'c 50 lat, ja mia;em 8 lat. Wtedy przenios;em
si/ do mojego stryja Andrzeja, mojego opiekuna, naznaczonego przez mego ojca w testamencie.
Jak ojciec sprzeda; posiad;o=\ w Bia;ce to odrazu pieni'dze umie=ci; w banku i rozdzieli; je na nas.
Dziewcz/ta nie dosta;y wtedy nic, bo one dosta;y pieni'dze na wyjazd do Ameryki. Pod nadzorem
stryja Andrzeja brali dla mnie pieni'dze z tej kasy sierocej. W;a=ciwie by;em zwolniony z op;at
szkolnych jedynie na moje utrzymanie trzeba by;o zap;aci\. Czwart' klas/ sko]czy;em w Nowym
Targu a po czwartej poszed;em do gimnazjum. W nowym Targu mieszka;em z pocz'tku gdzie= na
paru pensjach a
p[-niej dosta;em si/ do bursy. Bursa by;a prywatna i nale#a;a do gimnazjum
i wo-ny j' zarz'dza;. Cz/sto chodzili=my na obiady po ludziach. Pewni zamo#ni ludzie zapraszali
student[w z bursy na obiady. To by;a dla mnie du#a pomoc. Pami'tam #e u burmistrza Rayskiego
w czwartki by;em par/ razy i tam by;o dobre jedzenie. U powiatowego weterynarza :uckiego
by;em cz/sto na obiedzie. Kolegowa;em z ich synem Stefanem moim r[wie=nikiem. To by;a ciekawa
rodzina. Ojciec pochodzenia Rusin a matka Polka. Czu;em si/ tam jak w rodzinie i sp/dza;em tam
przyjenme wieczory. Ojciec ich by; muzykalny. Wszystkie dzieci gra;y na instrumentach. Najstarszy
Janek gra; pierwsze skrzypce, Stefan drugie, Micha= gra; na wiolonczeli a c[rka Anna gra;a na
fortepianie. Ojciec im dyrygowa;. Pami/tam jak odwiedzili=my ju# z mam' pani' :usk' w
Stanis;awowie, gdzie wtedy mieszka;a. Dowiedzia;em si/ od niej #e m[j dobry kolega Stefan :uski
zgin'; zaraz po wojnie jako porucznik utopi; si/ ratuj'c swego szwole#era w Wi=le.

Moje Harcerstwo.
Ja by;em cz;onkiem dru#yn harcerskich, ktore si/ zacz/;y organizowa\ na terenie by;ego zaboru
austryjackiego w Ma;opolsce, wtedy nazywanej przez Austryjak[w Galicj'. Idea skautingu
zapocz'tkowana w Po;udniowej Afryce, w czasie wojny burskiej, a po wojnie rozwini/ta przez
Baden Powel’a, rozszerzy;a si/ bardzo szybko w Europie, a przez m;odzie# zosta;a chciwie
przyswojona. Pierwsze zal'#ki organizacyjne da; Lw[w, w[wczas siedziba w;adz administracyjnych
prowncji. I inne nowostki jakie si/ w tym czasie przyj/;y, w tym wieku nastolatka, to pi;ka no#na,
nabytek te# z Anglii, oraz sport narciarski z Alp Austryjackich. I tu prym prowadzi; Lw[w, organizuj'c
pierwsze kluby i towarzystwa. |wicze] i gier harcerskich nie wiele sobie przypominam, jakie=
podchody \wiczenia w tropieniu na terenach torfowych pod Nowym Targiem lub ko;o Kowa]ca
osiedla cyga]skiego, na p[;nocnym brzegu Dunajca w stron/ Gorc[w. Pami/tam tylko, #e
pos;ugiwali=my si/ podr/cznikiem Ma;kowskiego jako wademekum harcerskim. Sprawno=ci nie
przypominam sobie, zdaje si/ #e jeszcze nie by;y w u#yciu, cho\ jakie= egzamina musia;y by\, by
uzyska\ wy#sze stopnie harcerskie.

