
Wprowadzenie …

W czasie ubiegłego święta Wszystkich Świętych - 2008 roku, przeglądając papiery trafiłem na 
brudnopis który zacząłem pisać ósmego września 2002 roku.

Było to po rozmowie z Dadą (moim młodszym bratem Henrykiem mieszkającym od lat w Paryżu) i to 
z okazji jego sześćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, Wtedy to, wracając myślami do momentu śmierci 
naszej Matki - Justyny Zofji (Sówki) z domu Rostworowskiej, spostrzegłem się, że byłem i 
pozostałem jedynym naocznym świadkiem sceny Jej Śmierci - zastrzelonej w nocy 28 października 
1941 roku w Siedliszowicach koło Otwinowa przez kogoś, mi nie znanego, kto był określany jako 
Staszek Kosiniak.

W ciągu minionych lat, wiele razy (nie zdając sobie jeszcze z tego sprawy) próbowałem opowiadać o 
tym zajściu przy różnych okazjach, ale nikt ze słuchających nie starał się dowiedzieć więcej niż to co 
opowiadałem. Poprostu, w rodzinie, każdy trzymał ten temat dla siebie, bez wrogości ale - z milczącym 
smutkiem.

Również nigdy nie przyszło mi do głowy zrobienie analizy tego zajścia aż do zaczęcia pisania tego 
brudnopisu.

Dlaczego dopiero wtedy?

Prawdopodobnie dlatego, że dopiero wtedy do tego dojrzałem i poczułem potrzebę “zebrania się” do 
opisania pewnych okoliczności mogących przynieść ulgę osobom, które z tego powodu niesłusznie 
cierpiały.

Zanim wrócę do szczegółów tej tragicznej nocy 28 października 1941 roku - pragnę nadmienić - że 
nigdy nie odczuwałem do nikogo żadnej wrogości za to co się stało. 

Poprostu STAŁO SIĘ, albo raczej - COŚ NIEZROZUMIAŁEGO - SIĘ DOKONAŁO.

Natomiast często biegłem myślami do dwóch synów Staszka Kosiniaka, których istnienie wynikało ze 
zasłyszanych opowiadań.

Myślałem o nich jako o rówieśnikach wspólnej tragedii i o tym, że napewno dużo więcej od nas 
wycierpieli i to zupełnie niesłusznie.

Ale wróćmy teraz do zapamiętanych szczegółów:
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Miałem wtedy skończone sześć lat. Po pożarze naszego starego Siedliszowickiego dworu - 
zamieszkaliśmy w tak zwanej oficynie.

Tak jak to sobie przypominam - rozmieszczenie mebli w naszym pokoju dziecinnym na parterze jak i 
przebieg tego wydarzenia były następujące:
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Sypialnia Rodziców była na piętrze.
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Jak się to wydarzenie zaczęło i o której godzinie - nie pamietam. Spałem już jak suseł.

Obudziłem się jak już trzej obcy mężczyźni byli w naszym pokoju, była również Mama, która ich 
przyjmowała, bo Ojciec był w tym czasie - prawdopodobnie w Krakowie, ale Teklusi (naszej 
opiekunki) i Dady (Henryka, dwa lata młodszego mojego brata) już nie widziałem. Natomiast, nie 
pamiętam jak, ale wiedziałem że już byli schowani pod łóżkiem [1].

O co chodziło trzem mężczyznom i o czym była rozmowa - nie zwróciłem uwagi.

Dwóch mężczyzn (jak się później dowiedziałem z opowiadań - braci Kosiniaków) siadło na łóżku [7] 
a trzeci (określony potem jako Stokłosa) wyszedł na zewnątrz.

Bracia Kosiniacy robili wrażenie podpitych (i prawdopodobnie chcieli dokończyć to co ze sobą 
przynieśli) ale zabrakło im papierosów, zapytali więc Mamy - czy ich nie ma.

