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Cokolwiek Ojczyzny się tyczy 
od niepamięci uchronić

Statut Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1800

Wydawać by się mogło, że śmierć zatrzymuje czas dany człowiekowi, 
a jego losy stają się zamkniętą księgą. I to czy ktokolwiek ją otworzy i przej-
rzy poszczególne stronnice zależy od wrażliwości potomnych, ich potrzeby 
poszukiwania związków przeszłości z teraźniejszością i przyszłością. Często 
okazuje się,  że  nawet po kilkudziesięciu latach,  skrzętnie dotychczas ukry-
wane tajemnice życia i pieczołowicie chronione przed niepożądanym okiem 
sekrety otwiera chęć docierania do prawdy, bo następne pokolenia chcą żyć 
w przeświadczeniu, „że płaszcz na ich duchu nie był wyżebrany, lecz świet-
nościami dawnych przodków świetny”, więc będą czytać, wspominać, poszu-
kiwać, odtwarzać, przywracać, regenerować niezapisane historie o ludziach
i ich czynach. 

Umarli, którzy walczyli za ojczyznę, a skazani byli na zapomnienie, 
nie upomną się o swoje prawa, swoje miejsce w pamięci pokoleń. Niniejsza 
publikacja daje nie tylko początek odczytywania kart losów Józefa Dziurgota 
z Góry Motycznej, ale inspiruje do poszukiwania  kodu historycznego uza-
sadniającego fakty z jego życia. Książka jest bodźcem do dalszego odkrywa-
nia, bo być może kiedyś uda się odtworzyć pozostałe fakty z rzeczywistości 
przedwojennej, wojennej, powojennej Józefa Dziurgota nieodnalezione do-
tychczas  w  prywatnych  dokumentach  rodziny,  zdjęciach,  wspomnieniach  
ludzi, obok których i z którymi przyszło mu żyć. Jeszcze żyją ludzie z poko-
lenia, które pamięta czyny i opowieści żołnierza, ale nasza wdzięczna pamięć 
o  bohaterze  nie  może  ograniczać  się  tylko  do  rodzinnego  kręgu,  zamykać  
się tylko w obrębie Góry Motycznej, czy nawet żyrakowskiej ziemi. Właśnie 
z tą myślą razem z  lokalnym samorządem, Stowarzyszeniem Dębicki Klub
Biznesu  oraz  ProCarpathią  z  Rzeszowa  Stowarzyszenie  Razem  Zdziałamy  
Więcej podjęło się wykonania zadania polegającego na przekazaniu śladów 
przeszłości  o  Józefie  Dziurgocie  do Instytutu  Pamięci  Narodowej.  Efektem 
poszukiwań kart  z  przeszłości  ułana  2  Korpusu Polskiego z  Góry  Motycz -
nej stała się niniejsza publikacja, aby ojczyzna razem z mieszkańcami Góry 
Motycznej mogła z szacunkiem pokłonić się i oddać mu hołd za jego czyny. 
Ważnym aspektem naszych działań była myśl, aby uznawane przez żołnierza 
2 Korpusu Polskiego, Józefa Dziurgota wartości BÓG HONOR OJCZYZNA 
stały  się  fundamentem  w  procesie  tworzenia  osobowości  kolejnych  poko -
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leń Polaków. Podstawą przedstawionego wspomnienia o Józefie Dziurgocie 
są  informacje  zawarte  w dokumentach potwierdzających służbę wojskową,  
przebyty  szlak  wojenny,  jego  wojenne  zapiski,  fotografie   i  zachowane  od-
znaczenia. Dużą wartość posiadają wspomnienia spisane przez córkę Janinę 
Ferenc, opowieści wnuków: Jarosława Ferenca oraz Zbigniewa Kaczora, jak 
również przekazy ustne mieszkańców Góry Motycznej pamiętających opo-
wieści ułana spod Monte Cassino.  

Diana Wójcik
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Czerwone maki na Monte Cassino 
Zamiast rosy piły polską krew. 
Po tych makach szedł żołnierz i ginął, 
Lecz od śmierci silniejszy był gniew
Przejdą lata i wieki przeminą. 
Pozostaną ślady dawnych dni
I wszystkie maki na Monte Cassino 
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi.

Józef  Dziurgot 1903-1974
Starszy ułan 12 Pułku Ułanów

Podolskich 
3 Dywizji Strzelców Karpackich

2 Korpusu Polskiego
mąż Stanisławy, ojciec Marii i Janiny, 
dziadek Jarosława, Marka, Zbigniewa

Uczestnik kampanii  wrześniowej  1939r.,  zesłany na Syberię,  przeszedł  cały  
szlak bojowy począwszy od ewakuacji z terenów ZSRR, przez Iran, Irak, Pa-
lestynę, Syrię, Liban, Egipt,  półwysep Apeniński.  Brał udział w działaniach 
wojennych na terenie Włoch, w tym w walkach pod Monte Cassino. Przybył 
do Anglii 1945r.. Zdemobilizowany w 1947r., przez Gdańsk powrócił do ro-
dzinnej wsi, Góry Motycznej.
Odznaczony:
Pamiątkowym Krzyżem Monte Cassino,
Medalem Wojska,
Gwiazdą za wojnę 1939-45,
Gwiazdą Afryki, Gwiazdą Italii,
Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz
Krzyżem Honorowym Leona XIII zwanym Medalem Pielgrzyma

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
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Władysław Broniewski 
Tułacza armia

Tam na Uchcie, na Soświe 
stoi sosna przy sośnie.

Drzewa piękne, masztowe wyrosły. 
Myśmy ostrym toporem  
rozprawiali się z borem 

nie dla Polski - dla Rosji! dla Rosji! 

Dobywaliśmy węgiel
pod Polarnym aż Kręgiem 

lub spławialiśmy las na Pieczorze. 
I rzucała nas dola 

na bezdroża, na pola, 
w tundrę, tajgę, za góry, za morze... 

Bieda była, oj, bieda! 
Trzeba było się nie dać 

trzeba było być twardym, upartym, 
poprzez łagry i tiurmy 

jak na froncie do szturmu 
iść z żołnierskim honorem i hartem. 

Dziś w angielskiej kantynie 
przy dziewczynie i winie 

wspominamy, jak gdzieś na Ładodze 
od tyfusu, malarii 

tysiącamiśmy marli
i tysiące nas padły na drodze. 

Dobrze jest, że nas nie ma 
tam, gdzie zima, Kołyma, 

gdzie Workuty, Irkucki, Tobolski, 
że przez morze kaspijskie 

i przez piaski libijskie 
wędrujemy prościutko do Polski. 
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Na granicy Arabii
dostaniemy karabin,

ładownice wypełnią naboje, 
będą czołgi i działa, 

i zwycięstwo, i chwała, 
gdy z tułaczki ruszymy na boje.
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1. Środowisko rodzinne

Józef Dziurgot urodził się 26 III 1903 r. w Górze Motycznej jako syn Waw-
rzyńca Dziurgot (s. Wojciecha  i Marianny z.d. Zaucha) i Magdaleny Dziur-
got z domu Kubek (c. Marcina i Marianny z. d. Gałat). Został ochrzczony w 
kościele parafialnym w Straszęcinie 29 III 1903 r. przez ks. Franciszka Sera-
fina Sosina. Jego rodzicami chrzestnymi byli Zofia Sujdak i Marcin Zaucha. 
Góra Motyczna należała administracyjnie do parafii Straszęcin i liczyła nie-
co ponad 800 osób i  była oddalona od kościoła parafialnego o 5 km. Józef 
miał sześcioro rodzeństwa. Byli to: Katarzyna (po mężu Gorley), Maria (po 
mężu Kozioł; jedna z jej córek, Janina Kozioł w stopniu kaprala jako lekarz 
wojskowy również brała udział w II wojnie światowej, ale na terenie Francji 
i Niemiec, nie wróciła do Polski, bo nie dostała pozwolenia na powrót od ów-
czesnych władz, z Józefem spotkali się później w 1963 roku, kiedy on pojechał 
w  odwiedziny  do  swojego  rodzeństwa  do  Ameryki),  Stanisław,  Franciszek  
(ożenił się z Anną Jaskólską), Balbina (nie założyła swojej rodziny) i Stefania 
(zmarła, gdy miała 10-11 lat). Rodzeństwo Józefa (Stanisław, Franciszek, Ka-
tarzyna, Maria) wyjechało do Stanów Zjednoczonych i w Meriden pozostali 
do śmierci.

Józef Dziurgot ukończył 2-klasową Publiczną Szkołę Powszechną Mieszaną w 
Straszęcinie (powiat ropczycki) i pracował w gospodarstwie ojca. 6 VII 1932 
r. zawarł ze Stanisławą Ćwik (ur. 21 IV 1911 – 8 VI 1998) związek małżeński 
w kościele parafialnym w Straszęcinie. Małżeństwo pobłogosławił miejscowy 
proboszcz ks. Jan Puskarz. Wraz z żoną Stanisławą prowadził  czterohektaro-
we  gospodarstwo. Znaczną część oddziedziczonego pola obsiewali zbożem. 
Miał dwie córki: Marię Kaczor ( 11 VII 1934 r.- 5 V 2003r.) oraz Janinę Ferenc 
(ur. 20 XI 1938 r.) a później trzech wnuków:  Zbigniewa, Marka i Jarosława.
Małżeństwu Józefowi i Stanisławie Dziurgotom nie powodziło się najlepiej, 
ponieważ sytuacja gospodarcza w tej  części  kraju nie  była dobra.  W więk -
szości państw - w Polsce także – w latach 1929-1935 trwał kryzys. Na świecie 
spadły ceny płodów rolnych, a więc spadły także dochody rolników miesz-
kających na wsi,  a to sprawiło, że zmalała siła nabywcza mieszkańców wsi.  
Ponadto  masy  bezrobotnych  i  nagłe  powszechne  zubożenie  ludności  jesz-
cze  bardziej  zmniejszyły  popyt  na  artykuły  rolne  i  przemysłowe.  Nadmiar  
towarów  przy  jednoczesnym  spadku  siły  nabywczej  konsumentów,  pogłę-
biał kryzys. Ponadto wieś była przeludniona.  To nie wróżyło dobrze rodzi-
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nie  Dziurgotów.  Wieści  ze  świata  donosiły,  że  szybkimi  krokami  zbliża  się  
wojna. Niemieckie zagrożenie wiosną 1939 r. przybrało konkretny wymiar. 
To powodowało wśród mieszkańców Dębicy i  okolic  zrozumiały niepokój.  
Na wiosnę 1939 r. można było zaobserwować nasilenie ćwiczeń obronnych, 
głównie  w zakresie  obrony  przeciwgazowej.  Powoli  myślano o  mobilizacji,  
która doszła do skutku końcem sierpnia.

