
BIULETYN BIBLIOTEKI JAGIELLO�SKIEJ

R. LXII 2012

1 Wspomnienia dotycz!ce wst!pienia do skautingu Marta "nie#y$ska spisa%a w roku 1965. Znajduj! si& 
one w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (sygn. MHK 2338/Hba), a zosta%y opublikowane w ksi!#ce 
M a r i i  I r e n y  M i l e s k i e j, Materia�y do historii krakowskiego harcerstwa �e�skiego w latach 1911�

�1939, wst&p, opracowanie i redakcja Janusz Wojtycza, Kraków 2003, s. 21�22, na s. 305 fotografia autorki 
w mundurze skautki.

2 Niestety materia%y te zagin&%y.

PAMI'TNIK  Z  ROKU  1914  SKAUTKI  MARTY  PAJ*KÓWNY

Opracowa%a Ewa "nie#y$ska-Stolot

Marta z Paj!ków "nie#y$ska (1900�1977) by%a córk! Cecylii z Cerchów i Tadeusza 
Paj!ka. Urodzi%a si& jako poddana austriacka w Bernie morawskim (Brno, Czechy), gdzie 
jej rodzice mieszkali mi&dzy rokiem 1899 a 1901, sk!d powrócili do Krakowa. Przez ca%e 
doros%e #ycie pracowa%a w Powszechnej Kasie Oszcz&dno+ci, najpierw w Krakowie, na-
st&pnie w :odzi i od roku 1956 powtórnie w Krakowie, gdzie zmar%a.

Autorka w wieku lat czternastu wst!pi%a do X dru#yny skautowskiej przy Szkole 
Wydzia%owej im. Adama Mickiewicza na ul. Studenckiej i 3 maja 1914 z%o#y%a przyrze-
czenie skautowskie. Po wybuchu I wojny +wiatowej, w sierpniu skautki zosta%y powo%a-
ne do �s%u#by obywatelskiej�, która mie+ci%a si& w siedzibie Towarzystwa Gimnastycz-
nego �Sokó%� przy ul. Wolskiej (obecnie Pi%sudskiego 27). Uko$czy%a kurs sanitarny i zo-
sta%a przydzielona do apteki �Soko%a�, w dawnej lecznicy dr. Kupczyka (ul. Szujskiego 7). 
Skautki zbiera%y po sklepach dary na rzecz Dru#yn Bartoszowych i Zwi!zków Strzelec-
kich, szy%y pokrowce, robi%y opatrunki i r&kawiczki (mitynki) oraz rozdawa%y medalio-
niki id!cym na front #o%nierzom. Dzia%alno+; skautingu trwa%a do wrze+nia 1914, potem 
w obawie przed zbli#aj!cymi si& wojskami rosyjskimi kazano j! zawiesi;, a nawet znisz-
czy; mundury skautowskie1.

Marta Paj!kówna zacz&%a pisa; pami&tnik na nieliniowanych i niekratkowanych 
kartkach zeszytu 40-kartkowego o wymiarach 20×16,5 cm. Pocz!tkowych 12 kart zo-
sta%o wyci&tych przez sam! autork& oko%o roku 1962 i przekazanych wraz z legitymacj! 
skautowsk! Jadwidze z Paj!ków Kordylewskiej, która zbiera%a materia%y do tworz!cego 
si& Muzeum Harcerstwa2. Z pierwotnego zasobu pierwszej po%owy zeszytu zachowa%o 
si& 7 kartek. Po pierwszej karcie pierwszej po%owy zachowanego zasobu kart (na karcie 
kolejnej 13.) +lad po usuni&tej jednej karcie. Zosta%a ona wyci&ta przed wpisaniem tek-
stu, poniewa# najwyra<niej nie ma w nim ewentualnych braków. Spo+ród drugiej po%o-
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wy zasobu kart zeszytu zachowa�o si� kart 9 (ostatnia bez tekstu). Dalszych 11 kart wy-

ci�to.

Swój pami�tnik czternastolatka spisa�a o�ówkiem. Jedyna notatka zapisana atra-

mentem dotyczy 23 marca 1915 roku. W tek�cie znajduje si� du�o b��dów ortograficz-

nych, s� wyrazy zapisane fonetycznie, jest sporo skre�le&. Mimo �e w tytule umieszczo-

ny jest rok 1914, pami�tnik obejmuje okres od 16 listopada 1914 do 5 maja 1915 roku. 

Pierwotnie notatki rozpoczyna�y si� od dnia 20 kwietnia 1914 i zamiarem autorki by�o 

spisywanie jej prze�y� w skautingu, ale przeszkodzi� temu wybuch I wojny �wiatowej, 

a obl��enie twierdzy Kraków przez �Moskali� sta�o si� g�ównym tematem memuaru. 

Ogólnie ok�adka zeszytu, a szczególnie w cz��ci grzbietowej, jest mocno zniszczona. 

Na ok�adce górnej w�a�cicielka, a zarazem autorka, naklei�a bia�� etykietka zawieraj�ca 

tytu�, powy�ej niej narysowa�a o�ówkiem or�a polskiego w koronie. W tek�cie znajduj� 

si� tak�e inne odr�czne rysunki3.

Marta Paj�kówna w mundurze skautowskim. Mieszkanie na ul. Retoryka 5 w Krakowie 

� ok. 1914 roku. Fot. Tadeusz Paj�k

3 W Oddziale R�kopisów Biblioteki Jagiello&skiej pami�tnik ma obecnie sygnatur� Przyb. 331/11.
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Rodzina Paj!ków, z"o#ona z czterech córek i syna, mieszka"a w roku 1914 na ul. Re-
toryka 5 i nie by"a ewakuowana4 z Krakowa, chocia# Towarzystwo Wzajemnych Ubez-
piecze$ �Florianka�, w którym pracowa" Tadeusz Paj!k, musia"o opu%ci& miasto. Tade-
usz Paj!k nie zosta" powo"any do wojska i wraz z najstarsz! córk! Mart! pomaga" przy-
wo#onym z frontu rannym #o"nierzom.

Marta z matk! i m"odszym rodze$stwem, jak wielu krakowian, w�drowa"a po mie-
%cie, ogl!daj!c �teatr wojny�. Czyta"a �Czas�, który wr�cz zach�ca" do takich spacerów, 
i spisywa"a w"asne obserwacje. Uczestniczy"a tak#e w wieczorze z okazji (wi�ta 3 Maja 
w Teatrze Miejskim [Starym].

