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Stanisław Krzyżaniak
(1919–2012)
Pustka. Odpycham to przykre odczucie, uporczywie powracające do mnie od owego listopadowego poniedziałku 2012 r., gdy w słuchawce telefonu
usłyszałam głos koleŜanki: zmarł Pan Stanisław
KrzyŜaniak. Oczywiście, Ŝe to nieprawda, iŜ pozostała po Nim pustka. W pamięci mam ciągle bardzo wyraźne obrazy z rozmaitych spotkań, rozmów. Jest sporo fotografii, dokumentów, publikacji, nagrań. Tak wiele naszych muzealnych przedsięwzięć odbywało się przecieŜ z Jego udziałem…
Wysoki, wyprostowany, swobodny, o rozjaśnionej uśmiechem twarzy i rozumnych oczach. Jego
wszechobecną pogodę ducha zauwaŜali wszyscy,
23. Stanisław KrzyŜaniak,
a dla mnie najwaŜniejsze było to, Ŝe takŜe młodzi
Opole 2009 r.
uczestnicy naszych muzealnych spotkań z Nim.
Pamiętam świetnie, jak po jednym z warsztatów, w których Pan Stanisław
występował w roli gościa honorowego – świadka wydarzeń, podeszła do mnie
kilkunastoletnia dziewczyna i ze zdziwieniem stwierdziła, Ŝe nie spodziewała
się, by o wojennych, tak traumatycznych przeŜyciach moŜna było mówić spokojnie, bez nienawiści, by dalej mieć tyle wiary w człowieka i jeszcze utwierdzać w niej innych. Jego niezwykle autentyczna miłość do ludzi, Ojczyzny
(zawsze przez duŜe „O”) i takaŜ sama głęboka wiara w Boga, hamowały i zmuszały do zastanowienia nawet najbardziej obojętnych. Trudno o lepszą, cenniejszą pomoc w naszej pracy edukacyjnej.
Dystans, jaki Pan Stanisław miał do siebie i otoczenia, wzbudzał szacunek wszystkich, którzy się z Nim zetknęli. We wstępie do ksiąŜki, poświęconej latom II wojny światowej i niewoli, napisał o sobie:
„Autor, główny bohater tych opowieści, nie jest bohaterem, niczym bowiem
nie zasłuŜył sobie na to zaszczytne miano. Do nieprzyjaciela oddał zaledwie pięć
strzałów karabinowych, w dodatku bez sukcesu. Postrzelał potem trochę na Po-
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lesiu, ale tylko w obronie własnej. Był natomiast rozbitkiem, który wraz z innymi rzucony został na lichej tratwie na fale wzburzonego oceanu i dryfując, dzięki BoŜej pomocy i ludzkiej Ŝyczliwości, po siedmiu latach dopłynął szczęśliwie do
macierzystego portu”. (S. KrzyŜaniak, ...a losem naszym, Polski los..., Tychy 2000).

