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rojekt „Bohaterowie z szuflady. Krynickie archiwum rodzinne on-line” powstał z potrzeby utrwalenia historii dotąd niezapisanych, zatrzymania w pamięci wydarzeń i osób związanych z gminą Krynice, wreszcie pokazania
fotografii drzemiących w przysłowiowej szufladzie. Idea programu „Kultura w sieci”
w obecnej rzeczywistości przyczyniła się do realizacji pomysłu w formie warsztatów
on-line: archiwalnych, dziennikarskich, dawnej fotografii oraz graficznych przeznaczonych dla pasjonatów historii rodzinnych związanych z terenem gminy Krynice.
Efektem pracy jest album przygotowany przez dziesięcioro uczestników, pracujących
w zespołach pokoleniowych, zawierający opowieści rodzinne ilustrowane starymi
fotografiami. Z zebranych zdjęć archiwalnych powstała specjalna wirtualna wystawa.
Poniższe opowieści o ludziach stąd, stanowią unikalny zapis naszej wspólnej przeszłości, pełen wzruszeń i zatrzymanych kadrów z życia wsi.
Stare fotografie drzemiące w szufladach, często bez podpisów, imion, nazwisk czy dat wciąż czekają na dialog dwóch światów - obecnego i przeszłego, na
przekaz ponad pokoleniami. Jednocześnie mogą stać się wspaniałą przygodą, jednoczącą rodziny i społeczności. Do której zachęcają Autorzy i cały zespół projektu,
mając nadzieję na kolejne karty z przeszłości gminnych bohaterów.
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Wspomnienie wojenne ze Źwiartowa

Zechcę tutaj przedstawić opis dramatycznego wydarzenia, które
miało miejsce 9 czerwca 1942 roku na terenie gminy Krynice we wsi
Źwiartów. Zebrane przeze mnie wspomnienia, usłyszane i zapisane od
źwiartowskich ludzi, złożyło się na tragiczną opowieść o niespisanych
wydarzeniach z wojny, która Źwiartowa nie oszczędzała.
Oj, to Niemcy mieli za swoje, przy próbie wypowiedzenia słowa
Źwiartów! Otóż Niemcy mieli posterunek żandarmerii, który mieścił się
w Rachaniach, ok. 3 km od Źwiartowa. Było ich tam około 30 osób. Kilku
z nich (czterech lub pięciu), przebranych w cywilne ubrania, przyszło do
Źwiartowa. Mieli ze sobą ubrania - spodnie, marynarkę, buty na wymianę
za naboje, pistolet i inną broń. Wiem o tym od Kazimierza Mrozowskiego,
który wspominał, że Niemcy ubrania i buty zabrali wcześniej od jego stryja
z Rachań. Przebierańcy najpierw odwiedzili w Źwiartowie, mieszkającego
na Wygonie, Antoniego Haltmana i rozmawiali tam z jego żoną. Proponowali marynarkę, buty w zamian za naboje lub pistolet, a może nawet
karabin? Haltmanka z nimi rozmawiała i nasmażyła im jajek. Konsumpcja,
miała miejsce na podwórku, nie w domu i podobno jeszcze pożyczyła
chleb dla tych „niby partyzantów”- od sąsiada Wójcika, który mieszkał po
drugiej stronie drogi . Tak sobie z panią Haltman rozmawiali, a to coraz
bardziej wypytywali, co i jak we wsi się dzieje. Szczera kobieta opowiadała
im, że „tu do nas z lasu czasem przychodzo , damy im jeść tak jak panam,
wysuszo sie i sobie pójdo”. Na nieszczęście, podczas pobytu przebranych
za partyzantów Niemców, przyszli odwiedzić Antoniego Haltmana z wioski: Jan Misztal, Śliwiński (nieznany z imienia)i dwóch braci Frelików (imion
nie ustaliłem). Niemcy mieli ze sobą też wódkę albo bimber i popijali przy
tym jedzeniu. Później poszli Zastawkami w stronę Rachań i wstąpili jeszcze na Zastawkach do Gałki (studniarza). Tam weszli do domu wyciągnęli
z kieszeni jajka i kazali sobie usmażyć. Byli trochę podpici i podobnie jak

u Haltmana próbowali handlować: ubrania, buty za naboje. Ten dalszy
ciąg historii opowiadał mi Eugeniusz Gałka: „Miałem wtedy z 9 lat, odciągnąłem ojca na bok i pamiętam, jak powiedziałem: „- Tato, to nie żadne partyzanty”. „- Cicho gówniarzu, co ty tam wiesz” – usłyszałem wtedy
zbesztany od ojca, – relacjonował mi Gałka. Zaś ci przebierańcy, podpiwszy sobie jeszcze bardziej, zaczęli nawet po niemiecku śpiewać…
Po pewnym czasie Antoni Haltman oraz ci, co go odwiedzili podczas
pobytu Niemców, dostali wezwania do gminy w Krynicach, albo w Rachaniach ale raczej w Krynicach, skąd zostali przewiezieni na przesłuchanie
do Zamościa. Po przesłuchaniu żandarmi przywieźli ich do Źwiartowa.
Prowadzili mężczyzn pod bronią od strony Zastawu. Koło figury Matki Boskiej odbyło się publiczne przesłuchanie. Niemcy spędzili tu okolicznych
mieszkańców. Następnie przez most nad rzeczką Dzierążynką prowadzili
skazanych groblą przez garb na Zastawki, w stronę Wygonu, dużo ludzi
wyganiali z domów i przyłączali do pochodu. Grupa Niemców, którzy
prowadzili skazanych i tłum, przymusowych obserwatorów spod figury Matki Boskiej, na Garbie wstąpiła jeszcze do sołtysa Bronisława Ożarowskiego i wraz z nim podążła Zastawkami na Wygon. Tam skazańcom
rozkazano wykopać dla siebie doły. Stojąc bezpośrednio za skazańcami
żandarmi wykonali wyrok. Jeszcze przed rozstrzelaniem jeden z Niemców
powiedział głośno do spędzonych źwiartowiaków: „-Zobaczcie co was
czeka, jak będziecie pomagać bandytom z lasu”. Przed samą egzekucją
JanMisztal zdjął czapkę, obrócił się do zgromadzonych powiedział: „-Żegnajcie ludzie”.
O tym co zrobił przed zastrzeleniem Misztal, opowiadała mi moja
mama, która była jednym z przymusowych widzów. Po egzekucji pięciu
mieszkańców wsi, spalono ich zabudowania. Po jakimś czasie rodziny ofiar
pochowały swoich bliskich na cmentarzu w Dzierążni.
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Antoni Gałka.

Antoni Gałka.

Figura Najświętszej Marii Panny w Źwiartowie.

W czasie wojne w tym miejscu było gospodarstwo Haltmanów.

Miejsce po gospodarstwie Wójcika sąsiada Antoniego Haltmana.
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Stefania Cik (z lewej) z córką zastrzelonego Stanisław Boruckiego.

Spalone zabudowania Haltmana po wojnie odbudowują Kazimierz Cik i Eugeniusz Gałka.

Władysław Huzar sołtys w czasie II wojny światowej w Źwiartowie.

Bohaterowie z szuflady Marian Darmochwał

Sołtys Bronisław Ożarowski (z fajką), pierwszy z lewej Władysław
Huzar (drugi sołtys).

Szkic sytuacyjny i trasy przejścia I i II grupy Niemców do miejsca rozstrzelania,
wykonał Marian Darmochwał.
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Budynek Szkoły w Źwiartowie.

W ten sam dzień, 9 czerwca
1942 roku, inna grupa Niemców, idąc
drogą od Dzierążni zastrzeliła Stanisława Boruckiego, gdyż takie nazwisko mieli zapisane na kartce. Po czym
okazało się, że doszło do pomyłki
i zabity został nie ten Borucki - opowiadał mi o tym Henryk (Hieronim)
Borucki, syn zabitego. Pamięta, jak
Niemiec powiedział „- Bohucki, banditten” i strzelił z pistoletu. Prawdopodobnie ci sami Niemcy, idąc dalej,
zabierali ze sobą coraz więcej osób.
Po drodze, gdy doszli do kowala Bronisława Huzara, chcieli przyłączyć
go do reszty prowadzonych. Niemiec coś do niego nakrzyczał, syn Marian
z mamą dołączyli do prowadzonej grupy, a on sam poszedł przypiąć krowę i gdy wracał, Niemiec do niego strzelił. Szczęśliwie przestrzelił tylko
daszek w kaszkiecie na jego głowie. Ocalony cudem kowal ufundował
murowany krzyż, który stoi do dziś w miejscu tego zdarzenia.
Nie ma już dawnych zabudowań wsi wśród, których rozegrały się
owe dramatyczne wydarzenia. Nie żyją także w większości świadkowie
tamtych dni. Pozostały miejsca i zwyczajowe nazwy. Ten zebrany przeze
mnie zapis, to zaledwie szczątki trudnych, wojennych dni wsi Źwiartów.
Autor:
Marian Darmochwał w oparciu o wspomnienia Mariana Huzara,
Mieczysława Ożarowskiego, Eugeniusza Gałki
i Kazimiery Darmochwał (z domu Cik).

Dom sołtysa Bronisława Ożarowskiego.

Fotografie pochodzą z archiwów rodzin:
Ożarowskich, Gałków, Łasochów i Darmochwałów.
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Zofia Szkałuba, z domu Kowalska
„Najlepsza krawcowa we wsi…”
„Umarłych wieczność dotąd
trwa, dokąd pamięcią się im płaci…”
/Wisława Szymborska/

Szkoda, że nie mogłam poznać
jej osobiście, porozmawiać, przytulić się. Babcia Zofia zmarła w wieku 67 lat, miałam wtedy zaledwie
9 miesięcy. Z rodzinnych opowieści
wiem, że była cudowną i ciepłą kobietą, bardzo zaradną i pracowitą.
Żyła w trudnych, ale ciekawych czasach. Przeżyła dwie wojny światowe.
Gdyby żyła, dziś miałaby 120 lat!
Zofia Szkałuba z domu Kowalska.

Urodziła się w 1900 roku w miejscowości Dzierążnia i była najstarszą
z siedmiorga rodzeństwa Anny i Leonarda Kowalskich. Rodzice zajmowali
się uprawą roli, a ojciec dodatkowo trudnił się szyciem butów zwanych
„tyszowiakami”. Cenne doświadczenie zdobył w rodzinnych Tyszowcach,
gdzie wszystko podporządkowane było butom. Cała rodzina babci była

obdarzona różnymi umiejętnościami i zdolnościami. Jak na tamte czasy
byli to ludzie światli i zasługujący na szacunek. Brat matki Jan Stadniczuk
mimo, że był prostym chłopem, to potrafił czytać i pisać, a także posiadał
wyjątkowy dar wystąpień publicznych. Z tego też powodu był zapraszany
na lokalne uroczystości: rodzinne i kościelne. Z wielką łatwością przychodziło mu pisanie wierszy, w których
w szczególności upodobał sobie tematykę życia społecznego.
Życie na wsi związane było
z codzienną pracą, która pozwalała
przeżyć kolejne miesiące i lata. Zakres obowiązków wyznaczały pory
roku. Na wsi panowała bieda, ciasnota i przeludnienie. Zofia jako najstarsza z dzieci opiekowała się młodszym
rodzeństwem i pomagała w pracach
gospodarskich. Pomimo niełatwych
czasów rodzice Zofii dbali o swoje
potomstwo, aby zapewnić im dobre
Antoni Szkałuba.
i spokojne dzieciństwo. Rodzina Kowalskich była ze sobą mocno zżyta i bardzo religijna.
Na początku Dzierążnia znajdowała się pod zaborem rosyjskim.
Władze carskie zastraszały mieszkańców i nakazywały wyjazd w głąb Rosji. W 1915 roku w okolicach Tomaszowa Lubelskiego doszło do bitwy
pomiędzy wojskami austriackimi, a rosyjskimi, w wyniku której powiat
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tomaszowski znalazł się pod okupacją austriacką. Okoliczne wsie uległy
wielkiemu zniszczeniu. Pojawiły się nowe choroby, epidemie i głód. Pradziadek Leonard wyszykował wóz, na który zapakował niezbędne rzeczy.
Całą rodziną ruszyli w swoistą poniewierkę, w nieznany dla nich świat. Po
długiej i ciężkiej drodze dotarli do miasta Woroneż. Rodzice babci zatrudnili się do prac u bogatych kupców. Babcia nadal opiekowała się rodzeństwem i poznawała nowe otoczenie. Zaprzyjaźniła się z dziećmi gospodarzy u których mieszkali, spędzała z nimi dużo czas. Wielka potrzeba
dogadania się z nowymi znajomymi, zaowocowała nauką języka rosyjskiego. W Woroneżu było wiele zakładów rzemieślniczych, jeden z nich
znajdował się niedaleko miejsca gdzie mieszkiwali. Babcia miała wrodzoną chęć poznawania nowych rzeczy i zdobywania nowych umiejętności.
W wolnych chwilach wymykała się z domu, aby z ukrycia podpatrzeć, co
dzieje się w niewielkiej pracowni krawieckiej. Pewnego dnia została zaproszona do środka. Właścicielka zaproponowała babci sprzątanie zakładu,
z możliwością podpatrywania krawieckich czynności. Tak minęły dwa lata
życia na obcej ziemi. Codzienne zajęcia pochłaniały większość czasu. Zarobione ruble odkładali skrupulatnie na powrót do domu.
Nastał 1917 rok. W Rosji zaczęły się strajki i zamieszki. Spokojne
życie zostało przerwane rewolucją. Rodzina Kowalskich, jak większość Polaków postanowiła wrócić do kraju. Z wielkim trudem dojechali do Dzierążni. Wieś była bardzo zniszczona. Pradziadek przystąpił do odbudowy
domu mieszkalnego. W kraju brakowało żywności, nie było co włożyć do
garnka. Gotowano zupę z pokrzywy i lebiody. Zarobione w Rosji ruble
straciły na wartości i stały się bezużyteczne. Od wczesnej wiosny do późnej jesieni, bez wyjątku wszyscy domownicy, – byli zaangażowani w prace
polowe. Trzeba było przygotować duże zapasy żywności, aby przetrwać
zimę i przednówek. W okresie zimowym, kiedy czasu było trochę więcej,
przychodziły kobiety z sąsiedztwa. Wspólnie darły pierze, przędły nici,
tkały na krosnach oraz szyły ręcznie ubrania robocze. Babcia jako kilkunastoletnia dziewczyna chętnie uczestniczyła w tych zajęciach. Wciąż marzyła, aby zostać krawcową. W domu nie było pieniędzy, aby zapisać ją
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Rok 1934. Koleżanki z Dzierążni (pierwsza z lewej
Zofia Kowalska).