***

Dzie$ 16 listopada5 [1914 roku]

Oko"o po"udnia d[nia] 16 listopada us"yszeli%my oddalone g"osy armat. Niektóre 
osoby stoj! na ulicy i przys"uchuj! si�, sk!d one dochodz!. Niektórym wi�cej trwo#li-
wym zdaje si�, #e to ju# Kraków oblegaj! Moskale, dopiero na drugi dzie$ dowiadujemy 
si� z gazety �Czasu�, #e to tocz! si� walki trzy mile od Krakowa6.

Czwartek, dnia 19 listopada [1914 roku]

Tego dnia wyszli%my do miasta, nie bardzo tu du#y ruch, gdy# wi�ksza po"owa[)] 
ludno%ci zosta"a �wyewakuowana�. Obchodzimy Sukiennice naoko"o, spotykamy tu hon-
weda w�gierskiego z twarz! mizern!, który kr�ci papierosa. Wracaj!c z powrotem ulic! 
Floria$sk!, widzimy z daleka kilkana%cie osób, które si� na co% patrz!. Idziemy wi�c na 
ulic� (w. Tomasza, wtem poczuli%my zapach dziegciu7, po którym poznali%my, #e tu 
musz! prowadzi& je$ców rosyjskich. Przybli#amy si� i rzeczywi%cie poznajemy mundu-
ry rosyjskie koloru ziemi pomieszanej z glin!. Mi�dzy tymi je$cami wida& takie twarze 

4 �Czas� 1914, nr 549, 8 XI, Nadzwyczajne wydanie: �Obwieszczenie o ewakuacji Krakowa z twier-
dzy�; ludno%& pozosta"! w mie%cie obowi!zuje posiadanie zapasów #ywno%ci. �Czas� 1914, nr 560, 14 XI, 
wydanie poranne: �Ostatnie wydalenia z Krakowa�. �Czas� 1914, nr 561, 14 XI, wydanie wieczorne: �Przed 
zamkni�ciem twierdzy�. Jan D!browski 15 XI 1914 roku zanotowa": �Z miasta wydalaj! wszystkich nie ma-
j!cych zapasów na 3 miesi!ce� +zob. Dziennik 1914�1918, wst�p i aneks J. Z d r a d a, przygotowanie tekstu 
i przypisy J. Z d r a d a, E. D � b r o w s k a, Kraków 1977, s. 46).

5 W opracowaniu zachowano pisowni�, zwroty j�zykowe, wprowadzaj�c interpunkcj�.
6 �Czas� 1914, nr 564, Nadzwyczajne wydanie: �mo�liwo�� zamkni�cia twierdzy Kraków�. �Czas� 1914, 

nr 568, 19 XI, wydanie poranne: �Bitwa pod Krakowem�. Dopiero 28 XI 1914 roku �Czas� (nr 589), wyda-

nie wieczorne, potwierdza, �e 16 XI �[�] rozpocz��a si� na pó�noc od Krakowa nowa ofensywa Rosjan�. 

W dniach 9�XI 1914 Rosjanie wykonuj� manewr z Wolbromia w kierunku Krakowa. Pocz�tek bitwy w re-

gionie na pn. od Krakowa w dniach 16�25 XI 1914 roku; 3. armia rosyjska, operuj�ca na pd. od Wis�y zdo-

�a�a podej�� na przedpola Krakowa od strony pd.-wsch., osi�gaj�c lini� Wieliczka�Dobczyce (M. Z g ó r-

n i a k, 1914�1918. Studia i szkice z dziejów I wojny �wiatowej, Kraków 1987, s. 135, 139).
7 Moskale maj� buty posmarowane dziegciem (przyp. autorki).
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mongolsko zbójeckie, ale te! mo!na pozna" Polaków8. Ci wszyscy maj# twarze do$" 
weso%e, gdy! ju! nie pójd# drugi raz w pole. A teraz musz& sobie zapisa", jak oni wygl#-
dali. Byli ubrani w p%aszcze koloru gliniastego z czerwonymi wy%ogami, czapki do$" ni-
skie, prawie bez daszków, niektórzy z brodami d%ugimi, oczy do$" sko$nie patrz#ce �zbó-
jecko�, na szyjach pookr&cane maj# szale, na plecach torby formy chlebaków, bez kara-
binów.

Jak prowadzili ich ko%o placu Szczepa'skiego, przekupki, które tam maj# stragany, 
wynosz# im jab%ka, bu%ki, papierosy, za które Moskale �chararzo�[(], t[o] z[naczy] dzi&-
kuj&9. Skr&caj# na ul. Dunajewskiego i na Karmelick#, do kazarni [koszar]10. A my wra-
camy do domu.

)roda, dnia 25 listopada 1914 [roku]

Dzisiaj jest dzie' pogodny, cho" mro*ny. S%ycha" o wiele g%o$niej strza%y ni! w ka!-
dy inny dzie'11. Idziemy wi&c na Salwatora[(]. Tutaj spotykamy kilkana$cie osób. Naraz 
widzimy od strony Królestwa Polskiego ognie, tu wida" szrapnel, który leci, leci, naraz 
ustaje i p&ka. Znów wida" kule, które przeszywaj# powietrze jak b%yskawica, naraz strza-
%y cichn#, i my wracamy do domu12.

Sobota, dnia 28 listopada [1914 roku]

Dzisiaj, poniewa! jest dzie' do$" pogodny, idziemy na przechadzk& popo%udniu, 
poniewa! jest ju! do$" ciemno, wi&c nie idziemy ju! na B%onia, ale zamierzamy i$" do 
miasta. Wtem s%yszymy turkot wozów, dochodzimy bli!ej, poznajemy !o%nierzy austria-
ckich na koniach, wozy z amunicj#, kuchnie polowe i furgony, ale armat nie widzimy. 
Chcemy przej$" na drug# stron&, ale si& nie da. Idziemy wi&c ko%o nich Alej# Krasi'skie-
go. Id# tu ko%o wozów !o%nierze, którzy wygl#daj# okropnie, zab%oceni, w brudnych mun-

8 �Czas� 1914, nr 568, 18 XI, wydanie poranne: �500 Rosjan wzi&tych do niewoli�. �Czas� 1914, nr 570, 
19 XI, Nadzwyczajne wydanie: �Je'cy rosyjscy w Krakowie�; w$ród je'ców wielu Polaków. �Czas� 1914, 
nr 571, 19 XI, wydanie wieczorne: �3000 je'ców rosyjskich�. �Czas� 1914, nr 688, 23 XII, wydanie poran-
ne podaje, !e w$ród 1600 je'ców rosyjskich oko%o 400 stanowili Polacy. O je'cach rosyjskich 19 XI 1914 
wspomina tak!e J. D # b r o w s k i +dz. cyt., s. 47/.