To jeden z wielu przykładów tej szerokiej perspektywy, w jakiej widział
Ŝycie i śmierć. W cytowanym fragmencie, który – wyrwany z kontekstu – moŜe wydać się miejscami nazbyt zbanalizowany, moją uwagę zwróciło jeszcze
słowo „rozbitek”. To bardzo trafne określenie dla polskich Ŝołnierzy, którzy
po przegranej kampanii wrześniowej – tak jak Pan Stanisław – dostali się do
niewoli: byli pokiereszowani fizycznie i nierzadko psychicznie, zaleŜeli od sił,
na które nie mieli wpływu, zdani na zmienny los. Na kolejnych stronach
ksiąŜki Pan Stanisław to udowadnia i zestawia równieŜ z przykładami odwagi, hartu ducha, dumy, siły, wiary i humoru polskich Ŝołnierzy. Ciekawa lektura, ukazująca pokolenie, którego juŜ w zasadzie nie ma. Śmierć Pana Stanisława to dla nas zamknięcie bardzo istotnego rozdziału w Ŝyciu Muzeum.
Odszedł ostatni Ŝołnierz września – jeniec, tak długo i szczerze nam oddany.
Stanisław KrzyŜaniak naleŜał do kilkudziesięciotysięcznej grupy Ŝołnierzy
Wojska Polskiego, którzy przeszli przez obydwa systemy jenieckie – radziecki
i niemiecki. Jego wojenne dzieje były skomplikowane. Wybuch wojny zastał
Go we Wrześni, gdzie stacjonował 68. Pułk Piechoty, do którego został przydzielony w 1939 r. po ukończeniu Kursu PodchorąŜych Rezerwy 17. Dywizji
Piechoty w Gnieźnie. W pułku był dowódcą plutonu kompanii przeciwpancernej. Tę funkcję miał sprawować do połowy września 1939 r., a później rozpocząć studia. W przeddzień wybuchu wojny otrzymał rozkaz eskortowania
wraz z czterema innymi Ŝołnierzami ok. 500-osobowej grupy rodzin wojskowych do Przemyślan koło Lwowa. 2 września wyruszył z nimi z Wrześni pociągiem. Bombardowania linii kolejowych uniemoŜliwiły dotarcie do celu podróŜy. Eskortowani cywile znaleźli schronienie w mijanych miejscowościach,
a Stanisław KrzyŜaniak wraz z kolegami próbował przyłączyć się do walczących oddziałów. 25 września w pobliŜu Kobrynia dostał się do niewoli radzieckiej. Początkowo był krótko przetrzymywany w więzieniach NKWD w Kobryniu i Brześciu nad Bugiem. Następnie został przewieziony do obozu specjalnego w Starobielsku, w którym równieŜ przebywał krótko: 24 października wyruszył w pierwszym transporcie Ŝołnierzy WP ponownie do Brześcia nad Bugiem, gdzie na podstawie porozumienia między III Rzeszą a ZSRR o wymianie
jeńców, w listopadzie 1939 r. został przekazany stronie niemieckiej. Do 1945 r.
pozostawał juŜ w niewoli Wehrmachtu. Był przetrzymywany łącznie w siedmiu obozach i podobozach: w Stalagu XVII A Kaisersteinbruch (listopad
1939–maj 1940 r., w oflagach VII C Laufen i XI B Braunschweig (maj i czerwiec 1940 r.), w stalagach VI B/Z Oberlangen (czerwiec 1940–marzec 1941 r.)

Z śAŁOBNEJ KARTY

163

i VI B/Z Fullen (marzec–kwiecień 1941 r.) oraz komandzie pracy Hoffnungsthal, podległemu Stalagowi VI G Bonn-Duisburg (kwiecień 1941 r.–wrzesień 1944 r.), a takŜe w Stalagu IV B Mühlberg (wrzesień 1944 r.–kwiecień 1945 r.). W większości tych miejsc musiał pracować, szczególnie cięŜko
w Oberlangen, gdzie podzielił los ok. 1,2 tys. polskich podchorąŜych, którzy
w bardzo trudnych warunkach byli zmuszani do osuszania bagien i melioracji torfowisk. Mimo to wszędzie, gdzie przebywał, aktywnie uczestniczył w jenieckim Ŝyciu kulturalnym i oświatowym. W kwietniu 1945 r. uciekł z obozu
i przedostał się na tereny zajęte przez Ŝołnierzy amerykańskich. Po zakończeniu wojny nie od razu wrócił do kraju. Rozpoczął studia ekonomiczne
w Getyndze. W grudniu 1945 r. poślubił młodziutką Teresę Winter, która została wywieziona do Rzeszy po upadku Powstania Warszawskiego. W 1946 r.
przerwał naukę i wraz z Ŝoną wrócił do Polski, znów rozpoczął studia, a po
ich zakończeniu pracę ekonomisty w budownictwie, najpierw w Szczecinie,
następnie w Tychach, w których zamieszkał na stałe z rodziną i które ukochał – zdaje się – nie mniej niŜ rodzinny Poznań.
Działacz społeczny, miłośnik przyrody, turysta, a dla naszego muzeum
przede wszystkim przyjaciel, m.in. takŜe członek Rady Muzeum w kilku kadencjach (1991–2011) i od 2003 r. członek Komitetu Redakcyjnego „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego” (dalej: „ŁRM”). Był dla nas wyjątkową
osobowością. W kontaktach z ludźmi zjednywał sobie wszystkich uprzejmością, uśmiechem, tą wielką pogodą ducha i szacunkiem dla kaŜdego. Lubił
dyskutować. Był chętnym, bezpośrednim rozmówcą i uwaŜnym słuchaczem.
Nie gniewał się na ludzi, próbował ich tylko rozumieć. Mam w pamięci rozmowę z Nim, odbytą niedługo po tym, jak na łamach naszego „ŁRM” ukazała
się recenzja cytowanej wyŜej ksiąŜki, napisana przez mojego kolegę z Działu
Naukowo-Badawczego. Pana Stanisława zastanowiła tylko jedna uwaga recenzenta, świadcząca o braku zrozumienia dla Jego patriotyzmu. Mojemu koledze wydał się on czymś sztucznym, anachronicznym. Pan Stanisław ostroŜnie
dopytywał mnie o autora i tłumaczył, Ŝe reprezentuje pokolenie, które zostało w patriotyzmie wychowane, oczywiste więc, iŜ innym być nie potrafi i nie
moŜe. W końcu uznał, Ŝe widocznie młody człowiek potrzebuje jeszcze trochę
czasu, by to zrozumieć i tylko trzeba mu na to pozwolić, po czym bez Ŝalu
zmienił temat. Nigdy juŜ do tej sprawy nie wróciliśmy. Wydaje mi się, Ŝe
w naszych rozmowach kwestie toŜsamości narodowej i religijnej były jedynymi, przy których powaŜniał.
Chętnie odwiedzał nas w muzeum. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek, kiedy Go potrzebowaliśmy, nie stawił się. Oficerskim zwyczajem meldował się wesoło, zapewniając wszystkich naokoło o swej sympatii i traktując
kaŜdego, znanego sobie czy nie, niezwykle przyjaźnie. Zazwyczaj coś ze sobą
przywoził: wiadomości o swojej rodzinie, którą tak bardzo się cieszył, relacje