na kurs krawiecki. Jedynym sposobem nauki szycia było uczęszczanie na
nauki do objazdowego krawca, który był Żydem. Babcia była bardzo pilną uczennicą, podszkolona w Rosji szybko opanowała tajniki krawieckie.
Do pełnego szczęścia potrzebowała własnej maszyny krawieckiej. Ojciec,
który miał odłożone pieniądze na zakup ziemi, postanowił zrobić Zofii niespodziankę. Kupił używany sprzęt na targu w Tomaszowie Lubelskim.
Zakupiony „Singer”, – był najcenniejszym sprzętem w domu. Na
początku babcia zajmowała się różnymi przeróbkami na potrzeby rodziny. Z dostępnych materiałów szyła proste koszule, obrusy i pościel. Po
pewnym czasie zaczęło przybywać klientów. Sąsiedzi i znajomi ochoczo
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Maszyna do szycia. Jedyna pamiątka po babci Zosi.

korzystali z krawieckich usług. Po szyciu zwykłych ubrań przyszedł czas
na bardziej szykowne rzeczy: garsonki, sukienki, spódnice. Często ludzie
nie mieli pieniędzy, więc za robotę płacili towarem – (owoce, warzywa,
nabiał, jajka). Chętnych nie brakowało, a zamówienia były coraz bardziej
wyszukane. W domu było gwarnie i wesoło. Pojawiali się nowi klienci. Po
kilku latach szycia uzbierała niemałą sumę pieniędzy, które trzymała na
własny posag. Nie była już młoda, jak poznała przyszłego męża Antoniego
Szkałubę. Ślub wzięli w 1938 roku. Na początku zamieszkali w Nowinach.
Dziadek miał trójkę rodzeństwa. Wszyscy mieszkali razem z rodzicami
w niewielkim domu. Gospodarstwo nie przynosiło należytych dochodów,
ziemie były bardzo liche, mało urodzajne. Babcia za namową brata Władysława po roku, z całą rodzina Szkałubów wróciła do Dzierążni. Kupili
na wsi gospodarstwo od niejakiego Lizuta. W lipcu 1939 roku urodził się
Stanisław – mój tato, jedyne dziecko moich dziadków. W sierpniu 1939
roku dotarła do Dzierążni wiadomość o powszechnej mobilizacji. Wielu
mężczyzn otrzymało powołanie do wojska. Na liście poborowych znalazł
się mój dziadek Antoni. Babcia z teściami, szwagrami i małym Stasiem
została w domu.

Sierpień był nadzwyczaj upalny, suchy i słoneczny. Udało się szczęśliwie zakończyć żniwa, trwały wzmożone przygotowania do wykopów.
Na wsi toczyło się beztroskie życie. Tymczasem sytuacja w kraju była bardzo napięta, głośno mówiono o przygotowaniach do wojny z Niemcami.
Nikt jednak nie przypuszczał, że nastąpi, to tak szybko. Informacje o jej
wybuchu błyskawicznie dotarły do Dzierążni. We wsi rozpoczęły się intensywne przygotowania na wypadek zbliżających się działań wojennych,
ludzie budowali piwnice i jamy. Do przygotowań przystąpiła także rodzina
Szkałubów. Babcia pomimo, że opiekowała się maleńkim synem, pomagała we wszystkich czynnościach. Dodatkowo szyła ubrania dla małego
Stasia i całej rodziny. We wsi panowało spore poruszenie i oczekiwanie
na dalszy rozwój wydarzeń. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności do domu
dotarł mój dziadek Antoni, który wraz z innymi żołnierzami przedostawał
się z okolic Równego na Ukrainie do Dzierążni. Na początku jako żołnierz, później w ubraniach cywilnych. Wszyscy musieli bardzo uważać,
ponieważ w okolicy było bardzo dużo oddziałów niemieckich. Pod koniec
września pod Tomaszowem Lubelskim doszło do ciężkiej bitwy
z niemieckim najeźdźcą, która
swoim zasięgiem objęła także
pobliską Antoniówkę. Z oddali słychać było strzały i głośne
wybuchy. Mieszkańcy Dzierążni z przerażaniem opuszczali swoje domy i chowali się
w przygotowanych wcześniej
kryjówkach lub uciekali na Majdan Sielec. Po dwóch dniach
nastała cisza, a na pobliskich
polach leżało sporo porzuconej broni i sprzętu wojskowego.
Antoni Szkałuba. Zdjęcie z czasów II wojny światowej.
Pod koniec roku we wsi pojawi-
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li się Niemcy, którzy zaczęli wprowadzać swoje rządy. Na mieszkańców
zostały nałożone obowiązkowe dostawy żywności (zboża i mięsa), a za
niedostarczenie w terminie stosowano surowe kary (bicie, areszt, zsyłkę
do obozu pracy, a nawet karę śmierci). Dla ludności cywilnej nastały trudne i dramatyczne czasy, nikt nie przypuszczał, że będzie jeszcze gorzej.
Dziadkowie wspólnie z rodzicami pracowali na przymusowe kontyngenty,
a także własne utrzymanie. Babcia z innymi kobietami chodziła do pracy
do niemieckich osadników. Terror okupanta wzmógł się, na początku wobec Żydów, a potem miejscowej ludności. W okolicy zaczęły tworzyć się
formacje chłopskie pod nazwą Batalionów Chłopskich, których głównym
celem była obrona mieszkańców wsi przed hitlerowskim okupantem. Najtragiczniejszy dla babci Zofii i innych rodzin, które mieszkały w tym czasie
w Dzierążni był 1943 rok. 27 stycznia w zabudowaniach sołtysa wsi doszło do krwawej potyczki żołnierzy BCH z niemiecką żandarmerią. Jeszcze
tego samego dnia do wsi przybyły niemieckie posiłki, które dokonały pacyfikacji wsi. Wielu mieszkańcom wsi udało się zbiec do lasu, sąsiednich
wsi lub na folwark. Babcia nie podjęła próby ucieczki, ukryła się w oborze.
Na rękach trzymała małego Stasia i odmawiała różaniec. Nagle do obory
wpadł niemiecki żołnierz, dostrzegł babcię i pokazał jej, aby była cicho.
Wycofując się, zabrał po drodze kilka kur, jako zdobycz z akcji. W tym
dniu babcia przeżyła chwilę grozy, do końca swoich dni dziękowała Bogu
za ocalenie życia i opiekę Matki Boskiej. Niestety jej rodzice nie mieli tyle
szczęścia, zginęli dwa dni później podczas kolejnej wizyty Niemców we
wsi. Koszmar wojny trwał jeszcze ponad dwa lata. Dla ludności był, to czas
życia w niepewności i lęku, ucieczek z domu i obawa przed kolejnymi
dniami.
Pierwsze lata po wojnie nie należały do łatwych. Wieś była zniszczona, a wszystkie prace gospodarskie były wykonywane ręcznie. Dom
w którym mieszkała rodzina Szkałubów był drewniany, kryty strzechą, miał
jedną obszerną izbę zwaną kuchnią, z piecem, w którym wypiekano chleb,
gotowano potrawy i ogrzewano pomieszczenie. Oprócz kuchni była duża
sień, komora i majsternia. W kuchni mieszkali wszyscy domownicy, tu też
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Lata sześćdziesiąte. Babcia Zosia z siostrą Elżbietą.

odbywały się wszystkie domowe czynności. Nie było drewnianej podłogi,
tylko tzw. gliniane klepisko, które co sobotę babcia odnawiała nową porcją gliny. W skromnych warunkach, w jakich żyli, – babcia utrzymywała
czystość i porządek. Nigdy nie narzekała na los, nie załamywała rąk, cechowała się pracowitością i miłością do drugiego człowieka. Jako osoba
bardzo religijna systematycznie uczęszczała do kościoła, należała do Koła
Żywego Różańca. Całym sercem zaangażowana była w wychowanie syna
Stanisława, któremu poświęcała bardzo dużo czasu. W wolnych chwilach nadal dorabiała jako krawcowa. Z roku na rok gospodarstwo zaczęło
się coraz lepiej rozwijać. Dziadkowie dokupili pola oraz powiększyli inwentarz gospodarski, wprowadzili nowe uprawy. W 1959 roku wyprawili swemu jedynakowi wesele. Doczekali się synowej i dwóch wnuczek,
które były oczkiem w jej głowie. Szyła dla nich różne ubranka, pilnowała
i mocno rozpieszczała. Przy każdej sposobności modliła się i dziękowała
Bogu za każdy nowy dzień. W 1966 roku parafia Dzierążnia przeżywała
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bardzo poważna, dziadek czynił przygotowania, aby babcię zawieść do
pobliskiego medyka. Tymczasem był Nowy Rok, zamysł został odłożony
na następny dzień. Niestety babcia nie doczekała wizyty u doktora, zmarła
rano 2 stycznia 1967 roku. Została pochowana na cmentarzu parafialnym
w Dzierążni, gdzie spoczywa do dzisiaj. Najcenniejszą pamiątką, jaka pozostała po babci jest przedwojenna maszyna do szycia i kilka starych fotografii.
Autorzy:
Na podstawie rodzinnych wspomnień
tekst opracowała: wnuczka Marzena Gardiasz.
Korekta tekstu: prawnuczka Katarzyna Gardiasz
i praprawnuk Kubuś.

Rok 1970.Na wiejskim podwórku.

nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Były to właściwie puste ramy, ponieważ władze komunistyczne zakazały peregrynacji obrazu.
Babcia, tak jak większość kobiet, zaangażowała się w te uroczystości. Codziennie wieczorem towarzyszyła Matce Boskiej w pielgrzymce od domu
do domu. Wprawdzie nie była jeszcze taka stara, ale mocno doświadczona
przez życie i coraz gorzej znosiła tę wędrówkę. Pod koniec grudnia babcia nieoczekiwanie zaniemogła, dostała wysokiej temperatury, była bardzo
przeziębiona. Najbliższy lekarz mieszkał w Tarnawatce-Tartaku, a szpital
w którym pracował doktor Peter znajdował się jeszcze dalej. Sytuacja była
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„Bohater z szuflady – Stryjek”

Jak daleko sięgnę pamięcią, wigilia
miała stale powtarzający się schemat. Babcia, zaraz popołudniu zalecała dzieciom wypatrzenie pierwszej gwiazdki na niebie, która
wyznaczała czas zasiadania do uroczystej
wieczerzy. Każde z nas trojga co chwilę
spoglądało przez okno, choć czasem trzeba
było wcześniej „wychuchać” przeręblę w tafli szkła malowanego mrozem. Prawda natomiast była taka, że równie często jak w niebo spoglądaliśmy w stronę ulicy - do drogi.
Pierwsza gwiazdka, to bajkowa wspaniałość,
Witold Sagan.
ale rzeczywistość i pewność kto do nas
przybędzie wprawiała nas w napięcie i powodowała szybsze bicie serca.
Mieszkaliśmy w Dąbrowie w wielkim drewnianym „szalowanym”
domu, który tato Eugeniusz postawił jeszcze będąc kawalerem. Wtedy to,
często odbywały się tam zabawy taneczne z prawdziwą orkiestrą zwaną muzykantami. Już z samego tego faktu wynika, że rodzice taty (babcia
Stasia i dziadzio Józef) byli wyrozumiali i pogodni. Jedyny brat tata-stryj
Witold, lekarz dentysta mieszkał i pracował w Zamościu. Odwiedzał nas
dość często, a na święta obowiązkowo. To właśnie jego wypatrywaliśmy
z taką dziecięcą niecierpliwością. W momencie, gdy uśmiechnięty wchodził zdecydowanym krokiem do domu wiadomo było, że JUŻ SĄ ŚWIĘTA.
Zawsze przywoził prezenty dla wszystkich. Pamiętam łagodne spojrzenie
niebieskich babcinych oczu z westchnieniem dziękczynnym do Boga, że
oto rodzina jest cała w komplecie, oraz nieodłączne „ależ nie trzeba”, gdy
stryjek całując babcię w rękę podawał jej równocześnie chustkę „szalinówkę” doskonałego gatunku. Dziadzio miał w zwyczaju pochrząkiwać,

aby zatuszować radość z zagranicznych cygar lub nowych okularów. Pamiętam, że mama dostała kiedyś broszkę perłową, a innym razem bransoletkę z turkusami, tatuś krawat i cieplutki szalik. Dla nas - dzieci przywoził
owoce: pomarańcze, cytryny a nawet banany i daktyle oraz obowiązkowo
słodycze. Wszystko było wyjątkowe, bo takich rarytasów w sklepach nie
było. Nie, stryjkowi prezentów nie kupowaliśmy. Dostawał „gościńca”,gdy
wracał po świętach do swojego domu.
Wigilia była naprzemiennie raz u nas, raz u brata dziadzia, Kazimierza, który mieszkał w sąsiedztwie wraz ze swoją rodziną. Pomimo

Wraz z mamą Stanisławą i bratem
Eugeniuszem, Dąbrowa, lata 30-te.

Mały Witek z ojcem Józefem, ok. 1935
roku.
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Dyplom lekarski Witolda Sagana.

Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

wcześniejszego oficjalnego zaproszenia z domu, w którym akurat przypadała Wigilia w danym roku, szedł ktoś wydelegowany, aby przyprowadzić gości. Słynne było głośne „tupanie w sieni tak aby podłoga chodziła
jak klawisze fisharmonii” i tradycyjne życzenia „Na szczęście, na zdrowie z Wigilią Bożego Narodzenia” i odpowiedź „Daj nam Panie Boże
szczęśliwie ten rok spędzić i następnego doczekać”. Mroźne powietrze
wpadało do domu szeroko otwartymi drzwiami ukazując gwieździste już
zupełnie w międzyczasie niebo. We wszystkich kaflowych piecach napalone było maksymalnie. Wieczerzę poprzedzała modlitwa i dzielenie się
opłatkiem. Stryjek pilnował, aby życzenia nie były banalne. Potem oczywiście dwanaście postnych potraw i obowiązkowo kompot z suszu. Jednym cichym słowem „spokój” potrafił zapanować nad wesołością dzieci
doradzając przysłuchiwanie się rozmowom starszych, często zahaczają-

cym o czasy wojny. Mówił, że to prawdziwa historia. Rzecz, która nas
niezmiennie bawiła to fakt, że dziadzio Józef zawsze zgadzał się ze swoim bratem Kazimierzem. Do dzisiaj powtarzane jest z sentymentalnym
uśmiechem „tak Józiu, tak Kaziu…”. Pamiętam też jak babcia mówiła (nie
w formie rozkazu czy prośby) ale tak jakby wypowiadała swoje marzenie
„Witold, ty byś się ożenił…”.
I przyszedł dzień, kiedy stryjek przedstawił swoją wybrankę. Babcia
i dziadzio byli szczęśliwi, oto ich marzenia się spełniają. Niespodziewanie
w szpitalu zmarł tato. Rozpacz. To była pierwsza śmierć w najbliższej rodzinie. Babcia modląc się mówiła „Panie Boże to nie po kolei”, a stryjek „–
dwoje dzieci, jeden brat, to stanowczo za mało. Zostałem sam”. Ślub stryja
odłożono na za rok. A za rok i trochę zmarł dziadzio Józef. Stryj, śmierci swoich bliskich, nie mógł przyjąć za nieszczęśliwy zbieg okoliczności.