9 Charaszo po rosyjsku: dobrze.
10 �Czas� 1914, nr 647, 28 XII, wydanie wieczorne podaje, !e je'cy rosyjscy umieszczani s# w kosza-

rach piechoty im. cesarza Franciszka Józefa przy ul. Rajskiej.
11 �Czas� 1914, nr 576, 21 XI, wydanie poranne: �Bitwa pod Krakowem�. �Czas� 1914, nr 581, 24 XI, 

wydanie wieczorne: �Bitwa pod Krakowem [�] silna kanonada od strony pó%nocnej�. �Czas� 1914, nr 583, 
25 XI, wydanie wieczorne: �[�] huk armat oddali% si& [�]�.

12 �Czas� 1914, nr 571, 19 XI, wydanie wieczorne: �Dzisiaj od rana s%ycha" huk armat i karabinów ma-
szynowych. Podobno wczoraj z kopca Ko$ciuszki by%o wida" za granic# Królestwa Polskiego p&kaj#ce szrap-
nele�. �Czas� 1914, nr 575, 21 XI, wydanie wieczorne: �Wiele osób [�] wybra%o si& dzisiaj rano na drog& 
wiod#c# ze wzgórza Salwatora ku Mogile Ko$ciuszki [...]�. �Czas� 1914, nr 579, 23 XI, wydanie wieczorne: 
�Wczoraj [�] spieszy%o du!o ludno$ci na wzgórze Salwatora [�]�.



117

durach, zaro�ni�ci, z d�ugimi w�osami, id� ko�o kuchni, w których gotuje si� kolacja, 
i ko�o wozów z �ywno�ci�.

I konie lepiej od ludzi nie wygl�daj�, okropnie wychodzenie, z �bami pospuszcza-
nymi. Ten ca�y pochód ci�gn�� si� blisko pó�godziny13. Wreszcie, gdy ju� wszyscy prze-
ci�gn�li, przeszli�my na most na Wi�le, ko�o D�bnik. Tu brzegi Wis�y s� o�wietlone lam-
pami gazowymi, a na mo�cie chodzi warta. Przez most przeci�gaj� wozy z wojskowymi. 
Stamt�d skr�cili�my na Zwierzynieck� i na Franciszka�sk�. Tutaj znowu spotkali�my 
furgony, ale ich by�o (o ile dobrze narachowa�am) 49 do 50 wozów, z nimi �o�nierze pro-
wadzili bardzo du�o krów, które mia�y na szyjach koce pozawieszane. I ten pochód ci�-
gn�� si� do�' d�ugo. Przychodzimy na Rynek i tu stoi masa �o�nierzy, i fur. Tu wida', jak 
rozpalaj� ognisko pod kuchni�, tam znowu oficera p�dz�cego na koniu, widocznie wy-
daj�cego rozkazy, �o�nierze zg�odzeni i zzi�bni�ci, kupuj� gor�ce kasztany. Wychodzi-
my z Rynku na ulice, tu dosy' osób si� spotyka, od czasu do czasu mignie si� niebieski 
mundur i konfederatka, to Legionista. Smutno teraz w Krakowie, gdy� prawie wszyscy 
Legioni�ci wyjechali14.

Wreszcie dostajemy si� na ulic� Wolsk�. I tu znowu ci�gnie si� taki sam pochód, 
tylko z t� ró�nic�, �e wida' konie objuczone karabinami maszynowymi. [I]dzi[e]my tak 
Wolsk� i skr�camy na Retoryka, gdzie mieszkamy, tu spotykamy kompanie �o�nierzy 
wchodz�cych do s�siedniej kamienicy. Z tyloma wra�eniami dostajemy si� do domu.

Niedziela, dnia 29 XI 1914 r[oku]

Chc�c si� dosta' do ko�cio�a *w. Marka, musieli�my przechodzi' przez Rynek, 
a by�a to godzina ko�o 10tej z rana, prawie w �aden sposób nie mo�na przej�', bo tyle 
wojska stoi. Wida' tu nie tylko �o�nierzy austriackich, ale i pruskich. Ci ostatni wygl�-
daj� lepiej, gdy� s� lepiej od�ywieni. Przygl�daj� si� zabytkom Krakowa. Ale s�ysza�am, 
tu jest bardzo du�o Poznaniaków (oczywi�cie Polaków). Przechodz�c ko�o Sukiennic, to 
widzimy �o�nierza pruskiego, widocznie Polaka, gdy� kilka osób otoczy�o go ko�em, 
a on im co� rozprawia, tam znowu przy wozie, pod drzewem, stoi �o�nierz austriacki, 
a �o�nierze pruscy otoczyli go ko�em, prawdopodobnie s�uchaj� jak15 im rozprawia o po-
tyczkach i walkach.

Z wielkim trudem dostali�my si� na S�awkowsk� i tutaj jest ruch do�' du�y, gdy� 
tu w Saskim Hotelu jest g�ówna kwatera. Przy bramie stoi 2 �o�nierzy z nabitymi bagne-
tami, a w ka�dej kamienicy naprzeciw Hotelu, w bramie stoi z policji. W tych domach 
musz� by' pospuszczane story dzie� i noc. Po sko�czonym nabo�e�stwie wracamy do 
domu. Po po�udniu idziemy na ul. D�ug�. Po drodze spotykamy konnych �o�nierzy pio-

13 Opis dotyczy przerzucenia przez Kraków 2 korpusów 4. armii austriacko-w�gierskiej na front Wie-
liczka�Mszana Dolna, po zako�czeniu obrony twierdzy 25 XI (zob. J. C i a � o w i c z, Fortyfikacje na zie-

miach polskich w czasie pierwszej wojny �wiatowej, �Studia i Materia�y do Historii Wojskowo�ci� 12, 1966, 
cz. 1, s. 265). +o�nierze brali udzia� w bitwie od 16 do 25 XI, st�d ich tragiczny wygl�d.