2. Powołanie

W Dębicy stacjonował, przeniesiony w 1934 r. z Tarnowa 5 Pułk Strzelców 
Konnych,  który  w  1939  r.  wszedł  w  skład  krakowskiej  Brygady  Kawalerii,  
a  koszary  dla  wojska  zlokalizowano  przy  ulicy  Kościuszki.  Pułk  w  1939  r.  
wszedł w skład Krakowskiej Brygady Kawalerii. Od 23 VIII 1939 roku rozpo-
częła się w Dębicy mobilizacja pod dowództwem płk Kazimierza Kosiarskie-
go. Do Góry Motycznej przyjechał kawalerzysta z powołaniami do wojska i 
wręczył je trzem mężczyznom: Józefowi Dziurgotowi, Felinowi Szymaszkowi 
i Andrzejowi Tęczy. Mieli oni tylko kilka godzin na zgłoszenie się do koszar 
w Dębicy.  Jak mówią świadkowie wręczenie  powołań do wojska odbywało 
się  podczas  zabawy wiejskiej  a  na  pożegnanie  rekruci  z  mieszkańcami wsi  
odśpiewali:   

„Dziś pijem, dziś pijem
Dziś godzina nasza
Jutro raniusieńko

Jedziem do pałasza”

Nikt wówczas nie przypuszczał, że tylko jeden z nich wróci z tułaczki wojen-
nej. Zauważyć w tym miejscu należy, że Józef Dziurgot pozostawił w Górze 
Motycznej w tym czasie żonę, Stanisławę z dwiema maleńkimi córeczkami: 
Marysią, która miała zaledwie 5 lat i dziewięciomiesięczną Janiną. Żona wów-
czas opiekowała się jeszcze mamą Józefa, Magdaleną i siostrą Józefa, Balbiną.
1 IX 1939 roku armia niemiecka  przekroczyła granicę II Rzeczpospolitej, a 
Szlezwik-Holstein ostrzelał po raz pierwszy Wojskową Składnicę Tranzyto-
wą na Westerplatte, rozpoczynając tym samym najbardziej okrutną wojnę w 
historii nowożytnego świata, Józef Dziurgot  był już żołnierzem w dębickich 
koszarach. Kampanię wrześniową 5 Pułk Strzelców Konnych odbył w ramach 
Krakowskiej Brygady Kawalerii. Pierwszą walkę pułk stoczył 2 września pod 
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Woźnikami i w rejonie Żarek. Walczył w obronie Pińczowa, pod Tarnogro-
dem, Tomaszowem Lubelskim. W wyniku przegranej bitwy Armia Kraków,
a wraz z nią 5 Pułk Strzelców Konnych skapitulował 20 IX 1939.

3. Tułaczka wojenna

17 IX 1939 r. wojska radzieckie, korzystając z zaskoczenia Polaków, 
szybko posuwały się na zachód i południe, zmierzając do zamknięcia granicy 
Polski z Rumunią. W dwa dni później dotarły na południe do granicy węgier-
skiej a na północy zajęły Wilno i w tym samym roku spotkały się w Brześciu 
z  wojskami niemieckimi.  28 IX 1939 r.  Ribbentrop i  Mołotow podpisali  w 
Moskwie układ ,,o granicach i przyjaźni”. Było to potwierdzeniem rozbioru 
Polski i ustaleniem granicy wzdłuż rzek: Pisa-Narew-Bug-San. W ten sposób 
sowieci zajęli ponad 200 000 km. kwadratowych obszaru Polski.

Na podbitych terenach okupanci zaczęli wprowadzać nowe porząd-
ki. Żołnierze dopuszczali się gwałtów, mordowali jeńców polskich, stosowa-
li  represje  wobec  urzędników państwowych.  Polakom,  na  zabranych  przez  
Rosjan  ziemiach  narzucono   rosyjskie  obywatelstwo  i  zarządzono  pobór  
młodych mężczyzn do Armii Czerwonej. Około 230 000 jeńców wojennych 
schwytanych  przez  wojsko  rosyjskie  przekazano  pod  koniec  października  
NKWD,  następnie  zaś,  po  rozpracowaniu  tożsamości  i  personaliów,  różne  
grupy kierowano  transportami na wschód do obozów przejściowych w Sze-
pietówce, Podwołwołczyskach, Putywiu, Bołotowie, Gorodku, Suzale, Talicy i 
wielu innych miejscowościach, do więzień śledczych oraz obozów pracy nie-
wolniczej. Podoficerów, oficerów, część policji, żołnierzy z Korpusu Ochro-
ny Pogranicza, księży i niewielką liczbę cywilów skierowano do specjalnych 
obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Zaczęły się masowe wywóz-
ki cywilów na Syberię, do Kazachstanu lub w inne rejony ZSSR. Transporto-
wanie ludzi w nieludzkich warunkach sprawiało, że na miejsce przeznaczenia 
docierał tylko niewielki procent skazańców. Na tych, którzy dotarli, czekały 
wymyślne metody zagłady i dokładnie zaplanowane i stwarzane pozory na-
turalnej śmierci. Praca niewolnicza w kopalniach, przy wyrębie lasu, w rol-
nictwie była mordercza, a wyżywienie głodowe. Tysiące zesłańców umierało 
z chorób i wycieńczenia, wielu padało ofiarami strażników - kryminalistów. 

Do tej ogromnej grupy ludzi należał także jeniec Józef Dziurgot. Zo-
stał pojmany przez wojska sowieckie, ale niestety nie wiadomo jak do tego 
doszło, ponieważ nie zachowały się do dnia dzisiejszego żadne dokumenty z 
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tego czasu. Na podstawie wywiadów z mieszkańcami Góry Motycznej udało 
się ustalić, że Józef będący jeńcem sowieckim wieziony był przeludnionymi 
wagonami, w których toaletę stanowiła dziura pośrodku drewnianej podłogi. 
Współtowarzyszami niedoli byli inni więźniowie transportowani na Syberię. 
Ich gehenna trwała kilkanaście dni.  W ten sposób rozpoczął się niezwykle 
dramatyczny  rozdział  w  życiu  starszego  ułana  Dziurgota,  a  konsekwencje  
wydarzeń, w których brał udział  trwają do teraz. Do dziś – wspomina córka 
– widzę smutne oczy matki, jej łzy samotności, strachu i przerażenia, a była 
ona kobietą silnego charakteru. Wspomnienia przywoływane przez niego w 
obecności najbliższej rodziny, sąsiadów i zaufanych mieszkańców Góry Mo-
tycznej dotyczyły przede wszystkim samych warunków, w których przyszło 
im – więźniom nieludzkiej ziemi  - żyć. Były to wspomnienia kończące się 
często przeświadczeniem: „Gdyby nie opieka Matki Boskiej nie przeżyłbym 
tego”. Józef Dziurgot zawierzył Matce Boskiej swój los i ufał, że z jej pomocą 
szczęśliwie wróci do ojczyzny, do rodziny.

Obrazki religijne przechowywane przez Józefa, przez jego tułaczkę i przywiezione do Pol-
ski w 1947 roku.
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Wiadomo też, że Józef Dziurgot od 1939 r. do 1940 r. przebywał na Syberii w 
obozie pracy. Z powodu braku dokumentów nie udało się ustalić, gdzie pra-
cował jako zesłaniec i skazaniec. I pewnie by tam został na zawsze, gdyby nie 
wybuch wojny niemiecko – radzieckiej. Zaistniały fakt spowodował zmianę 
stanowiska Rosjan wobec Polaków. 30 VII 1941 r. doszło do podpisania przez 
generała  Władysława  Sikorskiego   z  ambasadorem  Iwanem  Majskim  –  po  
długotrwałych  pertraktacjach  -  układu  zwanego  Układem  Sikorski  –  Maj-
ski. W pierwszym artykule wspomnianego układu stwierdzono, że: wszystkie 
układy radziecko-niemieckie zawarte w 1939 r. rząd ZSRR uznaje za niebyłe 
i tracą swoją moc. Do układu dołączono protokół, w którym Sowieci zapo-
wiedzieli  udzielenie  ,,amnestii  wszystkim  obywatelom   polskim,  którzy  są  
obecnie pozbawieni wolności i przebywaj na terenie Związku Radzieckiego, 
bądź to jako jeńcy wojenni, bądź na innych dostatecznych podstawach”. Gdy 
wchodził w życie układ Sikorski – Majski uzupełniony umową wojskową
z 14 VIII 1941 r. -  stanowisko Józefa Stalina stawało się coraz twardsze. Usta-
lono, że „Armia Polska będzie stanowić część sił zbrojnych suwerennej Rze-
czypospolitej Polskiej” a w sprawach organizacyjno - personalnych zostanie 
podporządkowana  Naczelnemu  Wodzowi  Polskich  Sił  Zbrojnych,  który  w  
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porozumieniu  z  władzami  radzieckimi  wyznaczy  na  jej  dowódcę  i  za  jego  
pośrednictwem będzie uzgadniał rozkazy oraz zarządzenia dotyczące orga-
nizacji i personelu z Naczelnym Dowództwem ZSRR. Ustalono, że jednostki 
pójdą na front dopiero po osiągnięciu pełnej gotowości bojowej, w grupach 
nie  mniejszych  od  dywizji  i  zostaną  wykorzystane  zgodnie  z  radzieckimi  
planami operacyjnymi. Dowódcą Armii Polskiej w ZSRR został, zwolniony 
z  więzienia,  generał  Władysław  Anders.  Na  siedzibę  dowództwa  wybrano  
miejscowość Buzłuk położną pomiędzy Kujbyszewem a Orenburgiem.  Po-
czątkowo  Rosjanie  zgodzili  się  na  utworzenie  dwóch  dywizji  pułku  zapa -
sowego, stale twierdząc, że jeńców polskich jest tylko 20 000.  To stwarzało 
możliwość wyrwania się Polaków z nieludzkiej ziemi. Ilu Polaków znajdowa-
ło się w Związku Radzieckim, ile było obozów pracy i miejsc, gdzie zmuszano 
Polaków do niewolniczej pracy tak naprawdę nie wiedziano. Nie było łatwo 
dotrzeć do grupujących się Polaków z różnych przyczyn: komunikacyjnych, 
logistycznych, a przede wszystkim wielu z nich nie miało informacji o moż-
liwości zgłoszenia się do tworzonej Armii Polskiej, ale napływają ochotnicy, 
przybywają  z  obozów jenieckich,  z  więzień,  obozów pracy przymusowej,  z  
zsyłki. Przychodzą wynędzniali, bosi, obdarci i głodni z nadzieją, że pod do-
wództwem gen. Andersa, walcząc o wolność i niepodległość Polski, „powrócą 
cudem na ojczyzny łono”.  15 X 1941 r. było już 38 173 żołnierzy skupionych 
przy  organizowanym  wojsku,  w  tym  przeszło  2000  oficerów  i  ponad  2000  
cywilów utrzymywanych przez wojsko. Kiedy Józef Dziurgot, jak sam opo-
wiadał  mieszkańcom Góry Motycznej,  cudem znalazł  się  w Armii  Polskiej  
wydawało się, że wszystko stanie się dla niego prostsze, bo będzie z bronią w 
ręku walczył i dojdzie najkrótszą drogą do Polski, z której został przymusowo 
wywieziony w 1939 roku. Stało się jednak inaczej.  Strona sowiecka, zasko-
czona ilością przybywających, starała się ograniczyć ich liczbę. 27 X 1941 r. 
Sowieci obiecali Polakom, że od 1 XI  zwiększą zaopatrzenie Armii Polskiej 
do 44 000 racji  żywnościowych, ale przez dłuższy czas swoich obietnic nie 
zrealizowali.  Stopniowo narastały  konflikty,  ponieważ  dowództwo radziec-
kie domagało się, by z obozu wojskowego usunięto nadwyżki przekraczające 
ustalony stan osobowy,  czyli 30 000 ludzi. Wojsko cierpiało na brak żywno-
ści, brak namiotów, mundurów. Ponadto Stalin dążył do rozproszenia dywi-
zji polskich poprzez wysłanie ich na front pojedynczo do wspomagania Ar-
mii Czerwonej, ale dowództwo polskie zdecydowanie sprzeciwiło się temu. 
Ostatecznie w wyniku rozmów polsko-radzieckich, a także po porozumieniu 
Churchila  ze  Stalinem,  uzyskano zgodę na wyprowadzenie  Armii  Andersa  
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na Bliski Wschód. W marcu 1942 r.  ewakuowano do Iranu 40 000 żołnierzy 
i cywilów a w lipcu i sierpniu  około 44 000 wojska i około 26 000 członków 
ich rodzin. 

