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AGNIESZKA POKRYSZKA – Lublin

Obraz I wojny światowej w Liber Memorabilium 
księdza Jana Jakiela

Ksiądz Jan Jakiel jako długoletni proboszcz parafii w Osieku 
(od 28 grudnia 1885 r. do 12 maja 1934 r.)1 towarzyszył swoim para�anom 
podczas wielu wydarzeń, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Uważał 
za swój obowiązek zachować od zapomnienia nie tylko wszystkie istotne 
zdarzenia z życia para�i, ale również własne spostrzeżenia na temat aktu-
alnych problemów i przywołane z pamięci przeszłe fakty, dlatego podjął się 
trudnego zadania spisywania Liber Memorabilium2. Księgi swojej nie pisał 
ciągle, nie ma ona przemyślanej spójnej konstrukcji, stąd zdarzają się w niej 
dość liczne powtórzenia myśli, które chyba dręczyły księdza i nie dawały 
mu przez lata spokoju. Już sam fakt, że była spisywana przez kilkadziesiąt 
lat, świadczy o rozmachu podjętego przez autora przedsięwzięcia. Są w niej 
fragmenty łatwe do odczytania, spisane starannym charakterem pisma, ale 
są również ustępy trudne do odszyfrowania lub wręcz nieczytelne.3

Ważnym wydarzeniem nie tylko w historii Osieka, ale i całej Euro-

1 S. Zych, B. Walicki, Osiek Jasielski. Przewodnik po kościelnych i emigracyjnych dziejach 
miejscowości, Osiek Jasielski 2013, s. 39; S. Momidłowski, Ś.p. Ks. Jan Jakiel. Proboszcz 
w Osieku 1849-1934, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 36(1936), z. 1, 65-66. 

2 Liber Memorabilium parochiae rit. lat. in Osiek ab anno 1529 usque ad…, rkp. Wszystkie 
przytoczenia słów i opinii księdza Jana Jakiela będą pochodziły z Liber Memorabilium 
– LM, znajdującej się w Archiwum Para�alnym w Osieku. Autor numerował jedynie 
prawe strony w księdze, stąd przy cytowaniu zostanie zastosowany zapis „a” po nume-
rze, oznaczający stronę numerowaną i „b” – odnoszący się do strony nienumerowanej 
przez autora. Przy cytowaniu Liber Memorabilium zachowano pisownię oryginalną, bez 
jakiejkolwiek ingerencji w zapis. Większość informacji dotyczących życia księdza Jana 
Jakiela pochodzi z LM oraz artykułu księdza Stefana Momidłowskiego, por. przypis 1.

3 Szersze tło historyczne, ekonomiczne, a  przede wszystkim społeczne nakreśliłam 
w artykule zatytułowanym Obraz społeczności osieczan, osób związanych z księdzem 
Janem Jakielem oraz jego samego w Liber Memorabilium. 
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py, była I wojna światowa. Ludwik Mroczka w pracy zatytułowanej Osiek 
Jasielski. 645 lat dziejów królewskiego miasta, para�i, starostwa, wsi i gminy 
podkreślał, że „Wojna ta, poza wszystkimi dotkliwymi jej następstwami dla 
całego społeczeństwa, przypomniała znane od wczesnego średniowiecza 
konsekwencje położenia Osieka w przygranicznej stre�e międzypaństwo-
wych kon�iktów. Bezpośrednie bowiem sąsiedztwo starego szlaku prowa-
dzącego na wschód (Rosja) i południe (Austro-Węgry) potęgowało ponad 
wszelką miarę zniszczenia wojenne. Osiek, położony na domiar nad łatwym 
do sforsowania od północy brzegiem Wisłoki, przyciągał uwagę sztabow-
ców planujących dyslokację wojsk”4. Bartosz Walicki i ks. Sławomir Zych 
w swojej publikacji Osiek Jasielski. Przewodnik po kościelnych i emigracyj-
nych dziejach miejscowości zwrócili też uwagę, na fakt, że „W czasie I wojny 
światowej kilkakrotnie miały miejsce grabieże dokonywane na miejscowej 
ludności przez stacjonujące tu wojska rosyjskie. Odnotowano zwłaszcza na-
pady i plądrowanie sklepów żydowskich; nie oszczędzono też miejscowego 
dworu”5. Autorzy akcentowali również spadek liczby ludności Osieka oraz 
kryzys gospodarczy, spowodowany m.in. I wojną światową6 – „Zaznaczyć tu 
trzeba, że w czasie I wojny światowej rekwizycja objęła m.in. jeden dzwon, 
a przy kościele pozostał tylko jeden, stary”7. Chociaż, jak podkreślił przy-
woływany już Ludwik Mroczka, działania militarne w Osieku i jego okolicy 
zakończyły się 6 maja 1915 r., „do końca wojny mieszkańcy nie byli już 
niepokojeni przez przemarsze i starcia wojenne. Straty dość szybko odro-
bili, prawdopodobnie jeszcze dzięki amerykańskim zarobkom, tylko dwór 
w części rozebrany poszedł w ruinę; Kazimierz Janiszewski, który powrócił 
po wojnie do Osieka dla sprzedaży resztek majątku, już go nie odbudował”8. 
Co do samego Osieka autor napisał: „straty i zniszczenia wojenne nigdy nie 
zostały na wsiach tego regionu nawet w części zrekompensowane, podobnie 
jak nikt nie dostrzegł i nie umiał docenić znaczącego udziału mieszkańców 
w walkach o granice państwa”9.