19

20 |

Bohaterowie z szuflady Alina Kniaź

Uznał, że to jest jakiś znak.
Weselne plany rozwiały się.
Z licznej niegdyś gromady przy wigilijnym stole
ubywały kolejne osoby. Pusty talerz i miejsce przy stole pozostawiamy niezmiennie dla tych, którzy byli
z nami kiedyś lub będą.
W święta zawsze stryjek
opowiadał jaki był dumny
ze swojego brata. Opowiadał o biednych latach powojennych, gdy studiował
w Warszawie, jak przechodził koło sklepowej wystawy i widział piękny garnitur
w paseczki. Natenczas odwiedził go tato i wszedł do
tego sklepu i kupił dwa garStomatolog zamojski -Witold Sagan.
nitury dla stryja i dla siebie.
Wspominał, że pierwszy raz to tato zabrał go na zabawę w Komarowie,
i że orkiestra grała im marsza na wejście itd…Przez te opowieści stwarzał
niepowtarzalną więź. Stryjek był naszym autorytetem. Świetnie znał życie
i posiadał rozległą wiedzę na każdy temat. Darzyliśmy go pełnym zaufaniem i czuliśmy wielką życzliwość.
Nadszedł czas, gdy przedstawiłam swojego narzeczonego. Stwierdził, że „chłopak jest w porządku i nie widzi przeszkód dla mojej decyzji”.
Siostry narzeczony też zyskał „akcept wyroczni”. Do ślubu wiózł nas oczywiście stryjek swoim pięknym Mercedesem, i pamiętam jak włączył z kasety mój ulubiony utwór „Santa Maryja” (i o tym pamiętał). Robił zdjęcia.,
a były to czasy, gdy zakup kliszy do aparatu był wyczynem nie lada. Ro-

dziły się dzieci, zaczynały mówić…Na zapytanie jak powinny zwracać się
do naszego stryjka usłyszeliśmy „oczywiście stryjek”. Był podporą w każdej sytuacji i wydawało się, że był najzdrowszy z nas wszystkich. Zawsze
służył życzliwą doradą. Kładł stanowczy nacisk na naukę języków obcych
(sponsorował prywatne lekcje dzieciom).Dzięki niemu w latach osiemdziesiątych każde z nas było w USA na „dorobku”, a przelicznik był wtedy
wyjątkowo dobry. Tam też spędziliśmy jedną wspólną wigilię...
Tradycję świąteczną przeniosłam do mojego nowego domu i z siostrą, jak kiedyś dziadek Józef ze swoim bratem Kazimierzem, urządzamy
wigilie naprzemiennie, kontynuując zwyczaj wyniesiony z dzieciństwa.
Nadal wszyscy tego najważniejszego dnia w roku wyglądaliśmy pierwszej
gwiazdki i nieodmiennie Stryjka. Był honorowym gościem zasiadającym
u szczytu stołu. Nadal spotykaliśmy się dość często. Pamiętam, jak w Boże
Ciało 18 czerwca 2006 roku było u nas przyjęcie. Stryjek uskarżał się na
niesprawność swojej nogi, martwił się. Mówił, że tylko kawałek przeszedł
z procesją po Starówce, gdyż wszyscy go wyprzedzali, a jego noga nie
chciała go słuchać. Po obiedzie goście pojechali na cmentarz na grób taty
i dziadków, a my domownicy, przygotowaliśmy stół do deserów i ustawiliśmy słodkości. Goście po powrocie stwierdzili, że jest tak ciepło i przyjemnie (pierwszy gorący dzień w tamtym roku), że wyszliśmy do ogrodu.
Robiliśmy zdjęcia, rozmawialiśmy. Stryjek usiadł na ławce huśtawki w cieniu świerka. Usiadłam obok. Wspominał lata swojej młodości, wspominał
naszego tatę, a potem powiedział, że w zasadzie zwiedził cały świat, ale
na Wiedeń patrzył tylko przejazdem i oto trafia się wycieczka organizowana przez stomatologów. Jako emeryt zdecydował się spełnić swoje zaległe
marzenia. Wszyscy mieliśmy wątpliwości, czy da radę dorównać towarzystwu w spacerach po planowanych miejscach, ale kto by śmiał tak prosto w oczy coś podobnego powiedzieć... Przysłał jak zwykle pocztówkę
z nutą planów w treści, ale pismo było zmienione (kartka przedstawiała
Operę Wiedeńską). Po powrocie jeszcze zadzwonił do nas…
Wiele dałabym, aby zmienić to, co stało się później.
Szpital, operacja, dwa tygodnie szarpanej nadziei i śmierć. A przecież
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gorliwie modliliśmy się o cud zdrowia i wierzyliśmy, że Boga wzruszymy
i nas musi wysłuchać, bo to był Człowiek, który do końca nas umiłował,
który całe życie nam poświęcił. Lekarz powiedział „jak czekista czekiście:
on umrze”, ale ja wiedziałam, że Bóg istnieje i cuda się zdarzają o jakich
lekarze nie mają możliwości wcześniej wiedzieć! Cudu nie dostąpiliśmy...
Zmarł 12 lipca 2006 roku. Pisałam wtedy...
Zdumiona jestem tym, co mówią ludzie,
że Ciebie już nie ma, że skreślili w urzędzie…
Dla mnie zawsze byłeś, jesteś, będziesz…
Życzliwą odpowiedzią na pytania trudne
puentą anegdotą, gdy rozmowy nudne
pomocną dłonią, zanim ktoś w potrzebie
krótkim „halo,, w słuchawce
w kierunku przed siebie...
w ocenie sytuacji, gdy coś nie wypali
w kartkach do znajomych ze Świata ... z oddali
w pysznym smakowaniu potraw niecodziennych przy stole wigilijnym
w nastroju niezmiennym...
w udawaniu twardziela, gdy byłeś wzruszony
w łezce otartej ukradkiem przy poprawianiu zasłony
w bukiecie piwonii o korzeniach z Dąbrowy
w corocznym „ab owo,, choć temat nienowy
Zachowamy to wszystko
Każdą nutkę Ciebie
Dla nas naturalnie
Byłeś...
Jesteś w Niebie!
W dzień pogrzebu uznałam, że muszę wyznać przed obliczem Boga
i ludzi kim był dla nas. Po mszy żałobnej pożegnałam naszego Stryjka tymi
słowami…
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„…Niespełna miesiąc
temu na uroczystym spotkaniu
rodzinnym z rozrzewnieniem
wspominałeś swojego jedynego brata Eugeniusza nieżyjącego 31 lat. Bóg Święty raczył
wiedzieć, ze dzisiaj wszyscy
wspominać będziemy już
i Ciebie…Nigdy nie zapytaliśmy, co mówiłeś naszemu
ojcu składając bukiecik niezapominajek do jego trumny,
jednakże pełniłeś wartę honorową nad całą rodziną tak jak
tylko Ty jeden potrafiłeś. Gdy
jedno z nas w podzięce pocałowało Ciebie w rękę, z zażenowaniem ukradkiem otarłeś
łzę. Byłeś Człowiekiem skromnym aczkolwiek wspaniałym!
Służba wojskowa w Dęblinie i pierwszy saWszystkie nasze poczynania
mochód...
zaakceptowane przez Ciebie
zwieńczone były sukcesem. 12 lipca Pan Bóg powołał Ciebie na Wieczny
Odpoczynek. Boże miej w opiece Jego Duszę!”…
Tymi kilkoma zdaniami pragnęłam dać świadectwo prawdziwego
stryjkowego oblicza., za życia nie chciał, aby rozmawiać na Jego temat.
Uczulał, że prywatność należy szanować oraz, że nawet najlepsza opinia
czasami szkodzi! (Tutaj przewrotnie chodziło o długie lata pracy w tzw.
ubezpieczalni tj. przychodni przy ulicy Partyzantów, gdzie na zapytanie:
„Kto z państwa do doktora Sagana?” wszyscy się podrywali z ławek). Nadal
przed oczyma pojawiają się kadry z życia, w których był najważniejszy…
ale to już niestety historia.
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W pierwszą wigilię bez Stryjka pisałam...
A kto się z Tobą opłatkiem podzieli?
Czy Jan Paweł II i dobrzy anieli?
Czy może jeszcze Babcia ukochana
I czule Cię weźmie na swoje kolana...
Samotny tu byłeś, chociaż uwielbiany
Czasami być może źle odczytywany
A dzisiaj Twe słowa czcimy jak przesłanie
Ponad nasze myśli i oczekiwanie
Wigilia nie taka, święta bez znaczenia
Gdy Ciebie zabrakło smutek wszystko zmienia
Choć jak dawniej (w przenośni) całuję twe ręce za całokształt życia....
za wszystko, w podzięce
Chcę Cię całym sercem w pełni naśladować
Żyć jak da się najpiękniej.. .niczego nie żałować
I pracować radośnie i chodzić na bale
Ale troszeczkę później...
Gdy łez nie będzie wcale...
P.s. Stryjku!
Mój kochany przyjacielu,
dziś uczucie do Ciebie rozrywam
na wielu Twoich bliskich znajomych
przelewam
szukam w ich spojrzeniach
Twoich oczu
I zyskuję moc
By Twój obraz
Nie rozmył się w zapomnieniu…

Scenka wprost z gabinetu stomatologicznego.

Pobyt w Chicago. Stryjek w towarzystwie bratanicy Aliny.

.
Alina Kniaź we współpracy z Januszem Saganem

Bohaterowie z szuflady Joanna Jamroż

|

23

24

|

Bohaterowie z szuflady Joanna Jamroż

kpt. Władysław Błoński ps. „Leszek”

„Nasz Dziadek z Warszawy”
Jan Błoński otwiera list od
swojego brata Władka i oznajmia swojemu synowi: – „Stasiu,
stryj przyjeżdża”. Nasz tata szykuje „Syrenkę”, trzeba po stryja
wyjechać do Krynic. Cała rodzina jest podekscytowana, i my
dzieciaki z niecierpliwością ocze
kujemy „Dziadka z Warszawy”.

Władysław Błoński, Budy.

W dniu przyjazdu gościa z Warszawy nikogo z domowników nie
może zabraknąć na powitalnym obiedzie. Dziadek wypytuje co u nas słychać, a przy tym wnikliwie obserwuje. O sobie mówi bardzo mało. Po
obiedzie trzeba rozpakować bagaże. Jest to dla nas bardzo radosna chwila,
wiemy, że nie dostaniemy zwykłych zabawek i słodyczy. Dziadek obdarowuje nas drewnianymi wózkami i samochodzikami, książkami, grami edukacyjnymi i przyborami szkolnymi oraz owocami. Przybywa także nowych
znaczków w klaserze. Mama zawiesza na ścianie kolejną reprodukcję znanego polskiego malarza, a babcia Helena cieszy się z wykonanych własnoręcznie przez dziadka Władka drewnianych krzyżyków i świeczników.
Nasz ogród i sad wzbogacają nowe odmiany kwiatów, krzewów i drzew
owocowych, które dziadek naszczepił w swoim wspaniałym ogrodzie na
warszawskiej Sadybie. Do dzisiaj wspominamy niezwykły zapach i smak
owoców drzewa moreli posadzonego przez niego w naszym sadzie. Pamiętamy dziadka jako dystyngowanego, eleganckiego starszego pana, któ-

ry kochał ludzi i przyrodę. Nie lubił bylejakości i plastiku. Często powtarzał
babci Helenie, żeby nie stawiała sztucznych kwiatów na grobach.
Czas pobytu w rodzinnym domu, Dziadek spędza bardzo aktywnie. Pomaga w gospodarstwie, pracuje w sadzie i ogrodzie. Lubi także
eksperymentować w kuchni. Zadziwił nas, gdy pewnego razu postanowił
przyrządzić raki. Odpoczywa także aktywnie. Wyjeżdża na grzybobrania
i wycieczki krajoznawcze, na które często zabiera nas ze sobą. Odwiedza
także swoich kolegów z lat wojennych w Tomaszowie Lubelskim i Suścu.
Jednym z nich był dr Janusz Peter. O okolicznościach tych spotkań dowiedzieliśmy się już po jego śmierci.

Władysław Błoński.
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Budy. Na wozie W. Błoński z wnuczką Joasią Kwiatkowską, od lewej Jan Błoński,
Halina Błońska, z prawej strony wozu Helena Błońska.

Jedną z wielu pasji Dziadka była fotografia. Robił zdjęcia wszystkim
członkom rodziny, fotografował dom, przyrodę, sąsiadów, ważne wydarzenia rodzinne, a także prace polowe. Większość zdjęć pochodzących
z lat 50- 80 tych, które znajdują się w naszym rodzinnym domu jest jego
autorstwa. Są to oczywiście zdjęcia czarno-białe.
Tak, podziwialiśmy Dziadka z Warszawy, był dla nas autorytetem.
Wiedzieliśmy o wielu jego zdolnościach, umiejętnościach i pasjach, ale jako
dzieci nie znaliśmy jego wojennej przeszłości. O tym się w domu w Budach
nie mówiło… aż do lat 90-tych. Dziadek był coraz starszy i coraz rzadziej
odwiedzał swój rodzinny dom w Budach. Pisał wiele listów, nie tylko do
swego brata, ale także do wnuczki Jana – Joanny. Zmarł w swoim domu na
Sadybie w 1994 r. Na pogrzeb pojechał jego brat, a nasz dziadek Jan. Władysław Błoński spoczął na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.
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W środku Władysław Błoński.