Karta rekrutacyjna Józefa Dziurgota z 1942
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Ostatecznie jesienią 1942 r. z żołnierzy Armii Andersa oraz z jednostek pol-
skich na Środkowym Wschodzie powstała w Iraku Armia Polska na Wscho-
dzie,  która  potem  została  przekształcona  w  2  Korpus  Polski  pod  dowódz -
twem gen. Wł. Andersa. Jak wskazuje „Karta rekrutacyjna” Józefa Dziurgota 
przybył on do Persji (Iraku) początkiem kwietnia 1942 roku i przyjęty został 
do Polskiej Armii pod Brytyjskim Dowództwem  14 V 1942 roku jako ułan 
12 Pułku Ułanów Podolskich, otrzymując kategorię A. Przebywał w szpitalu 
od 1 IX 1942 r. do 15 XI 1942 r. Jak się okazało w czynnej służbie pozostał 
do 1 VI 1945 roku, choć było mu dane do kraju powrócić znacznie później.

Zachowała  się  do  dzisiaj  w  domu  państwa  Kaczorów  w  Górze  Motycznej  
„Książeczka  żołdu”  Józefa  Dziurgota.  Dokument  jednoznacznie  stwierdza,  
że ułan Józef Dziurgot od 30 maja 1942 roku jest żołnierzem wpisanym pod 
numerem 3582/42 w Komendzie  Uzupełnień nr  3.  A zdjęcie  opisane;  „Do 
książeczki. Kair.”
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Drugą „Książeczkę żołdu” założył 1 czerwca 1946 roku oficer gospodarczy 
PPR Jerzy Lipowski. Tu wpisy kończą się na dacie 31 I 1947.

Józef  Dziurgot  uprawniony  był  do  noszenia  Znaku  Pułkowego  12  Pułku  
Ułanów Podolskich 
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Znak  12  Pułku  Ułanów  Podolskich.  Tło  znaku  
stanowi złote słońce, na którym umieszczony jest 
czarny  Krzyż  Maltański  (znak  żałoby  po  pole -
głych). Pomiędzy ramionami Krzyża na każdym z 
dwóch górnych pól znajdują się dwa emaliowane 
proporczyki  12  Pułku  Ułanów  Podolskich  skie-
rowane wycięciami w górę.  Proporczyki  są  kolo-
ru  amarantowo-granatowego  z  białym  paskiem  
przez  środek.  Pomiędzy  ramionami  Krzyża,  na  
każdym z  dwóch dolnych pól,  znajdują  się  ema-

liowane proporczyki noszone przez Pułk w okresie jego formowania (1917-
1918) jako ówczesny 7 pułk ułanów, proporczyki te mają kształt prostokątów 
zakończonych trójkątami prostokątnymi w dół i są koloru amarantowego, na 
tle amarantowym granatowy łamany pasek  równoległy do ostrza proporczy-
ka. Odznaka jest dwuwarstwowa, metalowa z nakrętką. Znak wykonała firma 
włoska: S.A.Picchiani & Barlacchi we Florencji. Józefowi Dziurgotowi, Znak 
12 Pułku Ułanów Podolskich, nadał dowódca pułku, Leon Fundakowski w 
Italii 7 maja 1945 r.. Leon Fundakowski był ostatnim dowódcą 12 Pułku Uła-
nów Podolskich, którym dowodził podczas walk w Apeninach Emiliańskich.

Józef Dziurgot był upoważniony do posiadania i noszenia Pamiątkowej 
Odznaki 3 Dywizji Strzelców Karpackich

Naszywka naramiena – symbol 
3 Dywizji Strzelców Karpackich
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Odznaka 3  Dywizji  Strzelców Karpackich została  zatwierdzona 1   grudnia  
1945, a jej głównymi  elementami są jodełka z oznaki rozpoznawczej oraz mi-
niaturka Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich nałożona na Odznakę 
Krzyża Pamiątkowego Monte Cassino. Wykonana jest ze srebra (próba 800) 
z nakrętką. Na rewersie dewiza: WIARA, WYTRWAŁOŚĆ, ZWYCIĘSTWO. 
Do odznaki dołączona jest legitymacja numer 20072 z dn. 19 XII 1945 r., na 
której podpisany jest generał brygady Bolesław Bronisław Duch będący od 
1943 dowódcą 3 Dywizji Strzelców Karpackich. 3 Dywizją Strzelców Karpac-
kich dowodził w czasie kampanii włoskiej 2 Korpusu Polskiego, do zakończe-
nia walk w 1945r.



- 19 -

Naszywki 2 Korpusu Polskiego z munduru Józefa Dziurgota przechowane 
przez rodzinę. 

Mundur Józefa Dziurgota prze-
chowuje do dzisiaj córka, Jani-
na Ferenc.

W łachmanach w strzępach
mundur dziada

Stu bitew dzieje opowiada, 
umarłych wspomnień 
wskrzesza zgliszcze. 

Za oknem huczy wiatr i świszcze. 
Kurzawa śnieżne sypie kopce, 

A na dalekie drogi obce 
Wychodzi smutna dusza wnuka 

I śladów sławy w zaspach szuka...

(Z dziejów Dębickich)
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Tymczasem w Górze Motycznej pozostała rodzina Józefa Dziurgota. Stani-
sława, żona ułana sama musiała radzić sobie w gospodarstwie: uprawiać pole, 
zajmować się zwierzętami,  opiekować się małymi dziećmi: Marysią i Janiną, 
mamą Józefa, Magdaleną i ciotką Balbiną (mama i ciotka były chore) i jeszcze 
chodziła na piechotę do najbliższego miasta, Dębicy do Czerwonego Krzyża, 
aby dowiedzieć się czegokolwiek o losach męża. O ocalenie męża gdziekol-
wiek się znajdował modliła się, ofiarując w tej intencji Msze Święte, do Matki 
Boskiej w Zawadzie. Niestety, żadne wiadomości o jego losie długo do niej 
nie docierały. W tym czasie mieszkańcy Góry Motycznej zostali wysiedleni 
do Korzeniowa i Męciszowa - we wspomnieniach pisała córka Janina. Kiedy 
Stanisława Dziurgot wróciła do rodzinnej wsi, na miejscu, w którym stał ich 
dom czekały na nią zgliszcza. „Pamiętam, mówi córka, jak mama ukradkiem 
płakała,  a potem starała się o asygnaty na drewno i  budowała mały dom z 
jedną izbą dla nas i obok dla zwierząt: konia, krowy, świń i kur. Udzielał nam 
wtedy  schronienia  Feliks  Trojan”.   W  lutym  1942  roku  udało  się  Józefowi  
Dziurgotowi dostać do Czerwonego Krzyża i nadać tak wyczekiwaną w Gó-
rze Motycznej wiadomość: 

„Kochana żono! – pisze Józef – Jestem zdrów, czyście zdrowi i czy moja mama 
żyje. Pozdrawiam Was najserdeczniej. Józef”

W tych kilku słowach mąż zawarł informację, że nie pokonały go obozy so-
wieckie, szkorbut, wrzody, tyfus plamisty, malaria, czerwonka, kurza ślepota, 
głód,  mróz i  nie podzielił  losu 10000 oficerów z obozów w Kozielsku,  Sta-
robielsku  i  Ostaszkowie,  Katyniu.  Stało  się  oczywiste,  że  żyje  i  wiadomość  
rozbudziła  w najbliższych  nadzieję,  że  wróci.  Żona  przez  Czerwony Krzyż  
odpowiedziała w maju 1943 roku:
„Jesteśmy zdrowi w domu. Mamusia umarła w lutym. Umarła Helena Mikrut. 
Tadek Piwowar wyjechał do Niemiec. Marysia chodzi do drugiej klasy. Pozdra-
wiamy cię wszyscy.