Będąc nie tylko proboszczem, ale przede wszystkim mieszkańcem 
Osieka, ksiądz Jan Jakiel nie mógł przemilczeć tak wielkiego wydarzenia, 
jak I wojna światowa, zwłaszcza że wiele zdarzeń z nią związanych miało 

4 L. Mroczka, Osiek Jasielski. 645 lat dziejów królewskiego miasta, para�i, starostwa, wsi 
i gminy, Kraków 2008, s. 103. 

5 S. Zych, B. Walicki, s. 8.
6 Tamże, s. 12. Autorzy zestawili w tabeli interesujące dane dotyczące m.in. zaludnienia 

Osieka.
7 Tamże, s. 35. 
8 L. Mroczka, s. 107.
9 Tamże, s. 109.
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miejsce w okolicy Osieka. Poświęcił jej zatem bardzo wiele miejsca w Liber 
Memorabilium – fragment od strony 20a do 34a zatytułował Osiek w czasie 
wojny r. 1914 i 191510. Jak przystało na rasowego kronikarza, swój opis 
działań wojennych w Osieku rozpoczął od wyjaśnienia przyczyn wojny 
oraz opisania panujących stosunków politycznych w Europie. Na początku 
zreferował doniesienia prasowe oraz twierdzenia polityków, że ta wojna 
musiała nastać: „Jedni twierdzili, że sąsiednie mocarstwa czekają tylko 
na śmierć cesarza Franciszka Józefa – aby się podzielić Austryą przy którem 
to podziale niemieckie prowincje miały się dostać Prusom a Galicja Rosji”11. 
Relacjonował układ politycznych i militarnych sił w Europie w przeddzień 
wojny, pisząc o Trójprzymierzu (Austria, Włochy, Prusy) i Trójporozumie-
niu (Rosja, Francja, Anglia), zależnościach miedzy nimi oraz powodach 
takiego układu sił – „W takim stanie rzeczy wypadek nawet nieznaczny 
mógł wywołać wybuch wojny europejskiej – tak jak iskra powoduje groźny 
pożar kiedy jest dużo suchego materiału”12. Zrelacjonował wojnę Francji 
z Prusami w 1870 roku, w której wyniku Francja poniosła sromotną klęskę 
(m.in. utrata Lotaryngii i Alzacji; odsunięcie od władzy cesarza Napole-
ona III) – „Wojnę tę dobrze pamiętam gdyż byłem wtedy już klerykiem 
w Przemyślu i gazety czytałem”13. W ocenie księdza była to bezpośrednia 
przyczyna zbrojenia się i zawierania sojuszów przez zarówno Francję, jak 
i Prusy. „W takich stosunkach wszystkie państwa większe gotowały się 
do wojny – nawet nieznaczny wypadek mógł tę wojnę wywołać i wywołał”14. 
Zamach Serbów 28 czerwca 1914 r. na arcyksięcia austriackiego Franciszka 
Ferdynanda i jego żonę stał się tylko pretekstem do wybuchu wojny, która 
od dawna wisiała w powietrzu. „Stosunki między Serbią i Austryą były już 
od dłuższego czasu naprężone – a to nie z innej przyczyny jak że za Serbią 
stała Rosja jej opiekunka, teraz te stosunki się jeszcze pogorszyły tak iż Au-
strya wypowiedziała Serbii w końcu lipca wojnę. Zdawało się na początku, 
że na tej wojnie się skończy – temczasem stało się inaczej, bo wybuchła 
wojna europejska między największymi państwami Europy”15.

Opisawszy ogólne stosunki w Europie, skupił się nasz kronikarz 
na sytuacji Osieka i jego mieszkańców. Przede wszystkim zwrócił uwagę 
na urodzaj roku 1914 i nadzieje osieczan na dobre zbiory, co było szczególnie 

