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MAESTRO - KATEGORIA DZIENNIKARSTWO SPECJALISTYCZNE fiISTORIA)

Wyry, Mikol6w Pulkownik Wadyslaw Kielbasa i kapitan Jan Rybczyfski - wyj 4tlkowi
dow6dcy, kt6rzy polegli na G6rnym Sl4sku w obronie granic Rzeczpospolitej

Szwab6w sig nie b6jcie!
W pierwszych dniach wrze5nia 1939 r., w rejonie Wyr6w i Mikolowao trwaty jedne z
najbardziej zacigtych walk Wojska Polskiego z niemieckim Wehrmachtem na G6rnym Sl4sku.

W obronie polskofci tego regionu II RP nikt sig nie oszczgdzal. Swiadcz4 o tym relacje

niemieckich najefidflcfw, zaskoczonych oporem polskiego iolnierza, sil4 jego ognia oraz

faktem, iLe zgingli tu najwy2si rang4 dow6dcy. OsobiScie prowadzili swoich 2olnierzy do boju'
a ci byli gotowi odda6 ?ycie za swoich przelo2onych. To opowieS6 o tych dow6dcach -
kapitanie Janie Rybczyriskim i pulkowniku Wladyslawie Kielbasie.
Jedne z bohaterskich walk toczyly siq w Mikolowie Mokrem, na So3niej G6rze (wzg6ne 341). Ten

punkt oporu bronil dostqpu do samego miasta. Cala tamtejsza kompania skladaia siq z rezerwist6w,

ochotnik6w i bylych powstaric6w z Mikolowa. Bronili oni wzgorza, cho6 ostrzeliwala ich artyleria

wroga. Gl6wnodowodz4cy Grupy Operacyjnej ,,Sl4sk" gen. Jan Sadowski tak o nich pisal:

ooiLolnierz bije sig, i to biie sig dobrze.

Szczeg6lnie uderzyLa mnie postawa mikolowskiej kompanii obrony narodowej, zNo|onej z sarnych

Sl4zak6w. Gdy wieczorem rozmawiatrem z plk. Kalabifskim, pytalem siE o tq kompaniq -
napomkn4lem, 2e mo?e by jq z\uzowa|. Odpowiedzial mi, 2e wlaSnie sam proponowal to dow6dcy

kompanii kpt. Wikarskiemu. Ten jednak stwierdzil, 2e 2olnierze kompanii prosz4 aby ich nie

1uzowa6, 2e wzg6rze 341 utrzymal4 prosz4 tylko, 2eby przyslal im trzy nowe ciq2kie karzLbiny

maszynowe na miejsce rozbitych przez artyleriq niemieck4''.

Kolejne ciE2kie walki toczyty siq w lasach Wyr6w, Gostyni i Zwakowa. Na tym odcinku fi:ontu

marsz Wehrmachtu
zostaje powstrzymany. Od granicy po ruz pierwszy Niemcy natknqli siq na powa2ne sity po1strde. 2

wrzeSnia ostrzal rozpoczENa afty1.eria niemiecka. Byl on w du2ej mierze niecelny, ze wzglqcht na

gQst4 mgla. Za to Polacy zadali du2e straty niemieckiej piechocie seriami z cekaem6w.

Oto relacja anonimowego 2olnierza niemieckiego: ,,Ogief nieprzyjacielski (polski - przyp. red.)

nasila siq. Ze wszystkich stron slycha6 huk, trzask, wycie i gwizdy pocisk6w. Halas jzLk w
diabelskim kotle. Raniony zostaje gefrajter Wiegand, trafiony w podudzie. Pod oslon4 ciq2kiej

broni nasi strzel.cy rozpoczynaj4 natarcie, 1.ecz bez powodzenia. Nieprzyjacielskie stanowiska nie

zostaly jeszcze dostatecznie zniszczone, aby naciera6. Wr6g siedzi zbyt pewnie i jest jer;zcze

go2ny".
Inny Niemiec Egon Kalbitz tak wspominal: ,,Dwa pierwsze dni wrze6nia 1939 r. zaliczan do

najciE2szych w czasie calej wojny. A to za spraw4 polskich obrofc6w, kt6rzy zaskoczyl:i nas

Zolnierskrm mQstwem. Tuz przed rozpoczqciem dzialaf oficerowie w wygtraszanych pogadanLkach

wbij a1i nam do glowy pzewagQ naszego orq2a nad polskim. Tymczasem, gdy zalegaNem poh pod

huraganowyrn ogniem nieprzyjaciela, widz4c jak wok61 gin4 moi towarzysze, zaczpatem mir:6 co

do tego w4tp1iwoSci".

W walkach w rejonie Wyr6w zginqlo ponad 100 polskich Zolnierzy, tyle samo bylo rannych.

Niemcy mieli wiqksze straty. Zostawili na polu bitwy ponad 150 zabitych i kilkakrotnie wiqcej

rannych.

