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OPOWIEŚĆ O LOSIE LEŚNICZEGO
MIKOŁAJA DYSZEGO (1882–1943)
I JEGO RODZINY
Andrzej Dobiech
Łódź

Mikołaj Dyszy, syn Pawła i Agnieszki z Jamrozów (vel Jamrozich), urodził
się 9 września 1882 roku we wsi Bobrowniki, w powiecie będzińskim, w guberni piotrkowskiej, na terenie ówczesnego zaboru rosyjskiego1. Ochrzczony został
w katolickiej parafii Simonia, należącej wtedy do dekanatu będzińskiego w diecezji kieleckiej. Wiadomo, że miał starszych braci Piotra (ur. 1877) i Stanisława
(1879–1975). Liczny, włościański ród Dyszych żył od wieków w Bobrownikach
oraz w jego okolicy i żyje tam do dziś. Podobnie jest z rodem ze strony matki,
z Jamrozami. Mieszkańcy wsi Bobrowniki byli przeważnie rolnikami, ale też często, tak jak ojciec Mikołaja Paweł Dyszy, byli górnikami pracującymi tuż za granicą, na Śląsku. W przypadku naszego bohatera nie zachowały się dokumenty z jego
lat szkolnych i z okresu kształcenia w zawodzie leśnika. Dokumenty te, jak i wiele akt osobowych związanych z pracą w leśnictwie, zostały przejęte i zniszczone
podczas okresów więzienia go przez bolszewików w Rosji Sowieckiej i przez hitlerowców w czasie okupacji niemieckiej w Polsce. Pierwszym dostępnym obecnie dowodem świadczącym o jego profesji są opisane własnoręcznie fotografie
1
Mikołaj Dyszy jest dziadkiem bratowej autora, lek. med. Anny Dobiech. Opracowanie powstało na podstawie wspomnień rodzinnych zachowanych w jej pamięci, a fotografie i część dokumentów dotyczących Mikołaja Dyszego pochodzą z jej zbioru pamiątek rodzinnych.
Adres do korespondencji – Corresponding author: Andrzej Dobiech, Łódź,
e-mail: dobiechandrzej2018@gmail.com
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(ryc. 1–3) przedstawiające go jako leśniczego zatrudnionego w roku 1912, daleko
na Syberii, w Semipałatyńsku2. W końcu XIX i w początkach XX wieku władze
carskie, kierując się względami politycznymi i planami rusyfikacji ludności, nie
pozwalały na zatrudnianie w lasach państwowych leżących na terenach dawnej
Rzeczpospolitej wykształconych leśniczych Polaków i kierowały ich do pracy
w głębi Rosji. Autor nie zna zakresu obowiązków, jaki powierzono tam Mikołajowi Dyszemu. Obwód semipałatyński, gdzie został zatrudniony, leżący w północno-wschodniej części obecnego Kazachstanu, jest strefą lasostepu, z lasami położonymi jedynie w górach o wysokości do około 950 m n.p.m. Pozostałą część
nizinnego kraju zajmują stepy i pustynie. Panuje tam skrajnie kontynentalny klimat z wielkimi upałami i mroźnymi zimami, co sprawiało, że warunki życia były
bardzo ciężkie. W czasie pobytu w tym kraju M. Dyszy ożenił się dnia 13 czerwca
1913 roku w miejscowości Michajłowskoje3 z Rosjanką Eudoksją z d. Griszanin
(1894–1980) wyznania prawosławnego (ryc. 4). Małżeństwo Dyszych doczekało się w Rosji dzieci: córki Marii (1914–1995) i syna Mikołaja (ok. 1915–2005).
W czasie Rewolucji Październikowej 1918 roku leśniczy został aresztowany przez
bolszewików jako podejrzany o sprzyjanie „białym kontrrewolucjonistom”. Był
więziony przez prawie 2 lata, aż do chwili wykupienia go przez żonę za cenę
rodzinnych kosztowności. Jego żona pracowała jako nauczycielka języka rosyjskiego. Dopiero po wojnie polsko-bolszewickiej, zakończonej podpisanym 18
marca 1921 roku układem pokojowym w Rydze, całej rodzinie udało się w 1922
roku wrócić do niepodległej Polski. Układ ryski postanawiał bowiem, że Polacy
przebywający na Syberii mogli w ciągu roku po ratyfikacji pokoju ryskiego składać pisemne oświadczenie, że chcą przyjąć obywatelstwo polskie. Tysiące z nich,
a wśród nich rodzina Dyszych, zdołało wtedy wrócić do kraju. Polacy na ogół
nie czuli się w Rosji bezpiecznie, szczególnie po utrwaleniu władzy bolszewickiej, i woleli wrócić do swojej ojczyzny i pozostałych tam krewnych4. W ojczyźnie leśniczy niezwłocznie zgłosił się do pracy w Lasach Państwowych i został
zatrudniony w Nadleśnictwie Brzeziny, poczta Brzeziny Łódzkie, jako leśniczy
leśnictwa Zielona Góra w Gałkowie k. Łodzi (ryc. 5, 6)5. Właściwe przepisy polskie określały stanowisko służbowe leśniczego jako urzędnika leśnego, dodanego
nadleśniczemu do pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa i do wykonywania
ochrony lasów w powierzonym mu leśnictwie. Rodzina wspomina, że obowiązki
swoje wykonywał M. Dyszy z wielkim zaangażowaniem i zamiłowaniem. Praca
2