      Siostra  i  żona  z  dziećmi”  
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W wielu pamiątkach po Józefie Dziurgocie można odnaleźć również obrazki 
własnoręcznie  opatrzone  podpisami  (oryginalna  pisownia)   „Moi  kochany  
curce Janósi tatuś”, „moi Kochany córecki Janusi tatóś Z Betlejem”, „moi ko-
chany curce Marysi tatuś wżymie 14/IX/1944”. Józef Dziurgot był żołnierzem 
2 Korpusu Polskiego, ale był też mężem i ojcem gromadzącym, podczas wo-
jennej tułaczki pamiątki dla swoich córek. Gdziekolwiek nie zaprowadziłby 
go wiatr historii, zawsze myślał o powrocie i do ojczyzny, i do rodziny.

Wiadomości zachowane
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W maju 1942 roku powstała na terenie Palestyny 3 Dywizja Strzelców Kar-
packich  wskutek  połączenia  Samodzielnej  Brygady  Strzelców  Karpackich  
oraz ochotników zwolnionych z radzieckich łagrów na mocy układu Sikor-
ski-Majski i ewakuowanych na Bliski Wschód . W okresie września - listopa-
da 1942 dywizja przeszła z Palestyny do Iraku, gdzie obszarem koncentracji 
Armii  Polskiej  w  Iraku  wyznaczonym przez  dowództwo brytyjskie  stał  się  
rejon Khanaqin – Qizil Ribat położony w dorzeczu rzeki Tygrys na kamie-
nistej pustyni w odległości około 140 kilometrów na płn-wsch od Bagdadu. 
Klimat, w tym rejonie nie sprzyjał poprawie stanu zdrowotnego armii, której 
żołnierze byli osłabieni i wyniszczeni po pobycie w ZSRR. 3 Dywizja Strzel-
ców Karpackich weszła w skład Armii Polskiej na Wschodzie, a 21 lipca 1943 
rozkazem Naczelnego Wodza wydzielono z Armii Polskiej na Wschodzie 2 
Korpus Polski,  którego dowódcą został  gen. dyw. Władysław Anders.  I  tak 
Józef  Dziurgot  szedł  ku  wolności  wraz  z  12.  Pułkiem  Ułanów  Podolskich,  
3 Dywizją Strzelców Karpackich, 2 Korpusem Polskim drogą, która wiodła 
przez łagry, lodowate pustynie Syberii przez ogrody oliwne w Ziemi Świętej, 
pola bitewne na piaskach i kamieniach Sahary, w Libii, w Egipcie. 
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Zapiski Józefa Dziurgota pozostające w zbiorach rodzinnych pamiątek Feren-
ców z Dębicy są trudne do odczytania, ale potwierdzają szlak wojenny Armii 
gen.  Andersa.  Udało się tylko w niewielkiej  części  rozszyfrować pamiętnik 
ułana. Zamieszczony tu zapis w znacznej ilości wyrazów nie zawiera orygi-
nalnej pisowni.

***

W pobliżu Góry Tabor.

1 godzinę wyjechaliśmy w kierunku rzeki Jordan
Przeszlim rzekę Jordan godzina 11.
Dnia 9 marca godzina 6 wyjechaliśmy z Syrii na granicę Iraku. 
Pustynia Iraku.
Godzina 10 wjechaliśmy w granice Syrii. Wjechaliśmy na granice 
Iraku. Pustynia Iraku.

12 marca wymieniona w pamiętniku rzeka Eufrat (reszty nie 
można odczytać) 
13 marca Przejeżdżaliśmy rzekę Tygrys godzina wpół do czwartej
w Bagdadzie. Z Bagdadu wyjeżdżamy wpół do siódmej. Dalej 
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godzina 10 wyjeżdżamy ze stacji Bagdad. Dnia 15 marca był 
wielki grzmot i błyskawica. Miejscowość Khanaqin obóz stacja 
zborna. Irak
Dnia 17/43 Był spis ewidencji. Stacja zborna.
Dnia 17,3,43 Byłem na spisie ewidncyj Kis-Rine (?) stacja zborna
O.Z.U.
Dnia 18 marca wizyty w terenie
21 marca
Dostałem żołd w  Khanaqin w sumie 1751
Karpacki Pułk Ułanów Karpackich Dowódca Pułku major Bobiński
szef pułku wachmistrz … z Dębicze – Dowódca 3-go szwadronu
rotmistrz Stryjski, szef 3 – go wachmistrz Januszewski, 
kapelan pułku ksiądz Malinowski
(Tu wymienia 2. kolegów)
Dnia 1 i 2 Byłem w obozie O. Z. U w Khanaqin Irak 
2.go kwietnia dostałem żołd 1.845 Dziurgot Józef
Dnia 3 kwietnia odjeżdżamy z Khanaqin
Dnia 7 kwietnia zostałem przydzielony do kompanii O.Z z Kha-
naqin do dwudziestego pułku ułanów w Kisrabacie(?)
11 kwietnia 1943
Śniło mi się,  że moja mama umierała. Bardzo płakałem we śnie. 
Drugi sen ryby zgniłe. Boże, jest to piąta niedziela wielkiego postu.
Wielka Sobota. Byliśmy w garnizonie na rezurekcji.
14 kwietnia Byłem na warcie w 12 pułku ułanów, warta garni-
zonowa
Dnia 16 zostałem przydzielony do szwadronu zapasowego do 
plutonu moździerzy.
Dnia 19 kwietnia byliśmy na …… gdzie był wypadek. Przyjechali-
śmy motocyklem ……. Wielki Poniedziałek. 
Dnia 19 1943 
Widziałem się z kolegą Jędrzejec Stasiem i Niedziela Stasiem od 
Radomyśla i Józkiem Legierskim ze Stasiówki. (nazwiska trudne 
do odczytania)
Dnia 20 kwietnia
Byliśmy na ćwiczeniach pokazowych z Anglikami. Anglicy byli na 
inspekcji. 
21 kwietnia
Byłem do św. spowiedzi w Kisrabacie(?) w 12 pułku ułanów. 
1943
Dnia 22 kwietnia
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Byłem do komunii św. w Kisrabacie(?) 1943
Wielki Piątek dzień wielki piątek
Byliśmy na ćwiczeniach w pustyni z moździerzami w Kisrabacie 
Irak. Po południu było zakładanie rejonu i namiotów oraz pranie 
bielizny. Dzień Wielkiej Nocy. Byliśmy w kościele cały pułk i później
było wspólne śniadanie. Był generał Anders.
Wielka Sobota było sprzątanie rejonu wieczorem. O godzinie 6 
szóstej byliśmy w garnizonie na rezurekcji.
Dzień 28 kwietnia zostałem przydzielony do kuchni 12 pułku w 
Kisrabacie
29 kwietnia Dostałem spodnie do roboty w szwadronie dowodzenia
w niedzielę.
Dnia 12 czerwca. Dostałem Plecak z Egiptu 12 Pułku ułanów
29 czerwca. Byłem na kuchni w Iraku. Jest to dzień Piotra i 
Pawła.
Dzień 24 czerwca 1943 Święto Bożego Ciała. Byłem w pustyni 
irackiej koło Kirkuku. Miałem dzień wolny z kuchni.
Dzień 29  byłem w irackiej pustyni na kuchni. 

***
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Żołnierze Armii na Środkowym Wschodzie starali się, na ile to było możli-
we, normalnie żyć, więc m.in. wydawano w języku polskim  publikacje. Józef 
Dziurgot przywiózł stamtąd ulotkę religijną „W IMIĘ BOŻE”  z 13 czerwca 
1943 roku  nr 6 wydaną w Bagdadzie. 
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Nie tylko zapiski są dzisiaj świadkami opowiadającymi losy żołnierza z Góry 
Motycznej. Pozostało wiele zdjęć z miejsc, gdzie był Józef Dziurgot a dodat-
kową bezcenną wartość mają te fotografie, które zawierają własnoręczne opi-
sy głównego bohatera wydarzeń. Oto niektóre z nich

Józef Dziurgot wraz z towarzyszami 
broni (pierwszy z prawej strony)
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Józef Dziurgot przed wejściem na pokład. Delta Nilu.
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Józef Dziurgot pierwszy z prawej.

Józef Dziurgot z innymi żołnierzami.

Chwile odpoczynku,
Kair, 1942
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Józef Dziurgot i Stanisław Skiba,
Kair, 15 VIII 1942

Józef Dziurgot pierwszy z prawej.

Józef Dziurgot w centrum.
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Pasją Józefa Dzirgota
była gra na akordeonie.
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Józef Dziurgot kochał konie.
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Józefowi Dziurgotowi gratuluje gen. Władysław Sikorski.
Żołnierze 2 Korpusu byli nazywani „turystami Sikorskiego,

ale nazywano ich też „tułaczą armią”.
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Jan Lechoń 
Marsz II Korpusu

Przez te same doliny, tymże Tybru brzegiem 
Znów idą jak przed laty ściśniętym szeregiem, 

I płynie ta, co tutaj kiedyś się zrodziła, 
„Piosenka stara, wojsku polskiemu tak miła”.

Jakąż drogę odbyłaś, aby raźnym chórem 
Znów dźwięki Twe zabrzmiały pod włoskim lazurem, 

By mógł Cię żołnierz tułacz na nowo zanucić, 
Przez ileż przeszłaś granic, ażeby tu wrócić?

Od śniegów szłaś Sybiru do pomarańcz gaju 
I teraz z żołnierzami powracasz do Kraju, 
I żadna siła złego ni przemoc olbrzyma, 

Stająca Ci na drodze - dojść Cię nie powstrzyma.

Nowe kości się kładą na tych, co już leżą, 
Przesiąknięta krwią ziemia krwią nasiąka świeżą, 

Ktoś upadł i do Kraju wyciąga swą rękę, 
Lecz inni idą dalej, śpiewając piosenkę.