Legion Wschodni
Jako 17 letni ucze] 7*ej klasy gimnazjum w Nowym Targu by;em na wakacjach u siostry Ludwiki
w Bia;ce Tatrza]skiej. W tym czasie dowiedzia;em si/, #e moji najlepsi koledzy wyruszyli do
Krakowa do wojska polskiego. By; to koniec lipca i pocz'tek sierpnia 1914 roku. W biurze
werbunkowym dowiedzia;em si/ #e ju# do Legion[w nie przyjmowali, dopiero gdzie= za miesi'c.
Ale dla m;odego cz;owieka to by;o za d;ugo czeka\. W tym czasie grupa Soko;[w wybiera;a si/ do
Legionu Wschodniego dowodz'cego przez gen Hallera do Lwowa. Wraz z moim bratem W;adkiem
i stryjecznym bratem W;adkiem do;'czyli=my si/ do nich. By;o nas razem siedmiu. Ca;e miasto
Nowy Targ przysz;o na stacj/ aby po#egna\ m;odych ochotnik[w udaj'cych si/ do wojska
polskiego. Wspomnienie tych chwil jest uwidocznione na zdj/ciu, zrobionym we Lwowie, gdzie
jako najm;odszy figuruj/ w towarzystwie braci W;adk[w oraz innych koleg[w g;[wnie student[w

i by;ych harcerzy. Te Legiony pierwsze moje szybko si/ sko]czy;y zacz/;a si/ tam polityka,
Austryjacy chcieli przysi/gi od Legionu Wschodniego. My=my ze Lwowa do Jas;a doszli=my
piechot'. Po drodze jad;em na pusty #o;'dek jab;ka jeszcze nie dojrza;e. To by; jedyny posi;ek
oczywi=cie zaraz choroba mnie z;apa;a. W Ja=le zorganizowali dwa pu;ki, dali bro] i ;adnie uzbroili.
P[-niej z Jas;a pomaszerowali=my do Mszany
Dolnej (niedaleko Nowego Targu) i tam si/
rozwi'za;o ca;e towarzystwo. Pozosta; si/ tylko
jeden batalion, kt[ry poszed; do z;o#enia przysi/gi
pos;usze]stwa austryjakom. Batalion ten poszed; do
Drugiej Brygady jako zacz'tek kt[rego= tam z
pu;k[w. A reszta rozesz;a si/ do dom[w i my te#
wszyscy z Nowego Targu. Ja oczywi=cie by;em
chory. Po drodze ukradli mi rzeczy i ukradli mi nawet
karabin, nie widzia;em co si/ ko;o mnie dzieje.
Dojecha;em do Nowego Targu i p[-niej do Bia;ki.
Przysz;a zima kt[r' ca;' przesiedzia;em w Bia;ce i
tak pierwsz' wojenk/ ju# odby;em.
M[j brat stryjeczny W;adek chodzi; ze mn' do
szko;y i tak#e ze mn' by; w Legionie Wschodnim.
Gdy w Mszanie Dolnej po rozwi'zaniu Legionu
my=my si/ rozeszli. W;adek wst'pi; do austryjackiej
Grupa Soko;[w z Nowego Targu w Legionie
szko;y oficerskiej. Przeszed; szko;/ oficersk' i
Wschodnim we Lwowie. Siedzi Albin po
prawej stronie brat Wladyslaw a po lewej
poszed; na front w;oski. Jako oficer podporucznik
brat stryjeczny W;adys;aw Nowobilscy.
mia; przykry wypadek na froncie, kt[ry przyp;aci;
#yciem. W austryjackim wojsku by;y r[#ne narodowo=ci. ~o;nierz taki trocch/ nastraszony pe;ni;
s;u#b/ i zatrzyma; go. On wtedy sprawdza; posterunki i widocznie jako= -le si/ odezwa; i #o;nierz
ten strzeli; jemu do nogi rakiet'. Rozwin/;a si/ gangrena i w szpitalu chcieli mu odj'\ nog/. On na
to si/ nie zgodzi; i wkr[tce umar;. On by; ambitny ch;opak.