14 �Czas� 1914, nr 19 XI, wydanie poranne: �Wyjazd III kompanii wiede�skiej Legionów polskich�.
15 W oryginale jeden wyraz: s�uchajak.
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nierów, którzy odchodz! na plac boju. Maj! oni do"# weso$e twarze, a oficer jad!cy na 

przedzie na koniu obraca si% do nich i u"miecha. Na Rynku spotkali"my Legionist%, któ-

remu dali"my par% mitinek16.

Jeste"my na ulicy D$ugiej, w domu Buniusi17, wtem s$yszymy g$o"ny turkot, tak &e 

si% szyby trz%s!. Wychodzimy wi%c do okien i rozpoznajemy samochody, na których 

znajduj! si% armaty, ale pookrywane. O godzinie 8mej wracamy do domu. Mamusia ze 

siostrami18 jedzie tramwajem, a ja z Tatusiem19 i bratem20 idziemy piechot!. Przechodz!c 

przez Rynek, spostrzegamy tych samych &o$nierzy, co rano, obozuj!cych, wida# tu &o$-

nierzy siedz!cych ko$o koni przy ogniskach i grzej!cych si%. Na Rynku teraz jest je-

szcze ciemniej, gdy& lampy wszystkie nie "wiec!. Na ulicach te& ciemno, tak wchodzi-

my w ulic% Wolsk!, ale poniewa& mamusia tramwajem nie przyjecha$a, musieli"my si% 

wraca#. Wtem na rogu spotykamy mamusi%, która ze siostrami musia$a wraca# od Ryn-

ku piechot! dlatego, bo tramwaj tylko do godz. 9 chodzi.

Poniedzia$ek, dnia 30 XI 1914 [roku]

Id!c do miasta z Mamusi!, na Wolskiej spotykamy &o$nierzy pionierów wyrusza-

j!cych na wojn%. Gdy przysz$y"my na Rynek, us$ysza$y"my strza$y armatnie, które by$o 

s$ycha# bardzo g$o"no21. Idziemy ko$o Ma$ego Rynku, widzimy &o$nierzy nios!cych 

kuferki na plecach. Domy"lamy si%, &e musz! gdzie" wyje&d&a#. Przechodzimy ko$o 

domu dla ubogich im. Ks. Skargi, który znajduje si% obok Ma$ego Rynku, przygl!damy 

si% mu, naraz spostrzegam na dachu wywieszon! chor!giewk% bia$! z dwoma niebie-

skimi pasami22, na Sukiennicach, na Ratuszu te same chor!giewki, wi%c domy"lamy si%, 

&e to musz! by# dla ochrony zabytków, aby w nie, w razie obl%&enia, nieprzyjaciel nie 

strzela$23.

Za�atwi�y"my sprawunki, wróci�y"my do domu.

16 R%kawiczki (bez palców), które wyrabia�y skautki.
17 Leokadia z Burdzi�skich Cerchowa (1838�1917), �ona Maksymiliana Cercha, artysty malarza, za-

mieszka�a przy ul. D�ugiej 37.
18 Cecylia z Cerchów Paj�kowa (1976�1959), córki: Maria [Majerska 1901�1971], Cecylia [1901�1972], 

Ewa [Isakowicz 1906�2007].
19 Tadeusz Paj�k (1875�1943) naczelnik Towarzystwa Wzajemnych Ubezpiecze� �Florianka� w Kra-

kowie.
20 Adam Paj�k Lenczowski (1904�1975), muzyk, kompozytor, fraszkopisarz.
21 �Czas� 1914, nr 589, 28 XI, wydanie wieczorne: �Walki pod Krakowem�.
22 W tek"cie rysunek chor�giewki bia�ej z dwoma niebieskimi, pionowymi pasami wykonany przez au-

tork%.
23 �Czas� 1914, nr 575, 21 XI, wydanie wieczorne: �Kronika. Stra� nad zabytkami z powodu zbli�aj�-

cego si% zamkni%cia twierdzy [�] utworzy� si% z inicjatywy pp. artystów malarzy Fabija�skiego i Turka ko-
mitet ochrony zabytków sztuki [�]. Po my"li konwencji haskiej wywieszone b%d� na budowlach zabytko-
wych bia�e chor�giewki z dwoma pionowymi niebieskimi belkami [�]�. Zob. J. D � b r o w s k i, dz. cyt., 
s. 188, przyp. 134: Stra� Zabytków zaprzysi%�ono 29 XI 1914 roku, liczy�a 150 osób, którymi kierowa� Sta-
nis�aw Tomkowicz. W"ród cz�onków by� Jan D�browski.
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Po obiedzie us!yszeli"my tyro#enie[$], po którym poznali"my aeroplan24. Ubrali-
"my si% pr%dko, wychodzimy na B!onia, #eby zobaczy&, jak b%dzie powraca&; b%d'c ju# 
na pocz'tku B!o(, widzimy z daleka mas% czarn', przybli#amy si% i widzimy kilkana-
"cie fur, kilka osób i samochodów. Mi%dzy niemi widzimy aeroplan, który #o!nierze wy-
wo#' na umy"lnym wózku. Nie stoimy ju# d!u#ej, lecz idziemy dalej i schodzimy na 
deptak. Dochodzimy do werku25. Tutaj werk dobudowuj', mamy ju# odchodzi& z po-
wrotem, wtem spostrzegamy jakiego" cz!owieka w czapce granatowej, kszta!tu rosyj-
skiego i w trykocie czarnym, który si% nam wydaje podejrzanym, gdy# ci'gle si% werko-
wi przypatrywa!. Ale poniewa# jest ciemno, wi%c zaczynamy zawraca& ku domowi, nie 
spotykaj'c po drodze nic nadzwyczajnego, oprócz huku armat.

Wtorek, dnia 1 XII 1914 [roku]

Dzi" od samego rana s!ycha& ci'g!e strza!y od strony wschodniej. Mówi', w mie-
"cie ludzie sobie opowiadaj', #e podobno Moskale s' w Wieliczce i #e tam toczy si% 
straszna bitwa26. Po po!udniu idziemy na przechadzk% na Salwator, pod Kopiec Ko"-
ciuszki, sk'd, jak si% bli#ej bij' i je#eli mg!y nie ma, wida& ognie. Po drodze nie spoty-
kamy ju# furgonów.