10 Odwołania do doświadczeń wojennych pojawiają się również na innych kartach Liber 
Memorabilium.

11 LM, k. 20a.
12 Tamże.
13 Tamże, k. 20b.
14 Tamże, k. 21a.
15 Tamże. 



284  Agnieszka Pokryszka

ważne po nieurodzaju roku poprzedniego. Tymczasem zaraz po wybuchu 
wojny „tych wszystkich co jeszcze należeli do wojska nawet do rezerwy po-
wołano do służby”16. Pierwsze walki toczyły się na granicy Galicji, ponieważ 
przygotowana do wojny Rosja wkroczyła w liczbie 3 milionów żołnierzy. 
Docierające do Osieka doniesienia prasowe, twierdzące, że wojska pru-
skie i austriackie pokonywały i brały do niewoli żołnierzy rosyjskich, były 
nieprawdziwe. Sądzono, że walki rozegrają się na wschodzie Galicji. Tym-
czasem jednak wojska austriackie zaczęły się cofać, a rosyjskie posuwać za 
nimi na zachód. Prawdziwe wieści docierały do Osieka dzięki uciekającym 
ze wschodu i północy Galicji. Ksiądz Jakiel dokładnie spisał, kto i z kim 
przybył do Osieka, m.in. Józef Kurcz – profesor gimnazjum w Tarnopolu, 
z żoną, matką żony i córką, pan Puchalski – urzędnik starostwa z Bóbrki, 
Jan Baran – zasłużony żandarm17, przybył z żoną i czworgiem dzieci. Podał 
też, gdzie zamieszkali poszczególni przybysze. „Od tych wszystkich ucieki-
nierów można się było dowiedzieć – że nasze wojska coraz bardziej się cofają 
a za nimi postępują Rosjanie – a więc była miła perspektywa że prędzej czy 
później przyjdą i w nasze strony”18. Oczekiwane z radością (?) rosyjskie woj-
ska nadciągały od strony Krosna i Rymanowa, czyli od północy i wschodu. 
„Pierwsze wojsko które przybyło do Osieka to byli legioniści polscy ułani 
którzy jednak zabawili tu tylko jeden dzień i pojechali na zachód. W tem 
czasie przyjechało także dwóch ruskich księży z całą familią którzy jako 
ukraińcy uciekali przed Rosjanami – ponieważ nie mieli się gdzie podziać 
przyjąłem ich na nocleg na plebanię (…)”19. Od strony Krosna dolatywały 
odgłosy wybuchów, ale pewności mieszkańcy Osieka nie mieli, czy były to 
dźwięki walki. W tym czasie w naszym miasteczku wojny nie było, nie było 
również wojsk poza żandarmami i patrolami. Przestraszeni mieszkańcy 
coraz częstszymi i przybliżającymi się wybuchami zaczęli uciekać na Węgry. 
„W tem czasie byłem w Żmigrodzie aby pobrać pieniądze z kasy. Widzia-
łem ogromne masy furgonów austryackich które nieprzerwanie ciągiem 
jechały drogą od Żmigrodu ku Gorlicom i to przez kilka dni”20. Cofające 
się wojska austriackie likwidowały urzędy, szkoły, posterunki żandarmerii, 
a urzędnicy w wielkim pośpiechu uciekali. Pozostały jedynie patrole, które 
„robiły dołki po polach i ogrodach. Dołków tych narobili wszędzie a ludzie 
się bali że robią szańce do bitwy”21.

16 Tamże, k. 22a.
17 Tamże, k. 22b.
18 Tamże, k. 23a.
19 Tamże.
20 Tamże, k. 23b.
21 Tamże.
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Pod koniec września wojska austriackie zupełnie ustąpiły, a w oko-
licy zaczęły pojawiać się patrole wojsk rosyjskich. Strach zatem obleciał 
osieczan, którzy pozostali w mieście. Krążyć zaczęły pogłoski o brutalności 
i bezwzględności żołnierzy rosyjskich. Wieści przekazywane ustnie głosiły, 
że Rosjanie wcielają siłą do swojego wojska młodych mężczyzn, napastują 
kobiety i dziewczęta, rabują i znieważają kościoły, a księży mordują. Zauwa-
żył nasz kronikarz, że na fali tych plotek ludzie rzucili się „do modlitwy i do 
spowiedzi (…) Księża nie mogli nastarczyć i spowiadali po całych dniach”22. 
Strach był tak wielki, że kopali jamy, żeby się w nich podczas bitwy scho-
wać. Zakopywali karto�e i zboże, „gdzie była piwnica to wszyscy znosili 
swoje ubrania i pierzyny i inne rzeczy aby je zamurować i ukryć”23. Nasz 
kronikarz również się bał i otwarcie to przyznał: „Ja także co cenniejsze 
rzeczy zamurowałem w piwnicy i aby mnie Rosjanie nie napadli w nocy 
na plebanii wyszukałem sobie pomieszkanie w pustej chałupie gdzie przez 
tydzień nocowałem alem na dzień przychodził na plebanie i mszę świętą 
codziennie odprawiałem (…)”24. Niebezpieczeństwo położenia Osieka 
polegało na tym, że „z jednej strony od Gorlic byli Austryacy z drugiej 
od Krosna szli Rosjanie”25. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy Osieka czuli 
się zagrożeni, wręcz osaczeni, i spodziewali się najgorszego – bali się bitwy 
w najbliższej okolicy lub w samym mieście. Jeszcze zanim wojska do Osieka 
doszły, dotarły tu plotki o epidemii cholery panującej w obozie rosyjskim. 
Szykowali się zatem osieczanie na „najgorsze klęski”, jak napisał ksiądz 
Jakiel: „Trzeba więc było polecić się Bogu – przygotować się na śmierć 
i czekać co się będzie działo”26.