Niemcom du2e straty zadawal poci4g pancemy m 54 ,,GroLny", kt6ry poruszal siq 1ini4 kolejow4

na odcinku Ligota Tychy Kobi6r. Mial gruby panceu i przegrody betonowe. Skladal siq z
parowozu pancemego, dw6ch wagon6w artyleryjskich, wagonu sztumowego i dw6ch platlotm

bojowych. Uzbrojony by1 m.in. w haubicq 100 mm, trzy aftnaty 75 mm, 18 karabin6w

maszl,nowych 7,92mm. Posiadal te2 drezyny pancerne, tankietki TKS (lekkie czolgi zu,iadowoze) r

francuski lekki czotrg Renault z czas6w I wojny Swiatowej. Amunicja, materialy wybuclLowe,

saperskie i minerskie waLy\y ok. 20 ton. ,,Gro2ny" miaL te2 zaplecze w postaci skladu gospodarczo-

sanitarnego. Zatogaliczyla ok. 180 1udzi. Jej dow6dc4 byl kapitan Jan Rybczytiski.
O jego 2yciorysie w zasadzie nie wiadomo nic... poza datami jego urodzin i Smierci. Nie jest :nane



iadnego jego zdjEcie. Z listy wniosk6w o odznaczenie orderem Virhrti Militaxi, kt6ry sporz4dzll

general Jan Jagmin-sadowski, dow6dca Grupy Operacyjnej ,,SiEsk" wynika. 2e dow6dca por:i4gu

pancemego ,,GroLny" vodzil siq 28 sierpnia 1899 r. Tak wiqc zginql zaledwie

piq6 dni po 40. urodzinach.

Zarys charakteru kpt. Rybczyriskiego wylania siq ze wspomnieh 2olnierzy ,,GroZnego". Zostaly one

spisane na przelomie lat 70. i 80. XX w., po kombatanckim spotkariu w Niepolomicach, 1ldzie
przed wojn4 stacjonowala ich macierzysta jednostka - 2. Dywizjon Poci4g6w Pancemych.

Dotarlem do tych wspomnief dziqki Arkadiuszowi Domincowi z Muzeum Sl4skiego Wrzesnia

1939 r. w Tychach.

Z relacji weteran6w wynika, 2e Jan Rybczyriski byl dow6dc4lubianym i szanowan]tn. Swiadczy o

tym fakt, 2e jego podwladni

nie chcieli pozostawi6 jego ciala na polu bitwy
(o czym p62niej). Roztropne dowodzenie tqczyl z energicznoSciq i duchem walki. M.in. sier2.

Antoni Jasi6wka, szef poci4gu, wspominal, 2e kpt. Rybczyriski glqboko wierzyl w mo2lilvo6ci

Zolnrerza i tq postaw4 zara2al. Po Smierci Rybczyriskiego, jego zastQpca nie opu6cil poci4gu rnimo

odniesionych oparzef po niemieckim ataku.

Zenon Kulakowski byl w ,,Grolnym" dzialonowym haubicy 100 mm (najwiqkszego dlziala

poci4gu). Wspominal, 2e I wrzelnia 1939 r. na stacji, tu2 przed Tychami, general Jan Andrzej

Jagmin-Sadowski rozmawial z kapitanem Janem Rybczyriskim. ,,Wychylilem siq z wie2y pancernej

i slyszalem, jak na zakoiczenie tej rozmowy general stwierdzii: >Panie kapitanie, spieszcie siQ,

ratujcie tg biedn4 piechotg<".

Por. Bemard Drzyzga z piechoty wspominal Lpt. Rybczyiskiego: ,,Gdy tylko wyladowano ramych,
skromny ten bohater pod42y1 w b6j, aby zn6w wspiera1 nasze oddztaty i da6 dow6d, 2e mogql'lczyt
na jego wsparcie. I to wszystko, mimo 2e zaNoga pociryu gluchla od wystrzal6w i nerwy miala w
strzqpkach (niemal non stop w boju przez dwa dni)".

,,Gro2ny" byl hudno uchwyny dla niemieckiej a:tylerii, bo zrqcznie manewrowal na torze i
maskowal siq. Kapitan dowodzil Swietnie, bo znal teren. JuZ latem 1939 r. ,,GtoLny" je2dz:.ll na

S14sk, w tereny potoncjalnych walk. Wieczorem, 1 wrzeSnia poci4g wycofal siq do Ligoty i
uzupelnil paliwo oraz amunicjq. Switem, 2 wrzeSnta byt jtL z powrotem w boju i sial pa:rikq w
hitlerowskich szeregach.

Jeden z niemieckich izolnierzy z 48. putrku piechoty 8. Dlwizji Pancemej, nacieraj4cej w
pierwszych dniach wrzeSnia na Wyry i Mikolow. zapisal w swoim dzien:riku: ,,(...) Ogief wz1:naga

siq i to z gwaltownoSci4 kt6r4 trudno sobie wyobrazi6. Wydaje siQ, Ze powietrze sklada siq tylko z

ognia i 2elaza. Jak tysiqc syren gwi2d24 i rycz4 pociski w powietrzu, odcinaj4c doslownie korony

druew. Drzazgi lataj4 kolo glowy. W gryzamy siq mocno w ziemiE, robimy siq tacy malutcy, jak to
jest tylko moZliwe. Nie szukamy ce1u, poniewaZ wobec takiego ognia jesteSmy bezsilni. I nagle

