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https://www.facebook.com/nadwislocze/ i planowana limitowana wersja drukowana

historyczne

WYDARZENIA, LUDZIE I WSPOMNIENIA - LOKALNE, KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

       Szanowni Państwo. Czasopismo „Nadwisłocze” nadal formalnie zarejestrowane jako tytuł prasowy, kontynuuje 
swoją edycję w tematycznej wersji historycznej. Będzie się to odbywać kilkutorowo. Na bieżąco, poprzez zakład-
kę na stronie  http://promocja.mielec.pl/category/antykwariat-wydawnictwa/wydawnictwa/nadwislocze/   
oraz na dedykowanej stronie Facebooka: https://www.facebook.com/nadwislocze/ będą na bieżąco ukazywać 
się przesyłane przez autorów artykuły,  wspomnienia, zdjęcia, omówienia książek itp., w formie profesjonalnego 
składu komputerowy czasopisma w formacie jpg i pdf. Natomiast pod koniec 2020 lub na początku 2021 r. poza 
elektroniczną wersja pdf Historycznego „Nadwisłocza”, która bezpłatnie będzie zamieszczona w Internecie, pla-
nowane jest wydanie limitowanej wersji drukowanej. Może ją umożliwić subskrypcja oraz ewentualni reklamo-
dawcy i sponsorzy. Wszystkie formy publikacji będą miały charakter wzajemnie niekomercyjny i bezpłatny dla 
odbiorców. Przesłanie artykułu lub grafik/zdjęć oznacza zgodę na ich nieodpłatną publikację. Redakcja „Nadwi-
słocza” zapewnia natomiast bezpłatne udostępnianie wersji pdf czasopisma w Internecie, licząc na możliwą dużą 
rzeszę odbiorców. 
    Szanowni Państwo! Od 2003 r. ukazało się do tej pory 47 numerów „Nadwisłocza”. W sumie było to ok. trzy 
tysiące stron formatu A-4 różnorodnych artykułów napisanych przez wielu autorów. Do tej pory poszukiwane 
są archiwalne numery czasopisma. Wiedza o nim sięga daleko poza granice regionu mieleckiego, Podkarpa-
cia, wykraczając także poza granice Polski. Zapraszam więc do współpracy i  przesyłania artykułów na adres: 
gasiewski@interia.eu 

Dr Włodzimierz Gąsiewski
Redaktor Naczelny „Nadwisłocza”

     PS. Proszę ewentualnie o nadsyłanie artykułów wcześniej nie publikowanych. Przy artykułach które już się uka-
zały, jeśli zawierają one nowe elementy i uzupełnienia i Waszym zdaniem zasługują na dalsze propagowanie, proszę 
podawać w jakim wydawnictwie/czasopiśmie i kiedy zostały zamieszczone (także w Internecie). Można przesyłać 
informacje o wydanych książkach, ich recenzje i omówienia, a także relacje i zdjęcia ze spotkań, sesji naukowych, 
konferencji itp. Wraz z artykułami proszę ewentualnie przesyłać krótkie własne biogramy twórcze wraz ze zdjęciem.
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Godni pamięci i chwały