W samym Osieku bitwy się nie rozgrywały, ale po okolicy krążyły 
partole zarówno austriackie, jak i rosyjskie. Ludziom cywilnym nie robiły 
one dużej szkody. Ot żołnierze zrywali śliwki w sadach, pojedli chleba i po-
pili mleka, i odjeżdżali dalej. Gorzej było, gdy wrogie patrole się spotkały, 
bo dochodziło wtedy do strzelaniny i bywali ranni oraz zabici. Najwięcej 
obaw wzbudzała perspektywa przybycia regularnych oddziałów wojsko-
wych do Osieka i w jego okolicę. Długo nie trzeba było na nie czekać, bo 
zaraz na drugi dzień po św. Michale27 przybył patrol rosyjski: „na koniach 
– z pikami – wstępowali do niektórych domów przy drodze pytali się 
o wojska austr. które oni madziarami nazywają – przed kancelaryą gminną 

22 Tamże, k. 24a.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Uroczystość św. Michała Archanioła w Kościele katolickim przypada na 29 września.
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i przed szkołą pili wódkę jedli chleb i pojechali (…)”28. W ciągu kilku dni 
oddziały austriackie od strony Gorlic zaczęły się przybliżać, a rosyjskie co-
fać – „opuścili nawet Sanok, Krosno i Jasło”29. Gazety donosiły, że rosyjskie 
wojska cofnęły się aż pod Przemyśl, stąd cała okolica była wolna od Ro-
sjan. Na próżno jednak liczono, że stan ten się utrzyma. O tym, jak złudne 
były te nadzieje, świadczą zapisane słowa księdza: „W sobotę przed Matką 
B. Różańcową30 wielkie masy wojska austr. t.j. altylerya – konnica – piechota 
i wielka masa furgonów zjechały do Osieka tak że pełno było armat i wozów 
amunicyjnych (…)”31. Wojsko zajęło rynek, podwórze plebanii, a nawet 
cmentarz wokół kościoła. Dowódcy zajęli dwór. Zagarnięto belki, deski 
i inne materiały potrzebne do zbudowania mostu na Wisłoce, „niżej drogi 
jak się przejeżdża przez wodę do Łężyn”32. Wójta i nauczyciela, sprawującego 
obowiązki sekretarza, zobligowano do przyprowadzenia ludzi do budowy 
tego mostu, a następnie wszystkich na noc aresztowano i przetrzymywano 
do południa dnia następnego – o sobie proboszcz zanotował: „pytali się 
także i o mnie – widać mieli ochotę i mnie zamknąć (…)”33. Ksiądz z Łę-
żyn podzielił los swoich para�an, co nasz kronikarz skomentował: „to jest 
brutalstwo którego się Moskale niedopuszczali”34. Mimo stacjonowania 
wojsk austriackich w okolicy Osieka panował względny spokój do połowy 
listopada. Wojska rosyjskie były wycofane aż pod Jarosław i Chyrów i tam 
trwały bitwy, widocznie niepomyślne dla Austriaków, bo wraz z nastaniem 
listopada ich oddziały zaczęły się znów wycofywać na zachód, niszcząc 
drogi, do czego zapewne przyczyniła się jesienna słota. Ksiądz Jakiel zano-
tował: „15 listopada w niedzielę popołudniu. Zobaczyłem, że ludzie biegną 
od rynku przez dziedziniec ku kościołowi (…) powiedziano mi, że patrol 
rosyjski przybył do Osieka”35. Obserwował, jak rosyjski patrol wziął w nie-
wolę austriackich żołnierzy i odwiózł pod strażą na posterunek do Jasła. Inne 
patrole rozjechały się po okolicy. O Rosjanach napisał: „wtedy pierwszy raz 
widziałem sołdatów rosyjskich, a widok był dość niezwykły bo przyjechali 
z ogromnemi działami”36. Regularne oddziały przybyły do Osieka 19 listo-
pada w czwartek, wieczorem. Żołnierze udali się na kwatery do mieszkań 
osieczan, podobnie było w Żmigrodzie i okolicznych wsiach. Ksiądz opisał 
28 LM, k. 24b.
29 Tamże.
30 Święto Matki Bożej Różańcowej w Kościele katolickim obchodzone jest 7 października.
31 LM, k. 25a.
32 Tamże.
33 Tamże.
34 Tamże.
35 Tamże, k. 25b.
36 Tamże.
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swoje osobiste spotkanie z żołnierzami rosyjskimi na plebanii: „Było nas 
kilka osób w pokoju – wtem wchodzi dwóch sołdatów zbrojnych i proszą 
o chleb. Zacząłem z nimi rozmawiać a oni mnie pytali kto tu mieszka – 
a kiedy im powiedziałem że ksiądz przystąpili do mnie i pocałowali mnie 
w rękę gdyż obaj byli Polacy”37. Pierwsze odczucia księdza były dobre, ale 
szybko zmienił zdanie, bo przybyłe wojsko już pierwszego dnia zaczęło 
rabować, a przy okazji niszczyć to, czego nie mogło zagarnąć: „zaraz 
pierwszej nocy padły o�arą wszystkie pszczoły bo porozbijali ule – a miód 
zabrali przez co i pszczoły poniszczyli gdyż było już zimno (…). Najbar-
dziej rabowali sołdaty domy i sklepy żydowskie”38. Co zamożniejsi żydzi 
uciekali na Węgry, starali się zabierać ze sobą dobytek, a to, czego nie dali 
rady zabrać, chowali lub oddawali chrześcijanom na przechowanie. „Więc 
zaraz pierwszej nocy zaczęło się rozbijanie drzwi – szukanie po piwnicach 
i zabieranie rzeczy co cenniejszych zaś po domach chrześcijańskich najbar-
dziej uganiano się i szukano kury i świnie”39. Rabunki nie ustawały, mimo 
że wojska rosyjskie w Osieku nie stacjonowały zbyt długo. Jednak żołnierze 
przybywali w całej okolicy i rabowali, ile się tylko dało i co się tylko dało. 
„Oprócz żydów najbardziej rabowali dwór a to niby z tego powodu że Pan 
wyjechał”40. Ze Żmigrodu przyjeżdżali do dworu po słomę i siano i zabie-
rali, aż wszystko zabrali. Później rosyjskie wojsko ruszyło różnymi drogami 
na Węgry („na Żmigród, Dukiel, Jaliska”41). W górach jednak zasadziły się 
wojska austriackie i tam właśnie doszło do bitew na wszystkich drogach 
prowadzących na Węgry – „Słychać było armatnie strzały równocześnie 
w kilku miejscach które były tak mocne że w Osieku szyby drżały i trwały 
więcej jak tydzień od rana do wieczora a czasem nawet i w nocy. Przytem 
widać było łuny palących się wsi w górach które podobno aust. wojski paliło. 
Po strzałach można było uważać że Rosjanie posuwają się coraz dalej ku 
Węgrom (…). Później jednak widoczne było że Rosjanie cofają się z Węgier 
a Austriacy postępują za nimi”42. Wspomina nasz kronikarz, że 12 grudnia 
już było słychać armatnie strzały od Żmigrodu. Wyraźnie widać było armaty 
skierowane ponad miastem w góry. Ostrzał trwał do wieczora, a i w nocy 
słychać było odgłosy karabinów oraz krzyki walczących i rannych. Za naj-
ważniejszy jednak dzień uznał nasz proboszcz 13 grudnia, dzień św. Łucji, 
„bo w bliskości Osieka toczyły się dwie bitwy dosyć znaczne – jedna mię-