rozpoznalemy sprawce tego ataku ogniowego. To polski poci4g pancemy. Powoli toczy siq ten

potw6r ku nam z prawej strony na lewo. Pluje na nas takim gradem pociskow,2e ka2demu wydaje

siq, i2 nadeszla jego

ostatnia chwila".
Z kolei niemiecki general von Rothkirch z 49. pvNkLt piechoty ,,Niebieskie Lwy" z Wroclawia we

wspomnieniach z bitwy pod Wyrami pisal: ,,Nagle zameldowano zbli2anie siq poci4gu pancelrego

z lewej strony. Sapanie lokomotywy stalo siq slyszalne. Potw6r zbli2yt siq do wystqpu lefnego,

rozci4gajqcego siq na bagnistl.rn terenie na p6trnoc od &ogi do Zwakowa. (...) Polacy (.. .) nacierali

bardzo odwaLnie. Zostali jednak krwawo odparci. A1e i ogieri dzial poci4gu pancemego, kiero'wany

na k6tk4 odleglo66 byl skuteczny, prawie demorali zujqcy, bo ze strony niemieckiej nie bylo broni

do jego zwalczania. Chrzest bojowy byl dla pulku bardzo bolesny".
Por. Dnyzga wspominal, 2e Rybczyfski z mtnq z'xyciqzcy m6wi1: ,,Dostali po sk6rze, gdy2 nie

spodziewali siq takiego mQstwa. Wasze wojsko szlo wprost w moje salwy, aby tylko nadqzyt przed

uciekaj 4c1,mi Niemcami".

,,Pra2yli6my szwab6w armatkami 75 rnrr, a2 siq kurzylo, jak uciekali" - zapisaL 2o\nierz

,,GroZnego".



Okoliczno5ci Smierci bohaterskiego kapitana nie s4 dokladnie znane. Wiadomo, 2e zginS 2

wrze!;nia, ok. godz. 17.30. Zdarzalo siq bowiem, 2e Rybczyfrski opuszczatr poci4g i dokonylval

zwiad6w na pierwszej linii frontu. Poruszal siq TKS-em lekkim czolgiem rozpoznawczym. Tego

dnia prowadzil go kapral Zonaberg. Obaj poszli do punktu obserwacyjnego piechoty. Z tego zuriadu

kapitan ju2 nie powr6cil.

Kapral byl tak zszokowany

Smierci4 dow6dcy 2e nie potrafil. zdat relacli, co dokladnie siq stalo. Dow6dztwo ,,Gro2nego" obj4l
kpt. J6zef Kules za. Rozkazal on dw6m kierowcom tankietek - kapralom: Zonabergowt i Skoczlkowi

wr6ci6 na miejsce Smierci Rybczyriskiego i odnale26 jego cialo.

Kapral Siniakiewicz, dow6dca karabin6w maszynowych tak zapamigtal to zdauenie'. ,,Po dw6ch
godzinach czolgi powr6cily, ale bez zwlok kpt. Rybczyriskiego. Kpr. Zonaberg mtaN zNaman4rqkq, a

kpr. Skoczek zostal ciE2ko ranny w glowq. Mimo poszukiwai, nie udalo siq odnale26 cralakapitana.
Obaj czotrgi6ci musieli siq wycofai, bo Niemcy nacierali. Ratuj4c rannego kpr. Skor;zka,

wyci4gnqliSmy go z czolgl i na naszych rqkach umarl. Okazalo srg, 2e zostal trafiony w glowq
pnez otwartqklapE czolgu. PochowaliSmy go pod brz6zk4 przy drodze obok browaru w Tychach.

Czamym dniem byl dla nas 2 wrze5nia 1939 r. Stracili6my bohaterskiego dow6dcq i lubianego

kolega, kt6ry bytr skrzypkiem i swoj4 muzyk4 rozweselal nas na froncie".
Franciszek Wiatr, dow6dca 8. kompanii 73. pulku piechoty tak relacjonowai okoliczno6ci Smierci

dow6dcy poci4gu: ,,Na prawym skzydle mego odcinka stala armatka przeciwpancerna, a za niq
leLaN zabrty oficer w plaszczu 2olnierskim w stopniu kapitana, z helmem na glowie, kt6ry byl
przedziurawiony nad czolem. Twau byla zwr6cona ku ziemi. DomySlilern siq, 2e byl to dow6dca
pociqgu pancemego kpt. Jan Rybczyriski. (.. .) Cialo zausraLylem ok. godz. 18.00".

Dokladne miejsce Smierci
Rybczytiskiego dlugo nie bylo znane. W 2013 r. zlokalizowali je wielbiciele historii i militari6w ze

Stowarzyszenia Pro Fortalicium, m.in. Arkadiusz Dominiec. Z duLym prawdopodobieristwem

mo2na stwierdzil, 2e zgin$. przy leSnej Scie2ce, ok. 500 m za obecnym Pomnikiem Zolnierzy

Wrze6nia w Gostyni. Zachowal siE tam wykop po stanowisku armatki przeciwpance'rnej.

ZnaleLli1my |am m.in. skrzl'nkq po amunicji i luski. To jedyne takie stanowisko w tym rejonie lasu i
pasuje do relacji Franciszka Wiatra.