Mama, nie chcąc opuszczać pokoju, powiedziała, że papierosy są w sypialni na piętrze.

Jasiek Kosiniak wstał i poszedł na górę - żeby je odszukać i przynieść.

Nieobecność jego się przedłużała - co zaczęło niecierpliwić jego brata Staszka.

W pewnym momencie, zniecierpliwiony, złapał za karabin i strzelil ponad naszymi łóżkami trafiając 
przypadkiem w kaflowy piec stojący w rogu pokoju [4] i tu - wypadki potoczyły się już bardzo szybko;

Na odgłos strzału, Jasiek zbiegł ze schodów i wbiegł z powrotem do naszego pokoju krzycząc - “co ty 
robisz!” i chciał odebrać Staszkowi tenże karabin.

Staszek nie chciał go oddać i zaczęli się szamotać. W pewnym momencie, jak karabin był kolbą do 
góry i lufą na dół - padł strzał, kula musiała trafić Jaśka w nogę, puścił karabin i upadł na podłogę.

Wtedy Staszek wpadł w jakiś dziwny szał, wstał z łóżka, odciągnął leżącego Jaśka w miejsce 
pokazane na szkicu i zaczął strzelać do leżącego brata kilkukrotnie (prawdopodobnie do wyczerpania 
się naboi w magazynku).

W czasie jak Staszek był zajęty strzelaniem do swego brata, wyskoczyłem z łóżka, przebiegłem pokój 
i wdrapałem się na komodę [2] stojącą przy oknie, z kąd - przebierając nogami, bo bardzo 
potrzebowalem na  “siusiu” - przyglądałem się całej scenie z góry.

W tym czasie Mama stała niedaleko mnie - przy szafie [3].
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Jak Staszek skończył strzelać do nieruchomego Jaśka, leżącego w kałuży krwi przeplatanej strugami 
jakiegoś przeźroczystego płynu, odłożył karabin i wyciągnął pistolet (coś w rodzaju amerykańskiego 
Colta - z bębenkiem), zbliżył się do Mamy i podniósł pistolet na wysokość jej głowy.

Mama schyliła głowę podnosząc rękę do czoła - tak jak nas uczyła - W IMIĘ OJCA  ... ale nie zdążyła 
więcej - padł strzał - w tym samym momencie zgasła lampa naftowa i zrobiło się ciemno. 

Do pokoju wrócił ten trzeci, z opowiadań określony jako - Stokłosa, z latarką w ręku.

Staszek się zapytał - “a gdzie jest reszta?” 

Na co Stokłosa, świecąc latarką po podłodze, odpowiedział:  “popatrz się, że już nikogo tu niema” i 
wyszli.

Zsunąłem się wtedy z komody, odnalazłem wiadro do którego robiliśmy siusiu, żeby się wkońcu 
załatwić i wróciłem do mego łóżka [5].

W łóżku było nasypane coś jakby piasek (do tej pory nie mogę znieść pościeli z okruchami). 

Nastała niesamowita cisza do momentu gdy ktoś uchylił drzwi i o coś cicho zapytał - to byli nasi 
sąsiedzi (państwo, którzy się chyba nazywali Rojowie) mieszkający w drugiej części budynku oficyny.

Ktoś mnie wziął na ręce, i chyba Teklusia Dadę i po cichu wychodziliśmy. Będąc już w sieni, ktoś 
pojawił się w drzwiach wyjściowych, była to chwila paniki że - “wracają”, ale się okazało że to byli 
pracownicy z naszego poblizkiego młyna którzy, na odgłos strzałów, nadbiegli żeby zobaczyć co się 
stało.

Resztę nocy spędziliśmy u sąsiadów (państwa Rojów). Zapamiętałem tylko, że pierwszy raz spałem 
pod pierzyną i było mi bardzo gorąco, reszta obecnych czuwała, po ciemku, do rana.