37 Tamże, k. 26a.
38 Tamże.
39 Tamże. 
40 Tamże. 
41 LM, k. 26b.
42 Tamże.
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dzy Starem Żmigr. i Siedliskami zaś druga koło Dobryni (…)”43. Z Osieka 
widać było dokładnie cały przebieg walk. Tego dnia była niedziela i od rana 
słychać było wystrzały z armat. Niewiele brakowało, aby i w Osieku doszło 
do starć, gdyż przybyło tu kilkuset żołnierzy rosyjskiej piechoty z armatami. 
Na szczęście obserwowali stąd jedynie przebieg potyczki, a gdy się bitwa pod 
Żmigrodem skończyła koło południa i wojska rosyjskie się cofnęły w stronę 
Jasła, a austriackie zaczęły się zbliżać, wycofali się na drogę do Świerchowej, 
oddając tylko kilka strzałów. Austriacy również oddali trochę strzałów, ale 
obeszło się bez o�ar. Tego samego dnia wieczorem zakończyła się też bi-
twa pod Dobrynią i Rosjanie wycofali się do Jasła. Na trzeci dzień po tych 
wydarzeniach poszedł nasz ksiądz kronikarz na pole bitwy pod Dobrynią, 
gdzie jeszcze leżały trupy i było dużo dołów po wybuchach. Jeden dom 
był spalony, ale wszyscy mieszkańcy Dobryni szczęśliwie przeżyli bitwę.

Z okolic Osieka na miejsce wycofujących się wojsk rosyjskich 
wkroczyły odziały austriackie. W lasach w okolicach Kołaczyc i Frysztaka 
rozegrały się kolejne walki, które trwały około tygodnia. W górach i lasach 
poza Jasłem, od Biecza aż do Frysztaka, bitwy miały miejsce do Bożego 
Narodzenia. W tym czasie paliła się prawie przez tydzień destylarnia w Nie-
głowicach – widać było ogromny dym koło Jasła. „Czas był piękny – śniegu 
nie było wcale – wogóle zima podczas wojny była bardzo łagodna – śnieg 
spadł zaledwie pare razy a mrozu prawie wcale nie było”44. W Wigilię 1914 
roku wielka liczba wojska austriackiego przyszła do Osieka, a następnego 
dnia ruszyła dalej ku Gorlicom. Widać było, że się cofają. Tego samego dnia 
wieczorem było w Osieku 8000 wojska i 2000 koni45. Na możliwości Osieka 
były to liczby ogromne, każdy większy plac, rynek, podwórze na plebanii 
czy we dworze, był wypełniony wozami i armatami, w niektórych domach 
było po 100 żołnierzy. Dniami i nocami palili oni ogniska w ogródkach 
i na rynku i gotowali w kociołkach, mimo że w każdym domu paliło się 
w piecu i na pewno gotowało. Potrzebowali dużo drewna, stąd porozbierali 
płoty, zabudowania, co tylko się dało rozebrać i nadawało do palenia. Na 
plebanii mieszkali pułkownik i dwóch o�cerów. Na szczęście długo w Osie-
ku nie zabawili, ale „zdawało się że jeśli ta masa wojska i koni dłużej będzie 
popasać w Osieku to wszystko zjedzą bo zabierali bydło świnie drób siano 
i owies. Na st. Szczepana nawet mszy śtej nie miałem bo nikt do kościoła 
nie przyszedł”46. Wojsko odeszło, ale 27 grudnia, w dzień świętego Jana 