3 wrzeSnia poci4g ,,Gro2ny" dostal rozkaz .wycofania siq z rejonu Tych6w i Wyr6w. Og61na

sl.tuacja na froncie tego wymagala. GO ,.Slask' byla zagroiona okrq2eniem. 7 wrzesnia pod

Tarnowem zaloga uszkodzltra poci4g, bo nie bylo szans na dalsz4 walkg. Wcze6niej wlmontowano
uzbrojenie. Ocalale wagony Niemcy ,,wcie1i1i" do swoich sklad6w pancemych.
i1
Zolnrerze z ,,Gro2nego" walczyli m.in. pod Kockiem (2-6 pu2dziemlka 1939 r.), w ostatniej bitwie

,,Polskiego WrzeSnia" i toczyli walkq z Niemcami na Zachodzie.

Podpulkownik Wladyslaw Kielbasa (po Smierci awansowany do rangi pulkownika) - 2olnier:ze go

uwielbiali i szanowali. Ich dow6dca 1ubil 2artowa6. Potrali zatroLyb siE z innym oflcerem o to, Ze

kto6 z jego jednostki zje calego prosiaka i wygrywal takie zaklady. Pplk Kielbasa byl te2 postaci4

charyzmatycznq. W czasie wojny polsko-bolszewickiej wiele razy osobi3cie prowadzil 2olnierzy do

walki wrqcz z wrogiem, pierwszy wchodzil pod ogniem do okop6w nieprzyjaciela i :lqlohoclzll z

tych potyczek zwyciqsko. Jego pulk znalazl srg w grupie operacyjnej dowodzonej osobi6cie przez

marczatka J6zefa Pilsudskiego. Za szczegolne mqstwo w bitwach pod Stasiewem oraz Zarsdziem
odznaczono go ktzyLem Viftuti Militari V k1asy. Dlatego podwladni wierzyli, 2e czuwa nad nim
Opatrzno36 Boska i w czasie walk trzymali siq blisko swojego dow6dcy.

2 wrzelnia 1939 r. kontrnatarcie prowadzone a jak2el - osobi6cie przez pplk. Kie,lbasq

doprowadzilo do odbicia Wyr6w z r4k niemieckich. Podpulkownik
ranny w glowg

zmarl w mikolowskim szpitalu.

Wtradystraw Kielb asabyl najwy2szym rang4 2olnierzem, kt6ry polegl na Sl4sku w wojnie obronnej

1939 r. A1e od pocz4tk-u...

2 wrzei;nia na umocnionym odcinku ,,Mikol6w" trwa\y zacierte walki pomiqdzy atakuj4cym
niemieckim VIII Korpusem Armijnym i broni4cymi siq jednostkaml Grupy Operacyjnej ,,Sl4sk",



wchodz4cej w sklad Armii ,,Krak6w". Po pofudniu Niemcom udalo siq zmusi6 walcz4cy pod

Wyrami Batalion Obrony Narodowej ,,Zawiercie" do wycofania siq, co stworzylo nieprzyjaciolowi
mo2liwoS6 wdarcia siq na tyty polskiej obrony. W tej sytuacji gen. Jan Sadowski, dow6dca GO

,,S14sk' powzi4l decyzjq o odbiciu W1'r6w Zadanie to powierzyl jedyremu odwodowi, jaki jeszcze

posiadal 2. batalionowi 73. pulku piechoty z O6wiEcimia. Dowodzil nim pplk. Kielbasa.. Ich
koszary mie5cily siq w budpkach, w kt6rych potem Niemcy utworzyli ob6z koncentracyjny.

Pptrk. Kietrbasa ze swoimi ludZmi byl w Mikolowie ju2 pod koniec sierpnia. Jego kwatera mie6cila

siE na rynku w kamienicy, w kt6rej mie6ci siq Stara Apteka. Kolejn4 kwaterq pplk. Kielbas y byl
dom przy ul. Krakowskiej 48. To stamtqd, 2 wrzelnia, po godz. 16.00 wyruszyl w sw6j ostatni 1b6j.

Polski kontratak rozpocz$ siq od strony Mikolowa, od zabudowari folwarku Regielowiec. Na czele

szedl osobi6cie podpulkownik. W artykule Jaroslawa Ptaszkowskiego pt. ,,Ostatri b6j pulkovirnika

Wadyslawa Kielbasy", Stanislaw Michalik, siostrzeniec dow6dcy spod Wyr6w wspominatr: ,,Byl
realist4 i zdawal sobie sprawq, 2e w pojedynkq niemal niemo2liwe bEdzie pokonanie Hitl.era".
ZoLnieny jednak mobilizowal: ,,Chlopcy! Szwab6w siq nie b6jcie, przegonimy ich gdzie pieprz
roSnie".