Semipałatyńsk, obecnie Semej – miasto w północno-wschodnim Kazachstanie,
w Azji Środkowej, w obszarze zaliczanym w geografii do Syberii Zachodniej.
3
Michajłowskoje to wieś leżąca obecnie w Rosji, w Kraju Ałtajskim, przy granicy
z Kazachstanem.
4
Szerszą informację na temat sytuacji Polaków na Syberii można znaleźć w opracowaniu: L.K. Ostrowski, 1999, Nowosybirsk. Polacy na Syberii w latach 1890–1935, „Studia
Polonijne”, t. 20, s. 151–165.
5
„Kalendarz Leśny Informacyjny na rok 1927”, Wydawnictwo Oddz. Wileńskiego
Zw. Zawod. Leśników w Rzeczypospolitej Polskiej, rocznik II, Wilno, s. 220.
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w tym leśnictwie była szczególnie trudna, gdyż były to tereny bitwy łódzkiej,
jaka rozegrała się tu w listopadzie 1914 roku. Las był poorany starymi okopami wojskowymi, a drzewostan bądź wycięty, bądź poraniony ostrzałem artyleryjskim. W Gałkowie urodziła się Dyszym druga córka – Wanda (1923–2011).
W 1927 roku leśniczy został przeniesiony służbowo do Nadleśnictwa Chrośno,
powiat łęczycki, do Leśnictwa Szczawin k. Zgierza, gdzie pracował do roku 1936
(ryc. 7–11)6, 7, 8. Powierzchnia lasu rządowego (w tym okresie tak określano „las
państwowy”) Szczawin wynosiła wtedy około 636 ha, a w jego pobliżu rozciągały się inne lasy prywatne należące do majątków Smardzew, Swędów i Glinnik,
tworząc razem obszar bogatej flory i fauny. W lesie szczawińskim występowała
jodła w swym najdalszym północnym zasięgu oraz jawor, olsza czarna, świerk,
buk i grab. Bogaty był również w lesie podszyt i runo. W ostatnich latach XX
wieku z części tego lasu utworzono rezerwat Grądy nad Moszczenicą (42,14 ha),
a w wielu miejscach otoczono opieką drzewa pomnikowe, w tym rosnące przy
dawnej leśniczówce dwa dęby szypułkowe o obwodzie pierśnicy powyżej 500 cm.
Występowały tam liczne sarny, lisy, zające, kuny, na polach kuropatwy i bażanty,
a na stawach i rzeczkach ptactwo wodne. Leśniczemu Leśnictwa Szczawin przysługiwała wtedy osada o powierzchni 0,41 ha i deputat rolny o powierzchni 10,39
ha, w klasie gruntu V. Na obszarze osady znajdowały się następujące budowle:
leśniczówka – dom mieszkalny murowany, kryty dachówką, stodoła drewniana kryta gontem (obie budowle w stanie dobrym), obora murowana kryta papą
i drewutnia drewniana kryta gontem (obie w stanie średnim) oraz ustęp drewniany. Deputat rolny składał się z dwu łąk o powierzchni 0,36 i 1,86 ha, sadu
o powierzchni 0,60 ha oraz roli o powierzchni 7,57 ha9. Leśniczy miał w ten sposób w bezpłatnym użytkowaniu małe gospodarstwo rolno-hodowlane. Zgodnie
jednak z obowiązującymi przepisami leśniczy mógł się tym gospodarstwem zajmować tylko na obszarze wyznaczonego mu gruntu deputatowego i tylko w czasie wolnym od zajęć służbowych. Inną korzyścią pracy w leśnictwie państwowym
było prawo opalania swojego mieszkania otrzymywanym bezpłatnie drewnem.
Leśniczy był zobowiązany do noszenia w służbie munduru. Umundurowanie
(kurtka, spodnie, płaszcz i czapka) otrzymywał za opłatą 25% jego wartości.
Uposażenie pobierane przez leśniczego w wysokości 160 zł miesięcznie (dla 10
grupy uposażenia) było wolne od państwowego podatku dochodowego i opłaty
6
„Kalendarz Leśny Informacyjny na rok 1928”, Wydawnictwo Oddz. Wileńskiego
Zw. Zawod. Leśników w Rzeczypospolitej Polskiej, Wilno, s. 357.
7
„Almanach Leśny 1933”. Rocznik personalny Administracji Lasów Państwowych,
cz. I, Warszawa, s. 149.
8
Nadleśnictwo Chrośno jest zaczątkiem dzisiejszego, powstałego w 1945 roku
Nadleśnictwa Grotniki, rozwiązanego w 1975 roku i reaktywowanego w 1980 roku
(www.grotniki.lodz.lasy.gov.pl; dostęp: 15.07.2019).
9
Archiwum Państwowe w Łodzi. Zbiór akt urzędów leśnych województwa łódzkiego, lata 1919–1945. Zespół 39/178/0. Plan gospodarczy Nadleśnictwa Chrośno 1937 r.,
sygn. 31.
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emerytalnej.10 W sumie, według wspomnień, dawało to rodzinie leśniczego dobre warunki bytowania. Mieszkańcy okolicznych miejscowości pamiętają o zasłużonych, dawnych leśnikach pracujących na tym terenie, a w tym o Mikołaju
Dyszym11. Wyrazem tej pamięci jest postawiony z inicjatywy żyjących leśników
w 2012 roku na cmentarzu we wsi Szczawin symboliczny grób dawnych pracowników Leśnictwa Szczawin. Na tablicy nagrobnej znajduje się napis o treści:
Pamięci leśników pracujących w Szczawinie.
Strzelecki, Dyszy, Krysiński.
Proszą o modlitwę.