Na Salwatorze nic nie wida&, gdy# jest mg!a. Tylko s!ycha& od czasu do czasu huk 
armat od strony wschodniej.

)roda, dnia 2 XII 1914 r[oku]

Ca!' noc hucza!y tak armaty, #e ma!o co mo#na by!o spa&27. W po!udnie s!ycha& je 
wi%cej, tak #e a# szyby w oknach d*wi%cza!y. Jeste"my na deptaku ko!o B!oni i s!yszy-
my huk od strony wschodniej, pó!nocnej i po!udniowej. Jeste"my na B!oniach i wraca-
my do domu, w!a"nie ksi%#yc zaszed! za chmury i ledwo mog!y"my zobaczy& na zegar-
ku, #e by!a godz. 5[pi'ta]. Wtem us!yszeli"my straszny huk od strony pó!n.-wschód, a po 
nim okropna strzelanina, o ile brat ze siostr' rachowali, to s!ycha& by!o 38 razy.

Czwartek, dnia 3 XII 1914 r[oku]

Dzisiaj w nocy s!ycha& by!o strza!y, ale ju# cichsze, teraz o godz. kwadrans na 8 
[ósm'] rano troch% g!o"niej, a prawie ko!o 8mej ucich!y. W po!udnie, tj. ko!o wpó! do 
12tej, da!y si% s!ycha& g!o"niej, a teraz po po!udniu troszk% ucich!y. W mie"cie opowia-

24 �Czas� 1914, nr 559, 13 XI, wydanie wieczorne: �Aeroplany nad Krakowem�. �Czas� 1914, nr 21 XI, 
wydanie wieczorne: �Po po!udniu dwa aeroplany kr'#y!y nad Krakowem�.

25 Fort piechoty rdzenia 4 �B!onia� +Cichy K'cik/, róg ul. Piastowskiej i Mydlnickiej, powsta! oko!o 
roku 1908.

26 3. armia rosyjska naciera!a na Kraków trzema korpusami w rejonie Bochni i My"lenic. Zob. J. C i a-
! o w i c z, dz. cyt., s. 265.

27 2 XII 1914 roku pocz'tek kontrofensywy austriackiej +M. Z g ó r n i a k, dz. cyt., s. 139/. J. D ' b r o w-
s k i +dz. cyt., s. 48/ podaje 4 XII 1914 roku: �Od trzech tygodni blisko s!ycha& w Krakowie huk armat�.



120

dano, �e podobno si� bij� w Krzes�awicach, które s� ko�o Bie�czyc, przed pierwszym 
rejonem fortecznym28.

Po po�udniu idziemy na most na Wi�le, a stamt�d na koniec D�bnik ro�nymi zau�-
kami i uliczkami. Na jednej z uliczek spotykamy 2ch wojskowych na koniach, a za nimi 
parami ma�e konie, które prowadz� ch�opi. Oprócz nich nie spotykamy nic ciekawego. 
Wi�c wracamy do domu.

Pi�tek, dnia 4 XII 1914 r[oku]

Dzisiaj rano nie s�ycha! zupe�nie strza�ów.

Oko�o godziny jedenastej zacz��a si� znowu strzelanina29, któr� s�ycha! jak dnia 

poprzedniego. Po po�udniu wychodzimy na deptak, po drodze spotykamy wujcia30, któ-

ry nam opowiada, �e �wczoraj z aeroplanu31 rosyjskiego zrzucono bomb� na ul. Jasn�, 

ale ta niewielk� szkod� zrobi�a, bo tylko dach jednej kamienicy zerwa�a�. Idziemy przez 

deptak, naraz s�yszymy bardzo blisko strza�y, ni to armatnie ni karabinowe, które si� 

odezwa�y 4 razy. Wracaj�c z powrotem, zobaczyli�my �wiat�o, które jakby wybuch�o, 

naraz ono znik�o, nie s�ycha! by�o ani huku.

Sobota, dnia 5 XII 1914 r[oku]

Dzisiaj ca�y dzie� kanonada32. Po po�udniu idziemy na Salwator, chc�c s�ysze! huk 

i ognie, ale poniewa� jest mg�a, wi�c nic nie widzimy, nawet bardzo g�o�nych strza�ów 

nie s�ycha!. Wracamy z powrotem. Prawda" rano opowiadali nam, �e znów �z rosyjskie-

go aeroplanu zrzucono bomb� na koszary na Rakowicach33, ale to zamiast w koszary tra-

fi�a w ch�opa, który tamt�dy przeje�d�a� i rozszarpa�a ch�opa, wóz i konia�. Siedzimy 

w domu i ci�gle s�yszymy strza�y, które s�ycha! bardzo g�o�no.

Niedziela, dnia 6 XII 1914 r[oku]

Dzisiaj ca�� noc tak strasznie strzelali, �e a� szyby w oknach d#wi�cza�y, nie daj� 

spokoju34. Teraz rano ju� strza�y s� ciche. Idziemy do Katedry na Wawel, na nabo�e�-

28 �Czas� 1914, nr 641, 24 XII, wydanie wieczorne: �Wkrótce [�] jubileusz kilkutygodniowego huku 

armat w Krakowie. To Krzes�awice�. Fort artyleryjski 49 �Krzes�awice� (Nowa Huta, Osiedla Na Stoku, 

ul. Architektów). 
29 Pocz�tek bitwy pod Limanow� i $apanowem 4�13 XII 1914 roku. Zob. J. C i a � o w i c z, dz. cyt., 

s. 265).
30 Stanis�aw Cercha (1867�1919) artysta malarz, historyk sztuki, entograf.
31 �Czas� odnotowuje kilkakrotnie pojawienie si� �aeroplanów�, ale austriackich (Nr 559, 576, 579).
32 5 XII 1914 21 korpus rosyjski 3. armii podszed� do twierdzy na odcinku Bie�anów � Bogucice i ostrze-

la� fort Rajsko. Zob. J. C i a � o w i c z, dz. cyt., s. 266.
33 Koszary artylerii im. Leopolda Salwatora 1903�1908. J. D � b r o w s k i (dz. cyt., s. 51) pisze, �e nad 

Krakowem nie by�o �aeroplanów� rosyjskich.
34 6 XII 1914 roku gen. Kruk zarz�dzi� wypad za�ogi twierdzy na Bie�anów. Atak rozpocz�� si� o �wicie 

pod os�on� fortów, przy wsparciu artylerii z dzia� z fortów Prokocim � Piaski � Kosocice � Rajsko wzgórza
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stwo. Naraz podczas Podniesienia zaczynaj! armaty hucze" tak, #e szyby si$ zatrz$s%y. 
Po nabo#e&stwie, które trwa%o pó%torej godziny, wyszli'my na podwórze, tutaj bardzo 
g%o'no s%ycha" strza%y, pó(niej wróci%y'my do domu. Teraz, tj. po 2giej godz., ucich%y 
troch$ strza%y. Teraz, tj. wieczór, ju# strza%ów nie s%ycha".