Pierwsza Brygada Legion[w
Podczas zimy je-dzili=my z bratem na nartach. Brat W;adek musia; stawa\ do poboru, by;
starszy ode mnie sze=\ lat i powinien by; by\ ju# w armii austryjackiej. Ale jako= skr/ci; nog/ na
nartach i dlatego od;o#yli jego. A mnie w czerwcu 1915 roku wzieli do austryjackiego werbunku.
Mnie i jednego parobka dobrze zbudowanego przyj/
li, reszt/ m;odych w't;ych odrzucili. Kazali si/ mnie
zg;osi\ za miesi'c do 20 pu;ku gdzie= na Morawach.
M[j brat i ja czekaj'c na powo;anie do wojska
austryjackiego, dowiedzieli=my si/, #e w My=lenicach
jest biuro Legion[w Pierwszej Brygady. Poszli=my tam
i z tamt'd dostali=my powo;anie i jako poborowi
udali=my si/ odrazu do Sandomierza. W Sandomierzu
gdzie by;a kadra Pirwszej Brygady, odrazu dostali=my
mundury. Dwa tygodnie przeszli=my \wiczenia a p[niej w pole. Ju# znalaz;em si/ w lipcu 1915 roku w
polu i zabra;o dwa miesi'ce zanim w;'czyli mnie w
szeregi Pierwszej Brygady do trzeciej kompanii kt[rej
Langner (dziadek mojego wnuka #ony Zosi) by;
dow[dc'. Odrazu przeszed;em pierwsz' bitw/ pod
Jab;onk'. Na Polesiu my=my przechodzili a potem na
Wo;yniu by;y walki w okopach. Ja nie d;ugo
wytrzyma;em bo mniejwi/cej do po;owy grudnia i
Albin Nowobilski stoi po prawej z nieznanym
znowu zachorowa;em. By;em w szpitalach w
towarzyszem broni. 1sza Brygada Legion[w
Dziedzicach i w Bielsku. W czasie mojego pobytu w
brygadzie zdawa;em matur/ wojenn' po si[dmej klasie. Potem by;em w Kr[lestwie gdzie posy;ali
do Kozienic wyfasowa\ ekwipunek i z tamt'd w pole. W Baranowiczach mia;a by\ przysi/ga
listopadowa. Prusacy chcieli stworzy\ Kr[lestwo Polskie. Po tym wys;ali do tworzenia dalszych
oddzia;[w do Kr[lestwa. Byli=my w :om#y p[-niej pod Miech[w. Tam zasta;em bunt oddzia;[w
odmowili przysi/gi. Wszystkich nas austryjackich poddanych odes;ali Austryjakom. Ja natomiast

wtedy zachorowa;em powa#nie na malari/. Mia;em bardzo wysok' gor'czk/ i by;em w Warszawie
w szpitalu na Ujazdowskiej.
W listopadzie 1917 roku by;em w uzdrojowisku w Kamie]sku. W czasie mojego tam pobytu
przyszed; prze;om w kt[rym Niemcy zamkn/li Pi;sudskiego i Sosnkowskiego a kr[lewiak[w umie=cili
w obozach. Nas austryjackich poddanych wys;ali Austryjakom i po jakim= czasie znalaz;em si/ w
Bolechowie gdzie 2*ga Brygada te# odm[wi;a przysi/gi Austryjakom. A w Bolechowie wzi/li nas
za druty na tydzie]. Pami/tam jak karmili nas mama;yg' trzy razy dziennie i to tak pi/\ dni. I
potem za;adowali nas w poci'gi, zapl'bowali i wie-li do obozu Huszt na W/gry. W Stanis;awowie
kolejarze polscy otworzyli nam drzwi i ca;y nasz wagon uciek;. Pomogli nam si/ przebra\ w cywilne
ubrania, dostali dla nas kolejowe dokumenty z kr[lestwa (okolice Warszawy). Przez dwa czy trzy
dni mieszka;em u jakiej= pani. P[-niej wr[ci;em na Podhale.

Praca w magistracie w Nowym Targu.
To by; pocz'ek 1918 roku. Ju# mia;em prawie 21 lat jak dosta;em prac/ w biurze sekretarza
magistratu w Nowym Targu przy pisaniu urz/dowych poda]. Z ca;ej okolicy przychodzili g[rale i
pisa;em dla nich podania. Sporo ch;opcom pomog;em, z r[#nych powod[w, dosta\ odroczenie od
s;u#by wojskowej w austryjackiej armii. Zna;em na tyle niemieckie #e mi to nie-le sz;o i zacz';em
zarabia\. Nawet robi;em to poza prac', wtedy mi g[rale przynosili mas;o i ser. Czesto zagl'da;em
do Bia;ki do mojej siostry Ludwiki. Ludwika wtedy by;a jeszcze nie zam/#na i wynajmowa;a domek,
blizko naszego dawnego domu. Wtedy pami/tam po potokach ;owi;em ryby, do r/ki. W potoku
Czerwonce i w Gronkowie by;y pstr'gi. Tak#e z W;adkiem pomagali=my budowa\ nowy ko=ci[; w
Bia;ce. Ksi'dz Madej by; wtedy proboszczem. Tu mia;em te# przygody. Razu pewnego gdy spa;em
na ;awie przy oknie u siostry, przebudzi;em si/ nad ranem i widz/ przez okno b;yszcz'ce karabiny.
Ca;a wie= otoczona przez #andarmeri/ austryjack', szukali dezerter[w. Siostra schowa;a moje
pos;anie, roz;o#one na ;awach, a ja szybko przez kom[rk/, schowa;em si/ w piwnicy. Siostra ich
wpu=ci;a ale mnie nie znale-li. Ja potem szybko przez las wr[ci;em do Nowego Targu. Ciekawe,
#e #andarmeria nigdy w mie=cie rekrut[w czy deserter[w nie szuka;a.