W 1929 roku starosta Starostwa Powiatowego w Brzezinach wydał Mikołajowi Dyszy poświadczenie obywatelstwa państwa polskiego12. W „Almanachu
Leśnym” z 1933 roku podano także informację, że Mikołaj Dyszy został mianowany leśniczym prowizorycznym w 1923 roku, a leśniczym mianowanym został
ustanowiony w 1930 roku13. Od 1936 roku pracował w Nadleśnictwie Brąszewice, w Leśnictwie Jaźwin, we wsi Błota, w powiecie sieradzkim. Miał tam pod
swoją opieką zwarty kompleks leśny o powierzchni około 840 ha z panującym
drzewostanem sosnowym i znacznymi domieszkami świerka i jodły. Obecnie na
terenie tego leśnictwa istnieje rezerwat wyżej wymienionych drzew iglastych pod
nazwą Jaźwin o powierzchni 3,86 ha, a najstarsze drzewa mają ponad 150 lat.
Na wielu fotografiach Mikołaja Dyszego wykonanych na terenach od Syberii począwszy, aż do wymienionych wyżej polskich lasów, występuje on z bronią
myśliwską. Wiadomo z przekazów rodzinnych, że broń ta wykorzystywana była
nie tylko do celów służbowych, ale i bardzo często do polowania na zwierzynę
drobną i sarny. Stanowiło to znaczące uzupełnienie żywności dla utrzymania całej rodziny i licznych gości odwiedzających jego leśniczówki.
Sprawa wydawania leśniczym pozwoleń na broń oraz pozwoleń na prawo polowania była już uregulowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 1921
roku14. Pozwolenia na broń funkcjonariuszom niższym, zatrudnionym bezpośrednio w lasach państwowych, do nadleśniczego włącznie, wydawali naczelnicy zarządów okręgowych Lasów Państwowych. Pozwolenia na broń myśliwską
mogli otrzymywać tylko ci funkcjonariusze, których władza przełożona uzna
za zupełnie godnych zaufania pod względem łowieckim. Pozwolenie na prawo
polowania, czyli tzw. kartę łowiecką, funkcjonariusze niżsi LP otrzymywali bezpłatnie od właściwych władz administracyjnych z podaniem rewiru na gruntach
państwowych, w którym to prawo mogą wykonywać. Przepisy stanowiły też, że
10 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1934 r. o uposażeniu funkcjonariuszów administracji lasów państwowych (Dz.U., poz. 67).
11 B. Matusz, 2014, Ziemia Szczawińska. Zarys dziejów, Szczawin, s. 249–259.
12 Poświadczenie obywatelstwa znajduje się w zbiorze dokumentów Anny Dobiech.
13 Zob. przypis 7.
14 „Las Polski”, 1922, nr 2, s. 82–84.