     Czas II wojny światowej to dla Polaków bardzo trud-
ny okres, to czas kiedy ludzie żyli w lęku i strachu przed 
nadejściem kolejnego dnia. Rok 1939 był dla polskiego 
narodu rokiem wielu klęsk. Mieszkańcy utracili domy, 
pola uprawne, a przede wszystkim swoją godność. Byli 
zmuszani do pracy w obozach. Ich wolność stała się ogra-
niczona. Podczas II wojny światowej duża liczba Ludzi 
została pozbawiona życia, w wyniku czego wiele dzieci 
stało się sierotami. Mieszkańcy narodu polskiego byli 
traktowani w bardzo okrutny sposób. Spotkało ich wiele 
nieszczęść oraz przeciwności losu. Jednak to wszystko nie 
przyczyniło się do utracenia przez nich wiary i nadziei na 
lepsze jutro. Polacy walczyli o wolność, nie poddawali się. 
Poświęcali rodziny, a nawet własne życie. Wymagało to 
od nich dużego ryzyka. Narażali siebie oraz swoich bli-
skich. Wszystko po to, aby Polska stała się wolnym naro-
dem. Okres II wojny światowej ukazał jakimi patriotami 
są Polacy, jak ważna jest dla nich ojczyzna oraz dobro jej 
mieszkańców.
     Jednym z takich bohaterów jest mój pradziadek Mie-
czysław Mazur, który przeżył ciężkie czasy II wojny świa-
towej. Wykazał się wtedy wielkim patriotyzmem, hono-
rem oraz odwagą. Urodził się on 1 stycznia 1910 roku w 
miejscowości Borki Nizińskie. Znajduję się ona obecnie 
w gminie Tuszów Narodowy. Pochodził z biednej rodziny 
małorolnej. Mieszkał w małym, jednorodzinnym domu 
wraz z rodzicami Janem i Marią oraz rodzeństwem: Ce-
cylią, Władysławem. W młodości aby finansowo pomóc 
rodzinie, zatrudnił się u bogatszych gospodarzy. W 1936 
roku w Mielcu otwarto Centralny Okręg Przemysłowy, 
produkujący uzbrojenie lotnicze. Znalazła tam zatrudnie-
nie okoliczna ludność, w tym także mój pradziadek. Od 
tamtego czasu Mielec zaczynał rozwijać się przemysłowo. 
W 1938 roku założył rodzinę z Marią Chruściel.

   Jego życie osobiste zaczęło się układać, jednak 28 sierp-
nia 1939 roku otrzymał kartę mobilizacyjną do Wojska 
Polskiego, co wpłynęło na jego życie rodzinne. Sytuacja 
międzynarodowa rodziła zagrożenie wojenne. Pradzia-
dek miał zgłosić się do punktu przydziału wojennego w 
Dębicy, skąd skierowano go na Wschód kraju, do Lwo-
wa, gdzie miał dostać się we własnym zakresie do punk-
tu zbiorczego. W tej sytuacji zastał go wybuch II wojny 
światowej. Niemcy bombardowali linie kolejowe i drogi. 
Trwały naloty na miasta i wsie. Ruch między poszczegól-
nymi miejscowościami był bardzo utrudniony. Nie dotarł 

Mieczysław Mazur 
z Borków Nizińskich

Rodzinne opowieści

Dokument wydany przez Punkt Przydziału Wojennego w 
Dębicy

Rodzinne opowieści
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Godni pamięci i chwały
do Lwowa, lecz został wcielony do 
tworzącej się w okolicach Przemyśla 
jednostki. Na skutek kilku potyczek z 
niemieckimi żołnierzami, został ran-
ny, wzięty jako jeniec wojenny do nie-
woli niemieckiej i wywieziony w głąb 
Rzeszy. Został skierowany przez wła-
dze niemieckie do pracy w fabryce 
zbrojeniowej, a potem mimo, że był 
bardzo słaby i wciąż chory, do pracy                               
u niemieckiego bauera (gospodarza 
rolnego). 
   W tym samym czasie żona Maria 
urodziła ich pierwszą córkę, Cecylię. 
Dowiedziała się, że jest jeńcem wo-
jennym i szanse na jego powrót są 
znikome. Mimo to, wysłała prośbę                       
o udzielenie przepustki. Spotkało się 
to z odmową władz niemieckich.
 Tęskniąc za domem, rodziną, dziec-
kiem, źle znosił trudne warunki nie-
woli. Był wycieńczony fizycznie, nę-
kany psychicznie i etycznie. Miejsce 
w jakim przebywał, doprowadziło 
do tego, że mając 174 cm wzrostu, 
ważył tylko 42 kg. Razem ze współ-
więźniami, tęskniąc za ojczyzną, pla-
nowali ucieczkę. Pierwsza próba nie 
powiodła się. Spadły na niego wielkie 
represje niemieckie. Jednak w tych 
trudnych warunkach, dzięki pomocy 
współwięźniów stan jego zdrowia tro-
chę się poprawił. 
     Na swojej drodze spotkał nie-
mieckiego oficera, który w tajemni-
cy przed pobratymcami, wspomagał 
polskich więźniów jedzeniem, czasem 
papierosem, czasem także udawał, że 
nie widzi jakichś ruchów czy rozmów 
więźniów (Wszystko to w obawie o 