I kiedy trakt Cezara pod ich krokiem dudni, 
Słyszą dzwonek na nieszpór i żuraw u studni 

I niosą dniem i nocą sztandary niezdarte, 
I przejdą, przejdą Tyber i Wisłę, i Wartę.
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4. Monte Cassino

Zapiski  Józefa  Dziurgota,  adnotacje  na  fotografiach  i  cennych  dla  
niego obrazkach religijnych, wskazują jednoznacznie, że szlak wojennej tu-
łaczki ułana z Góry Motycznej nie zakończył się w północnej Afryce. Siły 2. 
Korpusu Polskiego przybywały do Włoch na przestrzeni grudnia 1943 roku i 
kwietnia 1944 roku. Wyokrętowanie odbywało się głównie we włoskich por-
tach w Tarencie i Neapolu. Już wkrótce Józef Dziurgot miał wziąć udział w 
jednej z najbardziej krwawych bitew okresu II wojny światowej, w bitwie o 
Monte Cassino. Wzgórze (516 n.p.m.), na którym znajdował się klasztor be-
nedyktyński, stanowiło kluczowy rejon taktyczny bezpośrednio nad liniami 
komunikacyjnymi: tzw. Droga nr 6 ( Via Casalina) i  linia kolejowa Neapol 
– Rzym. Okolice klasztoru były silnie ufortyfikowane i były częścią silnego 
niemieckiego systemu umocnień. Przed słynną bitwą o Monte Cassino nazy-
waną również bitwą o Rzym Józef Dziurgot i jego towarzysze walki poznali 
rozkaz dowódcy:

„Żołnierze! Kochani moi Bracia i Dzieci. Nadeszła chwila bitwy. Długo czeka-
liśmy na tę chwilę odwetu i zemsty nad odwiecznym naszym wrogiem. Obok 
nas  walczyć  będą  dywizje  brytyjskie,  amerykańskie,  kanadyjskie,  nowoze -
landzkie, walczyć będą Francuzi, Włosi oraz dywizje hinduskie. Zadanie, któ-
re nam przypadło, rozsławi na cały świat imię żołnierza polskiego. W chwilach 
tych będą z nami myśli i serca całego Narodu, podtrzymywać nas będą duchy 
poległych  naszych  towarzyszy  broni.  Niech  lew  mieszka  w  Waszym  sercu.
Żołnierze – za bandycką napaść Niemców na Polskę, za rozbiór Polski wraz 
z  bolszewikami,  za  tysiące  zrujnowanych  miast  i  wsi,  za  morderstwa  i  ka -
towanie setek tysięcy naszych sióstr i braci, za miliony wywiezionych Pola-
ków jako niewolników do Niemiec, za niedolę i nieszczęście Kraju, za nasze 
cierpienia i tułaczkę – z wiarą w sprawiedliwość Opatrzności Boskiej idzie-
my naprzód ze świętym hasłem w sercach naszych Bóg, Honor i Ojczyzna.”

            Generał Dywizji Władysław Anders

Pierwsze natarcie na to wzgórze (operacja ,,Singhle”) wykonała amerykańska 
5 Armia i jednostki brytyjskie. Niestety. Wzgórze nie zostało zdobyte, a na 
polu bitwy pozostało tysiące poległych. Podobnie działo się w czasie drugiego 
natarcia wykonanego w dniach od 15 do 18 II 1944 r. przez korpus nowo-
zelandzki  wchodzący w skład 8 Armii  Brytyjskiej.  Trzecie  natarcie  (opera-



- 36 -

cja ,,Dickens”) przeprowadzone w dniach od 15 do 23 II 1944 r. także przez 
korpus nowozelandzki wzmocniony siłami hinduskimi też nie dało żadnego 
rezultatu.  Niemcy okopani na wzgórzu i  siedzący w ruinach klasztoru wy-
dawali się nie do zwyciężenia. Siali zniszczenie i śmierć w szeregach nacie-
rających. W czwartym natarciu (operacja ,,Diadem”) wziął udział 2 Korpus 
Polski walczący w ramach 8. Armii Brytyjskiej.
Zadaniem Korpusu było bezpośrednie uderzenia na Monte Cassino, bronio-
ne  przez  elitarną  niemiecką  Dywizję  Spadochronową.  Natarcie  rozpoczęło  
się 11 V, ale zostało przez Niemców odparte. Tak samo stało się podczas na-
tarcia w dniach 12 i 13 V. Następne uderzenie 2 Korpusu Polskiego, wspoma-
ganego przez jednostki brytyjskie, wyznaczono na dzień 17 V. Zacięte walki 
trwały  do 18 V.  Tego dnia oddziały patrolowe 12 Pułku Ułanów Podolskich 
z 3 Dywizji  Strzelców Karpackich dotarły do celu.  O godz.  9.40 czoło uła -
nów dotarło do klasztoru, gdzie załoga niemiecka w sile 100 osób poddała 
się lokalnym dowódcom. Reszta Niemców w sile około 100 ludzi, nie zwa-
żając na pole minowe, wycofała się w stronę Sassino, chcąc raczej poddać się 
Brytyjczykom niż Polakom. O godz.  9.50 ułani z  12 Pułku Ułanów Podol-
skich – w którym służył Józef Dziurgot- zatknęli  na szczycie klasztoru polską 
flagę. Być może wśród tych, którzy dokonali tego dzieła był także on. Jedno 
jest pewne Józef Dziurgot bezpośrednio brał udział w bitwie. Wielokrotnie 
opowiadał rodzinie i sąsiadom historię, w której cudem ocalił życie. W bo-
cianich gniazdach, czyli wieżach obserwacyjnych, pełnił wartę na zmianę z 
kolegami. Kiedy zbliżał się koniec jego czuwania  niecierpliwił się, bo kolega 
nie przychodził, wyszedł mu na spotkanie i w tym momencie uderzył pocisk 
artyleryjski w miejsce, które opuścił. Po powrocie do kraju podkreślał, że to 
Matka Boska ocaliła mu życie. Opanowanie Monte Cassino umożliwiło Bry-
tyjczykom wejście w dolinę rzeki Liri, a w konsekwencji uderzenie na Rzym. 
Pierwsza  europejska  stolica  została  uwolniona  spod  jarzma  hitleryzmu  4  
czerwca. Zdobycie Wiecznego Miasta zajęło więc zaledwie dwa tygodnie, a 
walki o Monte Cassino toczyły się aż cztery miesiące.
Polski Cmentarz Wojenny został zbudowany na płaskim odcinku pomiędzy 
Monte Cassino i  wzgórzem „593”, gdzie walczyła 3 Dywizji  Strzelców Kar-
packich. To tu po bitwie miały zakwitnąć maki „czerwieńsze, bo z polskiej 
wzrosły  krwi”.  Jest  to  jedno z  najważniejszych dla  Polaków miejsc  pamięci  
narodowej. Setki krzyży ozdobiono różańcami oraz dwoma sentencjami: 

„Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”
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oraz

„Za naszą i waszą wolność my żołnierze polscy oddaliśmy
Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serca Polsce”.

Spoczywa tu 1072 poległych żołnierzy Rzeczypospolitej, w tym pochowany 
na własne życzenie w 1970 roku generał Władysław Anders.

Józef Dziurgot został odznaczony Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino za 
walkę o słynne wzgórze.
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Krzyż  Pamiątkowy  Monte  Cassino   jest  
odznaczeniem  wprowadzonym  26  lipca  
1944 r.  jako odznaka pamiątkowa dla żoł-
nierzy  2  Korpusu  Polskiego,  uczestniczą-
cych  w  walkach  pod  Monte  Cassino,  aby  
upamiętnić  czyny  żołnierzy  2  Korpusy  na  
ziemi  włoskiej,  zakończone  zdobyciem  
Monte Cassino. Józef Dziurgot jako uczest-
nik   walk  o  Monte  Cassino,  Piedimonte  i  
Passo  Corno  w  maju  1944  roku  otrzymał  
Krzyż od dowódcy ppłk. dypl. Leona Fun-
dakowskiego  rozkazem  nr  40/45  z  dn.  15  
lutego  1945  r.  Na  rewersie  Krzyża  wybity  
został  numer  3747.  Odznaczony otrzymał  
legitymację  z  tym  samym  numerem  po -

twierdzającą  jego autentyczność.  Niestety,  Krzyż  ten nie  został  przyjęty  do 
systemu odznaczeń PRL. Dopiero ustawą z dnia 16 października 1992 Krzyż 
Pamiątkowy Monte Cassino uznano za odznaczenie o charakterze wojsko-
wym w polskim systemie odznaczeń, jednocześnie uznając jego nadawanie 
za zakończone.

1 Leon Fundakowski  dowódca pułku,  w 1944 został  wysłany do Włoch,  gdzie 31 paź -
dziernika tego roku został dowódcą 12 Pułku Ułanów Podolskich, którym dowodził pod-
czas walk w Apeninach Emiliańskich. Po demobilizacji Polskich Sił Zbrojnych wyjechał 
do Kanady, gdzie osiedlił się na stałe. Przyznanego przez władze PRL Orderu Virtuti Mi-
litari nie przyjął[
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Tułaczy szlak Józefa Dziurgota,  przejście przez Apeniny dokumentują wła-
snoręcznie opisane obrazki religijne.
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5. Inne dowody uznania żołnierskiego trudu.

Józefowi  Dziurgotowi  został  nadany  Medal  Woj-
ska  po raz pierwszy 16 IV 1946 r. przez dowódcę 
2  Korpusu  Gen.  Dyw.  Władysława  Andersa.  Na  
rewersie  napis:  POLSKA  SWEMU  OBROŃCY.  
Medal Wojska został ustanowiony dekretem Prezy-
denta RP na Uchodźstwie w Londynie 3 lipca 1945 
r., ale ten nie został przyjęty do systemu odznaczeń 
PRL. Dopiero ustawą Sejmu RP z dnia 16 paździer-
nika 1992 Medal Wojska uznano za odznaczenie o 
charakterze  wojskowym  w  polskim  systemie  od-

znaczeń, jednocześnie uznając jego nadawanie za zakończone.
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Józef Dziurgot został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi
z Mieczami 

Krzyż  Zasługi  z  Mieczami  został  ustanowiony  dekretem  
Prezydenta RP na uchodźstwie w Londynie z dnia 19 paź-
dziernika  1942  roku.  Krzyż  Zasługi  z  Mieczami  nie  był  
przyjęty do systemu odznaczeń PRL. Został on ponownie 
włączony do polskiego systemu odznaczeń ustawą z dnia 
16 października 1992 . W zbiorach rodziny Józefa Dziur-
gota  zachował  się  Brązowy  Medal  Zasługi  z  Mieczami  
(niekompletny) oraz baretka z mieczami z 1942 roku (brak 
zaświadczenia),  ale  na  jego  fotografiach  można  odnaleźć  
odznaczenie przypięte na lewej piersi.