Opowieść o losie leśniczego Mikołaja Dyszego (1882–1943) i jego rodziny

67

o ile funkcjonariusz państwowy pragnie polować na innym obszarze (prywatnym lub gminnym), winien wówczas zastosować się do wszystkich przepisów
obowiązujących w tej mierze osoby prywatne, tj. posiadać odpowiedni teren,
uiszczać opłatę za kartę łowiecką itd.
Nie zachowały się osobiste wspomnienia Mikołaja Dyszego z polowań, ale
w rękopisie pamiętnika jednego z niestety nieznanych myśliwych, członków
Łódzkiego Towarzystwa Łowieckiego, jest notatka opisująca polowanie zbiorowe tego stowarzyszenia w państwowym lesie szczawińskim z dnia 3 listopada
1931 roku. Pamiętnikarz wspomina, że polowano wtedy na koty (zające) i bardzo
liczne tam lisy, przy bezśnieżnej i bezmroźnej pogodzie, a wśród myśliwych był
leśniczy ze swoim ostrowłosym psem, który poszukiwał postrzelonego lisa15.
Wkrótce nastała wojna i zmieniła koszmarnie warunki życia i pracy Polaków.
Niemieckie władze okupacyjne utworzyły na ziemiach polskich w listopadzie 1939
roku tzw. Regencję Łódzką, włączoną do Rzeszy Niemieckiej jako odrębny okręg
administracyjny pod nazwą „Warthegau” (Reichsgau Wartheland – Kraj Warty),
który obejmował kilka dotychczasowych powiatów i m.in. powiat sieradzki. Z tą
chwilą wszystkie polskie nadleśnictwa zostały tam zlikwidowane i utworzono
na ich miejsce niemieckie urzędy leśne zarządzające lasami państwowymi i niepaństwowymi. Na ich czele postawiono sprowadzonych z Rzeszy leśników niemieckich lub leśników polskich pochodzenia niemieckiego, którzy zdecydowali
się podpisać tzw. „volkslistę”, tj. niemiecką listę narodową. Władze okupacyjne
z powodu braku fachowej kadry niemieckiej zmuszone były pozostawić jednak
w służbie Polaków jako leśników, gajowych i robotników leśnych. W nielicznych
przypadkach z konieczności pozostawiono także polskich nadleśniczych. W krótkim czasie wielu polskich leśników zaangażowało się w działalność ruchu oporu.
Wśród nich był też Mikołaj Dyszy, o którego działalności i losach wspomina kilku
autorów różnych publikacji. Niestety większość z nich podaje niedokładne lub
wręcz błędne dane16,17. Błędnymi i niepełnymi danymi o Mikołaju Dyszym dysponuje także IPN – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Wyjaśnienie tych błędów i rozbieżności jest trudne, ale konieczne, bo wiadomo,
że na ogół nie mogły zachować się, ze względów na bezpieczeństwo konspiratorów, dokumenty źródłowe ZWZ i AK, do których to organizacji należał Mikołaj
Dyszy. Artykuł ten ma m.in. za zadanie wyprostowanie błędów, jakie są powielane
w literaturze o jego osobie. Najbardziej wiarygodną informacją o członkostwie
15 NN, 1925–1954, Zapiski myśliwego. Dziennik polowań organizowanych przez Łódzkie Towarzystwo Łowieckie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi im. Józefa Piłsudskiego, sygn. Rps. XV/1, s. 163, 164.
16 J. Stulczewski, Wykaz leśników konspiracji ZWZ-AK Obwodu Sieradz w latach
1939–1945, „Na Sieradzkich Szlakach”, nr 4/1162014/XXIX, s. 24. Podano tam błędnie,
że Mikołaj Dyszy został aresztowany jesienią 1941 roku i kilka dni później zmarł.
17 J. Gmitruk i in., 1982, Gniewnie szumiał las: Wspomnienia leśników polskich 1939–
1945. Warszawa. Podano tam błędnie, że „Dyszy Mikołaj z Brąszewic – żołnierz ZWZ-AK zmarł w 1941 roku w szpitalu więziennym we Sieradzu”.
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M. Dyszego w ZWZ-AK wydaje się oświadczenie pracującego w czasie okupacji
razem z nim, dobrego znajomego rodziny, członka ZWZ-AK, leśniczego Henryka
Piskorczyka (ur. 1909 rok) z Leśnictwa Dworek w Nadleśnictwie Brąszewice18.
Oświadczenie H. Piskorczyka, który przeżył okres okupacji i pracował w LP do
emerytury w 1974 roku, jest zawarte w „Almanachu Polskich Leśników Kombatantów” opracowanym przez Macieja Borczyńskiego:
„Dyszy Mikołaj”. Leśniczy w leśnictwie Jaźwiny, nadleśnictwie Brąszewice, pow. Sieradz. Członek AK. Współorganizator oddziałów dywersyjnych, wywiad, melina, budowa ziemianek. Uwięziony przez Niemców, zginął, zamęczony w więzieniu w Sieradzu (relacja Henryka Piskorczyka)19.