Żegnała go rodzina, przyjaciele i towarzysze z czasów wojny. Słowa pożegnania wygłosiła Maria Leonowicz – Kłysiak ps. Pytia, żołnierz
AK – Obw. Tomaszów Lub.: „Nie żegnają Cię poczty sztandarowe, nie
grają żałobne werble. Żegna Cię rodzina, grono przyjaciół i dawni towarzysze broni. Stanąłeś przed najwyższym Sędzią, żeby Mu złożyć ostatni
raport, raport ze Swojego życia. Wiem, że przed Jego Majestatem stanąłeś
w pokorze, z pochyloną głową. Ale wiem, że miałeś prawo stanąć z podniesionym czołem, bo przez życie przeszedłeś uczciwie, kochając i służąc
Bogu, Ojczyźnie i ludziom. Byłam Twoim żołnierzem, byłeś moim bezpośrednim przełożonym. Żegnam Cię w imieniu Twoich dawnych żołnierzy,
którymi dowodziłeś. Stanąłeś do walki w obronie Ojczyzny we wrześniu
1939 roku, a potem w szeregach ZWZ-AK. Byłeś Inspektorem Wojskowej
Służby Ochrony Powstania AK Obwodu Tomaszów Lubelski. Rząd R.P.
w Londynie obdarzył Cię godnością Delegata Rządu na obszar powiatu
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Nekrolog.

Pogrzeb W. Błońskiego, w lewym dolnym rogu Jan Błoński.

tomaszowskiego. Wypełniłeś godnie Swój żołnierski i obywatelski obowiązek. Towarzyszyły Ci potem trudne koleje życia i losy wielu żołnierzy AK…
Zawsze byłeś wierny Swoim ideałom, do końca żyłeś problemami konspiracji. ostatnie miesiące życia poświęciłeś obronie pamięci i sprawiedliwej
oceny tych, których odarto z czci i honoru, którzy nie mają nawet swoich
mogił… Niech Dobry Bóg obdarzy Cię pokojem wiecznym. Pozostaniesz
na zawsze w naszej pamięci. Żegnaj Komendancie!”
List pożegnalny przywołał rodzinne wspomnienia. Nasi rodzice opowiedzieli nam o prześladowaniach Dziadka – żołnierza AK, przez NKWD
i UB, o tym, że ukrywał się wiele miesięcy w kryjówce urządzonej na strychu
u swojej siostry Franciszki w Dąbrowie k. Krynic. Wstrząsające były dla nas
informacje, jakie przekazała nam wnuczka Dziadka, Joanna Kwiatkowska,
z którą po wielu latach udało nam się skontaktować. W 1939 roku Włady-

sław Błoński, absolwent KUL, miał
29 lat (ur. 10.IV.1910 r.) i pracował
List pożegnalny.
w Policji. Gdy wybuchła wojna,
przyszedł czas na inną służbę,
dziadek walczył we wrześniu 1939 r., a później prowadził działalność konspiracyjną w szeregach Armii Krajowej pod trzema pseudonimami „Żar”,
„Nowina”, „Leszek”. Żołnierze AK zmieniali pseudonimy w celu uniknięcia
dekonspiracji. Dziadek został Delegatem Rządu Londyńskiego na Powiat
Tomaszowski oraz Inspektorem Wojskowej Służby Ochrony Powstania, był
także sędzią Sądu Specjalnego AK, któremu często przewodniczył. Władysław Błoński został odznaczony Medalem za wojnę 1939 r., Krzyżem AK,
czterokrotnie Medalem Wojska Polskiego i Krzyżem Kawalerskim O.O.P.
Po wojnie Dziadek pracował na KUL, tam poznał swoją przyszłą
żonę Halinę, którą poślubił w 1949 r. W1948 roku narzeczeni wyjechali na
Pomorze, które miało być miejscem o lepszych możliwościach. Dziadek
pracował jako sędzia sądu powszechnego w Gdańsku. Czasami wydanie
wyroku było bardzo trudne. Opisując jedną ze spraw, które prowadził powiedział, że jako sędzia zawsze musiał iść z literą prawa, chociaż inna była
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potrzeba serca. W 1952 roku został zdekonspirowany i aresztowany, przesłuchiwany był 9 dni i 9 nocy, z lampą świecącą w oczy. Do jedzenia dostawał tylko śledzie, bez wody. Był szantażowany i zastraszany. Mówiono
Mu, że Jego córkę wyrzucono ze szkoły, a żonę z pracy. Osadzony został
w więzieniu na ul. Kurkowej w Gdańsku. Uratowała go śmierć Stalina. Niestety po wyjściu z więzienia nie mógł wrócić do zawodu sędziego, otrzymał „wilczy bilet”. Przeprowadził się do Warszawy, zdał aplikację notarialną. Na pracę w Warszawie nie mógł jednak liczyć, został notariuszem PBN
w Grodzisku Mazowieckim. Do pracy musiał dojeżdżać kilkadziesiąt kilometrów. Mieszkał na Sadybie wraz z żoną Haliną, jej córką z pierwszego
małżeństwa Jadwigą oraz wnukami: Joanną i Michałem. Babcia Halina po
śmierci Dziadka podupadła na zdrowiu. To był kolejny bolesny cios, którego doświadczyła. W czasie wojny także należała do AK, była sanitariuszką, ukrywała rannych partyzantów oraz Żydów. Wojna zabrała jej ojca,
męża oraz braci. Zmarła 4 lata po śmierci Władysława. Segment domu na
Sadybie został sprzedany sąsiadowi i tak wraz z odejściem Haliny i Władysława Błońskich zniknął
także adres „Zdrojowa 49”
na warszawskiej Sadybie.
Nie mieliśmy kontaktu
z Jadwigą i jej dziećmi…
Aż do października 2020
roku. Dzięki pomocy życzliwych ludzi, udało nam
się skontaktować z wnukami dziadka: Michałem
i Joanną Kwiatkowskimi.
Okazało się, że Joanna
także odkrywa przeszłość
wojenną dziadka Władka.
Podzieliła się z nami wieMeldunek Leszka.
loma szczegółami z życia
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Władysław Błoński.

Haliny i Władysława, które zweryfikowały naszą wiedzę i wzbogaciły nasze wspomnienia.
Ogarnia nas żal, że Dziadek nie opowie nam już swoich wojennych
i powojennych losów. Joanna Kwiatkowska próbowała odnaleźć teczkę
z procesu Dziadka w IPN, niestety akta zostały zniszczone przez komunistów. W Archiwum Państwowym w Lublinie odnalazła natomiast Jego
- „Leszka” meldunki z czasów wojny. Poszukujemy informacji o Dziadku
w literaturze i Internecie. Niedawno trafiliśmy na artykuł poświęcony płk.
Bolesławowi Z. Pawłowskiemu ps. „Lanca”, który w 2018 roku otrzymał
nagrodę „Świadek Historii”. Pan Pułkownik opisuje Wojskową Służbę
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Ochrony Powstania AK w Tomaszowie Lubelskim i wspomina w tym artykule Władysława Błońskiego:
„…Wtedy to (dokładnej daty nie pamiętam) przyszli do mieszkania,
do mojego ojca Mieczysława Pawłowskiego zacni, inteligentni panowie
- jak się potem okazało z Armii Krajowej - jak po swojego. Był on bowiem - jak już wspomniałem - zawodowym żołnierzem Wojska Polskiego. Założyli od ręki w naszym mieszkaniu kancelarię Wojskowej Służby
Ochrony Powstania, odebrawszy uprzednio przysięgę akowską od mego
ojca, matki Zofii, mojej siostry Barbary i wuja księdza Bolesława Żacha.
Nie składałem wówczas przysięgi, gdyż byłem już zaprzysiężony przez
plutonowego Józefa Bombę „Gaja”, współpracownika inspektora WSOP,
a w cywilu gajowego z miejscowości Dąbrowa. Szefem nowo założonej
kancelarii mianowano mego ojca, który przyjął pseudonim „Chorąży”.
Od tej pory podlegał bezpośrednio jednemu z tych panów - inspektorowi
WSOP Obwodu Tomaszowskiego AK - Władysławowi Błońskiemu, pseudonim „Leszek”. Przed wojną był aspirantem Polskiej Policji. Podczas okupacji oficer AK podlegał komendantowi Obwodu Tomaszowskiego i utrzymywał konspiracyjną łączność ze sztabem Okręgu Lubelskiego AK (…)
Działalność WSOP w Tomaszowie Lubelskim była bardzo szeroka*. Głównym zadaniem, jak zwykle w wojsku, było wykonywanie rozkazów przełożonych. Służba ta podlegała komendantowi Obwodu Tomaszowskiego,
mjr Wilhelmowi Szczepankiewiczowi ps. „Drugak”. Rozkazy i instrukcje
przychodziły także bezpośrednio z Komendy Okręgu w Lublinie lub nawet
z Komendy Głównej. Pierwszorzędnym zadaniem WSOP było czuwanie
nad konspiracją i dyscypliną. Pamiętam, jak pewnego dnia do kancelarii
przyszedł „Leszek” i oznajmił, że dr Kwasowski otrzymał od jakiegoś szantażysty anonim z żądaniem złożenia na ganku przy ul. Lwowskiej jakiejś
sumy pieniędzy. Zarządzono obserwację. Szantażysta, widocznie znający
obserwatorów, zorientował się, że miejsce jest obserwowane i okupu nie
podjął. Innym razem Tadeusz Jurkowski, partyzant pierwszego rzutu, dostał
dwutygodniowy urlop i przyszedł do nas do domu, by się tym pochwalić przed moim ojcem. To ojca zaniepokoiło, gdyż Tadeusz interesował

się moją siostrą i często bywał u nas, a miał zawsze przy sobie pistolet
parabellum. Pistolet ten tak mu się odznaczał pod ubraniem na plecach,
że nawet kościelny to zauważył. Nie skutkowały żądania ojca, by przychodził do nas bez pistoletu. Gdy ojciec powiedział o tym „Leszkowi”,
ten kazał napisać meldunek (…) Pamiętam też przeprowadzony przez
„Drugaka” sąd polowy. „Gaj”, zgodnie z poleceniem WSOP, przekazał
dowódcy „Drugakowi” dowody pisemne, oświadczenia świadków i poszkodowanych, że jeden z żołnierzy kompanii sztabowej w czasie, kiedy
odwiedzał swoją wioskę, rabował ludność cywilną. Nie pamiętam już, czy
dopuścił się przy tym innych przestępstw. „Drugak” zawezwał kompanię,
w której służył obwiniony, zakomunikował sprawę i spytał, czy żołnierz ten
jest winien. Wszyscy krzyknęli, że winien. Wtedy wydał rozkaz rozstrzelania tego partyzanta. Dwaj podchorążowie zabrali go pod bronią i poprowadzili w las. Wtedy cała kompania zaczęła prosić komendanta, by darował temu skazanemu, bo go lubili, był koleżeński, strzygł ich wszystkich.
Ku memu zadowoleniu komendant zgodził się, a wysłany goniec zdążył
w ostatnim momencie. Kompania odeszła na miejsce postoju. Gdy na drugi dzień opowiedziałem to zdarzenie starszym: ojcu, wujkowi, „Leszkowi”
i p. Graduszewskiemu, wszyscy orzekli, że komendant postąpił nieprawidłowo, bo swego wyroku nie powinien odwoływać. Nie przekonało mnie
to wtedy, ale po latach dowiedziałem się, że po wejściu Rosjan drogiego
mi „Gaja” zastrzelił ten ułaskawiony. (…). WSOP zajmowała się także wykrywaniem szpiegów i konfidentów Gestapo. Sąd zaoczny wobec podsądnych przeprowadzała starszyzna. Przy wątpliwościach nie wydawano
wyroku śmierci. Wtedy kazano mi pisać pod dyktando drukowanymi literami nakaz wyprowadzenia się podejrzanego z Tomaszowa w wyznaczonym, bardzo krótkim terminie. Żaden z adresatów nie przekroczył go.
Sądowi przewodniczył „Leszek” a w razie jego nieobecności - „Chorąży”.
Pamiętam takie zdarzenie, kiedy do kancelarii przyszli dwaj podoficerowie
z WSOP z dowodami przeciwko donosicielowi Gestapo. Sądowi przewodniczył wtedy ojciec. Wszyscy trzej członkowie składu sędziowskiego głosowali za karą śmierci. Na drugi dzień już po egzekucji delatora - do tego
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samego mieszkania przyszła wdowa po zgładzonym, by zamówić mszę
pogrzebową u ks. Żacha,
którego chwilowo nie było
w domu. W międzyczasie żaliła się mojej matce,
wiedzącej o wyroku, jak to
przyszli bandyci z lasu i zabili jej męża - porządnego
człowieka. Myślę, że nie
wiedziała o zdradzie męża.
(…) Byłem wówczas dopuszczony do wielu tajemnic, lecz nie do wszystkich,
Tablica nagrobna Władyslawa i Haliny Błońtoteż pełnej działalności
skich na Powązkach.
tomaszowskiej WSOP nie
mogę podać. Wielu faktów już nie pamiętam, a ojciec nie pozwalał mi robić notatek. Byłbym szczęśliwy, gdyby bracia akowcy mogli te wspomnienia uzupełnić nazwiskami, datami i zdarzeniami. Jestem dziś przekonany,
że Armia Krajowa była bohaterską dlatego, że jej żołnierze byli w większości bohaterami. Ci jednak, którzy służyli w pierwszej linii, przeważnie
nie wiedzieli o tych z zaplecza - także nieraz bohaterach, nie wiedzieli
o ich działalności i jak bardzo była ona potrzebna. A że była niebezpieczna
może świadczyć zasadzka tomaszowskiego Gestapo na członka WSOP,
Mariana Piwkowskiego, zastrzelonego 15 kwietnia 1943 r. w Tarnawatce.
Wiem, jakie tortury i gehennę przeszedł po wojnie „Leszek”, ilekroć więziony był mój ojciec „Chorąży”. (…) Obaj już nie żyją. Tych dwóch tak jak
wielu, wielu innych, którzy żyją jeszcze i tych, co odeszli - śmiało możemy
nazywać bohaterami”.
Wspomnieniami płk. Pawłowskiego kończymy opowieść o naszym „Dziadku z Warszawy”. Będziemy czcić Jego pamięć i nadal po-
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szukiwać informacji na temat Jego wojennej i powojennej działalności.
Naszego bohatera przypominać nam będą pamiątki i fotografie, jakie pozostawił w swoim rodzinnym domu w Budach, a także grób na Powązkach
w Warszawie. Wspomnienia o „Dziadku z Warszawy” zawsze będą nam
się także kojarzyły z zapachem i smakiem moreli w naszym sadzie...
Autorzy:
Wnuczki Jana Błońskiego, brata Władysława Błońskiego: Joanna
Jamroż (Błońska) i Maria Monastyrska (Błońska) z dziećmi:
Marylą Monastyrską i Pawłem Jamrożem.
Współpraca:
Joanna Kwiatkowska, wnuczka Haliny i Władysława Błońskiego
Ewa Wojnicz (Błońska), wnuczka Jana Błońskiego.