Józef Dziurgot został uprawniony do noszenia medali:
1) Gwiazdy za wojnę 1939-45 – brytyjskiego odznaczenia wojskowego przy-
znawanego za udział w II wojnie światowej, pomiędzy 1939 r. a 1945r.
2) Gwiazdy Włoch – brytyjskiego odznaczenia wojskowego zaliczanego do 
medali kampanii włoskiej, przyznawanego za udział w działaniach bojowych 
na terenie Włoch i w śródziemnomorskim teatrze działań podczas II wojny 
światowej  między  
1943 r. a 1945 r.
3) Gwiazdy Afryki -  
stanowiła  upamięt-
nienie  służby  woj-
skowej  na  obszarze  
pomiędzy  Gibralta-
rem  a  Kanałem  Su-
eskim oraz w Kenii,  
Etiopii  i  Sudanie  w  
okresie  od  1940  do  
1943 roku.  
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KRZYŻ HONOROWY PAPIEŻA LEONA XIII 

Medal Pielgrzyma to odznaczenie ustano-
wione przez papieża Leona XIII, którym       
honorowano pątników odbywających 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Na awersie medalu, pośrodku krzyża jero-
zolimskiego,  znajduje  się  medalion  z  po-
dobizną  Leona  XIII  oraz  napis:  LEO  XIII  
P.M. CREAVIT AN. MCM (łac. ustanowił 
Leon XIII w roku 1901). Papież ustanowił 
medal,  by  docenić  gorliwość  chrześcijan,  

którzy  zdecydowali  się  na  nawiedzenie  Miejsc  Świętych  w  Palestynie,  tzn.  
miejsc związanych z życiem Chrystusa,  Maryi  i  uczniów Pańskich.  Po obu 
stronach  medalu,  na  ramionach  krzyża  przedstawionych  zostało  dziewięć  
scen z Nowego Testamentu, które wskazują na obowiązek nawiedzenia sied-
miu sanktuariów chrześcijańskich: Groty Zwiastowania w Nazarecie, Groty 
Narodzenia w Betlejem, miejsca Chrztu Pańskiego nad Jordanem, Wieczer-
nika, Ogrodu w Getsemani, Klasztoru Biczowania i kaplic Drogi Krzyżowej 
(Via Dolorosa) oraz Bazyliki Bożego Grobu z kaplicą Kalwarii w Jerozolimie. 
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Medal,  w  imieniu  papieża,  nadawał  przełożony  franciszkańskiej  prowincji  
na Bliskim Wschodzie – Kustodii Ziemi Świętej, noszący tytuł Kustosza Zie-
mi Świętej.  Zachowany w zbiorach rodziny Ferenców z Dębicy i Kaczorów 
z Góry Motycznej Medal Pielgrzyma ma kształt krzyża jerozolimskiego. Na 
awersie, pośrodku krzyża znajduje się medalion z podobizną papieża Leona 
XIII i  łacińskim napisem LEO XIII P.M. CREAVIT AN. MCM. Na ramio-
nach  dużego  krzyża  znajdują  się  sceny:  Zwiastowania,  Narodzenia  Jezusa,  
Chrztu  Pańskiego  i  Ostatniej  Wieczerzy.  Na  końcach  ramion  centralnego  
krzyża widoczny jest łaciński napis: CHRISTI AMOR CRUCIFIXI TRAXIT 
NOS (łac.  miłość Chrystusa ukrzyżowanego przywiodła nas).  Na rewersie,  
w środkowym medalionie ukazana jest scena nawiedzenia pustego grobu w 
dniu Zmartwychwstania Pańskiego. W czterech bocznych mniejszych meda-
lionach przedstawione zostały sceny: modlitwy w Ogrójcu, biczowania, cier-
niem ukoronowania i śmierci krzyżowej. W zakończeniach ramion central-
nego dużego krzyża znajduje się łaciński napis: SIGNUM SACRI ITINERIS 
HIEROSOL. (łac. znak świętej podróży do Jerozolimy).
Z  tułaczki  wojennej  Józef  Dziurgot  nie  przywiózł  wielu  przedmiotów,  ale  
jednym z  nich,  oprócz  Medalu  Pielgrzyma,  był  przecięty  na  pół  dyplom o 
wymiarach  60cm/40  cm  przechowywany  przez  niego  w  metalowej  puszce  
zaświadczający, że Józef Dziurgot nawiedził Ziemię Świętą. Dyplom wydany 
został 25 XII 1942 roku o numerze 2616 przez Alberta Gori Gwardiana Świę-
tej Góry Syjon i Grobu Świętego, Komisarza Wizytatora Generalnego Całej 
Ziemi Świętej. Józef Dziurgot od roku 1942 do 1947 nosił tę pamiątkę razem 
z osobistymi rzeczami,  a po przybyciu do Polski dyplom w domu państwa 
Dziurgotów został oprawiony w złotą ramę i wisiał na naczelnym miejscu, za-
tem była to znacząca pamiątka dla ułana przywieziona ze szlaku wojennego. 
W zbiorach rodzinnych znajduje się również szereg fotografii  przedstawia-
jących nawiedzone miejsca. Niektóre z nich są własnoręcznie opisane przez 
Józefa Dziurgota
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Adam Asnyk 
XXIX

Póki w narodzie myśl swobody żyje, 
Wola i godność i męstwo człowiecze, 

Póki sam w ręce nie odda się czyje 
I praw się swoich do życia nie zrzecze, 

To ani łańcuch, co mu ściska szyję, 
Ani utkwione w jego piersiach miecze, 

Ani go przemoc żadna nie zabije, 
I w noc dziejowej hańby nie zawlecze. 

Zginąć on może z własnej tylko ręki: 
Gdy nim owładnie rozpacz senna, głucha, 
Co mu spoczynek wskaże w grobie miękki, 

I to zwątpienie, co szepcze do ucha: 
Że jednem tylko lekarstwem na męki 
Jest dobrowolne samobójstwo ducha.
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6. Emigracyjne dylematy.

8 maja 1945 roku przerwane zostały działania wojenne. Trzecia Rzesza bez-
warunkowo skapitulowała. Zakończyła się wojna w Europie. Pomimo radości 
z  finału  najbardziej  barbarzyńskiej  z  wojen  w  dziejach,  Polska  nie  zaznała  
wolności i  owoców pokoju. Jej ustrój i terytorium miały być  określone przez 
ZSRR. W 1945 roku nie było jasne, czy zamiarem Stalina jest stopniowe włą-
czanie  państw  Europy  środkowo-wschodniej,  w  tym  Polski,  do  ZSRR,  czy  
może jakaś forma autonomii.  Wyzwolenie kraju spod niemieckiej okupacji 
dokonało się w dwóch etapach (1944 i 1945), nie było jednak dla Polski kre-
sem wojny. Polski finał II wojny światowej rozgrywany był w kraju i na forum 
międzynarodowym.  W  kraju  to  dwa  dramatyczne  wydarzenia:  Powstanie  
Warszawskie i utworzenie PKWN, na forum międzynarodowym zaś to kon-
ferencje pokojowe w Jałcie i Poczdamie. Oba te aspekty pokazały jak drama-
tyczny był dla naszego kraju koniec II  wojny.  Ten dramat podzielało wielu 
Polaków,  którzy  w  wyniku  zawieruchy  wojennej  znaleźli  się  na  obczyźnie.  
Polacy na zachodzie nie mogli pogodzić się z ujarzmieniem ojczyzny. Mimo 
obaw, podsycanych wiadomościami o terrorze w kraju, cześć Polaków pod-
jęła decyzję o powrocie. W 1945 roku repatriowało się do kraju ok. 400 tyś. 
osób, a w 1946 r. – 370 tyś. 
28  VI  1945  roku  powstał  w  kraju  Tymczasowy  Rząd  Jedności  Narodowej.  
Przeciwko  jego  powstaniu  zaprotestował  rząd  Arciszewskiego  na  uchodź-
stwie, który uważał się za jedyną prawowitą władzę polską. TRJN został jed-
nak uznany  przez główne państwa koalicji  antyhitlerowskiej:  ZSRR, USA, 
Wielką  Brytanię  i  Francję.  Państwa  te  wycofały  jednocześnie  poparcie  dla  
rządu Arciszewskiego. Dlatego rząd Arciszewskiego wydał odezwę do naro-
du polskiego, w której podkreślił iż w sprawie polskiej przeważała siłą a nie 
sprawiedliwość:

„Los Polaków nie będzie jednakowy. Jedni borykać się będą w kraju z okrut-
ną rzeczywistością państwa policyjnego, inni zostaną w wolnym świecie, by 
stać się ustami niemych. Droga nasza jest trudna – pisano - lecz u jej kresu 
spełni się Polska naszych żarliwych pragnień: wolna i niepodległa.”

         (26.06.1945r.)
Sytuacja żołnierzy polskich, którzy walczyli ramię w ramię z Brytyjczykami, 
nie wyglądała najlepiej. Oni spodziewali się, że Rząd Brytyjski dowartościuje 
ich wysiłki poniesione w czasie wojny, ale stało się inaczej.
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W marcu 1946 roku rząd brytyjski oświadczył, że pragnie powrotu żołnierzy 
polskich do kraju oraz, że Ci, którzy uznają to za niemożliwe, będą traktowa-
ni w sposób godny ich zasług, choć bez gwarancji prawa pobytu na terenie 
Imperium Brytyjskiego. 21 marca rząd emigracyjny zaprotestował przeciwko 
likwidacji Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie, jednak rząd angielski posta-
nowił przenieść 2 Korpus z Włoch do Anglii i przesunąć  żołnierzy do Pol-
skiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, tymczasowej organizacji 
wojskowej w ramach brytyjskich sił zbrojnych, z której mieli być rozsiedlani 
w miarę powstających możliwości zatrudnienia.  Do końca 1946 roku ponad 
90 tyś.  żołnierzy  PSZ osiedliło  się  w różnych krajach Europy Zachodniej  i  
Ameryki. Józef Dziurgot podobnie jak wielu żołnierzy 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich  nie  chciał  z  powodów  politycznych  powrócić  do  kraju,  który  
uważał za zniewolony. Niestety, została tu jego rodzina, więc nie widział swo-
jej przyszłości w Wielkiej Brytanii ani w innym miejscu na świecie i zdecydo-
wał się na powrót do ojczyzny po rozwiązaniu 2 Korpusu Polskiego. Wrócił 
do żony Stanisławy,  córek:  Janci  (bo tak  o  niej  mówił)  i  Marysi.  Przybył  z  
Anglii do Polski, do Gdańska, a potem do Dębicy w 1947 roku i zameldował 
się na miejscowym posterunku policji w Straszęcinie.
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Zachowało się w zbiorach rodzinnych zaświadczenie na ulgowy przejazd re-
patrianta 
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Kiedy przyjechał do Góry Motycznej furmanką z p. Czerwcem z Wiewiórki, 
mieszkańcy wsi witali go z entuzjazmem. On nie mógł poznać wsi, bo prze-
cież znaczna część zabudowań spłonęła, a w ich miejsce powstały nowe bu-
dynki. Ludzie, którzy go znali cieszyli się, że wrócił i zeszli się do jego domu, 
żeby posłuchać, co ma im do powiedzenia. Jak wspominają, mała izba szybko 
wypełniła się ludźmi. A on przywiózł oprócz akordeonu 8.basowego Alma-
sopran (do dzisiaj znajduje się w zbiorach rodzinnych pamiątek) coś, czego 
nikt tu nie znał – czekoladę. Niestety, ciotka Balbina, słuchając opowieści wo-
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jennych,  położyła  iście  królewski  przysmak na  piecu  i  rarytas  się  roztopił.  
Radości z powrotu nie kryła mała wieś – Góra Motyczna, ale komunistyczna 
ojczyzna nie witała go jak bohatera. Józef Dziurgot, powróciwszy do Polski, 
stał się obiektem obserwacji komunistycznych władz bezpieki.