W rzeczywistości Mikołaj Dyszy został aresztowany w Brąszewicach 28 lutego 1943 roku i po dwu miesiącach ciężkiego śledztwa postawiony przed niemieckim sądem specjalnym w Kaliszu (ryc. 13). Dokumentacja jego sprawy sądowej wskazuje, że Niemcy nie mieli dowodów na jego przynależność do AK,
prawdopodobnie podejrzewali go o to, ale wielodniowymi torturami nie zdołali
go zmusić do przyznania się do działania w ruchu oporu. Mikołaj Dyszy został ostatecznie oskarżony tylko o działanie na szkodę niemieckiej gospodarki
wyżywieniowej wskutek niewywiązania się w pełni z wyznaczonych mu obowiązkowych dostaw produktów rolnych z przydzielonego gruntu deputatowego.
Według wspomnień rodzinnych prawdopodobnie część niedostarczonej Niemcom żywności była przekazana polskiej partyzantce. Leśniczy został oskarżony
o niedostarczenie około 13 kwintali żyta, 4 1/2 litra śmietany, nieokreślonej ilości
mleka i 660 szt. jajek. Dodatkowo zarzucano mu, że we wniosku o talon na obuwie zataił faktyczną ilość butów, jaką posiadał. W dniu 30 kwietnia 1943 roku sąd
specjalny w Kaliszu wydał wyrok skazujący Mikołaja Dyszy za niedostarczenie
13 kwintali żyta na 3 lata obozu karnego i grzywnę w wysokości 300 marek niemieckich oraz pokrycie kosztów sądowych (ryc. 14)20. Z powodu bardzo złego
stanu zdrowia torturowanego więźnia nie doszło do jego wysłania do niemieckiego obozu karnego, lecz umieszczony został najpierw w szpitalu więziennym
w Sieradzu, a potem wskutek usilnych starań rodziny przeniesiony do szpitala
w Łodzi (obecny Szpital im. Pirogowa), gdzie zmarł 18 sierpnia 1943 roku. Pochowany został w Łodzi, na cmentarzu rzymskokatolickim pw. św. Franciszka.
Rodzina leśniczego zmuszona została do opuszczenia leśniczówki i przeniesienia się do starszej córki Marii mieszkającej w Łodzi, a cały dobytek (zwierzęta
18 Leśnik Henryk Piskorczyk jest wymieniany jako członek ZWZ Rejonu III – Brąszewice, w książce: W. Jaskulski, 2000, Z działalności ZWZ-AK na Ziemi Sieradzkiej
1939–1945, Wroniec, s. 36. W tym samym miejscu wymieniany jest Mikołaj Dyszy zapisany błędnie jako Nikodem.
19 M. Borczyński, 1997, Almanach polskich leśników kombatantów, Poznań, poz. 795.
20 Archiwum Państwowe w Kaliszu. Zespół: 11/87/0 Sąd Specjalny w Kaliszu. Seria:
1.1. Zbrodnie i przestępstwa. Sygnatura: 63.
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gospodarskie, zapasy produktów rolnych, meble, odzież i bielizna) został przejęty przez okupanta21. Na tym nie skończyły się represje i dramaty, jakie dotknęły
rodzinę Mikołaja Dyszego ze strony okupanta.
Córka Maria Dyszy wyszła w 1941 roku w Łodzi za mąż za Tadeusza Walickiego (1915–1945) i urodziła w 1942 roku córkę Annę (obecnie zamężną Dobiech). Z nieznanych dotąd powodów jej mąż został aresztowany przez Niemców
25 października 1944 roku i osadzony w więzieniu na Radogoszczu22 w Łodzi23.
Następnie, zesłany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, zginął tam w nieznanych okolicznościach. Ostatnią wiadomością była karta pocztowa z obozu napisana przez niego w dniu 5 stycznia 1945 roku (ryc. 15). Młodsza córka
Wanda w sierpniu 1944 roku wyszła za mąż w Łodzi za Jana Janickiego, którego
Niemcy również aresztowali w listopadzie tego samego roku i uwięzili na Radogoszczu24. Tam wraz z innymi więźniami poniósł śmierć w dniu 17 stycznia
1945 roku w podpalonym przez Niemców budynku. Stało się to więc na dwa
dni przed ucieczką Niemców z Łodzi i zajęciem miasta przez wojska radzieckie.
Prawdopodobnie wszystkie te aresztowania i śmierci były w jakiś sposób powiązane ze sobą, ale chyba nikt już nie potrafi tego wyjaśnić. W tych tragicznych
okolicznościach rodzina Mikołaja Dyszego, po zakończeniu wojny w 1945 roku,
składała się już tylko z trzech wdów (matka i dwie córki), częściowo niepełnosprawnego syna Mikołaja i małej wnuczki. Tak ciężko doświadczona przez okupanta rodzina, kierowana teraz przez żonę leśniczego, usilnie pracując, zdołała
jednak po pewnym czasie odbudować swoje życie i zapewnić dzieciom wyższe
wykształcenie. Wszyscy oni do końca swych dni żyli i pracowali w Łodzi. Córki,
idąc śladem matki, zostały nauczycielkami, a syn adwokatem.