Wśród żołnierzy Mieczysław Mazur w pełnym moderunku wydanym przez 
Punkt Przydziału Wojennego w Dębicy

Mieczysław Mazur z Borków Nizińskich
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życie swoje i swojej rodziny). Pra-
dziadek powtarzał, że „Trafiał się 
człowiek między tymi potworami”. 
Ciężka dola więzienna, dochodzące 
strzępy informacji o przebiegu wojny, 
podsycały nowe plany ucieczki. 
    Po długich przygotowaniach w 1943 
roku dostał możliwość odwiedzenia 
rodziny, zobaczenia dziecka, pomo-
dlenie się nad grobem, zmarłego w 
międzyczasie ojca. W drodze zrodziła 
się myśl, by już nigdy nie wrócić do 
niewoli. Były problemy z przejazdem 
z miasta do miasta. Głodny, ranny, 
chory, teraz już na własną rękę dotarł 
do domu rodzinnego. Minął czas po-
zwolenia na pobyt. Został poszukiwa-
ny, gdyż zaczął się ukrywać w polach, 
lasach lub w ziemiance. Obawiał się 

urzędowych patroli, poszukujących 
go, jak również i bliskich Polaków, 
żeby go nie wydali. Wycieńczony i 
głodny ukrywał się przed wszystkimi 
„państwowymi” patrolami i „życzli-
wymi” innymi osobami. Taka sytuacja 
trwała i trwała. Rodzina była bardzo 
biedna. Nie miała własnego domu. 
Mieszkała „kontem” u rodziny.  W ta-
kich okolicznościach dotrwał do koń-
ca wojny.
    Koniec wojny nie był rozwiązaniem 
jego zmartwień, ponieważ wciąż był 
poszukiwanym uciekinierem wojen-
nym. Teraz oficjalnie był poszukiwa-
ny przez polskie komisje wojskowe. 
Po dwóch latach sytuacja trochę się 
uspokoiła lecz On nadal  w niepod-
ległym państwie polskim nie czuł się 

bezpiecznie. Kolejne akty państwo-
we w późniejszych latach regulowały 
sprawę ucieczek jeńców wojennych i 
żołnierzy. Powoli stawał się prawnym 
obywatelem państwa polskiego. Pe-
wien wpływowy krewny by odwrócić 
ciągłe kontrole i zapytania o pradziad-
ka „załatwił mu meldunek w Warsza-
wie-Ochota”.                      
    Z czasem sytuacja po wojnie się 
unormowała, lecz on dalej niepokoił 
się swoim stanem prawnym. Przeżycia 
wojenne bardzo wpłynęły na jego psy-
chikę. Nigdy już nie odzyskał również 
zdrowia fizycznego. Mimo, że urodzi-
ły mu się kolejne dzieci: Władysława, 
Teresa (Moja Babcia) i Maria, pra-
dziadek nigdy nie chciał rozmawiać na 
temat wojny. Słowo „wojna” wywoły-
wało płacz, machał rękoma ze sprze-
ciwem, wręcz odchodził od grupy na 
ubocze. Bardzo to przeżywał. Wywar-
ło  to u niego bolesne wspomnienia.
    W różny, dorywczy sposób zara-
biał na utrzymanie rodziny. Był bar-
dzo wierzący, „do bólu uczciwy” i być 
może dlatego, mimo ciężkiej pracy 
i trudów, rodzina jego była zawsze 
biedna. Pradziadek z czasem podjął 
pracę w Miejskim Zarządzie Budyn-
ków Mieszkalnych – Mielec, jako se-
zonowy palacz w miejskiej kotłowni 
węglowej. Natomiast w okresie letnim 
ciężko pracował przy gromadzeniu 
węgla do kotłowni i konserwacji urzą-
dzeń. Jego rodzina wciąż żyła ubogo. 
Pradziadek pragnął, by jego dzieciom 
było lepiej niż jemu, dlatego pragnął, 
by córki osiągnęły wyższy status spo-
łeczny. 