Polscy bandyci1

Za carskich czasów, wiemy to sami  
Byliśmy zwani wciąż bandytami  

Każdy, kto Polskę ukochał szczerze  
Kto pragnął zostać przy polskiej wierze,  
Kto nie chciał lizać moskiewskiej łapy  

Komu obrzydły carskie ochłapy  

I wstrętnym było carskie koryto  
Był „miateżnikiem” - polskim bandytą.  

„Polskich bandytów” smutne mogiły  
Tajgi Sybiru liczne pokryły.  

Przyszedł bolszewik - znów piosnka stara  
Czerwonych synów białego cara.  

Polak, co nie chciał zostać Kainem,  
Że chciał być wiernym ojczyźnie synem,  

Chciał jej wolności w słońcu i chwale,  
A że śmiał mówić o tym zuchwale,  
Że nie chciał by go więziono, bito,  

Był „reakcyjnym polskim bandytą”.  

I znowu Sybiru tajgi pokryły  
„Polskich bandytów” smutne mogiły.  

Gdy odpłynęła „krasnaja” nawała  
Germańska fala Polskę zalała.  

Kto się nie wyrzekł ojców swych mowy,  
W pruską obrożę nie włożył głowy,  
Nie oddał resztek swojego mienia,  
Swojej godności, swego sumienia,  
Kto nie dziękował, kiedy go bito,  

Ten był „przeklętym polskim bandytą”.  
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Więc harde „polskich bandytów” głowy  
Chłonęły piece, doły i rowy.  

Teraz, gdy w gruzach Germania legła,  
Jest Polska „Wolna i Niepodległa”,  

Jest wielka. Młoda, swobodna, śliczna,  
I nawet mówią „demokratyczna”.  

Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha,  
W kim pozostało sumienia trochę,  

Komu niemiłe sowieckie myto,  
Jeszcze raz został „polskim bandytą”.  

I znowu polskości tłumią zapały  
Tortury UB, lochy, podwały.  

O Boże, chciałbym zapytać Ciebie,  
Jakich Polaków najwięcej w niebie?  

(głos z góry) 
Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci  

Są tutaj wszyscy „polscy bandyci”. 
1946 rok

7. Życie w powojennej Polsce  

W Polsce, gdzie władzę sprawują komuniści, w styczniu 1944 r. powstaje Kra-
jowa Rada Narodowa. Jedną z pierwszych jej uchwał było powołanie Armii 
Ludowej i Rady Narodowej. 31 XII 1944 r. KRN podjęła decyzję o przekształ-
ceniu  Polskiego  Komitetu  Wyzwolenia  Narodowego  w  Rząd  Tymczasowy.  
Wraz z instalacją na ziemiach polskich rządu komunistycznego i  wejściem 
na terytorium II Rzeczpospolitej Armii Czerwonej pojawili się funkcjonariu-
sze NKWD oraz Resortu Bezpieczeństwa Publicznego. Rozpoczął się okres 
długoletniego terroru, represji wobec wszelkich przejawów nieakceptowania 
,,nowego  porządku  politycznego”.  Komuniści  zwalczali  zbrojne  podziemie,  
organizacje społeczno-polityczne, instytucje oraz osoby, które utożsamiano z 
Polską przedwojenną i sanacją, i związane z rządem sanacyjnym. Także wo-
bec przebywających na Zachodzie żołnierzy polskich, rząd nad Wisłą podjął 
radykalne działania. W kraju zaś 27 VI 1946 r. rząd jedności pozbawił oby-
watelstwa polskiego  m.in. generała Andersa, Kopańskiego i Maczka. Kolej-
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nym ciosem dla polityków emigracyjnych była likwidacja PSZ  na Zachodzie.  
W Polsce zaś władze komunistyczne nasiliły kampanię nienawiści wobec kół 
emigracyjnych  i represje przeciw osobom utrzymującym z nimi kontakty. Na 
Zachód  docierały informacje o losach powracających żołnierzy, którzy czę-
sto byli deportowani do ZSRR. Władze zwalczały ponadto zaciekle Kościół i 
ludzi wierzących. 
Terror stosowany w Polsce przez komunistów osiągnął apogeum w czasach 
stalinowskich. Z wyroków Wojskowych Sądów Rejonowych zginęło tysiące 
niewinnych  ludzi.  Następne  tysiące  jęczały  w  więzieniu.  Rozbudowany  do  
monstrualnych rozmiarów Urząd Bezpieczeństwa siał grozę. Ci, na których 
padł chociaż cień podejrzenia, iż nie są lojalni wobec komunistów, byli za-
straszani, okrutnie prześladowani. Ostrze prześladowań zwrócono w stronę 
Kościoła katolickiego i nie tylko katolickiego. Komunistyczni przywódcy
w Polsce niejednokrotnie powtarzali ,,Władzy raz zdobytej nie oddamy”. 
W 1956 r.  nastąpiła swego rodzaju ,,odwilż”.  Wydawać by się mogło, że od 
tej chwili będzie inaczej. Religia wróciła do szkół, pozwolono na nieco swo-
body w manifestowaniu swoich poglądów. Niestety, po około dwóch latach 
komunizm znów pokazał swoje złowrogie oblicze. Na nowo Służba Bezpie-
czeństwa, Milicja Obywatelska zajmowały się inwigilacją osób nieprzychyl-
nych wobec PZPR, panującego i  narzuconego Narodowi ustroju.  W takich 
to czasach przyszło żyć Józefowi Dziurgotowi, kiedy wrócił do Polski. Mimo, 
że  po  zakończeniu  działań  wojennych,  większość  z  żołnierzy  regularnego  
2 Korpusu Polskiego nie  skorzystała  z  możliwości  powrotu do ojczyzny,  w 
obawie przed represjami ze strony komunistów rządzących w Polsce,  Józef  
Dziurgot wrócił do kraju, nie bacząc na ryzyko komunistycznej niewoli. Nie 
poszedł  na kompromis,  który mu proponowano i  miał  sporo szczęścia,  bo 
jedyną karą, która go spotkała było skazanie jego doświadczeń wojennych na 
zapomnienie, zakaz mówienia, o tym co widział, zakaz noszenia munduru. 
Jego poświęcenie okazało się niczym dla Polski Ludowej, nie miały znaczenia 
jego medale potwierdzające jego zasługi w walce z okupantami: sowieckim 
i  niemieckim, ponieważ nie były przyjęte w systemie PRL-u.  Jego 8 lat  tu -
łaczki, poświęcenia, niezmordowanej walki, którą determinowała nadzieja o 
powrocie  do wolnej  Polski  miało  być  wymazane z  ludzkiej  pamięci.  Zaraz  
po  przyjeździe  dostał  ostrzeżenie  z  najbliższego  Komitetu  PZPR z  Dębicy,  
aby nie odważył się opowiadać nikomu, co widział w ZSRR (a on już wtedy 
mówił o Katyniu prawdę). Potem dostawał propozycje wstąpienia do partii, 
ale odmawiał, bo nie chciał, nie umiał i nie mógł wymazać z pamięci okru-
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cieństw,  których był  świadkiem i  zdradzić  wartości  Bóg,  Honor,  Ojczyzna.  
Był ostrożny w wypowiedziach, milczał, bo wiedział, że tylko w ten sposób 
ochroni swoją rodzinę. Kiedy dzisiaj szukamy informacji, o ułanie Dziurgo-
cie, to tylko wtajemniczeni, do których miał zaufanie przywołują z pamięci 
fragmenty opowieści. 
Józef  dzielił  sie  zakazanymi opowieściami  z  rodziną i  sąsiadami,  ufając,  że  
nikt z nich nie przekaże informacji do „odpowiednich” służb państwowych. 
I nie mylił się. W długie, jesienne i zimowe wieczory, kiedy szybko zapadał 
zmrok zbierali się w drewnianym domu Józefa Dziurgota sąsiedzi  i słuchali 
opowieści o morderczych warunkach panujących na Syberii,  o tragicznych 
losach zesłanych Polaków, o wojennej tułaczce od ZSRR przez Irak, Iran, Pa-
lestynę, Egipt, o krwawej bitwie pod Monte Cassino, o wątpliwościach zwią-
zanych z powrotem do kraju, o głodzie, poniewierce, cudownych ocaleniach, 
o tęsknocie i o tym, że dla najważniejszych zasad w życiu warto poświęcać 
życie a przy tych opowieściach nieodłącznym elementem historii była pieśń 
grana przez starszego ułana na akordeonie „Czerwone maki na Monte Cassi-
no”. Melodia stała się czymś więcej niż piosenką. Po wojnie była to pieśń, przy 
której należało zachować powagę i szacunek dla treści niesionych przez wiatr 
do  okolicznych  domów.  Wymowa  pieśni  nabierała  większego  znaczenia,  
bo śpiewał ją ten, który po tych „makach szedł” i czuł „silniejszy od śmier-
ci gniew”, a refleksyjnym nastrojem zarażał nie tylko dorosłych, ale również 
dzieci, które słuchały tych niezwykłych opowieści o bohaterach oddających 
życie  za  ojczyznę.  Ówcześni  mali  słuchacze dziś  sami są  już  dziadkami i  z  
rozrzewnieniem  wspominają  wieczory  przepełnione  niezwykłymi  opowie-
ściami.
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Czy widzisz te gruzy na szczycie? 
Tam wróg twój się ukrył jak szczur. 