2*gi Pu;k Strzelc[w Podhala]skich
W 1918 roku w listopadzie jak wszystko si/ zmienia;o. Ja w Bia;ce rozbroi;em #andarma
austryjackiego i w Nowym Targu zg;osi;em sie do kadry i przydzielili mnie do 12 kompanii, 3*ciego
batalionu, 2*go pu;ku Podhalanskiego. 3*ci batalion formowa; si/ na Podhalu. W Bia;ce siedzieli=my
jaki= czas. Gen Rydz*+mig;y, kt[ry by; dow[dc' 1*ego Pu;ku Legion[w. na moj' pro=b/, przys;a;
mi potwierdzenie, #e przeszed;em szko;/ oficersk'. Lis*Kula by; wtedy wyk;adowc' taktyki. Na
podstawie tego dosta;em stopie] podchor'#ego, a gdzie= po roku
dosta;em podporucznika. Potem wys;ali nas na uzupe;nienie do
Skolego tam gdzie by;y walki z Ukrai]cami a kt[re si/ ju# ko]czy;y
w tym czasie. Potem w Ko;omyji a p[-niej do Stanis;awowa gdzie
do;'czyli=my do pu;ku. W ko]cu nasz ca;y pu;k poszed; na okupacj/
Pokucia, kt[re, uprzednio by;o zaj/te przez Rumun[w. Bylismy ca;'
zim/ na Pokuciu. W ~abiu, najwi/kszej wsi, by;em par/ miesi/cy.
Potem na wiosn/ robi;a si/ ofenzywa na Kij[w i nasz pu;k poszed;
na Zbrucz naprz[d na Kij[w. Wczesn' wiosn' 1920 bolszewicy
uderzyli. Armia Budiennego sz;a z po;udnia i du#o przewa#aj'ce
si;y mieli. Nasz sejm nie pozwoli; na zwi/kszenie wojska. Nie by;o
zrozumienia #e my chcemy pom[c Ukrainie aby by;a woln'. Ukraincy
te# nie ruszyli si/ w;a=ciwie. Zrobili dwie dywizje wszystkiego, ale to
by;o zama;o. No i odwr[t by; przez Polesie i Brze=\ w kierunki rzeki
por. Albin Nowobilski w 2 p.s.p. Wieprz i doszli=my pod Kock. Pod Kockiem uzupe;nienia przysz;y i
ta s;awna koncentracja marsza;ka Pi;sudskiego do przeciwuderzenia
z nad Wiepsza w kierunku p[;nocnym. . Warszawa ju# broni;a si/ wtedy, ksi'dz Skorupka zgin';
tam. No i jak uderzyli=my wtedy 15 sierpnia (ofenzywa z nad Wieprza) tak poszli=my a# na Bia;ystok.
W Bia;ymstoku by;o chwilowe zatrzymanie i tam dostali=my pi[rka do czapek. Potem jeszcze by;a
bitwa nad Niemnem ale ja nie bra;em w niej udzia;u< by;em na urlopie. Potem byli=my jeszcze
gdzie= pod Wilnem. Jak si/ zrobi; pok[j nas wycofano i nasz batalion poszed; nie do Sanoka tylko
do Krosna. I tu by;em dwa miesi'ce.