21 Zaświadczenie wystawione przez wójta gminy Brąszewice w dniu 19.08.1946 roku
w zbiorze Anny Dobiech.
22 Radogoszcz – dawniej wieś, włączona w granice m. Łodzi w 1945 roku, obecnie
osiedle mieszkaniowe. W 1940 roku okupant niemiecki utworzył tam, na terenie dawnej
fabryki, najpierw obóz przejściowy, a potem męskie więzienie policyjne. W nocy z 17 na
18 stycznia 1945 roku Niemcy dokonali tam wielkiej zbrodni wojennej, podpalając główny budynek więzienia wraz z około 1500 więźniami. Na terenie pozostałych po spaleniu
ruin utworzono Oddział Martyrologii Radogoszcz stanowiący część Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi.
23 Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Księga łaźni więzienia radogoskiego z 1944 roku. Sygnatura A-4565. Karta 146a.
24 Jak wyżej. Karta 144.
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OPOWIEŚĆ O LOSIE LEŚNICZEGO MIKOŁAJA DYSZEGO (1882–1943)
I JEGO RODZINY

Streszczenie
Mikołaj Dyszy urodził się w 1882 roku we wsi Bobrowniki, w powiecie będzińskim, wówczas pod zaborem rosyjskim. Nie wiadomo, jakie uzyskał wykształcenie, ale są dowody, że od 1912 roku aż do wybuchu Rewolucji Październikowej
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pracował jako leśniczy w Rosji, w okolicach Semipałatyńska (obecnie Kazachstan). W Rosji ożenił się z Rosjanką Eudoksją i podczas pobytu tam urodziło się
im dwoje dzieci (córka i syn). W Rosji Sowieckiej był, jako podejrzany Polak,
przez pewien czas więziony, ale w 1922 roku udało mu się wraz z rodziną powrócić do kraju. Podjął pracę w Lasach Państwowych, znajdując posadę leśniczego
kolejno w Nadleśnictwach Brzeziny, Chrośno i od 1936 roku w Nadleśnictwie
Brąszewice. Od 1930 roku był leśniczym mianowanym. W kraju w 1923 roku
urodziła mu się druga córka. Podczas okupacji niemieckiej pracował dalej w tym
samym Nadleśnictwie Brąszewice. Zaangażował się w działalność konspiracyjną Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej. Pod zarzutem działania
na szkodę niemieckiej gospodarki został 28 lutego 1943 roku aresztowany przez
okupanta, uwięziony i torturowany w więzieniu w Sieradzu, a następnie postawiony przed sądem specjalnym i skazany na 3 lata obozu karnego oraz grzywnę. Z powodu złego stanu zdrowia spowodowanego warunkami więziennymi
i torturami został przeniesiony do szpitala więziennego w Sieradzu, a potem do
szpitala w Łodzi, gdzie zmarł 18 sierpnia 1943 roku. Majątek osobisty rodziny
i dokumenty osobiste leśniczego zostały przejęte przez okupanta. W następnym
roku zostali aresztowani w Łodzi dwaj zięciowie leśniczego i zamordowani przez
Niemców w styczniu 1945 roku. Według przekonania rodziny aresztowanie zięciów leśniczego miało związek z jego wcześniejszą działalnością i aresztowaniem.
Z licznej wcześniej rodziny leśniczego pozostały po wojnie jedynie trzy wdowy
(jego żona i dwie córki), syn i wnuczka.
Słowa kluczowe: leśniczy Mikołaj Dyszy, lasy w Zachodniej Syberii, polskie nadleśnictwa: Brzeziny, Chrośno, Brąszewice, Armia Krajowa, więzienie na Radogoszczu w Łodzi

THE STORY OF THE FORESTER MIKOŁAJ DYSZY (1882–1943) AND HIS
FAMILY DESTINY