Poniedzia%ek, dnia 7 XII 1914 r[oku]

Nie by%o dzisiaj ca%y dzie& s%ycha" strza%ów.

Wtorek, dnia 8 XII 1914 r[oku]

Dzisiaj jest 'wi$to Matki Boskiej, s%ycha" bardzo ciche strza%y. Wieczór, gdy wy-
szli'my do miasta, na Rynku spotkali'my kawaleri$ w$giersk!35.

)roda, dnia 9. 12. 1914 r[oku]

Od samego rana s%ycha" znowu strza%y, mówiono nam, #e podobno Moskali odp$-
dzono od Krakowa, ale #e si$ wkopali ko%o Mogi%y i austriackie wojsko do nich strzela. 
Podobno Moskale obiecuj!, #e za 3 dni b$d$ w Krakowie, ale czy si$ to uda im to, nie 
wiem36.

Gdy czekali'my na tramwaj w Rynku, przyszed% do nas jaki' #o%nierz, który przy-
jecha% z furgonem, przywita% si$ z nami po w$giersku, a po niemiecku pyta% si$ mamusi, 
czy umi[e] po niemiecku. Poniewa# mamusia do'" dobrze wie [mówi], zacz$li rozma-
wia". Opowiada% nam, #e jest z Buda-Pesztu i #e tam zostawi% dzieci37. S%u#y on w woj-
sku austriackim przy furgonach. Dzisiaj w%a'nie przyjecha% z Wieliczki po zakupy i #e 
wraca tam z powrotem, mówi%, #e Wieliczka zbombardowana i nic nie mo#na dosta", 
ani nawet �zapa%ki�38. Opowiada% o potyczkach z Kozakami.

Czwartek 10 XII 1914 r[oku]

Dzisiaj ca%y dzie& strza%y nie milk%y.

zosta%y zdobyte, a Rosjanie wycofali si$ w kierunku Wieliczki Zob. J. C i a % o w i c z, dz. cyt., s. 266. Ko-
socice fort 50 1/2, ul. Osterwy. Rajsko fort 51, ul. Droga rokadowa.

35 Dotyczy kolejnych przerzutów wojsk austriackich. Zob. J. C i a % o w i c z, dz. cyt., s. 265. Oko%o 8 XII 
nast!pi% kryzys w bitwie na odcinku Limanowa � *apanów. Zob. M. Z g ó r n i a k, dz. cyt., s. 139.

36 Nast$puje skre'lony tekst: Czwartek, dnia 10/12 1914. Dzisiaj rano nie s%ycha" strza%ów. �Czas� 1914, 
nr 632, 20 XII, wydanie poranne: �Kozacy zapowiadali codziennie, #e Kraków b$dzie zdobyty «nazajutrz»�. 
�Czas� 1914, nr 639, 22 XII, wydanie wieczorne: �Rosjanie zapowiadali, #e zdob$d! Kraków na imieniny 
cara, czyli 19 XII�. 5 XII Rosjanie znajdowali si$ 12 km w linii powietrznej od Rynku. Zob. J. C i a % o-
w i c z, dz. cyt., s. 266.

37 Nast$puje skre'lony tekst: i przyjecha% z Wieliczki.
38 R. S t a r z y & s k i, Cztery lata wojny w s!u"bie komendanta prze"ycia wojenne 1914�1918, wyd. Te-

tragon 2012, s. 126 pisze: �Moskale zaj$li Tarnów, Bochni$, Wieliczk$ i zdawa%o si$, #e lada chwila oblegn! 
Kraków�.
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Pi tek!11!XII!1914!r[oku]

Sobota!12!XII!1914!r[oku]

Niedziela!13!XII!1914!r[oku]

Dzisiaj!rano!s"ycha#!strza"y,!bardzo!odleg"e.!Idziemy!do!Katedry!na!Wawel.!Po!na-
bo$e%stwie!idziemy!na!drug !stron&!Góry!Wawelskiej,!sk d!wida#!Kraków.!Tu!dopiero!
s"ycha#!g"o'no!strza"y39.

Poniewa$!jest!mg"a,!tak!$e!prawie!nic!nie!wida#,!pochodziwszy!jeszcze!chwil&,!za-
wracamy!z!powrotem.!Dochodzimy!do!g"ównej!bramy!wchodowej[(],!tu!spotykamy!kil-
kana'cie!osób,!które!si&!patrz !w!gór&,!spogl damy!i!my,!i!widzimy!tak!jakby!nad!Ra-
tuszem40!)ale!on!z!pewno'ci !unosi"!si&!nad!Rakowicami,!tylko!si&!tak!zdawa"o*!balon!
[w]!postaci!ogórka41!z!ogonem,!tj.!z!drutem!telefonicznym.!A!drugi!znacznie!ni$ej,!tak!
jakby!nad!ko'cio"em!oo.!Franciszkanów42.

Poniedzia"ek!14!XII!1914!r[oku]

Wtorek!15!XII!1914!r[oku]

+roda!16!XII!1914!r[oku]

Dzisiaj!strza"ów!nie!s"ycha#43.!Mamusia,!która!by"a!w!mie'cie,!opowiedzia"a!mi,!$e!
na!Szewskiej!spotkali!niedobitków!powracaj cych!z!wojny,!którzy!wie/li!kilkadziesi t!
armat,!mas&!wozów!z!rannymi,!z!tornistrami44.!Ludzie!i!konie!okropnie!wyn&dzniali,!le-
dwie!id .!Jeden!z!oficerów,!który!jecha"!na!koniu,!mia"!rosyjsk !nahajk&,!widocznie!ja-
kiemu'!Kozakowi!j !wzi ".!Pisali!te$!w!gazetach,!$e!przez!Kraków!prowadzono!70!je%-
ców,!ale!tego!nie!widzia"am.