Czasy miedzy wojnami.
W Kro=nie zacze;y si/ przesuwania oficer[w i r[#ne siuchty i ja zosta;em przeniesiony do
Stryja do 6*ego P.S.P (Pu;ku Strzelc[w Podhala]skich). Ze Stryja przeniesiono mnie do 73*ego
Pu;ku Piechoty w Katowicach. Po kr[tkim tu pobycie zosta;em przydzielony do K.O.P. (Korpus
Ochrony Pogranicza) na granicy rosyjskiej i tu byli=my trzy lata w Olchowczyku. Potem otrzyma;em
przydzia; do Bielska 3 P.S.P. Ale zanim tam my=my si/ przenie=li
odby;em roczny kurs sportowy C.I.F. przy universytecie pozna]skim.
Ca;a rodzina ju# w komplecie mieszka;a ca;y rok w Poznaniu. Tam mama
ci/#ko zachorowa;a i ch;opcami opiekowa;a si/ sympatyczna pani u
kt[rej my=my mieszkali. W Bielsku najpierw mieszkali=my w hotelu w
Bia;ej zanim nasz budynek zosta; wyko]czony. Nast/pne 10 lat
mieszkali=my na parterze w nowo wybudowanej kamienicy polo#onej
blisko koszar 3 Pulku Strzelcow Podhala]skich w Bielsku. Jaki= czas
dowodzilem kompani' ale po-niej zostalem przeniesiony do administracji
jako oficer mobilizacyjny pu;ku. Przez te 10 lat bardzo udziela;em sie w
r[#nych imprezach sportowych pu;ku. W lecie du#o gra;em w tenisa na
korcie kt[ry by; w koszarach. Bra;em czynny udzia; czy s/dziowa;em w
Kpt. Albin Nowobilski w
mundurze podhala]skim
koszyk[wkach, siatk[wkach czy w pi;ce no#nej. W zimie prowadzi;em
kursa narciarskie w Zwardoniu i w Wisle dla P.O.W., przysposobienia wojskowego dla wyzszych
uczelni. Bralem udzial w Wielkim Rajdzie Narciarskim przez ca;e Karpaty. Z synami chodzili=my
na cz/ste wycieczki w g[ry. Jednego razu poprowadzilem z Bielska ich i siostrze]ca mojej #ony
Bolka na piechot/ w Tatry gdzie spalismy w g[ralskich sza;asach. Mieli=my wtedy ze sob' tylko
jeden rower do transportowania naszego baga#u. Oboje z #on' starali=my si/ aby Leszek i Marek
intresowali si/ muzyk' i dlatego wys;ali=my ich na lekcje skrzypiec. Te lata przedwojenne w Bielsku
by;y bardzo spokojne i bardzo przyjemne.

Pocz'tek II Wojny +wiatowej.
W dzie] wybuchu wojny 1*ego wrze=nia 1939 mia;em funkcj/ oficera mobilizacyjnego w pu;ku.
Siedzia;em do ostatniej chwili w Bielsku i by;em jeden z ostatnich kt[ry op[=ci; koszary. Pu;k ju#
poszed; na front a ja zbiera;em jeszcze resztki. Kazali mnie p[j=\ z odwodami na wsch[d.
Maszerowali=my piechot' jaki= czas wzd;u# Wis;y i wko]cu dogoni;em mam/ i ch;opc[w w
Brze#anach. Z tamt'd ju# poszed;em na W/gry a mama z ch;opcami zosta;a tam jaki= czas jak
Rosjanie przyszli. Potem jej brat Bronek zabra; ich do Stryja. A ja ju# wtedy by;em na W/grzech
gdzie by;em internowany w obozie. Po jakim= czasie dosta;em si/ do Budapesztu, z tamt'd gdzie=
na jakiej= wyspie nas trzymali, bo nie by;o miejsca w portach, paszporty przygotowali i wys;ali nas
do Francji przez Jugos;awi/ i W;ochy. Poci'gi sz;y z tymi naszymi #o;nierzami i oficerami dop[ki
jeszcze W;ochy nie przyst'pi;y do wojny.

Brygada Podhala]ska we Francji.
W styczniu 1940 roku przyjecha;em do Francji. Po miesi'cu dosta;em przydzia; do Brygady
Podhala]skiej stacjonuj'cej w miejscowo=ci Coetquidan w Bretanii, sk'd zorganizowany zosta;
odmarsz w kwietniu 1940. Ca;a wojna trwa;a za;edwia jeden miesi'c. Po ca;ym l'dowaniu pod
Narwik i po zdobyciu oddali=my go z powrotem Niemcom. I szybko uciekali=my w kierunku na
Angli/. Wy;adowali nas w Brest we Francji i to niepotrzebnie bo byli=my ju# prawie w Anglii. C[#
karabiny, kilka karabin[w maszynowych a altylerii #adnej nie by;o. Ca;' Brygad/ oddali Francuzom
#eby pomaga\. A Niemcy Pary# zaj/li i ju# szli. Brygada obj/;a pozycje ko;o miasteczka Dol
po;o#onym pomi/dzy Rennes i St. Malo a ju# na drugi czy trzeci dzie] musieli=my si/ cofa\.
Wtedy cz/=\ za;adowa;em do Angli jak pluton specjalny ;'czno=ci i pionier[w, jeszcze ksi/dza i
weterynarza. Sam z plutonem gospodarczym i sztabowym zostali=my na bruku. Ja mog;em wsi'=\
na te wozy ale to nie wypada;o. Ja by;em dow[dc' kompanii sztabowej, wszystkich tych pluton[w
specjalnych. Musia;em zosta\ z pozosta;ymi plutonami. Za chwile przyjecha; jaki= autocar paryski
z wycieczk' w kierunku Nantes i by;o par/ miejsc wolnych. Ja wskoczy;em do niego razem z paru
naszymi #o;nierzami. Za jakie= p[; godziny po naszym wyje-dzie przyjecha; w[z po mnie, ale
mnie ju# nie zastali. Ja ju# by;em w drodze do Nantes.