Co sie działo potem - nie pamiętam. Pozostało mi tylko w pamięci, że znalazłem się w dworku 
Stojowskich zwanym Diamentem i że Kitek Rostworowski, nasz starszy cioteczny brat, woził mnie na 
ramie roweru.

Na pogrzeb Mamy w Gręboszowie nas nie zabrali, o co miałem zawsze pretensję do starszych. 
Podobno było dużo ludzi i wsród nich także Żydzi z Żabna, którzy przyszli na piechotę pożegnać Tą - 
która “się wstawiała u swego męża” - żeby im rozdzielał pozostające w naszym młynie resztki mąki - 
dla ich licznych dzieci.

A teraz dochodzę do tego, co po latach “dojrzewania” pragnę sprecyzować:
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Jasiek Kosiniak nie chciał robić strzelaniny w naszym domu, co przypłacił swoim życiem.

Stokłosa był w tym czasie na zewnątrz domu (prawdopodobnie pilnowal żeby się nie dać zaskoczyć), 
natomiast jak wrócił doń już po śmierci Mamy, po ciemku, to świecił latarką tak - żeby nas nie znaleźć, 
- a ja stałem, przebierając dalej nogami - na komodzie, nie dalej niż półtora - dwa metry od niego, więc 
było poprostu niemożliwym - żeby mnie nie zauważył, tak jak i Teklusi pod łóżkiem. 

Czyli to, żeśmy uniknęli niewytłumaczalnego szału Staszka, zawdzieczamy wyłącznie - Stokłosie.

A Staszek Kosiniak? Staszek wpadł w taki szał, że poprostu nie wiedział co czyni. Skąd mu się taki 
stan (najprawdopodobniej w sensie patologicznym) przydarzył, jakby jakiejś psychopatycznej reakcji 
spotęgowanej alkoholem? - Nie wiem. Ale najwidoczniej coś - co go czyniło - niepoczytalnym.

Czy można go za to winić?   Ja - z całą pewnością - NIE.

Dla mnie objawem jego stanu był fakt, że kierując się do mojej Matki, jeszcze przy świetle naftowej 
lampy, nie spostrzegł mnie stojącego na komodzie i to na tle okna, też jakieś 1,5-2 metrów od Niej.

Gdyby działał świadomie - nie miałbym już możliwości pisania tych refleksji.

Nigdy nie miałem okazji dowiedzenia się, co u niego i od jakiego momentu zapoczątkowało taką serię 
zabójstw.

Odnoszę wrażenie, że musiał być czymś głęboko dotknięty i rozgoryczony, dochodziły do tego (po 
wytrzeźwieniu) kolejne wyrzuty sumienia, czuł się jak zaszczute zranione stworzenie i w ten sposób - 
jedyną ucieczką stał się alkohol z nieuniknioną powtórką następnych napadów szału.

Z zasłyszanych opowiadań starszych wynikało, że w takimże szale zabił też swoją własną żonę i że 
przeżyło tylko jego dwóch synów.

Ile w tych opowiadaniach było prawdy - nie wiem.

Wszyscy więc odcierpieli - każdy na swój sposób, ale jego dwóch synów prawdopodobnie najbardziej 
i nie zasłużenie - najdłużej.

To jest to, co chciałem napisać zanim czas nie wymaże szczegółów tego zajścia z mojej pamięci.

Antoni Wysocki  (czyli Mizio, starszy brat Henryka, czyli - Dady)
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A teraz - wspomnienia i rozważania przeżyte 56 lat później ...

W 1997 roku było mi danym dojechanie do Kraju. Skorzystałem z tej okazji żeby się udać do 
Gręboszowa na grób naszej Matki na Wszystkich Świętych.

Na miejsce dojechałem z Tarnowa autobusem, po Mszy i modlitwie na grobie Mamy - ugościł mnie 
nadzwyczaj serdecznie ówczesny Ksiądz Proboszcz w Gręboszowie.