Te slowa pulkownika przyloczytr podporucznik J6zef Kristof, jeden z tych 2olnievy, kt6rzy w boju
pod Wyami oslaniali swojego dow6dcq. Jego relacjq spisal Zygmunt Orlik, historyk:ziemi
pszczyriskiej. Oto ona: ,,My, podkomendni pplk. Kielbasy wierzyli6my, 2e czttwa nad nim
Opatrzno66 Boska. W wojsku kursowaly opowie6ci, Le w czasie I wojny Swiatowej i wojny z
sowietami (m.in. podczas odwrotu spod Kijowa - Wzyp. red.) co najmniej kilkanaScie razy
osobi6cie prowadzil swych wojak6w do bezpodredniego zwarcia z nteprzyjacielem i prze21t. W
czasie boju bqdq wiqc trzymal siEjego bezpoSredniego s4siedztwa, a wtedy i mnie bqd4 mija6 kule

- kalkulowalem. A gdyby - co nie daj Bo2e zawislo nad nim niebezpieczeristwo, pospieszemu z
pomocfo bo wart tego".
Dalej Kristof tak relacjonuje: ,,W natarciu posuwali3my siq skokami. Po przebyciu kilku metr6w
padaliSmy na ziemiq. I wtedy z niepokoj em zatwa2ytem, 2e dow6dca tylko przyklqkal. Dzi6 trudno
mi powiedzied dlaczego tak postqpowal. Mo2e wierzyl w sw4 szczqfliw4 gwiazdq Zolnierskq a

moZe chcial na:r' pokaza6,2e nie taki straszny diabel jak go ma1uj4 Wok61 nas bitewny huk,

rczrywajq siq pociski amatnie, Swistajq kuie z niemieckich maszynek. I co z przera2eniem,

dostrzegam? Pulkownik nie zrywa siq z przyklqku do kolejnego skoku, opada na ziemiq. Czolgam
siq, widzE pelno kwi, brak ozrak 2ycia. BoLe, nie upilnowaliSmy naszego dow6dcy, do oczu
nap@aj4 Lzy. Towarzyszqcy mi kolega - w c1'r,vilu szofer z Mikolowa, nazwiska nie ponmq -
rownie to dostrzega. Zrywa siE z ptaczem i l<rzyczy: >Bo2e ja tego nie przeLyje<<. I nie prz:,e27t.

Sciqty seri4 erkaemu padl obok swego dow6dcy, kt6rego po chwiii z naraZeniem 2ycia 6ci4gaj4 do

tylu sanitariusze.

Wedlug innej relacji czltamy: ,,Pplk Kielbasa spokojnie palil papierosa, 61edz4c nacieraj4cyoh na

tltn odcinku Niemc6w. (...) Podpulkownik wydobyi plstolet zza pasa, rzucil niedopalonego
papierosa na ziemiq. Wydal rozkazy swoi oddzialom do szturmu i
z okrzykiem >>za mn4!<<

ruszyl naprz6d do boju, poci4gaj4c swoim przykladem innych oficer6w i Zolnierzy. Bez przerwy
wybuchaly pociski artyleryjskie i grzechotaly dlugie serie broni maszynowej. Biegn4cy pplk
Kielbasa nagle chwycil siq odruchowo za pas i powoli osun4l siq na ziemiq. Zostal ciq2ko rany w
glowq".

Jak m6wi Arkadiusz Domiliec po zranieniu podpulkownika, jego 2olniene wpadli w bitewny szal.

Kiedy on umieral na stole operacyjnym w Mikolowie, oni odbili Wyry z r4k hitlerowc6w.
Miejsce 6miertelnego postrzatu plk. Kieibasy znajduje siq przy skrzy2owaniu u1. PszczyrlLskiej

(Droga Wojew6 dzka nr 928) i u1. D4browszczak6w (prowadz4cej w kierunku dawnego dworu w
Wyrach i do centrum wsi).

Wladystrawa Kietrbasq pochowano na cmentarzu parafialnyrn Sw. Wojciecha w Mikolowie wraz z
piqcioma innymi, nieznanlmi 2olnierzami. PoSmierlnie zostaL odznaczony KrzyZem Orrderu

Woj ennego Virhiti Militari IV klasy i awansowany do stopnia pulkownika. Pozostawil Zonq i tr6jkq
dzieci.



Ko rzystalem z pu b likacj i:
,,Forgfikacje Obszaru Warownego Stqsh Hhtoria, przewodnik";
maszynopis ksiqtki ,,KsiQga wne{niowej chwaly pulktiw {lqshich' J. Prcemsqy-Ziefirtskiego i spisanych wspomniefi

4,alogi,,Groi,nego";
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Tychy, Wyry Krak6w DotarliSmy do rodziny bohaterskiego dow6dcy pociQgu pancernego

,oGroiny"

Tak wygl4dal kapitan Rybczyrf,ski
Dot4d niewiele bylo wiadomo o jego losach przed II wojn4 3wiatow4. Pr62no te2 bylo szuka6
jego wizerunku, Zadnego zdjgcia nie posiadalo Muzeum Slqskiego Wrzeinia 1939 r. w
Tychach. Nic tei nie znajdowala internetowa wyszukiwarka. Tymczasem nazwisko kaplitana

Jana Rybczyrfiskiego, kt6ry zgin4l w Gostyni w obronie polskoSci Grirnego Sl4ska, jest znane

w regionie. Jest on patronem szkoly i ulicy, Ma swoj4 tablicg pami4tkow4. Dzigki
opublikowanemu niedawno w ,,Nowym Info" artykulowi o kapitanie, udalo nam sig dotrzed

do czlonk6w jego rodziny. Publikujemy te2 jego fotografiq. A wiqc tak wygl4dal kapitan
Rybczyrflski!