W okupowanej Francji.
Gdzie= w nocy ju# nas Niemcy przy;apali. Ja szybko fura#erk/ przewr[ci;em na drug' stron/

tak #eby nie by;o orze;ka wida\ i wszystkie oznaki pozdejmowa;em z tego francuzkiego munduru.
~o;nierze niemieccy popatrzyli na wszystkich pasa#er[w i pozwolili nam jecha\ dalej. Tak
dojechali=my do Nantes, to jest u uj=cia rzeki Loary. Ja wtedy z jednym podoficerem, rodem
gdzie= z Ma;opolski Wschodniej, poszli=my do sklepu i szybko kupili=my sobie cywilne ubranie i
przebra;em si/. Tak#e kupili=my dwa rowery i teraz jako cywile chcieli=my jecha\ na tych rowerach
na po;udnie. Zaraz poszli=my do fryzjera #eby si/ ostrzyc i ogoli\ a tu ju# Niemcy maszeruj' i
obstawili most. Na drug' stron/ rzeki Loary nie mo#na teraz by;o przej=\. Udali=my si/ na wsch[d
w g[r/ rzeki Loary i tam ko;o miasteczka Angers zamieszka;em i ca;y miesi'c tam si/ zatrzyma;em
ju# w zaj/tej i okupowanej Francji. Tam na wsi ludzie wiedzieli #e my Polacy i dopiero tam
dowiedzia;em si/ #e jest rz'd polski w Anglii i tak#e #e w Tuluzie, w nieokupowanej cz/=ci Francji
by;o przedstawicielstwo polskie. Maj'c rowery zdecydowali=my si/ odrazu tam pojecha\. Okoliczne
mosty wszystkie by;y poprzerywane, jednak jakim= sposobem przedostali=my si/ na drug' stron/
Loary, gdzie ci'gle by;a te# okupacja niemiecka. Z tamt'd wraz z tym podoficerem dojechali=my
tam gdzie blizko by;a granica mi/dzy okupowan' a &woln'& cz/=ci' Francji. Zrobili=my porz'dny
wywiad, gdzie s' posterunki. W jednym miejscu nawet si/ wkopa;em do posterunku niemieckiego
pytam si/ jak si/ dosta\ na drug' stron/. Powiedzieli mi aby pojecha\ do dow[dztwa po przepustki.
Ale wiedz'c gdzie te posterunki s' i plac[wki gdzie oni pilnuj', miejscem gdzie by;y lasy przeszli=my
na drug' stron/ i poszli=my na po;udnie.

W nieokupowanej Francji.
Potem ju# jechali=my rowerami pi/kn' szos' na Tuluz/ jakie= 100 mil. To nawet zrobili=my w
jednym dniu. W Tuluzie ju# u w;adz naszych zaopatrzyli=my si/ w got[wk/ i przydzielili nas do
osobnych oboz[w. Obozy te by;y pod nadzorem, ale to nie by;o internowanie, mo#na by;o pracowa\.
My jako oficerowie siedzili=my w rozmaitych miejscowo=ciach. Ja dosta;em si/ z dziesi/ciu czy
dwudziestu innymi do Montreque przy zbiegu rzek Garonne i Tarn. Tam siedzia;em prawie rok. Ja
ju# wtedy dobrze rozmawia;em po francusku. Otworzy;y si/ mo#liwo=ci wyjazdu na zach[d do
Anglii. Jeszcze w tym czasie mo#na by;o podr[#owa\ i mnie wys;ali za Toulon do Bormes, takie
letnisko nad morzem. Tam zbierali=my si/ aby z tamt'd wys;a\ nas grupami do Perpignan, z k'd
przewodnicy przeprowadzali nas przez granic/ do Hiszpanii. Wtedy nie by;o innej drogi do Anglii.
Tamtejszy rz'd francuski wtedy nie m[g; pozwoli\ na organizacj/ wojskow'. Ale oni dali nam
wy#ywienie i zaopatrzenie.