Wykorzystane źródła:
Słowa pożegnania wygłoszone na pogrzebie śp. Władysława
Błońskiego przez Marię Leonowicz – Kłysiak ps. Pytia, żołnierza AK –
Obw. Tomaszów Lub.- maszynopis.
Wspomnienia płk. Bolesława Z. Pawłowskiego Partyzanci Drugiej Linii - Wojskowa Służba Ochrony Powstania AK w Tomaszowie
Lubelskim - https://www.dowgwillo.nl/Zolnierze%20wykleci/Pawlowski%20Boleslaw.html
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/231392?fbclid=IwAR3iMu4ACAL036njZb6bRmR6RAXE23kPvJufjgbDKAs2dOZ7txutmz7LMtY
Zbiory Archiwum Państwowego w Lublinie i Archiwum Państwowego w Zamościu, zbiory USC w Krynicach oraz katalog czasopism Biblioteki Cyfrowej UMCS.
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Jak syn chłopa z Adamowa
został młynarzem w Krynicach
Odkąd potrafię sięgnąć pamięcią wśród
rodzinnych opowieści przewijała się postać pradziadka Marcina, mojego przodka
po mieczu. Najczęściej to tata zwykł mówić z dumą o dziadku młynarzu, o którym
zapamiętałam głównie to, że swego czasu
odważył się wypłynąć za ocean. Z biegiem
lat postać zacnego pradziadka i jego życie
urosły praktycznie do rangi legendy – i to
z tą właśnie legendą przy okazji projektu
o bohaterach z szuflady postanowiłam się
zmierzyć i lepiej ją poznać.
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Gdy przyszedł czas na założenie rodziny, dnia 30 września 1912 roku
pradziadek Marcin pojął za żonę Antoninę Głazównę, pannę ze Źwiartowa
– moją prababcię. Nie jest to może fakt sam w sobie nadzwyczajny, małżeństwo jakich wiele, jednak nie bez powodu przywołałam tu datę dzienną –
dokładnie w 79 rocznicę tego ślubu przyszłam na świat ja, niejako dokumen-

Pradziadek Marcin Nowosad,
zdjęcie wykonane przez fotografa Kluczyńskiego z Krynic
(według pieczątki na odwrocie).

Mój przodek Marcin Nowosad przyszedł na świat w 1886 roku, w rodzinie Sebastiana i Marianny, mieszkańców Adamowa. Nie jest mi wiadome, aby jego młodość
cechowało coś nadzwyczajnego, gdyż jak głoszą rodzinne przekazy było to
raczej proste, wiejskie życie: nauka w rosyjskiej szkole i terminowanie u żydowskiego rzemieślnika szewskiej profesji. Ciekawostką jedynie może być
fakt, że w trakcie tej praktyki pradziadek na własny użytek opanował całkiem
nieźle jidysz, a w międzyczasie również sam nauczył się czytać i pisać po
polsku – bo jak powszechnie wiadomo, w rosyjskiej szkole języka ojczystego
z reguły nie wykładano.

Zdjęcia pradziadka Marcina wykonane podczas pobytu w USA, najprawdopodobniej przed 1920r.
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tująca teraz ich życie. Najwidoczniej było mi pisane odkryć i bliżej poznać
dzieje moich przodków!
Niecały rok po ślubie pradziadkom urodziła się córeczka Władzia,
a niewiele później miała miejsce wręcz szalona wyprawa pradziadka Marcina – aż za ocean. Co ciekawe nie był on pionierem wśród Nowosadów jeśli
chodzi o kierunek podróży, bowiem już wcześniej na amerykańskiej ziemi
znaleźli się jego dwaj starsi bracia: Franciszek i Aleksander, który najprawdopodobniej ułatwił wyjazd najmłodszemu z rodzeństwa Marcinowi. Nie
do końca wiadomo jak długo pradziadek zamierzał właściwie tam zostać,
czy siedem spędzonych na obczyźnie lat było zaplanowanych, czy też wymuszonych, między innymi
przez wojnę. Amerykańskie
losy pradziadka udało się
w sporej mierze odtworzyć dzięki opowieściom
rodzinnym oraz dokumentom: listom meldunkowym,
a także karcie pokładowej
statku, na którym dostał się
z Bremy do Nowego Jorku.
Ostatecznym przystankiem
okazało się być Detroit,
tamtejsza stocznia i ciężka
praca w charakterze mechanika statków. By ułatwić sobie życie pradziadek
szybko opanował angielski
i podobno nawet niewiele
zabrakło do uzyskania amerykańskiego obywatelstwa.
Nie wiadomo jak dalej poPradziadkowie Antonina i Marcin z córką
Florentyną.
toczyłaby się historia naszej

rodziny, gdyby nie kryzys, zwolnienia i wreszcie konieczność
powrotu. Bez względu na to,
nawet dzisiaj ta wyprawa budzi
we mnie dumę i podziw: decyzja
o rozstaniu z rodziną, długa podróż morska, ciężka praca i wieloletnia rozłąka – to naprawdę nie
lada wyzwanie i wyczyn. Z tym
niemalże bohaterskim wyjazdem
pradziadka związane są historia
i zdjęcie, które jeszcze nie tak
dawno uważałam po cichu tylko za ciekawą opowiastkę. Otóż
w czasie gdy pradziadek Marcin
przebywał już w Stanach jego
żona wraz ze swoją teściową
Zdjęcie legenda, a na nim od prawej:
udały się pieszo z Adamowa do
Antonina Nowosad (moja prababcia),
Zamościa, by zrobić sobie pajej teściowa Marianna oraz bratowa, po
mężu Głaz. Ok. 1920r.
miątkowe zdjęcie, a następnie
posłać je za ocean. I tak też się
stało: fotografia dotarła do pradziadka, a następnie wraz z nim wróciła do
Polski, by do dziś zachować się w rodzinnych zbiorach. Ostatecznie bowiem w 1921 roku adresat tej wzruszającej przesyłki zmuszony był przybyć z powrotem do Adamowa, choć nie sam: po śmierci kilkuletniej Władzi do męża w Ameryce dołączyła na krótko także prababcia Antonina. Po
powrocie do rodzinnego domu urodziło się im czworo dzieci: najstarszy
Tadeusz – mój dziadek – oraz kolejno Bolesław, Zygmunt i Florentyna.
W międzyczasie w Krynicach powoli zaczynała się kształtować historia drugiego bohatera tego szkicu – młyna położonego przy drodze do
Komarowa. Plany jego budowy pochodzą już z 1922 roku, jednak sam
młyn stanął prawdopodobnie nieco później. Na ten moment nie udało mi
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Plany młyna datowane na 1922 rok wraz z mapką orientacyjną, ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie.

się jeszcze dokładnie ustalić jak i za czyją sprawą pradziadek wszedł w posiadanie młyna i okolicznej ziemi, choć niewykluczone jest, że po prostu je
kupił za zarobione za oceanem pieniądze. Zgodnie z rodzinnymi przekazami początkowo tylko soboty i niedziele spędzał z żoną i dziećmi w Adamowie, na tygodniu zaś pracował w młynie i tam też pomieszkiwał. Dopiero
po jakimś czasie dokonał rzeczy dla mnie osobiście niezwykłej jak na tamte
czasy: w jedno lato rozebrał stary budynek przy młynie, a na to miejsce
przeniósł z Adamowa swój własny dom rodzinny – nie byle jaki zresztą!
Gdy patrzę na niego teraz, będąc w Krynicach czuję przedziwną mieszankę uczuć: zachwytu (bo nawet po latach widać jak był okazały i piękny),
żalu (nad nieuchronnym, powolnym niszczeniem) i wzruszenia – bo ten
dom to moje najpiękniejsze wspomnienia dziecięcych wakacji i jednocześnie ogrom historii rodziny. Podobno to sam pradziadek Marcin postawił
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Przed domem w Krynicach: w środku pradziadek Marcin, po jego lewej prababcia
Antonina. Stoją od lewej: synowa Bożena, syn Bolesław, córka Florentyna i najprawdopodobniej syn Zygmunt Zdjęcie zrobione w latach czterdziestych.

go jeszcze w swych tak zwanych kawalerskich czasach, a więc te ściany,
w których toczyło się życie moich pradziadków i dziadków liczą już co
najmniej 108 lat!
Młyn zaś, uwieczniony chyba tylko na jednym, jedynym zdjęciu
(a przynajmniej o jednym wiadomo, że zachowało się w rodzinie) był budynkiem okazałym i patrząc na plany naprawdę przemyślanym. Na mapach z lat trzydziestych oznaczano go jako młyn parowy, w którego dobudówce mieściła się motorownia (elektryfikacja dotarła tutaj dopiero po
wojnie). Lata trzydzieste to zapewne zwykłe, codzienne życie, wychowywanie dzieci, praca w młynie. Rodzinne przekazy nie wspominają wówczas o żadnych nadzwyczajnych wydarzeniach. Dopiero wojna zmieniła stan rzeczy, gdyż okupanci wprowadzili nowe porządki: po krótkim
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Jedyne znane nam jak dotąd zdjęcie młyna, wraz z domem i podwórkiem. Na jego
tle od lewej stoją: pradziadek Marcin, jego synowa Bożena z mężem Bolesławem
oraz prawdopodobnie najmłodszy syn Zygmunt. Zdjęcie najpewniej z połowy lat
czterdziestych.

czasie względnej normalności eksmitowali pradziadków z dziećmi z ich
domu, a na gospodarstwie osadzili swoim zwyczajem własnego człowieka – folksdojcza. Dopiero po wyzwoleniu możliwe było odzyskanie
domu i młyna, choć tak naprawdę nie na długo: w lutym 1947 roku dały

o sobie znać niewyleczone wrzody, które krótko
potem doprowadziły do
śmierci pradziadka Marcina w tomaszowskim
szpitalu. Młyn natomiast,
choć przez jakiś czas
pozostawał wciąż w rękach rodziny, świetność
miał niestety już za sobą
i ostatecznie podzielił los
wielu podobnych budynków i instytucji, padają
ofiarą systemu, słusznie
zresztą minionego. Przez
„Kawalerski” dom pradziadka Marcina, zbulata powojenne stopniodowany w Adamowie i przeniesiony do Krynic,
wo podupadał na tyle, by
gdzie stoi do dzisiaj. Zdjęcie z czasów okupacji.
na początku lat siedemdziesiątych doczekać ostatecznej likwidacji i rozbiórki. Pozostał tylko stary „kawalerski” dom, młyn uwieczniony na zdjęciu i przede wszystkim
wspomnienia, które dzięki tym zapiskom mają szansę zostać jak najdłużej
zachowane.
Odtworzenie tej rodzinnej historii zawdzięczam przede wszystkim mojej Cioci Ewie Wiśniewskiej, wnuczce Marcina i Antoniny, która
otworzyła dla mnie zakamarki swojej pamięci i swoich szuflad. Wszystkie
zdjęcia rodzinne pochodzą z jej zbiorów. Natomiast genealogiczna pasja
i w końcu ten tekst nie narodziłyby się, gdyby nie opowieści Babci Janiny Nowosad i Taty Ireneusza, które tak rozbudziły moją ciekawość – za
wszystko to dziękuję!

Wycinek z gazety z reklamą młyna pradziadka. Nowy Głos Lubelski, nr 166 z dn.
25 X 1940r.

Magdalena Majkutewicz
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Tajemnicza ciocia-babcia
n Nasz

ciocia była żołnierzem!

,,Sanitariuszka Emilia Cisło „Wojtek”, ur. w 1916 r. w Krynicach. Brała udział w bitwie pod Zaborecznem
i Różą przy IV kompanii BCh. Razem
z „Kubusiem” ratowały „Azję”. Zdjęcie i test z „Kroniki Gminnego Koła
ZBOWiD Krynice”.

Ta elegancka blondynka to
nasza ciocia Mila, siostra babci Leokadii. Żołnierz, sanitariuszka Batalionów Chłopskich, nasza ciocia-babcia! Była świadkiem i uczestnikiem
tragicznych wydarzeń w latach okupacji hitlerowskiej na ZamojszczyźZdjęcie z kroniki BCh Emilia Cisło
nie. Nam, pokoleniu powojennemu,
(z domu Klimczuk) „Wojtek”.
nie opowiadała o swych wojennych
przeżyciach. Czy chciała zapomnieć, czy miała pretensje do losu, że zabrał
jej najpiękniejsze lata młodości i zepsuł życiowe plany? To, co wiemy, to
fragmenty wspomnień jej siostry, naszego taty – ciocia była jego chrzestną
matką, i opowieści spisane we wspomnieniach innych świadków okupacyjnych wydarzeń. Choćby: „Tomaszowskie za okupacji” Janusza Petera
czy Marii Jędrzejec Twierdzą nam będzie każdy próg. Wg relacji taty i jego
brata, ciocia odmówiła przyjęcia ziemi z reformy rolnej jako rekompensaty
za udział w wojnie, nie chciała profitów uważając, że nic takiego nie zrobiła, tylko tyle ile trzeba było.

Nasza ciocia Mila! Dystyngowana, nieco oschła, egzotyczna dla nas
-wnuków jej siostry – bo aż z Krakowa, pani z burzą blond włosów i nieodłącznym papierosem. Latem przyjeżdżała na urlop do Krynic, do naszej
babci czyli do rodzinnego domu. Wnosiła doń krakowski akcent i zawołanie „rany boskie!” jako wyraz niedowierzania lub oburzenia. Odnosiliśmy
się do niej z poważaniem i nieśmiałością. Nawet babcia podczas jej obecności była jakaś inna, weselsza i czulsza. Oto jej portret zapisany w latach
naszego dzieciństwa i młodości.

W rodzinnym gronie.
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Z biegiem lat coraz bardziej irytowały ją wypowiedzi różnych osób
na tematy okupacyjne, oceny postępowania ówczesnych dowódców, żołnierzy, ludzi na wsi. Reagowała bardzo emocjonalnie. Według relacji synowej Eli Cisło, kiedyś cisnęła w telewizor medalami nadanymi jej przez władze PRL-u. Pod koniec życia oddała starszemu synowi odznaczenia i inne
dokumenty uznania, resztę pamiątek spaliła.
n Dom,

Klasa szósta szkoły powszechnej w Krynicach.1928 r.