Czwartek!17!XII!1914![roku]

Po!po"udniu,!gdy!jecha"am!tramwajem,!widzia"am!je%ców!rosyjskich,!których!pro-
wadzono!ulic !Szewsk ,!mi&dzy!nimi!byli!te$!Polacy,!którzy!si&!odzywali.!By"!te$!jeden!

39!13!XII!1914!punkt!szczytowy!natarcie!grupy!gen.!Rotha!na!wojska!rosyjskie.!Zob.!J.!C!i!a!"!o!w!i!c!z,!

dz.!cyt.,!s.!266.
40!Nast&puje!skre'lony!wyraz:!Krakowem.
41!W!tek'cie!rysunek!balonu!wykonany!przez!autork&.!Typ!zeppelina.!
42!J.!D! !b!r!o!w!s!k!i!)dz.!cyt.,!s.!51*!odnotowuje!7!II!1915!roku:!�Aeroplany!nie!robi !ju$!wra$enia![�],!

bo!ludzie!przyzwyczaili!si&!w!listopadzie!do!balonów!i!strza"ów!armatnich�.
43!Nast&puje!wytarta!gumk !)cz&'ciowo!czytelna*!notatka:!Ja![�]!wychodz&!z!domu,!ale![�].!�Czas�!

1914,!nr!623,!15!XII,!wydanie!wieczorne:!�Rosjanie!wyparci![�]!na!linii!Limanowa!�!Nowy!S cz![�]�.
44!�Czas�!1914,!nr!579,!23!XI,!wydanie!wieczorne:!informacja!o!przywiezieniu!rannych!austriackich.
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Kozak, by� on ubrany tak samo jak ka�dy �o�nierz rosyjski, tylko tym si# ró�ni�, �e nie 
mia� czapki okr$g�ej, ale du�$ czap# barankow$, bia�$.

Pi$tek, dnia 18 XII 1914 r[oku]

Armaty dzisiaj nie hucz$, gdy� Moskali ju� odp#dzono od Krakowa45.
W po�udnie, gdy wyszli%my do miasta, na Rynku spotkali%my �o�nierzy z amuni-

cj$, powracaj$cych z wojny. Jechali oni od ulicy Grodzkiej ku S�awkowskiej. Wygl$da-
li okropnie. Ludzie i konie tak okropnie ob�oceni, i� wygl$dali jak w b�otnej skorupie. 
Wychudzeni strasznie.

Idziemy na ulic# Szewsk$ i tu spotykamy furgony powracaj$ce z wojny. Ci od uli-
cy Karmelickiej ku Rynkowi. Wygl$daj$ równie� okropnie, mo�e nawet gorzej ni� tam-
ci. Pewien jezuita opowiada�, �e s�ysza� od jednego oficera, �e jak przeje�d�ali przez 
jedn$ wie%, zobaczyli ruiny dworu spalonego, a na rozrzuconych papierach pali�o si# 
ognisko, a przy nim siedz$cego staruszka, który co% piek�. Oficer przybli�y� si# do niego 
i zapyta�: �Có� wy ojcze, pewnie %niadanie gotujecie�, a ten podniós� r#k# do góry i rzek�: 
�Nie zgin#�a�. Takiej nabrali otuchy, �e z wi#ksz$ ochot$ ruszyli naprzód.

Od dnia 18 XII 1914 r[oku] do 1 I 1915 r[oku]

Strza�ów s�ycha& zupe�nie nie by�o, dopiero dnia 2/I odezwa�y si#, ale bardzo odda-
lone.

Dnia 3 I 1915 [roku]

Rano przez Kraków ci$gn#�y wozy z amunicj$, kuchnie polowe i furgony. Na Rynku 
dzisiaj stoi bardzo du�o furgonów. Id$c ulic$ Szewsk$, spotkali%my �o�nierza, który mia� 
lat 11. Chodzi on w mundurze austriackim umy%lnie na niego szytym. Znale'li go �o�nie-
rze, Czesi, w lesie b�$kaj$cego si#. Moskale zabili mu matk$, a ojciec zgin$� na wojnie. 
By� on ju� w trzech bitwach i nawet �o�nierzom si# przys�u�y�, gdy� przekrada� si# i przy-
nosi� wiadomo%ci, gdy �o�nierze le�eli w rowach strzeleckich, on z nimi te� tam by�.

[Dnia 23 III 1915]

Dnia 23 III 1915 zosta� zabrany Przemy%l przez Moskali, powodem tego by� wielki 
smutek w Krakowie46.

Dnia 25 IV 1914[w istocie: 1915]

Po po�udniu pojawi�y si# aeroplany, a by�o ich a� 6&[(]. By�y one ciemno popielate 
z czarnymi krzy�ami. Obserwowali%my je z okna. Przypuszczamy, �e to musia�y by& pru-

45 �Czas� 1914, nr 626, 17 XII, wydanie poranne: �Po ust$pieniu Rosjan z pod Krakowa [�] muzyka 
armat zamilk�a. Ust$pi�a wi#c od naszego miasta zmora obl#�enia�.

46 Tekst wpisany atramentem. �Czas� 1915, nr 163, 23 III, wydanie poranne: �Upadek Przemy%la�.
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skie, które mia!y swoj" kwater# na Rakowicach. Tego$ samego wieczora spotka!am Pru-
saków, którzy wrócili z Francji.