Gdy, na koniec wizyty, poszedłem zobaczyć o której godzinie będę miał autobus powrotny do 
Tarnowa, Ksiądz Proboszcz wybiegł, w rozwianej na wietrze sutannie, żeby mi powiedzieć, że będzie 
jechał pod wieczór samochodem do Żabna przez Siedliszowice i może mnie ze sobą zabrać.

To był typowy, jak to nazywam: “Opatrznościowy zbieg okoliczności”.

Po zjedzeniu kolacji wyruszyliśmy. 

Już o zmroku, przejeżdżając przez Siedliszowice, zobaczyłem nowy Kościół który “wyrósł” mniej-
więcej na miejscu naszego starego młyna - o “dwa kroki” od oficyny gdzie zginęła Mama.

Bardzo się tą zmianą ucieszyłem. Niestety zrobiło się już za ciemno żeby można było zrobić zdjęcie 
dla Mikołaja Rostworowskiego, brata Mamy (ostatniego z jej licznego rodzeństwa - żyjącego jeszcze w 
tym czasie w peruwiańskiej Limie) który by się był nim najbardziej ucieszył.

Obecnie, wracając myślami do przejść z ostatnich sześćdziesięciu siedmiu lat, w czasie których “ktoś”  
mnie przeprowadzał przy pomocy “dziwnych zbiegów okoliczności” przez sytuacje “nie do wyjścia” 
odnoszę wrażenie, że to - cośmy wszyscy razem przeszli - nie było kwestią przypadku.

 Chociażby to, że zamiast schować się pod łóżkiem gdzie była Teklusia z Dadą, to “coś” mi “kazało” 
wdrapać się na komodę - żeby wszystko widzieć i móc to opowiadać, a po latach - opisać.

Czyżby Opatrzność przez rozdzielanie nam ról do odegrania w tych tragicznych przejściach nie 
chciała przypadkiem wstrząsnąć sumieniami pozostałych - w celu stworzenia wspólnego mianownika - 
wybudowania Kościoła, w którym będzie można zapomnieć o tym co nas niesłusznie dzieliło i 
uświadomić sobie to - co nas łączy?

Im dłużej żyję, tym staję się tego pewniejszym.

P.S. 

Z Siedliszowickiego dworu, mile wspominanego parku i starej aleji - nie pozostało śladu … 
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Natomiast w pobliżu miejsca powierzonego swego czasu opiece naszej Matki - i to do Jej ostatniego 
niedokończonego przeżegnania się znakiem Krzyża Świętego - wyrósł Kościół - czy może zaistnieć 
coś bardziej trwałego ?

Nasza Mama spoczywa na Gręboszowskim Cmentarzu niedaleko kościoła z grobem i pomnikiem 
Generała Józefa Załuskiego - pra-pra-dziada naszego Ojca - Zygmunta Wysockiego, pochowanego z 
kolei w rodzinnym grobowcu Wysockich - na krakowskim cmentarzu Rakowickim.

Mama bardzo lubiła brzozowe krzyże na grobach. Dlatego też Ojciec dbał żeby go na czas 
wymieniać, ale cóż zrobić - czas i ludzie szybko mijają - brzozowe krzyże też …

To jest to, co chcę dodac jako dojrzałe uzupełnienie dziecinnych wspomnień - chyba nie mniej istotne.

Jeżeli komuś będzie danym spotkanie kogoś z rodzin Kosiniaków i Stokłosów to proszę o przekazanie 
im moich serdecznych pozdrowień i życzeń - pokoju ducha, zdrowia i codziennej pomyślności.

A tak, na zakończenie, uświadomiłem sobie jeszcze dopiero teraz, że nigdy nie przyszło mi na myśl 
żeby się pomodlić tak za braci Kosiniaków, Stokłosę jak i za moich Pradziadów.