Kolega Pawełek na tle kościoła w Łopienniku.

szkoła i marzenia

Emilia przyszła na świat 8.03.1916 r. jako druga dziewczynka w rodzinie Franciszki (z domu Popik, rodowitej kryniczanki) i Bolesława Klimczuka
pochodzącego
z Barchaczowa. Była to
dość zamożna rodzina
chłopska. Dom stał przy
drodze gruntowej prowadzącej od gościńca
Zamość - Tomaszów, do
Romanówki. Na skarpie, w cieniu czterech
kasztanów postawiono
krzyż, obok stał dom
ludowy. Pola pradziadka sąsiadowały z polami dworskimi. Starsza
z córek, Leokadia, nasza
babcia, skończyła Ludową Szkołę Rolniczą
Żeńską a młodsza, Mila
po ukończeniu szkoły
powszechnej w Krynicach (6 klas) uczyła się
Na pensji w Krasnymstawie, lata 30-te.
cztery lata w Krasnym-
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w szkole a zakończona po wakacjach, kiedy panienki w zamojskim parku
„puszczały oczko ’’ kolejnemu koledze?
Po latach, do krakowskiego mieszkania Mili zapukał nieznany młody
człowiek. Ciocia, starsza już wówczas pani, mieszkająca z rodziną syna,
po wysłuchaniu w jakiej sprawie przybywa ,zaprosiła go do środka. Z pokoju dobiegał śmiech. Synowa taktownie wyszła na spacer. Po powrocie
dowiedziała się, że był to syn dawnego zakochanego w cioci adoratora.
Kogo?
n Jestem

„Wojtek”

Wojna i okupacja przekreśliły plany młodziutkiej Emilii, która może
zostałaby nauczycielką. Do siatki konspiracyjnej Batalionów Chłopskich
przystąpiła jako sanitariuszka po ukończeniu szkolenia. W BCh walczył także jej narzeczony Janek Cisło.

W zamojskim parku. 21.07.1933 r.

stawie „na pensji”. Następnie w Żeńskim Seminarium Nauczycielskim
w Zamościu.
Ze wspomnień siostrzeńców cioci wiemy, że jej rodzice musieli
sprzedać 2 morgi pola, aby mogła się uczyć.
Na zdjęciach czytam podpisy: Milutkiej, ładniutkiej, złotowłosej
i… nieznośnej Milce. Maryśka, Janka, Jadwiga. Ciocia była widać lubiana
przez koleżanki, na zdjęciach dziewczyny uśmiechają się a ciocia łobuzersko często przekrzywia głowę, przyjmuje luźne pozy.
A kim był Pawełek z Kranegostawu, który napisał: „Mojej naukochańszej Mileńce na pamiątkę”. Szkolna miłość? Trwająca przez pobyt

Z Jankiem (z lewej) i Władkiem. 1931 r.

Bohaterowie z szuflady Barbara Noga

Na odwrocie zdjęcia ujmująca dedykacja: „Najmilszemu stworzeniu pod słońcem
- Janek 31.12.1931”. A Władek
dopisał: „W dowód szczerej
przyjaźni”. Sad, maliny, zapowiedź szczęśliwych dni…
Wojna. Trudne wybory,
ciężkie przeżycia. Ratowanie
dzieci z transportów, zamartwianie się o ich dalszy los, akcje partyzanckie, ciężko ranni, zabici,
strach przed wysiedleniem. Codzienny lęk o najbliższych; przecież w rodzinnym domu kwaterowali Niemcy.
W zbiorze akt United
States
Holukaust Memorial MuCiocia (po lewej) z siostrą i siostrzeńcaseum Archives znalazłam jej nami. Krynice 1940-41 r.
zwisko w spisie Polaków ratujących Żydów. Dopiero teraz się o tym dowiedziałam.
Pierwszy raz widzę to zdjęcie: paroletni chłopcy – mój tato Witold
(nazywany Dzidkiem) i jego młodszy brat Ryszard, z tyłu ich mama – babcia Leokadia i ciocia Emilia. W oczy rzuca się kontrast między eleganckimi
(jest okupacja, 1940 lub1941 r.) strojami pań a ubraniami dzieci. Fotografią
wykonana w Krynicach przez miejscowego fotografa, rzeźbiarza i domorosłego artystę Kazimierza Kluczyńskiego.
n Krakowskie

wychowywała synów a później pracowała a wydawnictwie Akademii Górniczo-Hutniczej. Narodzinom młodszego syna, Leszka, towarzyszy taka
anegdota: Leszek urodził się w Tomaszowie, rodzice przebywali wówczas
na urlopie w Krynicach, tuż po narodzinach dziecka chcieli wrócić pociągiem do domu. Ale pociągów było niewiele i okropnie zatłoczone. Gdy
wcisnęli się do wagonu i stali w korytarzu a pociąg ruszył, po niedługim
czasie wujek Janek szarpnął za hamulec. Ubrany był „z pańska” - w kapeluszu, długim płaszczu, jak przystało na pracownika naukowego. Gdy do
wagonu przedarł się kierownik pociągu chcąc wyjaśnić incydent, wujek
machnął mu przed nosem swoją uczelnianą legitymacją i wrzasnął: „Co to

radości i smutki

Po wojnie wyjechała z mężem Janem do Krakowa. Zamieszkali w kamienicy w centrum miasta. Wujek Janek dostał posadę zastępcy
profesora na AGH (przed wojną ukończył Politechnikę Lwowską), ciocia
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Krynice. Syn Sławek i siostrzenica Marysia,wczesne
lata 50-te.
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w chusteczkach, z kanapkami i piciem na drogę. Kindersztuba. Choć bywali
i tacy, którzy próbowali się wyłamać. Wnuk Artek lubił skrzyknąć dziatwę
przed posiłkiem i schować się za domem, w porzeczkach. Słyszało się wtedy nawoływanie cioci: Aaartek, Mooonika, Szymooon, kolacja. A dzieciaki
chichotały w piąstki.
n Rany

boskie!

Ciocia-emerytka przywoziła wnuki pociągiem, na całe lato. Razem
z babcią gotowały, pracowały w ogrodzie, robiły przetwory i niańczyły coraz liczniejszą gromadkę( w tym także miejscowe pociechy). W niedzielę
– do kościoła, w tygodniu – na grzyby, spacer nad jezioro,wycieczka do
miłej sercu Antoniówki. Trzeba było mieć żelazną cierpliwość i kondycję.

Letnia wycieczka. Wczesne lata 80-te.

za porządki! Gdzie przedział dla matki z dzieckiem?!” Miejsce znalazło się
natychmiast, cały przedział. Kierownik wyrzucił pasażerów z najbliższego
przedziału i cała rodzina wygodnie dotarła do Krakowa. Cóż , były to lata
50te…(wg wspomnień cioci,relacja synowej Eli Cisło).
Po nagłej śmierci męża (1961r.) ciocia musiała sprostać trudnej codzienności, wychować i wykształcić synów, poszła do pracy. Na wakacje
chłopcy przyjeżdżali z mamą do Krynic, gdzie mieli opiekuna w postaci starszego ciotecznego brata, naszego taty. Spędzali czas w rodzinnym
domu swoich dziadków, wszyscy byli bardzo zżyci. Kiedy założyli własne rodziny przybywała na Roztocze coraz liczniejsza krakowska kompania i spędzaliśmy cudowne wieczory i noce przy ognisku. Wszyscy
bracia odeszli nagle i za szybko .
n Wnuki,wnuki…
Idzie wycieczka wśród pól, zapomnianą i już ścieżką między Krynicami i Antoniówką. Monika, Edytka, Beatka, ciocia niesie Szymka. Karnie

Do widzenia.
Z biegiem lat sił ubywało. Po śmierci siostry (1987 r.) ciocia coraz rzadziej przyjeżdżała do nas. Wreszcie zaniechała męczącej podróży . Czasem ktoś z nas wpadał do Krakowa. Ale pisała – kartki na święta , imieniny.
Drobne pismo i zawsze podpis - ciocia Mila.
Zmarła 1 maja 2003 r., pochowana obok męża i starszego syna na
cmentarzu Rakowickim.
Odeszła kolejna wojenna dziewczyna, razem z tajemnicami.
Opracowała Barbara Noga.
Współpraca: Elżbieta Cisło, Ryszard Gałan, Aneta Stanisławek.
Zdjęcia z archiwum rodzinnego udostępniła Janina Cisło.
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Są takie miejsca i tacy ludzie

,,Dwie siostry’’

Są takie miejsca i tacy
ludzie, których należy ocalić od zapomnienia. Choćby
w Źwiartowie na Garbie nad
łąkami stare chałupnictwo,
a po drugiej stronie drogi
stuletnia grusza, w której
żyje dusza rodziny Sobolewskich.
Stanisław Sobolewski
z żoną Teresą z Bojarskich
i dwiema córkami przybył
pod koniec lat 20-tych XX
wieku z Mołodiatycz jako
rządca majątku Makomaskich do Dzierążni. Rodzina
Dzikie wino porastające ruiny domu.
do emerytury ojca mieszkała
w oficynie przy pałacu. Kilka lat przed wojną Stanisław Sobolewski kupił
czworak w Źwiartowie. Miał to być szczęśliwy dom dla rodziny ale wybuchła wojna która zmieniała oblicze świata. Dom stał przy drodze, był obszerny, miał cztery wejścia. Kuchnia duża, ciemna, z klepiskiem, przy oknie
stał długi stół i krzesła, w kącie ciemny kredens z porcelaną oraz - przeciwieństwo pieców wiejskich mały piec kuchenny. Okno kuchni wychodziło
na ogród, gdzie rosły karpy rabarbaru, tuje, skalniak, na którym kwitły rozkosznie stokrotki oraz kolczyki. Dalej był warzywniak i łąki. Na pokojach był

ogrom rzeczy świadczących o zamożności właścicieli i przemijaniu czasu:
etażerki pełne książek, szafy z makatkami, serwetkami, atłasami i jedwabiami haftowanymi. W sypialni łóżka z poduszkami haftowanymi pod sufit oraz
ściany pełne obrazów. Od łąk dom był bardzo tajemniczy, miał drewniane
schody i taras porośnięty dzikim winem, które rozrośnięte płoży się do dzisiaj. Po drugiej stronie drogi był sad, obecnie została tylko stara grusza, która
przypomina o dawnych właścicielach.
Któż w Źwiartowie nie pamięta starej morwy, której liśćmi żywiły się
jedwabniki hodowane przez ciotkę Stefę.
Stanisław Sobolewski odszedł do wieczności w wieku 75 lat, w 1940
roku. Jego żona odeszła w 1963 roku, żyjąc 82 lata. Po śmierci Stanisława
Sobolewskiego „panienki”,
bo tak zwracali się mieszkańcy wsi do Teresy i Zofii
Sobolewskich, same musiały
sobie radzić z ciężkim życiem powojennym. Starsza
Tercia- tak do niej zwracano się w rodzinie, jak widać
na fotografii była szczupła,
wysoka, dystyngowana, pełna wiary w ludzi, nie miała
odwagi popłynąć z narzeczonym do Ameryki i zostawić rodziny. Swoją postawą
i osobowością przypominała
panienkę wysoko urodzoną.
Zajmowała się haftowaniem,
modlitwą i żyła wspomnieniami o swojej młodości.
Młodsza Zosia, czarnowłoPanienki – Tercia i Zosia.
sa, niska, ze skoliozą, zgorzk-
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niała przeklinająca cały świat i swój przewrotny los. To ona pracowała,
aby matka z siostrą nie doznały nędzy. Szyła w latach 50-tych wiejskim
dziewczętom stroje do szkół średnich, pantofelki do internatu, sprzedawała
rabarbar, można była kupić u niej nalewkę z tarek, a przede wszystkim piekła torty na wesela i uroczystości rodzinne, pięknie dekorowane, na które
należało przynieść podwójną ilość produktów. Panienka Zosia hodowała
kury, krowę – żywicielkę, a nawet kozę.
Siostry były skarbnicą wiedzy dla sąsiadów. Opowiadały o rewolucji październikowej, o szkole carskiej, życiu na dworach magnackich,
a przede wszystkim podkreślały, że były panienkami z wyższych sfer i znały język francuski.
Mieszkańcy zapewne pamiętają starą kobietę w brązowym kaftanie idącą do sośniny na rydze, czy do sklepu z okrągłym, wiklinowym
koszykiem. Panienka Tercia
zmarła w kwietniu 1966 roku.
Kilka lat po śmierci siostry Zosia nie radziła sobie w starym,
zapuszczonym
mieszkaniu
i przeniesiono ją do budynku po starej szkole. Jednakże
ona już następnej nocy wróciła do swojego domu. Szybka przeprowadzka do starej
szkoły sprawiła, że rodzinne
pamiątki uległy zniszczeniu.
Chora, w podeszłym wieku
kobieta, ciężko doświadczona przez los w zimowe popołudnie w lutym 1980 roku
uległa poparzeniu w czasie
pożaru domu. Przez kilkanaSamotna grusza nad łąkami.
ście tygodni leżała w klinice
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Nagrobki sióstr Sobolewskich.

w Lublinie i szpitalu w Tomaszowie Lubelskim. Odeszła 6 maja w 1980
roku i spoczywa razem z siostrą na cmentarzu w Dzierążni niedaleko swoich rodziców. Zapewne spotykają się tam wszyscy razem ze swoimi przyjaciółmi, rodziną szafarki z majątku w Tarnawatce, księdzem Zawadzkim
z Dzierążni i podziwiają świat z góry. Wierzę, że w księżycową noc siostry
przychodzą do domu nad łąkami, siadają na ławeczce pod lubczykiem
i snują plany: jakie robić przetwory lub śpiewają „Przybyli ułani”. Ostatnie
słowa panienki Zosi w szpitalu: „aby nigdy nie ścinać gruszy, aż ją śmierć
położy”, zostały uszanowane. Według niej dusza rodziny będzie mieszkać
w tym drzewie, zaś sąsiedzi będą pamiętać o rodzinie Sobolewskich. Wola
zmarłej panienki Zosi została uszanowana przez mieszkańców. Grusza rośnie do dziś …
Życie rodziny Sobolewskich świadczy o przemijaniu, tak jak ta grusza piękna, okryta kwieciem na wiosnę, smutna i szara jesienią.
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ŁAWECZKA

BRZEMIĘ

Pod lubczykiem ławeczka stała.

Kiedy przyszła na świat i rodzice ją ujrzeli,

Przychodziła Tercia i siadała.

to wiedzieli, z takim brzemieniem do kądzieli.

Księżycową nocą, panicz siadał,

Małą panienkę uczono wszystkiego,

panience o dalekich krajach opowiadał.

wiadomo nie będzie męża bogatego.

Gdy świt nadchodził,

Nauki Zosieńka pobierała pokornie,

on z brzaskiem na Mołczan odchodził.

ucząc się gospodarstwa domowego wytwornie.