43 Tamże. 
44 Tamże, k. 27b. 
45 Tamże, k. 28a. 
46 Tamże.
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przybyło pięciu kubańskich Kozaków47. Od razu zabrali się za przeszukiwa-
nie plebanii: piwnicy, strychu, wszystkich szaf i szu�ad, ale poza zagubioną 
starą butelką wody mineralnej i słoika z kompotem niczego godnego uwagi 
nie znaleźli, bo ksiądz wino do mszy trzymał schowane w kościele. Od razu 
też zajęli się konsumpcją znalezisk, „jeden zabrał cukier z cukierniczki 
i wysypał sobie do kieszeni (…)”48. Uparcie zabrali się za przeszukiwanie 
komórki, w której pod drewnem ukryte było zboże, ale i to znalezisko 
nie zaspokoiło ich potrzeb. Po „obrabowaniu” plebanii próbowali jeszcze 
odebrać siłą buty wójtowi i organiście, ale ani w pierwszym, ani w drugim 
przypadku rabunek się nie powiódł. Wójta uratował Moskal, który mieszkał 
w szkole, a organista był młody i sam uciekł49. Jeden z nich zrewidował też 
księdza proboszcza, licząc, że znajdzie przy nim i skon�skuje mu zegarek 
oraz pieniądze, ale również się zawiódł. Zaraz po Bożym Narodzeniu przy-
szła druga partia wojska, tym razem około 6000 żołnierzy i ze 2000 koni, 
a oprócz nich w Osieku pojawiła się ogromna liczba wozów armatnich 
i furgonów. Stacjonowali w Osieku 3 tygodnie, bo twierdzili, że przybyli tu 
odpocząć. Na plebanii mieszkał pułkownik Stankiewicz – grzeczny i dobrze 
mówiący po polsku, ale nielubiany przez Moskali ze względu na swoją 
narodowość. Żołnierze zajęli wszystkie budynki plebanii. „Sołdaci po do-
mach i po ogrodach całymi dniami palili i jeść gotowali”50. Pop odprawiał 
nabożeństwa, pułkownik zasłużonym żołnierzom wręczał krzyże, przed 
kwaterą generała odbywały się nabożeństwa i parady wojskowe z udzia-
łem muzyki. Stacjonujące wojsko musiało jeść i istniało zagrożenie, że 
zje cały Osiek. Żołnierze zabierali, co chcieli albo płacili, ile sami uważali 
za stosowne. Karto�e się co prawda w tym roku urodziły, ale wojska było 
naprawdę dużo, stąd brały się wszystkie obawy o to, że zabraknie jedzenia. 
Dodatkowym zagrożeniem był fakt, że w domostwach przebywały głównie 
kobiety i dzieci, bo mężczyźni byli albo w Ameryce, albo w wojsku, i przed 
agresją pijanych żołnierzy nie miałby ich kto bronić51. Około połowy stycz-
nia wojsko odeszło, ale do Wielkanocy co raz to przychodziły inne oddziały, 
na szczęście już nie w tak wielkiej liczbie. Na początku lutego na plebanii 
został ulokowany rosyjski Czerwony Krzyż, „na podwórzu stało kilkanaście 

47 Kozacy kubańscy, Kozackie Wojsko Kubańskie – kozacka jednostka terytorialno-or-
ganizacyjna Armii Imperium Rosyjskiego istniejąca w latach 1860-1918 na Kubaniu. 
Nazwa pochodzi od rzeki Kubań przepływającej przez ich terytoria oraz od krainy 
Kubań.

48 LM, 28b.
49 Tamże, k. 29a. 
50 Tamże, k. 29b. 
51 Tamże, k. 30a.
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wozów – w stajni na gumnie i gdzie tylko jaki kąt konie i sołdaty – w dwóch 
pokojach od kościoła mieszkało dwóch doktorów i pop, a w kuchni kucharze 
i służba”52. Jeden z doktorów był Niemcem, drugi Rosjaninem – mieszkali 
prawie 6 tygodni na plebanii. Od o�cerów nasz proboszcz nie zaznał nigdy 
przykrości. Żołnierze natomiast kradli mu siano i słomę, mimo że były one 
zabite deskami na strychu, czyli porządnie schowane. Poza tymi, którzy 
stale stacjonowali w Osieku, codziennie też przybywali żołnierze i zabierali 
krowy i pasze, ale raczej nie płacili. Pili, gotowali, wieczorami grali w karty 
i trzeba było pilnować się na każdym kroku, bo zabierali wszystko, co tylko 
się dało zabrać. Do kościoła ludzie w tym czasie nie chodzili, bo trudno było 
zostawić dom i dobytek bez opieki. Zdarzało się, że łakomili się na rozmaite 
kradzione rzeczy od wojskowych53. Wśród żołnierzy byli również Polacy 
i oni przychodzili do kościoła i przystępowali do spowiedzi. W Osieku był 
nawet czasowo szpital, ale później chorzy zostali przewiezieni do Jasła.