Musicie, musicie, musicie 
Za kark wziąć i strącić go z chmur. 

I poszli szaleni zażarci, 
I poszli zabijać i mścić, 

I poszli jak zawsze uparci, 
Jak zawsze za honor się bić. 

Czerwone maki na Monte Cassino 
Zamiast rosy piły polską krew. 

Po tych makach szedł żołnierz i ginął, 
Lecz od śmierci silniejszy był gniew. 

Przejdą lata i wieki przeminą. 
Pozostaną ślady dawnych dni

I wszystkie maki na Monte Cassino 
Czerwieńsze będą, bo z polskiej wzrosną krwi. 

Runęli przez ogień, straceńcy, 
niejeden z nich dostał i padł, 
jak ci z Samosierry szaleńcy, 

Jak ci spod Racławic sprzed lat. 
Runęli impetem szalonym, 
I doszli. I udał się szturm. 

I sztandar swój biało czerwony 
Zatknęli na gruzach wśród chmur, 

Czerwone maki... 

Czy widzisz ten rząd białych krzyży? 
Tam Polak z honorem brał ślub. 
Idź naprzód, im dalej, im wyżej, 
Tym więcej ich znajdziesz u stóp. 

Ta ziemia do Polski należy, 
Choć Polska daleko jest stąd, 

Bo wolność krzyżami się mierzy, 
Historia ten jeden ma błąd. 

Czerwone maki...
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Nie  wszystkie  wspomnienia  związane  z  doświadczeniami  wojennymi  Jó-
zefa  były  przerażające.  Znalazły  się  pośród nich  i  takie,  które  wywoływały  
uśmiech  na  twarzach  słuchaczy.  Jedną  z  opowieści  przywoływanych  przez  
niego sąsiedzi z Góry Motycznej szczególnie lubili, a była nią historia Wojtka, 
syryjskiego niedźwiedzia brunatnego, który przeszedł z 2 Korpusem Polskim 
szlak wojenny od Iraku poprzez Palestynę, Egipt, kampanię włoską, by z żoł-
nierzami  po  zakończeniu  wojny  zostać  przewiezionym  do  Szkocji.  Wojtek  
został oficjalnie wcielony do wojska i nadano mu stopień szeregowego, póź-
niej kaprala. Zamiast żołdu otrzymywał podwójną porcję jedzenia. Uwielbiał 
zapasy z żołnierzami, wszelkie figle,  ale także pomagał np. w przenoszeniu 
skrzynek z amunicją pod Monte Cassino.  Dzięki  niedźwiedziowi żołnierze 
chociaż na chwilę mogli zapomnieć o otaczającej ich rzeczywistości.

8. Jak dobrze znów wśród swoich…

Józef  Dziurgot  w  Górze  Motycznej  do -
żył 71 lat, pracując w gospodarstwie, wy-
chowując  dwie  córki,  doczekał  się  trzech 
wnuków:  Jarosława,  Marka,  Zbigniewa  
(na fotografii od lewej). Dzisiaj chłopcy ze 
zdjęcia obok sami są dziadkami pielęgnu-
jącymi pamięć o swoim przodku.

Józef  Dziurgot  współtworzył  zespół  muzyczny,  który  grał  podczas  przyjęć  
weselnych na wsi. W skład zespołu weszli:  Stanisław Krupa – klarnet, Bała 
Józef – skrzypce, Józef Dziurgot – akordeon i jeszcze ktoś grał na bębnie, ale 
nie przechowała pamięć ludzi jego nazwiska. Ponadto chętnie kultywował z 
mieszkańcami tradycje kolędniczą w czasie Świąt Bożego Narodzenia, ale też 
pamiętają, że grywał „Laurę i Filona” Franciszka Karpińskiego, „Świtezian-
kę” Adama Mickiewicza i wiele piosenek ludowych i patriotycznych. Grał też 
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na fisharmonii, która przypominała pianino i używana była jako instrument 
w kościele w Górze Motycznej, w zastępstwie organów. Jego siostra Balbina 
prowadziła chór (uczyła m.in. Marię Skowron). Ulubionym utworem Józefa 
Dziurgota  była  piosenka,  do której  słowa napisał  Andrzej  Włas,  a  muzykę  
komponował Adam Karasiński. Córka Józefa, Janina wspomina,  że to była 
melodia rodziców. Zawsze kiedy grano ten utwór tato prosił do tańca mamę 
– wspominała córka.

W starych nutach babuni
Walc przechował się ten. 
Pomnę wieczorek u niej, 
Widzę go jak przez sen. 
Grajek przy fortepianie, 
Goście snują się w krąg, 

W białych bufach, tiurniurach są panie, 
W klapach panów chryzantem tkwi pąk. 

Dawnych wspomnień czar 
Wdzięk stylowych par, 

Muślin sukien jak mgła 
I najnowszy ten walc „François”. 

Gdyby jeszcze raz 
Wrócił piękny czas, 

Gdyby zbudził w sercach złych ludzi 
Czar modnego walca „François”… 

Uśmiech starych portretów,
Dźwięk przebrzmiałych już nut,  

Serca pełne sekretów, 
Smutek rozstań i złud 

W zapomnianej piosence 
W jedną splotły się myśl. 

I wracają marzenia dziewczęce, 
To, co wczoraj minęło, jest dziś.

Dawnych wspomnień czar...
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Stoją od lewej: córka, Janina (z d. Dziurgot) Ferenc, 
siostra Józefa, Balbina Dziurgot, Józef Dziurgot,

córka Maria (z d. Dziurgot) Kaczor, 
zięć Józefa, Franciszek Kaczor 

Od lewej: żona Józefa Dziurgota, Stanisława 

Józef Dziurgot był człowiekiem szanowanym przez społeczność Góry Mo-
tycznej i również zasłużonym dla mieszkańców. Otrzymał Złoty Medal za 
zasługi dla pożarnictwa, który nadawany jest za wyróżniającą działalność 

na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Niestety, nie zachowało się w zbiorach 
rodzinnych zaświadczenie o nadaniu wyróżnienia.
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W 1963 roku Józef Dziurgot wyjechał na cztery miesiące do Meriden do Sta-
nów Zjednoczonych, aby odwiedzić swoje rodzeństwo.

Józef Dziurgot z siostrzenicą, Janiną Kozioł, która w stopniu kaprala jako lekarz woj-
skowy również brała udział w II wojnie światowej, ale na terenie Francji i Niemiec. 
Po wojnie nie wróciła do Polski, bo nie dostała pozwolenia od ówczesnych władz.
Z  Józefem spotkali  się  w  1963  roku,  kiedy  on  pojechał  w  odwiedziny  do  swojego  
rodzeństwa do Stanów Zjednoczonych.

Rodzeństwo: (od lewej) Józef 
Dziurgot, Stanisław Dziurgot, 

Maria (z d. Dziurgot) Kozioł w 
1963 roku w październiku

 w Meriden

(pierwsza od lewej) Maria Kozioł, 
(w środku) Katarzyna (z.d. Dziur-

got) Gorley, (drugi od prawej) 
Józef Dziurgot podczas spotkania z 

rodzeństwem w 1963 roku.
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Józef Dziurgot umiera w 1974 roku. Na fotografii jego córka, Janina Ferenc nad grobem 
ojca w 1995 roku w Górze Motycznej.

Jakież było zaskoczenie zięcia Józefa, Mieczysława Ferenca, kiedy 40 lat po bi-
twie na Monte Cassino, 4 VIII 1984 roku, będąc na pielgrzymce w Rzymie, w 
Muzeum w Watykanie odnalazł na grupowym zdjęciu żołnierzy walczących 
pod Monte Cassino Józefa Dziurgota z Góry Motycznej. Nie przypuszczał, że 
doszuka się tu mieszkańca Góry Motycznej, swojego teścia.

Mieczysław Ferenc na spotkaniu
z Papieżem Janem Pawłem II
w 1984r.
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Tak się kończy opowieść o starszym ułanie 12 Pułku Ułanów Podolskich, 3 
Dywizji Strzelców Karpackich, 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Ander-
sa, walce o jego wolną Polskę, cierpieniu na nieludzkiej ziemi, długiej tułaczce 
po świecie, pielgrzymowaniu będącym dowodem głębokiego przekonania, że 
tylko dzięki Opatrzności Bożej wróci do domu i o cudzie powrotu do domu, 
ale nie do wolnej Polski. Jego marzenia urealniły się, bo chociaż bagaż jego 
doświadczeń ciążył mu na duszy, to sam czuł, że nie tylko dochował przysięgi 
żołnierskiej, ale też zdał egzamin z życia rodzinnego, bo nawet z dala od oj-
czystego domu stale jego myśli krążyły wokół ukochanej matki, żony, córek 
i tak bliskiej jego sercu wsi.  Wojna zabrała mu czas dzieciństwa jego córek, 
szanse opiekowania się najbliższymi w wojennej pożodze, ale gdziekolwiek 
by go wiatr historii nie zaniósł, to pamiętał kim jest, skąd pochodzi, co jest 
winien Bogu, Ojczyźnie i Rodzinie.



- 62 -

Maria Konopnicka
Ojczyzna

Ojczyzna moja - to ta ziemia droga, 
Gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga, 

Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła 
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła.

Ojczyzna moja - to wioski i miasta, 
Wśród pól lechickich sadzone od Piasta; 

To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, 
Gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki.

Ojczyzna moja - to praojców sława, 
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława, 

To duch rycerski, szlachetny a męski, 
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.

Ojczyzna moja - to te ciche pola, 
Które od wieków zdeptała niewola, 
To te kurhany, te smętne mogiły - 

Co jej swobody obrońców przykryły.

Ojczyzna moja - to ten duch narodu, 
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu, 

To ta nadzieja, co się w sercach kwieci, 
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci!
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Spotkanie w ZSP w Nagoszynie młodzieży gimnazjalnej z córką Józefa Dziur-
gota, Janiną Ferenc i wnukiem, Zbigniewem Kaczorem, 

13 listopada 2013 roku
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