Internowany w Hiszpanii.
Zabra;o nam pi/\ dni aby przej=\ przez g[ry do Hiszpanii do miejscowo=ci Figueras i by;bym
doszed; dalej ale mnie zdenerwowali. Ja by;em taki starszy grupy i ja prowadzi;em ich tak #e a# ci
m;odzi piszczeli. Nie spodziewali si/ #e mam tyle si;. Hiszpanie nie pozwalali tak dowolnie
podr[#owa\ po swoim kraju, my=my mogli tylko w nocy i=\. Jak min/li=my t' miejscowo=\ Figueras
my=la;em #e dojdziemy do toru kolejowego a potem torem do jakiego= lasu #eby dzie] tam sp/
dzi\. Poniewa# moji towarzysze powiedzieli #e jestem za bardzo ostro#ny szli=my jeszcze jak
zacz/;o lekko szarze\. Przyuwa#y;a to policja hiszpa]ska, nas zaaresztowali i trzymali 3 dni w
areszcie o biednym wy#ywieniu. My=my mieli jeszcze swoje zapasy i mo#na by;o wytrzyma\.
Potem przez Barcelon/ znalaz;em sie w obozie Miranda de Ebro na p[;nocy Hiszpanii. Jak
przyjecha;em tam por. Dubicki (oficer z 3 P.S.P. z Bielska) zaraz mnie wzi'; do siebie. Przyjecie
mnie zrobi; pomidory, cebula, chleb i mas;o. W tym czasie kiedy ja przyjecha;em mo#na by;o na
przepustki chodzi\ do miasta ale potem zabronili. Nas pilnowa;o wojsko, ob[z by; odrutowany i
=wiat;a dooko;a. Warunki by;y zno=ne, trzeba by;o samemu sobie jako= radzi\. Zupy by;y tylko z
;upin bobu, troszeczk/ oliwy i kartofli tylko na smak ale dawa;y dostateczne po#ywienie. W niedziel/
dawali par/ kawa;k[w mi/sa, ziemniaki, ry# ze =limakami takimi ma;ymi niebieskimi i naparstek
rumu. Wszyscy dostawali=my z Czerwonego Krzy#a dodatkowy zasi;ek< tuna i r[#ne inne konserwy
i opr[cz tego dostawali=myjakie= 5 pezet[w dziennie. To by;a du#a pomoc, bo w obozie by; sklepik
i wszystko tam mo#na by;o kupi\> mas;o, taki smaczny czarny chleb, cebul/ pomidory i inne
rzeczy. Tak#e na czarnym rynku mo#na by;o kupi\ alkohole i wina czerwone hiszpa]skie, silne,
bardzo dobre. Nasz ob[z by; po;o#ony pod g[rami na p[;nocy Hiszpani i podczas zimy by;o do=\
zimno. W baraczku porobili=my sobie pokoiki z papieru pooklejali dobrze dooko;a. Nasi specjali=ci
robili nam z blahy piecyki #elazne. Drzewo si/ kupowa;o a te piecyki nas grza;y i na tych piecykach
piekli=my sobie ziemniaki z tun', kt[re by;y bardzo smaczne. Pozatym mieli=my mo#liwe #ycie
tam by;a biblioteka angielskie i hiszpa]skie ksi'#ki. By; sport> ja gra;em w koszyk[wk/ i w pi;k/
no#n' gra;em wtedy dobrze. By;y usi;owania ucieczki z obozu. Je#eli kto= zachorowa; to musia;

by\ odes;any do szpitala i oni wtedy w drodze uciekali. Du#o takich uciek;o. By;y pr[by podkopu,
kilku si/ wydosta;o a kilku z;apali. Jeden porucznik Kowalski z Krakowa zgin'; niepotrzebnie gdy
chcia; przekupi\ jednego #o;nierza by udost/pni; ucieczk/ z obozu. Ale #o;nierza hiszpa]skiego
wtedy nie mo#na by;o przekupi\, bo oni mieli obiecane, #e gdy kogo= z nas przy;api' na ucieczce
to dostan' urlop. To by;o dla nich wa#niejsze ni# pieni'dze. Oni siedzieli po kilka lat w wojsku i nie
ogl'dali rodziny. Jak Kowalski ucieka; poszczelili go i on zgin';. Ja wyszed;em z obozu zaraz z
pocz'tkiem 1943 roku. Nas starszych pewnym wiekiem odes;ali do Gibraltaru. Po drodze byli=my
jeden czy dwa dni w Madrycie gdzie byli=my na jakim= przedstawieniu. W Gibraltarze mundur
dosta;em i wszystko inne. Jeszcze zapomnia;em aparat fotograficzny to mi go p[-niej przys;ali. Z
Gibraltaru takim du#ym transportem pop;yn/li=my do Szkocji.