164

Z śAŁOBNEJ KARTY

z podróŜy, np. do miejsc pamięci w Emslandzie, gdzie był zapraszany i wieści
ze świata kombatanckiego, ciągle dla niego waŜnego, albo wycinki z gazet na
temat jeńców czy kolejne tomiki swoich wierszy, którymi chętnie nas obdarowywał. Widzę, jak energicznie siada na wskazanym krześle, jak wyciąga
z teczki ksiąŜkę i juŜ w skupieniu, milknąc, bardzo starannie wpisuje dedykację. Przyglądam im się teraz uwaŜnie. śadna nie jest zdawkowa.
O swojej twórczości poetyckiej Pan Stanisław mówił z rozbawieniem, Ŝe
pojawiła się w Jego Ŝyciu późno, nagle, niczym balonik, który znienacka pękł.
Po niespodziewanej śmierci ukochanej Ŝony – Jego poezja przybrała na sile.

24. Stanisław KrzyŜaniak, Opole, 17 września 2009 r.

WyraŜał nią wszystko, o czym myślał i co czuł. Lubił teŜ swoimi wierszami
ubarwiać wystąpienia u nas. Przysyłał nam je równieŜ jako Ŝyczenia świąteczne, w maszynopisach, zawsze z serdecznymi, pełnymi Ŝyczliwości odręcznymi
dopiskami.
Niezwykły człowiek. Pamiętam, gdy po jednej z konferencji naukowych,
poświęconych jenieckim losom, szliśmy ul. Krakowską w Opolu, z muzeum
w kierunku dworca PKP, wraz z równieŜ juŜ dziś, niestety, nieŜyjącym Bolesławem Taborskim, takŜe poetą, i razem, głośno, zgodnie recytowali fragmenty Homera po łacinie, gdy prawie się przekrzykując, opowiadali z sympatią, ale bez nostalgii o swojej nauce w gimnazjum. Jak i wtedy, gdy czekając
na odjazd pociągu do Tychów, piliśmy w kawiarni herbatę, a On najpierw,
ściszając głos polecił mi na wakacyjny wypoczynek miejscowość nad Bałtykiem, gdzie woda ma fantastyczną, bo 13-stopniową temperaturę, co słysząc
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25. Stanisław KrzyŜaniak,
w roli kobiecej w sztuce
Ciotka Karola w Stalagu
IV B Mühlberg, karykatura Edwarda Ałaszewskiego, 1944/1945 r.

nie potrafiłam powstrzymać przeraŜenia. A niedługo potem wyznał z naturalną oczywistością i szczerym uśmiechem, Ŝe cieszy Go kaŜdy upływający
dzień, poniewaŜ przybliŜa Go do zmarłej Ŝony; co z kolei zatrzymało uśmiech
na mojej twarzy i zmusiło do głębokiego zastanowienia. TakŜe wtedy, gdy do
naszych gości w czasie otwarcia wystawy o Ŝyciu teatralnym jeńców, drwiąc
z samego siebie, wspominał jak koledzy zrozpaczeni Jego zbyt duŜymi – jak
na kobietę, którą grał – stopami, zamontowali przy krawędzi sceny dodatkową listwę, mającą ukryć ten fizyczny mankament. I jeszcze w wielu innych
sytuacjach...
A jednak pustka. Nie wiem, czy zdołamy ją wypełnić pamięcią o Nim.
Violetta Rezler-Wasielewska