W numerze 18 ,,Nowego Info" (4.09.2018 r.) opublikowalem artykul pt. ,,Szwab6w siq nie b61cie".

Opisalem w nim postacie: pulkowdka Wladyslawa Kielbasy i kapitana Jana Rybczyriskiego,

odwa2nych i szanowanych dow6dc6w, kt6rzy we wrze5niu 1939 r. polegli w rejonie Wyn6w,
Gostyni i Mikolowa, w obronie granic II Rzeczpospolitej przed napaSci4 niemieckq.

O kapitanie Janie Rybczyriskim, dow6dcy poci4gu pancernego ,,Gro2ny", kt6ry sial spustoszenro w
szeregach Wehmachtu dot4d niewiele bylo wiadomo. Z listy wniosk6w o odznaczenie orderem

Virtuti Militari, kt6ry sporz4dzil general Jan Jagmin-Sadowski, dow6dca Grupy Operacyjnej

,,S14sk" znamy jedynie jego datq urodzin: 28 sierpnia 1899 r. Zachowaly siq wpravrdzie

wspomnienia jego 2olnierzy, spisane w latach 70. i 80 XX w. na kombatanckich spotkaniach w
Niepolomicach, gdzie przed wojn4 stacjonowat 2. Dywizjon Poci4g6w Pancernych, ale nie byla
znana jego przedwojenna biografia ani teL Zadne zdjqcie. Potwierdzal to Arkadiusz Dominiec,
wla6ciciel Muzeum Sl4skiego WrzeSnia 1939 r. w Tychach oraz wsp6lorganizator rekonstrukcji
BitwyWyrskiej.
Tymczasem Jan Rybczyriski to bohater dowodz4cy 180-osobow4 zalogq w stalowym gigancie

wlposa2onym m.in. w haubicq 100 mm, ttzy arrlraty 75 mm, 18 karabin6w maszynowych i 2tC ton

amunicji. leden z niemieckich general6w we wspomnieniach spod Wyr6w napisal, 2e ogiellr

,,GroZnego" by1 d1a hitlerowc6w pora2ajqcy i wrqcz demoralizuj4cy. Pewien 2olnierz Wehrmrrchtu
pisal w dzienniku, 2e gdy poci4g pancemy atakowal, to wydawalo siE, 2e powietrze sklada siq tylko
z ognia r 2elaza, a nad glowami lataly odcinane pociskami korony drzew.

Kapitan Rybczyfski zgin$ 2 wrze6nia 1939 r. po poludniu, zaledwie piq6 dni po swoich 40.

urodzinach. Dow6dca opu6cil wtedy poci4g, aby dokona6 zwiadu lekkim czolgiem rozpoznawozym

TKS. Zgin4l prawdopodobnie od kuli snajpera. O tym, jak byl szanowany i lubiany przez

podwladnych Swiadczy fakt, 2e nie chcieli oni zostawi6 jego ciatra na polu wa1ki. Nara2ali 2ycie,

2eby je odzyskad. Nie udalo siq to.

Nazwisko k pt. Jana Rybczyfskiego \tryq,te jest na Pomniku Pamiqci Zolnierzy Wrzesnia 1939 r. w
Gostyni. Tablica poSwiEcona jego pamiqci znajduje siq w hali dworca PKP w Tychach, a jego imiq
nosi szkola kolej owa w Tychach i jedna z uiic w Gostyni.

23 wrzeSnia br. obszeme fragmenty wspomnianego artykulu opublikowalem w naszym portalu

noweinfo.pl. I tu swojq silq pokazal Intemet! Dwa dni p62niej (25.09 br.) otrzymatrem infonnacjq
poptzez spoLecznosciowy komunikator: ,,Pisal pan artykul >Szwab6w siq nie b6jcie<" i dalej cytat z

mojego tekstu: ,,O jego Zyciorysie w zasadzie nie wiadomo nic... poza datami jego urodzin i
Smierci. Nie jest znane Ladne jego zdjqcie". Potem kolejna informacja: ,,Od kilku 1at mam kontakt z
rodzin4 kapitana Rybczyriskiego, mam te2 jego zdjqcie". W nastqpnej wiadomoSci zostala zalqc:zona

fotografia mlodego oficera w mundurze z rodztcami i rodzeristwem.

Osobq kt6ra siq ze mn4 skontaktowala, byl Krzysztof Rybczyriski, tyszanin mieszkajqcy obecnie w
Gosty,ri. Ze wzglqdu na zbieLnoil nazwisk z kapitanem, usilowal on dowiedzie6 siq, czy nie jest z
nim spokewniony. Tak trafil w sieci na Arhrra Rybczyriskiego, wnuka brata kapitana. To od niego

dowiedzial siq, 2e nie s4 spokrewnieni i od niego otrzymal unikatow4 fotografiq.
Krzysztof Rybczyfski przekazaL mi telefon do Arfi-ra Rybczyfskiego. Zadzwonllem do niego.