Summary
Mikołaj Dyszy was born in 1882 in the village of Bobrowniki, in the Będzin
poviat belonging to Russian partition. It is not known what education he got, but
there is evidence that from 1912 until the outbreak of the October Revolution he
worked as a forester in Russia, near Semipalatinsk (now Kazakhstan). In Russia,
he married a Russian girl, Eudoxia, and during his stay in Russia, a daughter and
a son were born.
In Soviet Russia, as Pole he always was a suspect, imprisoned for some time,
but in 1922 he succeeded with family return to the country. He started working
in the State Forests, finding the post of a forester in the Brzeziny, Chrośno and
from 1936 in the Brąszewice Forest District. In 1930 he was appointed to senior
forester position. In the country, in 1923, his second daughter was born. During the German occupancy, he continued to work in the same Brąszewice Forest Office. He was actively involved in the underground activity of the Union
for Armed Struggle (ZWZ), and later of the Home Army (AK). On February

72

Andrzej Dobiech

28, 1943, on charges of acting against Germany, he was arrested by the invader,
imprisoned and tortured in the prison in Sieradz, brought to justice, fined and
sentenced to three years of the penal camp. Because of poor health due to prison
conditions and torture, he was transferred to the prison hospital in Sieradz, and
then to a hospital in a Łódź, where he died on 18.08.1943. The family’s property
and forester’s personal documents were taken over by the invader. In the next
year, his both sons-in-low were arrested in Łódź and murdered by the Germans
in January 1945.
According to the family’s conviction, the arrest of the sons-in-law of the forester was related to his previous activity. From his large family only three women
(his wife and two daughters), son and granddaughter saved lives in World War II.
Keywords: Forester Mikołaj Dyszy, forests in West Siberia, Polish Forest Districts: Brze
ziny, Chrośno, Brąszewice, Home Army (AK), prison in Radogoszcz in Łódź
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Ryc. 1. Mikołaj Dyszy w rosyjskim mundurze
leśnika w Semipałatyńsku w 1912 roku
Fig. 1. Mikołaj Dyszy in the Russian forester’s uniform, in Semipalatinsk, in 1912
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Ryc. 2. Leśniczy Mikołaj Dyszy z dubeltówką. Fotografia studyjna wykonana na Syberii w sierpniu 1913 roku
Fig. 2. The forester Mikołaj Dyszy
with a double-barrelled shotgun.
Studio photography made in Siberia, in August 1913

Ryc. 3. Leśniczy Mikołaj Dyszy (stoi jako pierwszy z prawej strony) ze współpracownikami
w Rosji, na Syberii, na obecnych terenach Kazachstanu, we wsi Kulikowa, w 1912 roku
Fig. 3. The forester Mikołaj Dyszy (stands first on the right) with his colleagues in Russia,
in Siberia, currently in the area of Kazakhstan, in the village of Kulikowa, in 1912
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Ryc. 4. Mikołaj Dyszy z żoną Eudoksją
i dziećmi w Semipałatyńsku w 1917
roku
Fig. 4. Mikołaj Dyszy with his wife Eudoxia
and children in Semipalatynsk, in 1917