W wojsku w Wielkiej Brytanii.
Ze Szkocji wys;ali nas do Londynu gdzie by;a taka szko;a patriotyczna. Tam ka#dego musieli
dobrze opuka\, zbada\ i dowiedzie\ si/ kto z nas ka#dy za jeden jest. Potem nas zarejestrowali i
dostali=my przydzia;y. Wtedy te# wys;ali mnie na kurs j/zyka angielskiego, kt[ry mi specjalnie nie
by; potrzebny. W tym czasie otrzyma;em wiadomo=\ z Ameryki od mojej
siostry Anieli. Tak#e dosta;em wiadomo=\ od jej syna Freda, kt[ry by; gdzie=
w s;u#bie na dalekim wschodzie prawdopodobnie w ameryka]skiej
marynarce wojennej. A jej syn W;adek (Walter) by; wtedy stacjonowany w
Angli przy bombowcach ameryka]skich. Mieli=my nawet si/ spotka\ ale on
wtedy nie przyszed; bo zarz'dzone by;o pogotowie wylotu na Europ/. W
Szkocji by;em prawie rok w Alloa a w Dumfries jakie= dwa miesi'ce, to m[j
batalion podhala]ski by; ostatnio. W 1944 roku przerzucili mnie do Francji i
przydzielili do armii ameryka]skiej jako oficera ;'cznikowego i z nimi
podr[#owa;em. By;em w Nantes jaki= czas, potem na p[;noc troch/ my=my
poszli. Nasza ofenzywa w tych lasach, potem kontrofenzywa niemiecka.
Jak si/ ona za;ama;a to poszli=my a# do Renu. Przeszli=my przez Ren, to
1*sza dyw. w Szkocji
paskudne by;y czasy, pami/tam jak tak wszystko by;o zburzone. Potem
przez Turyngi/ do Bawarii i w Ingolstadt zasta; mnie koniec wojny. W ko]cu przydzielili mnie do
Norymbergii i tam potem ca;a nasza rodzina si/ spotka;a. Najpierw przyjecha;a przez
Czechos;owacj/ moja ma;#onka Stefa a potem nasi ch;opcy Leszek i Marek. Ca;a rodzina po
5*1^2 latach roz;'ki by;a w komplecie.
Ja mam taki pewien uraz do niekt[rych formalno=ci. W Niemczech w Bamberku by; na zebraniu
biskup polowy Gawlina. Byli przedstawiciele naszego wojska, kt[rzy go przyjmowali. Ja by;em
zaproszony jako przedstawiciel oficer[w ;'cznikowych przy Amerykanach. I przysz;o przywitanie.
Ja gdybym pomy=la; nad tym dobrze to bym tego nie zrobi;. Biskup przychodzi i wita si/ ze mn',
podnosi moj' r/k/ do g[ry po to abym go poca;owa; w pier=cie]. Ja w tej chwili nie mog;em si/
zori/towa\ i tego nie zrobi;em. Poprostu nie zauwa#y;em wtedy pier=cienia. Chyba pomy=leli o
mnie, #e jestem &czerwony&.

Na Emigracji w Wielkiej Brytanii.
W 1946 roku Albin wraca do Anglii i kupuje dom w Londynie na sp;aty. Rodzina z pocz'tkiem
1948 roku przyje#d#a do Londynu. Nasz ojciec Albin jak wszyscy kombata]ci polscy przeszed;
przez PKPR (Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia). Jednak ci/#ko mu by;o wzi'\
jak'= prac/. Prubuje chodowl/ pieczarek, ale mu to nie wychodzi. W ko]cu dostaje prac/ w
Science Museum jako messenger do czasu emerytury. Po =mierci ma;#onki Stefanii jedzie jedyny
raz z jej prochami na pogrzeb do Polski, aby pochowa\ j' wed;ug jej #yczenia w Bia;ce Tatrza]skiej
jego rodzinnej miejscowo=ci. Umiera w wieku 88 lat w roku 1985. Synowie w roku 1986 wioz' jego
prochy do Polski i chowaj' w Bia;ce obok proch[w ma;#onki w grobie jego siostry Ludwiki.