Kenkarta, niemiecka Karta Rozpoznawcza Mieczysława Mazura

Godni pamięci i chwały Rodzinne opowieści
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    Nadszedł czas naprawiania stosun-
ków polsko-niemieckich. Do pradzia-
dzia zgłosiło się w tym czasie dwóch 
mężczyzn - kolegów z czasów wojny, 
którzy kompletowali sobie dokumen-
ty do uzyskania płatności z Fundacji 
Polsko – Niemieckiej „Pojednanie” 
z prośbą poświadczenia pewnych 
wspólnych okresów. „Pamiętam nie-
które fragmenty ich wspomnień i 
rozmów –Mietek, jest możliwość, 
by za to co wspólnie przeżyliśmy, za 
nasze zdrowie   i poświęcenie, otrzy-
mać jakąś finansową rekompensatę. 
Ty podpisz nam jako świadek pewne 
dokumenty, my poświadczymy Tobie 
i tym sposobem wynagrodzimy sobie i 
naszym rodzinom te „okrutne czasy”. 
Widziałam jak wspominali te chwile, 
jakie ogarnęło ich wzruszenie, a łzy 
tych mężczyzn potęgowały ich stan 

psychiczny. Tato te ich „jakieś papie-
ry” podpisał i odpowiedział: Wam po-
świadczam zgodnie z prawdą i uczci-
wością. Życzę owocnego załatwienia 
sprawy, lecz ja tylko Panu Bogu dzię-
kuję za życie, za to, że wróciłem do 
swoich bliskich. Cieszę się dziś swoją 
rodziną, a o tamtych czasach pragnę 
zapomnieć. Jeszcze dziś widzę ojca, 
który mocno się rozpłakał, odszedł 
od nich i długo nie mógł poradzić                        
sobie z tą chwilą… 
     Potem mówił do rodziny: Nie py-
tajcie mnie więcej o wojnę, o przeży-
cia z nią związane. Chcę na zawsze 
zamknąć tamten rozdział.” – Opo-
wiedziała Teresa Cygan (córka pra-
dziadka Mieczysława, a moja babcia). 
Wciąż jednak mimo pokoju i spokoju 
bał się, że nie ma unormowanej sy-
tuacji po ucieczce z niewoli. Obawa 
pozostała do końca jego życia. Pod-
czas poprawienia się warunków w 
Polsce, wiódł spokojne życie wraz 
ze swoją rodziną. Zmarł 30 września 
1978 roku. Pradziadek był prawdzi-
wym patriotą, który wiele poświęcił 
dla swojego narodu. Jestem dumny i 
szczęśliwy, że mogłem poznać histo-
rię mojego pradziadka. Mam nadzie-
ję, że zawsze pozostanie w pamięci 
mojej rodziny. 

Opracował: Tomasz Dydo                             
Borki Nizińskie, 05.06.2018 r.

Źródła: 
Historie opowiadane przez córkę 
pradziadka,
Kroniki rodzinne,
Opowieści bliskich,
Albumy rodzinne.

Zdjęcie Mieczysława Mazura  z charakterystycznym „P” na ubraniu, oznacza-
jącym Polaków i wiadomość do żony na odwrocie

Godni pamięci i chwałyMieczysław Mazur z Borków Nizińskich
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