Modliłem się raczej za najbliżej znanych mi krewnych i znajomych oraz dodawałem, na wszelki 
wypadek: “Wieczne odpoczywanie Wszystkim Opuszczonym i Zapomnianym dać Panie ...” ale - 
dopiero teraz doszła do mej świadomości - intencja tej krótkiej modlitwy ... liczącej na Opatrzność - że 
to Ona będzie wiedziała najlepiej jak, ponad czasowo, rozdzielać intencje naszych modlitw pomiędzy 
tymi - którzy jej mogą potrzebować - najbardziej ...

Antoni Wysocki

P.S.1 - Montréal 01 listopada 2012 roku.
No i znowu minęły następne cztery uciążliwe ale niezwykle intensywne w przemyślenia lata ... 
Dwa lata temu pochowaliśmy moją żonę Barbarę z domu Dembińską na Montrealskim Cmentarzu i 

tak jeszcze ciągle wracam myślami do ostatnich momentów życia naszej Matki - jak stała tak blizko 
mnie jak by chciała sobą mnie zasłonić, ale równocześnie nieruchoma, żeby Staszek mnie nie zauważył 
i jeszcze po strzale, w ostatnim świetle gasnącej lampy, osunęła się dalej - w stronę drzwi wyjściowych 
- żeby - tak jakby - ostatnim odruchem - odwrócić uwagę Staszka ode mnie ... 

I tak przetrwała, w czasie całych tych zajść, na sobie wyznaczonym posterunku, do końca - jak 
przystało Córce Papieskiego Szambelana ... Dając tym świadectwo, że - Noblesse - tak jak i Służba 
Bogu i Społeczeństwu - obligent † ...

Antoni Wysocki
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P.S.2 - Montréal 22 listopada 2012 roku.
Czas coraz prędzej mija, przyszło mi na myśl, że wartoby dołączyć jeszcze pare znalezionych zdjęć ...

Front Siedliszowickiego dworu zbudowanego przez gen. Józefa Załuskiego - spłonął doszczętnie 
chyba w 1939 roku ...
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Taras Siedliszowickiego dworu - od strony lipowej aleji ... Najmłodszy (w śodku pomiędzy braćmi) to 
jest Zygmunt Wysocki nasz Ojciec ze swoim Ojcem Henrykiem i «Busią» - Matką ich Ojca - Zofią z 
Załuskich Wysocką - wnuczką gen. Józefa Załuskiego ...
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Ślub Rodziców: Zygmunta Wysockiego z Justyną Zofią (Sówką) Rostworowską 02 paźdiernika 1934 
roku w Milejowie ... Z dorosłych na zdjęciu żyje tylko Zofia młodsza siostra Zygmunta która miesiąc 
temu skończyła 100 lat ... Z dzieci - Izula i Andrzej bratankowie Mamy ...

Kto jest kto na zdjęciu dopiszę następnym razem ...

                      

Wspomnienia i rozważania naocznego świadka ostatnich chwil życia
Śp. Justyny Zofji (Sówki) Woyszkiewicz-Wysockiej (z domu: Rostworowskiej)

Przeżyte, przemyślane, streszczone i opisane przez Jej syna - Antoniego Wysockiego (Mizia)
Montreal       samedi 24 novembre 2012      Strona 10/12     powrót

http://gazostrada.com/releves-Pologne.pdf
http://gazostrada.com/releves-Pologne.pdf


                           

Justyna, Zofia (Sówka) Woyszkiewicz-Wysocka z domu Rostworowska † 28 października 1941 roku
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Mizio na kolanach Buni Kotusi, Matki Ojca - Konstancji z Przwłockich - Wysockiej ... Na schodach 

wejściowych domu w Woli Gałęzowskiej - chyba latem 1939 roku ...

                     
«Parę lat później» w Paryżu: Henryk (Dada) z Adą (z domu Romerówną), Mikołaj - brat naszej 

Matki, Izula Rostworowska - jego bratanica no i Antoni (Mizio) czyli dwóch synów Śp. «Sówki»
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