Panienka do południa spała,

Uczennicą mądrą i zdolną była,

bo się z narzeczonym spotkała.

więc wiedzę szybko przyswoiła.

Zza wielkiej wody kraje znała,

Lecz los zadrwił okrutnie

ale odwagi tam popłynąć nie miała.

i serce panienki napełniły ciernie.

Szkoda jej było siostry i matki,

Wtedy na swój garb dołożyła:

zapachu bzu, dzikiego wina i ławki.

siostrę i mateńkę, z którymi żyła.

Mijały tygodnie miesiące i lata,

Pracowała jak umiała - gotowała, szyła,

życie w bieg historii się wplata.

o rodzinnych stronach ciągle marzyła.

Dzikie wino, stare ruiny oplata.

Miała skalniak, warzywniak i małą komórkę,

Przy drodze została tylko stara grusza,

a w niej żywicielkę czarną i złotą kurkę.

a w niej panienki mieszka dusza.

U schyłku życia została sama,
czasem na wodę czekała od rana.
Praca w pokoleniowym zespole rodzinnym:
Teresa Sachajko z wnuczką Julią Sachajko oraz mamą Marianną Cyc
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Krawiec, budowlaniec, pisarz, rolnik, miłośnik ludzi i zwierząt.

Nasz zwyczajny, niezwyczajny Tato
Przede mną była nieznana
przyszłość i zastanawiałem się, co
jeszcze mnie czeka. (…) Teraz cieszyłem się, że te koszmarne lata
są już poza mną, a jednocześnie
nasuwała się obawa, czy ja teraz
potrafię normalnie urządzić sobie życie?” (fragment wspomnień
Taty, „Moje zezowate szczęście”.)

Tato zostawił nam wspaniałą pamiątkę – spisane przez siebie
wspomnienia z lat młodości, wojny i trudnych powojennych przeżyć. Staraniem rodziny książkę
wydano już po jego śmierci. Jesteśmy dumni z jego postanowienia,
Mama i tato w początkach małżeństwa.
talentu pisarskiego i wdzięczni za
trud , który stał się inspiracją dla naszej opowieści o Nim. To także zobowiązanie, by tę historię pisać dalej…
Modest Gontarz, nasz tato, urodził się 21.02.1925 r. we wsi Majdan
Krynicki. W czasie II wojny światowej był żołnierzem Batalionów Chłopskich. Po wojnie został oskarżony o wrogość wobec „nowej” Polski, za co
trafił do więzienia. Po odbyciu wyroku, wrócił w rodzinne strony. W latach
90-tych został zrehabilitowany za niesłuszny wyrok. Całe odszkodowanie
oddał czwórce swoich dzieci.

n Szukać

szczęścia na ziemi

Kiedy w 1946 roku wyszedł z wojska, zaczął szukać sposobu na życie,
swego miejsca na ziemi. Zaszczepiony już w czasie wojny krawiectwem,
poszerza swoje umiejętności, przyuczając się u Pana Mariana Szawrackiego
w Krynicach. W domu było ciężko. Praca krawca przynosiła dochody finansowe, przez co mógł pomóc rodzicom. Nabyte umiejętności pomogły Mu
również przetrwać trudne lata w więzieniu, gdzie mógł szyć i zarabiać. Dzięki temu zawodowi, ja i moja siostra miałyśmy pięknie uszyte, modne ubrania. Chodziłyśmy w spodniach tzw. dzwonach czy płaszczykach. I choć nie
były one wykonane z najdroższych materiałów, to często zwracano na nas
uwagę, wzbudzając zazdrość u koleżanek. Pamiętam, że przez długi czas
w domu zawsze było pełno wykrojów i skrawków
materiałów.
W roku 1956, mając 31 lat, ożenił się,. Żona
Elżbieta z domu Kowalska była o 11 lat młodsza.
Uchodzili za najładniejszą parę na Polanówce,
skąd pochodziła mama.
Zamieszkali wraz z rodzicami taty w Majdanie
Krynickim na tzw. „Drani”,
blisko Krynic, w drewniaDom rodziców wybudowany przez tatę
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nym i ciasnym domu. Tam właśnie urodziły się Ich dzieci: Anna w 1957,
Teresa w 1959 i Jan (wołany z drugiego imienia, Jarek) w 1963r. Po narodzinach trójki dzieci, szybko podjęli decyzję o budowie murowanego,
nowego domu. Czasy nie były łatwe, brakowało materiałów budowlanych i fachowców od murarki. Tato zakupił książkę murarską. Pamiętam
była gruba, w zielonej, sztywnej i lnianej oprawie, w środku z rysunkami obrazującymi różne czynności murarskie. Zimę, czas wolny od prac
polowych, tata wykorzystał na samokształcenie, a wiosną 1963 r. sam
rozpoczął budowę domu. Za sprzedaną świnię, którą długo hodował,
kupił od Pana Strumidło wapno. Na wiosnę wykopał w sadzie dół do
„gaszenia” wapna. Woda wykorzystana była z topniejących śniegów. Lasowanie wapna, wykonywali w pośpiechu, żeby zdążyć przed opadami
deszczu. Do zabezpieczenia fundamentu podgrzewał lepik w beczce.
Wiadra z gorącym lepikiem, pomagała nosić mama, która przez długi,
długi czas leczyła poparzenia na nogach. Pieniądze na budowę domu
były odkładane z uprawy tytoniu i buraków. Po skończeniu podpiwniczenia, zabrakło materiałów i środków.
Zima była wtedy surowa i śnieżna, autobusy nie kursowały w ten
dzień. Tata z mamą pieszo szli do Tomaszowa Lubelskiego podpisać umowę o pożyczkę na budowę domu, gdyż była to data wyznaczona przez
bank. W Dąbrowie Tomaszowskiej mama już opadła z sił i nie mogła dalej iść. Na szczęśie najechał ktoś saniami i tata poprosił o podwiezienie
do miasta. W banku przyznali 30 tysięcy złotych, a kolejne 20 tysięcy po
skończeniu pierwszej części budynku. Kiedy tato poszedł załatwiać kolejne sprawy, mama uprosiła pracowników banku, żeby te 20 tysięcy przyznali im od razu. W drodze powrotnej, pamiętając, że lubiłam bawić się
lalkami, kupił mi w kiosku małą laleczkę.
W domu od samego początku były zainstalowane grzejniki do centralnego ogrzewania, zamówione i zakupione na Śląsku, w Bytomiu. Tato
sam odbierał je na stacji kolejowej w Zamościu. Zatrzymała go wtedy milicja, sugerując, że są kradzione. Jakiś czas trwało wyjaśnianie i udowadnianie, że grzejniki były kupione legalnie.
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W 1968 roku urodził się Grzegorz - najmłodszy syn. W domu były
dwa pokoje, kuchnia i łazienka. W jednym pokoju mieszkali dziadkowie –
Leon i Julianna, w drugim tata z mamą i czwórką dzieci.
Rodzina powiększała się, dzieci zakładały swoje rodziny, pojawiali
się wnuki, dom stał się za ciasny. Tata podjął decyzję o jego rozbudowie,
aby wszyscy mogli usiąść przy jednym stole.
Kiedy najmłodszy syn ożenił się, tata postanowił dobudować piętro
na domu. Było to ogromne przedsięwzięcie, które pochłonęło dużo czasu,
zasobów i nerwów całej rodziny.
n Życie

na gospodarce i miłość do zwierząt

Wspomnienia wnuczki Pauliny.
Od zawsze w domu przy dziadku były konie. Na początku był jeden
koń, którym uprawiał swoje pole. Później wyhodował źrebaczka. Przez pewien czas były nawet 3 konie. Ostatniego konia (Karusia) dziadek sprzedał

Tato w czerwcu 2020 z psem syna (4 dni przed śmiercią).
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dopiero w latach 90 – tych
po namowie rodziny. W gospodarstwie był już wówczas ciągnik i wydawało się
wszystkim, oprócz dziadka,
że koń jest zbyteczny. Karusia z tęsknoty zdechła zaledwie po kilku dniach po
sprzedaży przed Zamościem
(17 km od domu). Kiedy
dziadek się o tym przypadkowo dowiedział długo nie
mógł przeżyć swojej decyzji. Konie śniły mu się nawet po nocach. Psy i koty
również krzątały się zawsze
w gospodarstwie dziadków.
Pamiętam, że za każdym razem jak dziadkowi umierał
Tato w styczniu 2019 roku ze swoim (Krakusem) i moim psem (Melą).
pies (czy to ze starości, czy
w wypadku np. potrącony
przez samochód) dziadek długo nie mógł przeboleć tych strat, i zaklinał
się, że nie chce mieć więcej psów, i że żadnego nie będzie już kochać tak
jak poprzedniego. Oczywiście było inaczej. Do tego stopnia kochał swoje psy, że swego czasu większość lodówki dziadków zajmowało jedzenie
psa, a dziadek zawsze rano robił śniadanie, krojąc dla nich kanapeczki na
mniejsze kawałki i karmiąc z ręki swoje kolejne wilki, labradora.
n Życie

Tato z wnuczkami: Agatka, Kasią, Kamilką i Paulinką we wczesnych latach
90 tych.

Tato z najmłodszą wnuczką Olą.

rodzinne

Po wyjściu z więzienia, tata obawiał się, że nie zdąży już założyć
rodziny, uważał, że jego czas już minął. Miał wtedy 31 lat. W wieku 94 lat,
kiedy odchodził, jego najbliższa rodzina to: żona, czwórka dzieci z żonami

Tata czekający w czerwcu 2019 na powrót
mamy ze szpitala, zmarł w tym samym miesiącu. Mama żyje zdrowa do tej pory.
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i mężami, 9-cioro wnucząt oraz 4 prawnuków. Pamiętam, jak tata zawsze
na Święta Bożego Narodzenia siadał na honorowym miejscu za stołem
i był dumny z tak dużej rodziny, nie ukrywając wzruszenia powtarzał: „Siedząc w więzieniu, nigdy nie myślałem, że doczekam tak dużej rodziny”.
Zawsze podkreślał, że mamy trzymać się razem i zawsze jak tylko mógł
wspierał nas swoją pomocą. Zapamiętamy go, jako główne i niezastąpione
spoiwo naszej rodziny. Bez niego na pewno nasza rodzina nie była by taka
sama.

Autor: Teresa Sagan i Paulina Sagan
Zdjęcia pochodzą z domowego archiwum

Przykladowy list pisany przez Tatę do córki Ani, o scalaniu rodziny. Listy
były pisane regularnie w naszej rodzinie.
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Mój dziadek Bronisław...
Mój dziadek Bronisław Schab – społecznik, mówca i całym sercem ludowiec.
Był „wiciarzem”, działał aktywnie przy
budowie szkoły potem domu ludowego
i drogi. Był w zarządzie wielu organizacji,
które we wsi działały, przewodniczący mikołajczykowskiego PSL-u do którego w Polanach zapisało się około 80 osób i posłem
na sejm IV kadencji. Trudno wymienić
wszystkie funkcje które pełnił i sprawy
które załatwił. Wszystko jak mówił „trzeba było dla ogółu”. Od załatwienia przyjęcia dzieci wielu mieszkańców Polan do
szkoły średniej do budowy drogi od strony
Bronisław w wojsku.
Polanówki.
Te sprawy nigdy nie były łatwe i często prowadzone były z narażeniem zdrowia a nawet życia. Raz zwolennicy innej koncepcji lokalizacji budynku chyba szkoły wynajęli chuliganów
z sąsiedniej wsi, innym razem ktoś podłożył ogień pod podłogę w czasie
zabawy. Ale to nigdy dziadka nie zniechęcało, wprost przeciwnie.

Mój dziadek Bronisław urodził się 1 IV 1904 r w Polanach jako najstarszy syn Jana i Katarzyny z Cisków. Życie na wsi w tamtych czasach nie
było łatwe. Rodzina mieszkała początkowo w domu Cisków i na pewno
im się nie przelewało. Dziadzio chodził paść konie na cały dzień nie raz
o głodzie. Kiedyś w zimie poszedł ślizgać się na „Szyroką rzekę” z kolegą
Felkiem Zwolakiem. Ojciec złoił mu skórę za niszczenie butów.
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W roku 1916 w Polanach powstała szkoła. Dwunastoletni Bronek
umiał już czytać, bo ojciec go nauczył. Jan Schab pisał i czytał, no i prenumerował „Gazetą świąteczną”. Dziadzio często opowiadał o pierwszej
nauczycielce w Polanach Marii Chrustowskiej, która go wyróżniła za opis
bitwy pod Cecorą i o wyprawie szkoły pod kopiec w Wólce Łabuńskiej
w maju 1917r. Chłopak słuchał z zapartym tchem opowieści nauczycielki
i pewnie marzył, jak inni, o lepszym życiu, może wielkich czynach.
Babcia dość długo czekała na swojego wybranka, który chciał się
uczyć. Niestety wszystko na co pozwolił ojciec to szkoła rolnicza w Janowicach (która właśnie została otwarta). Babcia też marzyła o nauce
ale jej rodzice nie pozwolili, za to pewnie odradzali jej tego Bronka.
Biedny był, nie należał do dziedziców pełnego działu po uwłaszczeniu, tak jak Mokrzeccy. Ale babcia czekała. Po szkole Bronek poszedł
do wojska we Włodzimierzu Wołyńskim. Wspominał jak wracali z położonej poza koszarami łaźni po błocie kowelskiego traktu. Według
dowódcy śpiewali za cicho lub fałszowali, więc padła komenda „padnij”. Potem czekało wszystkich czyszczenie mundurów, a jak wiadomo w wojsku wszystko musiało lśnić. Po skończonej szkole podoficerskiej dostał pod swoje dowództwo drużynę: 4 Żydów, 4 Niemców i 4
Ukraińców. Dowódca powiedział: „Masz z nich zrobić Polaków”. Czy
mu się udało? Na pewno nie robił tego na siłę. Raczej był lubiany. Jak
wspominał dobrze strzelał do celu. Potem już w rezerwie brał udział
w manewrach nad Styrem – ponad 50 kilometrowym forsownym marszu w pełnym ekwipunku. W czasie pobytu w wojsku zmarła mu matka. Miała tylko 45 lat.
Stefania z domu Mokrzecka i Bronisław wzięli ślub 9 II 1929 r. Tego
dnia zanotowano rekordowo niską temperaturę. Dziadkowie do ślubu jechali
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Pierwszy rocznik Szkoły Rolniczej w Janowicach. Uczniowie na wycieczce. Bronisław zaznaczony blisko okna.
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Bronisław Schab dowódca drużyny piechoty- siedzi w środku.