Potem Afiur Rybczyfski dal mi telefon do swojego ojca 83-letniego Zbigniewa Rybczyiskiego z



Krakowa, bratanta kapitana Rybczyriskiego. Poni2ej efekty obu rozm6w. DzielE siE nimi z

pafistwem, bo dzieki tym strzqpkom wspomnieri i tej jednej fotografii moZemy w koicu b1iZej

poznal bohatera K14skiego wrze3nia 1939 r. 
**x

Rodzina Rybcz5mskich pochodzila z kres6w Rzeczpospolitej. Byl to r6d herbowy iSlepowrony.
Posiadala maj4tek we wsi Rybczyrice (pomiQdzy Berdyczowema Wiruiicq), na terenie dzisirjszej

lll<rainy. - Naj starszy zapis dotyczqcy Rybczynskich na tym terenie, kt6ry udalo mi siq odna1e26,

pochodzi z koirca XVIII wieku - m6wi Artur Rybczl,nski. - Kiedy rodowa wie6 znalazla siq pod
zaborem rosyjskim, a potem najprawdopodobniej r6wnie2 na skutek powstanczych zawieruoh, w
XIX w. Rybczyfrscy wyemigrowali m.in. do Poznania i Krakowa. Kapitan Jan Rybczyiiski
pochodzil z krakowskiego odgalqzienia rodziny dodaje Artur Rybczynski.

Jan Rybczyrfski na rodzinnej fotografii
Jak twierdz4 Artur i Zbtgniew Rybczyfscy, zdjqcie ich przodk6w zostalo zrobione

najprawdopodobniej niedfugo przed wybuchem II wojny Swiatowej. Rodzina Rybczyfrskich

zapozowata w fotograficznym atelier. Jan Rybczyriski jest w mundurze, jeszcze w rtmdze

porucznika. Na pierwszym planie rodzice kapitana - Maria i Julian Rybczyriscy. !r'ida6
podobiefstwo Jana do matki. Ojciec dystyngowany,starszy pan z w4sami i br6dkq byt
inspektorem Kolei Wiedeiskiej, za cesarza Francis zka slyn4cej z punktualno6ci Z ncjt
wykonyi;vanej pracy Julian Rybczyfski mieszkatr tzy lata w Wiedniu. Na fotografii jest jeszcze

siostra kapitana - tak2e Maria i jeden z dw6ch braci - Kazimierz (tak twierdzi Artur Rybczyfski)
lub Wadyslaw (ak m6wi Zbigniew Rybczyfski).
Dfugo przypatrujq siq fotografii... Nie pasuje mi przekazany przez rodzinq temin jej wykonania -
tu2 przed wojn4. Kapitan wyglqda na nim za mlodo (w 1939 r. mial 40 lat). Poza tym kr6j ubrari

os6b pozuj qcych do zdjqcia sugeruje wcze6niejszy czas.

Postanawiam skonsultowa6 siq z Arkadiuszem Domifcem, wlaScicielem Muzeum Sl4sJ<iego

Wrze6nia 1939 r. w Tychach. Arek rozwiewa moje w4tpliwo6ci. - To zdjqcie zostalo wykonane w
latach dwudziestych XX w. Swiadczy o tym mundur Jana Rybczyfskiego. Ma na sobie oficersk4
kurtkq gabardynowqwz6r 27 (gabardyna - tkanina welniana o uko6nym splocie uZywana do

szycia mundur6w galowych oficer6w i podoficer6w zawodowych - przp.JJ). Charakterystyczne

dla tego okresu s4: wysoki kolnierz oraz dolne kieszenie ,,miechowe" - wyja6nia Arkadiusz
Dominiec dodaj4c, 2e odnalezienie zdjqcia kapitana to sensacja.

Tragedia w rodzinie kapitana

- M6j ojciec Kaztmierz, brat kapitana Rybczyfskiego, opowiadal m| Le Jan bardzo mnie lubil.
Mialem wtedy kilka lat. Kiedy do nas przychodzil, m6wi1: ,,Kaziu daj mi Zbyszka, j a p6jdq z nim
na spacer" - wspomina Zbignrew Rybczyfski. M6j rozm6wca twierdzi, 2e ta blisko66 z wujkiem
wl,nikala prawdopodobnie z faktu,2ekapttan z 1onq dhtgo nie mogli doczeka6 siE wlasnych dzieci.

Co wiadomo o najbli2szej rodzinie Jana Rybczyfskiego? O2enil siq z Mari1 (Z. Rybczyfrski nie jest

pewny imienia), kt6ra pochodzitra z rcdziny Balcer6w. Familia ta byla znana w Krakowie gl6wnie z
powodu pitrkarza Mieczyslawa Balcera. W latach miqdzywojennych gral on w Cracovii, a potem w
Wi6le, z kt6r4 zdobyl dwukrotnie mistrza Polski. W iatach 1924-1934 byl reprezentantem kraju (10

wystqp6w, 8 goli).

Jan i Maria Rybczyfscy mieli jedno dziecko - c6rkq Ewq. Jak twierdzi Zbigniew Rybczyfski,
jeszcze przed wybuchem wojny kapitan zostal wdowcem. Po Smierci Zony sam wychowywal c6rk.