Ryc. 5. Mikołaj Dyszy już w polskim
mundurze leśnika w 1925 roku. Fotografia wykonana w Łodzi
Fig. 5. Mikołaj Dyszy in the Polish uniform of a forester in 1925. Photography taken in Łódź

Ryc. 6. Leśniczy Mikołaj Dyszy z rodziną i pomocnikiem w 1926 roku przed leśniczówką
Zielona Góra w Gałkowie, Nadleśnictwo Brzeziny
Fig. 6. The forester Mikołaj Dyszy with his family and assistant in 1926 in front of a forester’s lodge Zielona Góra, Brzezina Forest District
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Ryc. 7. Fragment mapy przeglądowej Nadleśnictwa Chrośno z 1937 roku przedstawiający
Uroczysko Szczawin. Źródło jak w przypisie 8. Leśniczówka Szczawin leżała w oddziale 26 I
Fig. 7. A part of the overview map of the Chrośno Forest District from 1937 showing
Uroczysko Szczawin. The source, as in footnote 8. Leśniczówka Szczawin, was located
in the 26I branch

Ryc. 8. Mikołaj Dyszy z żoną Eudoksją w Szczawinie w 1934 roku
Fig. 8. Mikołaj Dyszy with his wife
Eudoxia in Szczawin in 1934
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Ryc. 9. Przed leśniczówką w Szczawinie w 1934 roku. Od prawej strony siedzą dzieci
leśniczego Maria i Mikołaj oraz NN
Fig. 9. In front of a forester’s lodge in Szczawin, in 1934. From the right side are forester
children: Maria and Mikołaj and unknown person

Ryc. 10. Mikołaj Dyszy (stoi w środku) z zatrudnionymi przy sadzeniu lasu wieśniaczkami,
nauczycielką miejscowej szkoły i gajowym. Leśnictwo Szczawin, kwiecień 1934 roku
Fig. 10. The forester Mikołaj Dyszy (standing in the middle) with village women employed in planting the forest, a teacher at a local school and a ranger. Forestry in
Szczawin, April 1934
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Ryc. 11. Dzieci ze szkoły podstawowej w Szczawinie biorące udział w kwietniu 1934 roku
w sadzeniu lasu w miejscowym leśnictwie, pod opieką nauczycielek, leśniczego M.
Dyszego (stoi z lewej strony) i gajowych
Fig. 11. Children from the elementary school in Szczawin taking part in planting forest
in the local forestry (April 1934), in the care of teachers, forester M. Dysza (stands on
the left) and ranger

Ryc. 12. Leśniczy Mikołaj Dyszy, koniec
lat 30. XX wieku Patki mundurowe
wskazują, że był wtedy urzędnikiem
III kategorii w 10 stopniu służbowym
Fig. 12. Forester Mikołaj Dyszy, late 30’s,
20th century. His uniform patches
indicate that he was at that time an
official of the 3rd category at the 10th
rank
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Ryc. 13. Strona początkowa niemieckiego dokumentu z 1943 roku tzw. doniesienia o przestępstwie leśniczego
Mikołaja Dyszego. Źródło wskazane w przypisie nr 20
Fig. 13. The front page of document reporting the crime of Mikołaj Dyszy
from 1943. Source indicated in
footnote No. 20

Ryc. 14. Strona początkowa (strona 1 z 3)
wyroku niemieckiego Sądu Specjalnego skazującego Mikołaja Dyszego
na 3 lata obozu karnego i grzywnę
w wysokości 300 marek niemieckich.
Źródło wskazane w przypisie 20
Fig. 14. Front page (page 1 of 3) of the
German Special Court judgment sentencing Mikolaj Dyszy to 3 years of the
penal camp and a fine of 300 German
marks. Source indicated in footnote 20

Ryc. 15. Karta pocztowa
przesłana przez Tadeusza
Walickiego z obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w styczniu 1945 roku.
Zbiór Anny Dobiech
Fig. 15. A postcard sent by
Tadeusz Walicki from the
Gross- Rosen in January
1945. Collection of Anna
Dobiech