Przez cały ten czas pobytu wojsk rosyjskich w Osieku słychać 
było odgłosy bitwy dobiegające z gór. Widoczne też były ewidentne ruchy 
i parcie Rosjan w kierunku Węgier. Na koniec marca w Osieku nastał 
spokój. Wielkanoc wypadała w tym roku 5 kwietnia i spokojnie można 
było ją obchodzić. Codziennie przechodzili żołnierze, by zabrać jedzenie, 
z gór dolatywały odgłosy walk, ale generalnie w Osieku było spokojniej. 
„Chodziły pogłoski że to pruskie wojsko przyszło Austryi na pomoc lecz 
trudno się było przekonać czy to prawda”54.

Względny spokój w okolicy Osieka trwał do 2 maja. Wtedy to 
od strony Gorlic dały się słyszeć wystrzały z armat i karabinów maszyno-
wych i „zdawało się, że ta strzelanina jest bliżej jak zwykle”55. Następnego 
dnia bitwa przesunęła się ku Bieczowi i widać było, że Rosjanie się cofają, 
a za nimi postępują Austriacy i Niemcy – „było widać wielkie dymy palą-
cych się domów i fabryk”56. Czwartego maja przez Osiek przetoczyła się 
masa wojsk rosyjskich (piechota, konnica i artyleria) z Łężyn i Żmigrodu, 
kierując się w stronę pola walki. Tego dnia właśnie w okolicy Cieklina ro-
zegrała się wielka bitwa, która trwała cały dzień. Już nie tylko było słychać 
wystrzały, ale widać było w Osieku wybuchające granaty i szrapnele – 
„trzeba wiedzieć, że szrapnele pękają w powietrzu i wyrzucają setki małych 
kulek – zaś granaty pękają dopiero padając na ziemię i wyrywając wielkie 

52 Tamże, k. 30b.
53 Tamże. 
54 Tamże, k. 31b-32a.
55 Tamże, k. 32a. 
56 Tamże. 
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doły”57. Widać było również palące się domy w miejscowościach położo-
nych na zachód od Osieka. Pod wieczór walka ustała, a Rosjanie cofali się 
do Osieka. Ewidentnie ich liczba była znacznie mniejsza niż rano, a z min 
wracających można też było wywnioskować, że przegrywają na polu walki. 
Długo tu jednak nie zabawili, bo po wielkim hałasie zebrali się i wszyscy, 
którzy byli sprawni odjechali w stronę Żmigrodu. Pozostali jedynie ranni. 
Następnego dnia do Osieka ściągnęły wojska pruskie i austriackie. Kolejne 
potyczki miały miejsce w okolicach Gorzyc. Strzały padały z obydwu stron 
– „do Osieka strzelali Rosjanie z pagórka za wodą i z pastwiska (…) zaś 
w Osieku za domami byli ukryci Niemcy i strzelali do Rosjan”58. Strzelanina 
trwała cały dzień, a nawet po zapadnięciu zmroku. Mieszkańcy obawiali 
się, że następnego dnia bitwa będzie jeszcze większa, jednak okazało się, 
że Rosjanie w nocy uciekli. W Osieku zginęło 6 Niemców, a około 30 było 
rannych. Z mieszkańców Osieka i to przypadkowo tra�ony został Jakub 
Kurcz „około lat 60 który w swojem domu stał przy oknie i tra�ony kulą 
umarł na drugi dzień”59. Zginęło też kilka sztuk bydła. W niektórych bu-
dynkach kule powybijały szyby, zniszczyły coś we wnętrzu lub utkwiły 
w murze. „Od tego czasu niemieliśmy w Osieku żadnego wojska (…)”60.

Tak oto zrelacjonował przebieg I wojny światowej w Osieku i jego 
okolicy nasz ksiądz kronikarz. Tu wojna ta trwała tylko kilka miesięcy, tylko, 
a może aż kilka miesięcy. Co prawda, ksiądz wspomniał o jednej o�erze 
śmiertelnej wśród mieszkańców, ale nie napisał ani słowa, czy wszyscy 
wcieleni do wojska wrócili po wojnie szczęśliwie do domu. Za to dużo 
miejsca poświęcił, by opisać straty materialne: zniszczone domy i obejścia, 
pola, ogrody i sady, przejedzone zapasy (m.in. ziemniaki, zwierzęta, pasze). 
Usytuowanie Osieka przyczyniło się do rozmiaru jego zniszczenia. Przez 
tych kilka miesięcy przez Osiek przetoczyły się całe masy wojsk, różnych 
narodowości, przejechały też liczne grupy uciekających przed frontem. 
Jedni spędzili tu tylko kilka godzin lub jedną noc, inni kilka tygodni, ale 
wszyscy musieli jeść. Wszystko, co zjedli przejeżdżający przez Osiek lub 
stacjonujący w nim było stratą dla mieszkańców. Dodatkowo wojsko ro-
zebrało, co się tylko dało rozebrać i palić. Zagarnęło zboże, siano, słomę, 
aby nakarmić konie, a to, czego nie dało się zagarnąć, zostało zniszczone. 
Sam przejazd drogami wiodącymi do Osieka tak ogromnej liczby wojsk 
doprowadził do ich zdewastowania.