Kiedy Jan zgin4l w kampanii wrze6niowej, Ewa przez kilka lat mieszkala z nami. lJkofczyla
matematykQ na Uniwersytecie Jagiellofskim, a po wyjSciu za map (takle za matematyka)

wlprowadzila sig z Krakowa do Poznania. Po mq2u nazywala siE Jaroszewska - m6wi Zbigniew
Rybczyfrski.

Syn Ewy, a wnuk kapitana Rybczyfskiego - Michal Jaroszewski byt alpinist4. Zgin$. podczas

wspinaczki w Alpach Francuskich. Wpadl do jakiejS szczehny. Jego ciala nigdy nie odnaleziono. To

byla rodzinna tragedia. Zachowala siq korespondencja mojej malrry z tamtego okresu. Zreszt4
przyjaciel Michala, zkt6rym siq wspinal, teL zginfi w g6rach - wspomina Zbigniew Rybczyriski.
Potwierdzenie informacji o tragicznej Smierci wnuka kapitana Rybczyfskiego znalazletn na



intemetowej stronie Klubu Wysokog6rskiego w Warszawie (lista zmarlych polskich wspinaLczy).

Datowana jest na 1980 r. Wzmiankq o Smierci Michala podaL teL rocznik ,,Wierchy", po6wiqlcony

g6rom (wydanie z 1981 r.).

Smier6 pod Monte Cassino

Kapitan Rybczyriski nie byl jedy'nym woj skowym w rodzinie, kt6ry oddal Zycie za woln4 Polskq. -
M6j wujek ze strony mamy - J6zef Stojewski-Rybczyriski takie walczyl w kampanii wrzefniowej.

Pochodzil z okolic Stanislawowa. Kiedy dostal siE do niewoli, moi rodzice pomogli mu uc,lec z

wigzienia gestapo na Montelupich w Krakowie. Przedostal siq na Zach6d. Walczyl u gen. Antlersa.

Zginql pod Monte Cassino m6wi Zbigniew Rybczyiski.
J6zefa Stojewskiego-Rybczyfskiego oclnajdujE w Wikipedii. Dowiadujq siq, 2e byl r6wnolal.kiem

Jana Rybczyriskiego. W 1939 r. pelnil funkcjq adiutanta dow6dcy 2. Dy';vizjonu Artylerii Konnej z

Dubna. Po przedostaniu siq na Zach6d zostal oficerem Wojska Polskiego we Francji. W stopniu

majora obj4l fimkcjq dow6dcy 5. baterii II Dl.wizjonu 1. Wileriskiego Pulku Artylerii Lelckiej.

P62niej zostal oficerem Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzte. Byl zastqpc4 dow6dcry 3.

Karpackiego Pulku Artylerii Lekkiej w stopniu majora. W trakcie bitwy o Monte Cassino petrnii

funkcjq obserwatora ar1y1eryj skiego oraz zastQpcy dow6dcy 4. batalionu Shzelc6w Karpackich,
pplk. Karola Fanslaua, a po jego Smierci 17 maja 1944 r. przej$ dow6dztwo nad jednostk4. Jerdnak

tego samego dnia takie on polegl w walkach podczas zdoblnvania wzniesienia nr 593 (G6ra

Ofiama), dowodz4c atakiem. Zostai pochowany na Polskim Cmentarzu Woj erurym na Monte
Cassino. Odznaczony m.in. ZLotymKrzy2em Orderu Virtuti Militari.
Grupa specjalna likwiduj4ca Sowiet6w

Wyjqtkow4 karlq w czasie okupacji i tu2 po niej zapisal teiz brat kapitana Rybczyfskiego -
Kazjmien, ojciec mojego rozm6wcy Zbigniewa Rybczy:iskiego. Oficjalnie byl urzqdnikiem

skarbow)'nr, Sciagal zalegte podatki. Nieoficjalnie naleiat do struktu wlr/iadowczych krakowskiej

Armii Krajowej. Po wojnie byl szefem grupy specjalnej AK, kt6ra wykonlr,vala wyroki m.in. na

funkcjonariuszach NKWD, kt6rzy mgczyli AK-owc6w - m6wi Zbigniew Rybczyfski.

- Urz4d Bezpieczedstwa oferowal du2e pieni4dze za wskazanie czlonk6w tej grupy, a1e oni nigdy
nie zostali wykyci. O tej przeszlo6ci ojca nikt nie wiedzial, nawet matka. Tata opowiedzial mi o
wszystkim dwa miesi4ce przed 6mierci4.

Kiedy umieral jeden z czlonk6w grupy specjalnej, to ci 2yj4cy zostawiali na grobie

charakterystyczne chor4giewki. W ten spos6b - nie kontaktuj4c siq - wiedzieii, i1u ich jeszczer jest.

Po pogrzebie taty, na drugi dztefi, na jego mogile byla tyiko jedna taka flaga - dodaje Z.

Rybczyfski.
Na koniec naszej prawie dwugodzinnej rozmowy umawiam siq z panem Zbigniewem na wsp6lny
rekonesans po Krakowie, Sladami kapitana Jana Rybczyfiskiego.
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