
 

 LISTOPADOWA NOC WYZWOLENIA 

 

Minęły już dokładnie trzy miesiące od kiedy mój jedyny syn Bronisław wstąpił do 

Legionów Polskich. Chciał walczyć za wolną Polskę, w której tak pragnęli żyć mój ojciec, 

dziadek i pradziadek. Lecz nie było im dane dostąpić tego zaszczytu, tak jak i mnie do tej 

pory.  

Mój mąż, ojciec Bronisława, zawsze powtarzał: ,,Synu, wierzę, że twoje pokolenie 

pozbędzie się władzy  pruskiego okupanta i odzyska granice dawnego Państwa Polskiego’’. 

Mówił to z wielką ufnością, że tak się stanie, nawet na łożu śmierci powtarzał te słowa, a było 

to trzy lata temu. Zmarł w wyniku zapalenia płuc, które w owym czasie „mordowało” 

bezlitośnie swoje ofiary. Cudem jest fakt, że ja i Bronek przeżyliśmy tę straszną epidemię. 

- Och, jakby było cudownie, gdyby on teraz żył! Na pewno pomógłby mi w tych 

trudnych chwilach. W chwilach oczekiwania na list, na wiadomość od mego jedynego 

ukochanego syna, bo któż mi pozostał na świecie, jak nie on…    

I tak rozmyślała, siedząc nad grobem swego męża na cmentarnej ławeczce. 

Ubrana w brązowy płaszczyk oraz czarne dziurawe buty, przemoczone od 

listopadowego deszczu, który tak rzęsiście padał tego dnia. Przyszła na cmentarz wcześnie 

rano, by wysprzątać grób swego męża przed tak ważną uroczystością, jaka miała być msza 

odprawiona na olkuskim cmentarzu z okazji dnia Wszystkich Świętych.  

Wtedy olkuski cmentarz wyglądał zupełnie inaczej drzewa były dużo niższe. Buki nie 

wyglądały na takie stare jak teraz, i dęby i klony i kasztany były mlodsze, mur otaczał 

cmentarz i jego bramy były wciąż otwarte, bo było to miejsce bliskie dla wszystkich 

Olkuszan. Brama, przez którą przeszło tyle ludzi… Która pamiętają tyle tragedii ludzkich, 

tyle łez, tyle zmartwień,  pytań - „co będzie dalej…” 

 Tyle razy słyszała modlitwę ,,Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…”.  

Pamietająca losy bitwy pod Krzykawą. Pogrzeb żołnierzy poległych w bitwie. Tłumy 

podążając na pogrzeb generała Nullo, który niezwykle przysłużył się państwu polskiemu.  

Patrzyła na mogiły, na znicze na imiona i nazwiska i na cytaty umieszczone na 

grobach. Najbardziej zafrasował ja napis na grobie młodzieńca, który zginą w wieku 18 lat: 



,,Zginął w cierpieniach pomagając rannemu”.  Czy taki sam los spotka mego syna, cy on też 

zginie w wyniku uderzeń kul pistoletowych? Czy też może z wycieńczenia. Albo od chorób, 

których podobno jest tak wiele w okopach?  

Wtedy jej wyobraźnia zaczęła działać. Widziała przed oczami ciała żołnierzy leżące w 

błocie okopów. Obok przy karabinach maszynowych i przewróconych stojakach na broń 

walały się szmaty i pudła na naboje. Słychać było ciągły huk wystrzałów. Gdzieś tam, na 

froncie młodzi chłopcy walczyli z wrogiem, słotą jesieni, chorobami i beznadzieją.  

Ale nagle ktoś ja przebudził z tych majaczeń. Uczuła, że ktoś ją energicznie szarpie 

ręką. 

- Pani Barbaro! - usłyszała czyjś znajomy głos.  

- Pani Barbaro! Czy pani śpi? Proszę panią, niech pani coś powie.  

Czyjś głos budził ją ze snu. 

- Cóż się stało dziecko? - powiedziała do dwudziestoletniej znajomej dziewczyny, 

która przechodząc obok grobów swoich rodziców, zaniepokoiła się widokiem śpiącej na 

cmentarzu starszej kobiety. 

- Zasnęła Pani, jest już noc, zimno, niech Pani idzie do domu. Zamarznie Pani na tej 

ławeczce – mówiła Basia. 

Nagle kobiety usłyszały, że nieopodal, w miejskiej komendzie policji coś się dzieje. 

Słuchać było podniesione głosy, które niosły się przez cały Olkusz. 

Polscy patrioci zdzierali niemieckie napisy z murów i z wyposażenia posterunku. 

Odbijano tablice z literami niemieckimi, tak znienawidzonymi przez Polaków. Młodzi 

chłopcy z zakonspirowanej organizacji wojskowej marzenia o wolności zamieniali w czyn. 

Tak, to nasi chłopcy rozbrajają austriackich żołnierzy – ucieszyła się Barbara. 

Do wczoraj, dumni i pewni siebie żołnierze, bez karabinów, bez niemieckich oznak na 

czapkach i ramionach mundurów snuli się po Olkuszu. Przechodzili ulicami cicho i 

wstydliwie, zaambarasowani zaskakującą ich tak nagle zmienioną sytuacją. 

Podeszła bliżej do budynku policji.  



Zrozumiała, że dzieje się coś niezwykłego. To tak, jakby w Święto Zmarłych Polska w 

Olkuszu odrodziła się na nowo. Zobaczyła biało-czerwoną flagę na budynku policji. Teraz już 

wiedziała, nie na darmo były te ofiary jej męża i syna… 

Poszła w kierunku domu, mijając młodych ludzi z entuzjazmem rozmawiających o 

nowych czasach, które się właśnie zaczęły. 

Następnego dnia, rano, gdy dzwon kościelnej dzwonnicy wezwał wszystkich na 

nabożeństwo za dusze zmarłych, ludzie idący do kościoła zobaczyli na budynku policji biało-

czerwoną flagę. 

Nikt nie spodziewał się takiego odrodzenia i wolności w czasie tej pierwszej 

listopadowej nocy. Chłopcy z karabinami pełnili straż, zamiast iść do szkoły, do gimnazjum, 

pilnowali porządku na olkuskim Rynku. Wreszcie zaczęła się ich polska młodość, w ich 

kraju, za który chcieli teraz naprawdę wziąć odpowiedzialność. 

Barbara cieszyła się, że jej syn wkrótce wróci z frontu. Wojna się skończyła. Wróci do 

Olkusza, gdzie będzie mógł pracować w polskich firmach albo w polskim urzędzie.  

Ten dziwny Dzień Zaduszny okazał się w jej mieście dla wszystkich dniem 

odrodzenia i dniem wolności. Jakby te godziny smutnych cmentarnych modlitw zamieniły się 

w coś dobrego, odmieniły świat, dały mieszkańcom srebrnego grodu siłę do działania. 

Barbara wiedziała, że już na zawsze zapamięta noc 1 listopada 1918 roku. Wtedy, 

przebudzona ze snu, z modlitw, majaków i marzeń o powracającym z wojny synu weszła 

wprost do oswobodzonego z okupantów Olkusza. Na taki dzień czekała przecież całe swoje 

życie. Nie spodziewała się tylko, że dzień odrodzenia wydarzy się w Dzień Zaduszny.  

Zabrała lampkę i znicz. Poszła na cmentarz jeszcze raz, powiedzieć o tym wszystkim 

mężowi, podziękować. 

 

 

 

 

 

 