A jaki wojna musiała mieć wpływ na psychikę mieszkańców Osieka 

57 Tamże. 
58 Tamże, k. 33a.
59 Tamże, k. 33b. 
60 Tamże, k. 34a.
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i jego okolic. Te wszystkie wybuchy, odgłosy walki, te obrazy zniszczeń 
zarówno domostw, jak i okolicy, widoki rannych, ta ciągła niepewność 
o swój los, o los swoich bliskich – to mogą zrozumieć tylko ci, którzy sami 
tego doświadczyli.

Ksiądz Jakiel chyba tę część swojej Liber Memorabilium pisał z ja-
kiejś perspektywy czasowej. Mało jest w jego sprawozdaniu fragmentów 
wartościujących, mało emocji i mało jednostkowych historii, a za to dużo 
detali, nazwiska, stopnie wojskowe, dokładne liczby wojska, daty poszcze-
gólnych wydarzeń. Ewidentnie stawiał nasz kronikarz na wierność faktom 
i autentyzm opisywanych wydarzeń. Raz tylko dał upust swoim uczuciom 
i to chyba nie zbyt umyślnie to zrobił jeszcze zanim regularne wojska dotarły 
do Osieka. Przed przybyciem pierwszego patrolu rosyjskiego napisał: „Ja ich 
nie wiedziałem, gdyż nie byłem ciekawy im się przypatrywać i na plebanii 
nie byli”61. Później już nie oceniał, nawet gdy na plebanii mieszkali żołnie-
rze lub gdy plądrowali ją Kozacy. W obliczu tak ogromnego zagrożenia 
nie grzmiał nawet na swoich para�an, gdy nie przychodzili do kościoła 
na nabożeństwa.

W Liber Memorabilium zauważalny jest strach przed wojskiem ro-
syjskim, zniszczeniami, których mogło dokonać, i chorobami, które mogło 
przynieść ze sobą, ale też pobrzmiewa nutka sympatii do niego – „a więc była 
miła perspektywa że prędzej czy później przyjdą i w nasze strony”62. Może 
wynikało to z tego, że Osiek był przez długi czas pod zaborem austriackim 
i może miał nasz kronikarz dość polityki zaborcy, a tym bardziej nie patrzył 
przychylnie na jego wojska i ewentualne militarne zwycięstwo, bo zdawał 
sobie sprawę, że w takim przypadku Osiek pozostałby zależny od Austrii, 
a Polska nie odzyskałaby niepodległości. W ogóle nie oceniał żołnierzy za 
bardzo – na pewno negatywnie patrzył na kradzieże i niszczenie Osieka, 
ale raczej z wyrozumiałością opisywał działania wojenne, jakby zdając 
sobie sprawę, że żołnierze tylko wykonywali rozkazy swoich przełożonych.

Kronika ta pokazuje wydarzenia w małej ojczyźnie, bliskie ludziom 
będącym jej bohaterami. Poza wstępnymi objaśnieniami okoliczności 
wybuchu wojny w opisie przedstawionym przez księdza Jakiela nie ma 
charakterystyki wielkiej polityki wojennej, wielkich bitew, których opisy 
możemy spotkać z podręcznikach historii. Jest za to to, co bliskie było 
proboszczowi i jego para�anom – to, co wspólnie przeżywali.

Dobrze, że I wojna światowa na obszarze Osieka i w jego okolicy 
trwała tylko kilka miesięcy. Dobrze też, że nie przyniosła byt wielu o�ar 

61 Tamże, k. 24b. 
62 Tamże, k. 23a.
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wśród jego mieszkańców, że przeżył ją w miarę spokojnie nasz kronikarz, 
by móc wszystkie te wydarzenia opisać dla potomnych. Dzięki temu czytel-
nicy mają nieocenione źródło informacji nie tylko o przebiegu walk na tym 
terenie, ale również o samym Osieku i jego mieszkańcach sprzed 100 lat. 
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�e image of the World War I in Liber Memorabilum 
by Rev. Jan Jakiel

e article focuses on the image of the First World War, presented 
in Liber Me-morabilum by Rev. Jan Jakiel. e chronicler, a long-time pa-
rish priest in Osiek (1885-1934), accompanied his parishioners during a 
number of events. In his chronicle he wrote  a lot about the war, the causes 
of its outbreak, the situation in Osiek just before its outbreak and the events 
taking place during it (Osiek was in the vicinity of the old trail leading to 
the east into Russia and south to Austria-Hungary). e article is an at-
tempt to reconstruct the vision presented by Rev. Jakiel, who in his report,  
faithful to the facts, included many details: the names, military ranks, the 
exact number of troops, the dates of individual events.