Dnia 2 maja i 3 maja 1915 r[oku]

Pochodu tego roku 3 maja nie by!o z powodu wojny. Ale natomiast dnia 2 maja 
[niedziela] zosta!o odprawione uroczyste nabo$e%stwo w ko&ciele N.P.M., które odpra-
wi! arcybp. Simon [Symon] i chór z!o$ony ze &piewaków &piewa!. Zbierano na ulicach 
datki na rzecz T.S.L. [Towarzystwo Szko!y Ludowej] i N.K.N.[Naczelny Komitet Na-
rodowy]47. A dn. 3 Maja [poniedzia!ek] by!o wieczór przedstawienie z powodu Konsty-
tucji. Pose! Konst[anty] Srokowski48 poprzedzi! przedstawienie przedstawieniem ['] 
Konstytucji, pó(niej zosta!y odegrane po jednym akcie z ksi#cia Su!kowskiego, w an-
trakcie &piewa! chór pod kierunkiem B[oles!awa] Walka-Walewskiego, pó(niej odegra-
no I akt z �Nocy Listopadowej� i III akt z �Wesela� Wyspia%skiego49. Mi#dzy pierw-
szym a drugim przedstawieniem przyszed! jaki& pan z redakcji i przyniós! telegram 
o wielkim zwyci#stwie armii sprzymierzonych nad Moskalami, których odegnano a$ 
za Dunajec.

Dnie['] 5 V 1915 r[oku]

Dzisiaj miasto zosta!o udekorowane we flagi narodowe z powodu wielkiego zwy-
ci#stwa armii sprzymierzonych na[d] Moskalami50, zabrano bowiem $o!nierzy 167 000, 

47 �Czas� 1915, nr 237, 3 V, nadzwyczajne wydanie: �[�] Obchód Trzeciego Maja w Krakowie. Ju$ 

przed godzin" 9 rano do ko&cio!a Mariackiego p!yn#!y setki przedstawicieli stowarzysze% [�]. Podczas od-

prawionego przez X. arcybiskupa Symona przed g!ównym o!tarzem nabo$e%stwa [�] soli&ci oraz chóry 

pod kierunkiem prof. Walewskiego wykonali szereg utworów religijnych [�]. Na ulicach miasta [�] panie 

zbieraj"ce sk!adki, sprzedaj"ce odznaki oraz wydawnictwa T.S.L. i N.K.N�. 
48 Konstanty Srokowski )1878�1935* pose! Polskiego Stronnictwa Demokratycznego, szef krakowskie-

go oddzia!u Naczelnego Komitetu Narodowego powo!anego 16 VIII 1914.
49 �Czas� 1915, nr 225, 25 IV: �Uroczysty wieczór staraniem oddzia!u krakowskiego N.K.N. w teatrze 

miejskim w Krakowie w poniedzia!ek 3 maja. Przedstawienie poprzedzi s!owo wst#pne, które wyg!osi szef 

oddzia!u krakowskiego N.K.N. pose! Konstanty Srokowski. Nast#pnie odegrane zostan" I akt «Nocy listo-

padowej» Stanis!awa Wyspia%skiego, I ods!ona «Ksi#cia Su!kowskiego» Stefana +eromskiego i ostatni akt 

«Wesela» Stanis!awa Wyspia%skiego [�]. Bilety na wieczór nabywa/ mo$na nadal w sekretariacie oddzia-

!u krakowskiego N.K.N. Rynek g!.;22�.
50 �Czas� 1915, nr 240, 4 V, wydanie wieczorne: �Zwyci#stwo [�] sukcesy armii austro-w#gierskiej 

wypar!y Rosjan z pod Krakowa i Nowego S"cza [�]< �Czas� 1915, nr 241, 5 V, wydanie poranne: �Ju$ 

wczoraj popo!udniu wielu w!a&cicieli domów [�] przystroi!o swe kamienice we flagi pa%stwowe i narodo-

we: gmachy publiczne wywiesi!y tak$e chor"gwie. Id"c za nastrojem mieszka%ców, [�] wezwa!o prezy-

dium m. Krakowa do [�] przyozdobienia w dniu dzisiejszym domów< �Czas� 1915, nr 242, 5 V, wydanie 

wieczorne: �Z powodu zwyci#stwa na linii Dunajec [�] dekoracja miasta zaczyna si# od dworca kolejowe-

go [�], uderza dekoracja bramy Floria%skiej [�] hotelu Drezde%skiego, wszystkie okna przybrane niebie-

sko-bia!ymi festonami [�]. Tramwaje [�] je$d$" te$ ozdobione chor"giewkami�.
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koni, maszyn[owych] karabinów, aeroplanów, pancernych samochodów, zwyk�ych sa-
mochodów51, prócz tego odegnano nieprzyjaciela a� za Dunajec52.

THE  JOURNAL  OF  THE  GIRL  SCOUT,  MARTA  PAJ�KÓWNA,  FROM  1914

SUMMARY

Marta �nie�y�ska née Paj�k (1900�1977) joined the 10th Scout Squad at the Adam Mickie-
wicz Department School in Cracow at the age of fourteen. Her journal is a grey notebook deco-
rated with hand drawn illustrations, which has been donated to the Jagiellonian Library by the 
daughter of the author. It encompasses the period from 16th November to 5th May 1915. The fo-
urteen-year-old Marta remained with her parents in the Cracow Fortress and, like many inhabi-
tants of Cracow, she wandered about the city, watching, and subsequently describing the �the-
atre of war�, that is, the marches of the Austro-Hungarian and Prussian armies, of Russian war 
captives, and also of Poles from the Russian and Prussian partitions. She described the uniforms 
of the soldiers, their typical physical characteristics, and the military camps in the Main Market 
Square. From Salwator she watched signs of clashes between the armed forces and military ae-
roplanes appearing in the sky, she also mentioned the forts of Cracow and the end of the siege of 
the Cracow Fortress on 18th December 1915. The journal ends with a description of the celebra-
tions of 3rd May.

51 �Czas� 1915, nr 246, 7 V, wydanie wieczorne: �Po Krakowie kr��y�y pog�oski, �e ostatnia ofensywa 
[�] przynios�a sprzymierzonym trofea wojenne wy�sze ni� te, które podawano w komunikatach urz!do-

wych [�]. Po mie"cie pojawi�y si! nawet kartki pisane na maszynie lub r!cznie, zawieraj�ce owe cyfry [�], 

istotnie 160 000 je�ców dosta�o si! do niewoli i wzi!to 500 armat�. M. Zg ó r n i a k (dz. cyt., s. 150) poda-

je, �e wzi!to do niewoli 100 000 je�ców, zdobyto 225 dzia� i 200 karabinów maszynowych.
52 J. D � b r o w s k i (dz. cyt., s. 56) w dniu 4 V 1915 roku odnotowuje: �Nad Dunajcem odniesiono 

zwyci!stwo�.