opatuleni pierzyną, instrumenty muzyczne zamarzały, a Bronisław Kałuża
właśnie wtedy odmroził sobie nos, co było widać do końca jego życia.
Z chwilą założenia rodziny nie skończyła się społeczna działalność
dziadka, skończyła się ona dla babci. Babcia Stefania musiała przejąć większość domowych i gospodarskich obowiązków, zajmując się piątką dzieci.
Początkowo mieszkali w domu Mokrzeckich, po komasacji, przed II wojna
światowa przenieśli się na tzw. Staropole (jak sama nazwa mówi były tam
tylko pola). Tu postawili dom, budynki inwentarskie i z wielkim trudem
wybili studnie (na tej kolonii woda występuje bardzo głęboko).

|

Dziadków nie ominęły, jak wszystkich trudne decyzje i doświadczenia. Zaraz po wojnie spalił
im się dom. Prawie nic z niego nie udało się uratować. Mój ojciec Stefan był wtedy niemowlakiem,
jeden z jego braci wyniósł tylko kilka zdjęć w małym zeszyciku. Spłonęły wszystkie dokumenty
i pamiątki. To wydarzenie przyczyniło się do wyjaśnienia potem na przesłuchaniu w UB, że nie ma
listy członków PSL. Swoją drogą dziadek musiał
trafić na jakiegoś łagodnego „ubeka”. W tym czasie było im bardzo ciężko. Ciocia Emilia (jedyna
córka dziadków) wspominała potem jak nie miała
w co się ubrać. Dostała od kogoś jakiś stary płaszcz
i codziennie w tym samym ubraniu chodziła do
szkoły w Krynicach. W tej sytuacji bardzo pomógł
naszej rodzinie wioskowy cieśla Paweł Sokołowski. Przyszedł do dziadka i powiedział: „Postawię
ci dom, zapłacisz jak będziesz mógł”. Oczywiście
to trwało. Dzieci zamieszkały u pradziadka Jan
a dziadkowie w stodole, choć jesień była tego roku
bardzo zimna. Ciocia Emila zajmowała się swoim
małym bratem, często słysząc od swoich stryjów
„ucisz to dziecko”. Radziła sobie jak umiała, wstawała w nocy, rozpalała w piecu aby podgrzać mleko dla małego Stefka.
W tych powojennych latach, rolnicy musieli oddawać tzw. obowiązkowe dostawy, a dziadek właściciel, już wtedy 14 morgów ziemi, został
kułakiem. Opowiadał jak trzeba było oddać zboże, choć jeszcze rosło na
polu, bo zwyczajnie jeszcze nie dojrzało. Ciocię Emilię dyrektor szkoły
spółdzielczej w Krynicach wyrzucił mówiąc: „My dzieci kułaków uczyć
nie będziemy”. Ciocia wyjechała do wujka Stanisława Mokrzeckiego, zajmować się jego dziećmi. Jej starszy brat Sylwin kończył Liceum Rolnicze
daleko od domu w Bojanowie (obecnie woj. wielkopolskie).
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Potem przyszły lepsze czasy dziadkowie postawili nowy, duży drewniany dom. We wsi zaczęło się znowu coś dziać i dziadek zaangażował się
całym sercem w sprawy społeczne. Jeszcze mając ponad 80 lat załatwiał
w PKS-ie przystanek autobusowy.
Mój dziadek Bronisław opowiadał... A ja słuchałam jego opowieści o latach dzieciństwa, młodości i wojennych czasach. O wycieczce
ze szkoły rolniczej do Wieliczki i w Tatry. Wejściu na Zawrat i „pogodnym odwieczorku” w jednej z zaprzyjaźnionych szkół rolniczych gdzieś
w Małopolsce. O tym jak wyglądali sowieccy żołnierze idący na Warszawę w 1920 r z karabinami na sznurkach. Opowiadał o przedstawieniach
w wioskowym teatrze, działających organizacjach i ideałach, które wtedy
przyświecały młodym ludziom. Opowiadał i opowiadał, bo co mu na starość pozostało. Babcia umarła w roku 1980 mając 75 lat. On przeżył ją
o lat prawie 19. Przyjaciele też powoli odchodzili jeden po drugim. Każdy
gość w domu musiał słuchać jego opowieści. Zdarzyło się nawet, że raz
tak zagadał Świadków Jehowy, nie dając im dojść do słowa, że mówili już
tylko na koniec: „My już musimy iść, bo nam autobus ucieknie”. Na starość
pozostał mu smutek i tęsknota za tym co było piękne, ale też pamięć o wydarzeniach trudnych. Bardzo często pod koniec swojego życia wspominał
Stanisława Burdę, jakby czuł się winny, bo to on namówił go na przejście
z AK do BCh. Stanisław Burda dwa razy uratował mu życie. (Właściwie ten
człowiek ocalił życie bardzo wielu mieszkańców naszej gminy. Okrutnie
torturowany nie wydał nikogo, a znał pewnie większość uczestników bitwy
pod Zaborecznem a na pewno wszystkich z Polan.) Może też dręczył go
fakt, że za to nie da się w żaden sposób odwdzięczyć. Dziadzio ufundował
mu tablicę w kościele w Krynicach.
Mój dziadzio Bronisław – mądry, dobry i cierpliwy. Opowiadał
nam wnukom często wymyślone przez siebie baśnie. Dzięki niemu święcie
wierzyłam w krasnoludki. Nauczył mnie wyznania wiary i mnóstwa pieśni
patriotycznych. Co niedzielę w Wielkim Poście śpiewał „Gorzkie żale”. Pa-

Dziadkowie w zagrodzie, ze starszymi dziećmi i inwentarzem jeszcze „nie na
swoim”- podwórko u Mokrzeckich.

miętam jak szłam z nim za rękę do sąsiadki Karolki Bigosowej z miętą na
pierogi, z których słynęła albo po centurię pod Tarninę przez Wilcze doły.
(Znajomość ziół miał z dzieciństwa, kiedy to z innymi dziećmi zbierał je
dla miejscowego zielarza Wawrzyńca Stecko.)
Kiedy o nim myślę, „słyszę w sercu” jego piękny, czysty głos i choć
od jego śmierci minęło już ponad 20 lat, nie potrafię go wspominać bez
łez. Po prostu, to wiem dzisiaj, bardzo go kochałam.
Małgorzata Szelewicz
Fotografie pochodzą z archiwum rodzin Schabów i Mokrzeckich.
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Wycinanki z zielonego pudełka

Naszej Mamie

Zielone, kwadratowe pudełko. Spore, solidne. Eleganckie opakowanie
po wodzie toaletowej, którą lata temu moja bratowa z bratem sprezentowali
naszemu tacie. Moja mama przysposobiła je do przechowywania zdjęć.
W centralnym punkcie przykrywki widnieje napis nadrukowany prostą
czcionką: ETERNITY (WIECZNOŚĆ). Pudełko leży na etażerce (kocham to
słowo), której należy się osobna opowieść. Podobnie jak werandzie (kolejne
piękne słowo), której już nie ma, a gdzie przez długie lata etażerka stała.
Ostatnie lata (po epizodzie wygnania na strych) spędziła w towarzystwie
zielonego pudełka w sypialni rodziców, w najbliższym sąsiedztwie mamy.
Mebel z historią. Jednak to właśnie pudełko, choć samo bez bujnej przeszłości, nosi w sobie historie najcenniejsze. Jest dla mnie – od niedawnej
śmierci mamy – najważniejszym łącznikiem z przodkami.
n Pradziad,

czyli praprzyczyna

Wyjmuję z dna pudełka fotografię mojego pradziadka Andrzeja.
Nieprzypadkowo. To on będzie impulsem do różnorakich rodzinnych poszukiwań, przyczynkiem do wielu odkryć, ale też źródłem nierozwiązanych tajemnic, wreszcie bohaterem tej opowieści. Choć wcale nie jedynym
jej bohaterem.
Najstarszy przodek mojej rodziny, którego możemy zobaczyć na fotografii. Tylko jedno zdjęcie Andrzeja dotrwało do dziś. To już dostateczny
powód, by o nim opowiadać. A kiedy dodamy jeszcze to, że przez pięć
lat Krynice miały go za wójta, stanie się oczywiste, iż był postacią numer
jeden w rodzinnych historiach Mużaczów. Kiedy sięgam do pudełka po

jego zdjęcie, wiem o moim
pradziadku dokładnie tyle,
ile wiedziała mama. Miesiąc,
dwa miesiące później znajduję w parafiach, urzędach
stanu cywilnego i archiwach
dokumenty, które pozwalają
mi doprecyzować różne fakty.
Moje dwie wspaniałe ciocie
wprowadzają mnie w rodzinne powiązania, przypominają
imiona, kolejność narodzin.
Bardzo Wam dziękuję, ciociu
Jadziu i ciociu Izo!
Mój pradziadek Andrzej
był synem Antoniny z Cisków
i Pawła Mużacza. Urodził się
w Dąbrowie w 1870 roku.
Mój pradziadek Andrzej Mużacz.
Imię na chrzcie otrzymał po
swoim dziadku ze strony ojca.
Rodzice pradziadka byli podobno najzamożniejsi we wsi – przekaz rodzinny mówi, że mieli ponad 80 mórg ziemi, czyli ponad 45 hektarów.
Kiedy w roku 1896 mój pradziad żeni się z Marianną Mulawówną
z Komarowa (córką Agnieszki z Mazurków i Pawła), jest już najprawdopodobniej właścicielem 20 mórg ziemi w Polanówce. Kupił ją od krynickiego ziemianina Kurmanowicza. Młodzi małżonkowie budują się, sadzą sad
i zakładają pasiekę na swojej polanowskiej ziemi. Wychowują trójkę dzieci:
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Albinę, Kornelę (taki zapis imienia znajduję w akcie urodzenia młodszej
córki Marianny i Andrzeja) i Hipolita. Niestety ich szczęście nie trwa długo,
w 1902 roku podczas majowej burzy od pioruna ginie dwudziestoośmioletnia Marianna.
Trudno się dziwić, że niespełna trzy miesiące później Andrzej żeni
się ponownie. Kiedy umiera Marianna, ich najstarsza córeczka ma niecałe
pięć lat, Kornela dwa, a Hipolit kończy właśnie osiem miesięcy. Druga
żona pradziadka – Anna z Gałanów – to moja prababcia. Pochodziła z Janówki, z dosyć zamożnej rodziny: podobno w posagu wniosła złote ruble.
Może były to słynne świnki – pięciorublówki wybijane za ówcześnie panującego również w Polsce ostatniego cara Rosji Mikołaja II? Ile ich było? Co
się z nimi stało? Tego już się nie dowiemy. Bliscy mówili do mojej prababki
Hanna, a ona konsekwentnie prostowała: „Ja nie jestem Hanna, ja jestem
Anna”. Moja mama też mówiła do mnie Hanko albo Hanuś, Haneczko.
Ale ja bardzo lubiłam te mamine niechrzcielne zawołania i nigdy ich nie
prostowałam…

wojną światową, a dokładnie w latach 1932–1934 urząd wójta przypadł
bratu Andrzeja – Wojciechowi.
W owym czasie siedzibą gminy był budynek w centrum Krynic,
który wzniesiono na początku XX wieku. Może mój pradziad przyczynił się do jego powstania? Ciekawe, którym z kolei wójtem urzędującym
w tym miejscu był Andrzej. Piękna, choć już mocno podniszczona gmina stoi do dziś. Ten budynek w czasach mojego dzieciństwa mieścił po
prawej stronie od wejścia pocztę, a po lewej aptekę. Obie pamiętam
bardzo dobrze. Niepowtarzalny zapach apteki, jej drewniane, solidne
regały i zawsze zagadujący właściciel – pan Podgórski. Fascynująca
małą dziewczynkę oświetlona budka telefoniczna z czarnym aparatem
wydzielona we wnętrzu poczty, zagadkowe zaplecze i ręczna centrala.
Był to czas, kiedy bardzo chciałam być panią z centrali – łączenie rozmów
było w moim odczuciu niezwykle ważnym i odpowiedzialnym zajęciem,
bo przecież otwierało kryniczanom możliwość szybkiego kontaktu z resztą świata, w tym czasie ograniczonego oczywiście politycznymi granicami.

n Krynicki

n Wycinanka

wójt

Jeszcze do niedawna sądziłam, że prababka Anna w roku 1902 wychodzi za mąż nie tylko za młodego wdowca, ale przede wszystkim za
młodego wójta. Według wiedzy mojej mamy jej dziadek Andrzej pełnił
funkcję wójta gminy Krynice od samego początku XX wieku. Okazuje się
jednak, że mój pradziadek objął to stanowisko dopiero w 1907 roku, co
oznacza, że Anna, zostając żoną Andrzeja, nie przypuszczała, że za kilka
lat będzie panią wójtową.
Niestety żadne urzędowe dokumenty naszej gminy z tego czasu nie zachowały się. Nie znajduję też wzmianki o moim pradziadku
w aktach Rządu Gubernialnego Lubelskiego, który administrował na
tych terenach do roku 1912, kiedy tę funkcję – między innymi w powiecie tomaszowskim – przejął Rząd Gubernialny Chełmski. W tym samym
roku Andrzej Mużacz przestaje być wójtem Krynic. Mój pradziadek
umiera nagle w 1918 roku. Ma zaledwie 48 lat. Wiadomo, że przed II

pierwsza: Marianna czy Anna?

Znów spoglądam na fotografię pradziadka Andrzeja. Znam ją od
wielu lat, choć nie od wczesnego dzieciństwa. W naszym krynickim
domu portret pradziadka pojawił się niezapowiedzianie. Duży, pożółkły,
oprawiony w drewnianą ramę. Postać w owalu, z medalem na długim,
grubym łańcuchu u szyi. Dostojny włościanin. Duma rodziny Mużaczów!
Okazało się, że stary portret został wypożyczony przez moją mamę od
kuzynki Marysi – wnuczki Hipolita. Wcześniej przed długie lata wisiał
u jednego z jego synów. Mama postanowiła wykonać odbitki tej fotografii. Pierwszą oprawiła równie pięknie jak oryginalny portret i powiesiła na ścianie, kilka rozdała rodzinie, a ostatnia spoczęła w zielonym
pudełku.
O zdjęciu pradziadka rozmawiam z ciociami i kuzynkami. Wygląda
na to, że nikt nie zwrócił szczególnej uwagi, iż obok pradziadka, za jego lewym ramieniem stoi jakaś postać. Na owalnym zdjęciu, wyraźnie wyciętym
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z większej fotografii widać tylko fragment stroju, chyba płaszcza (bo
i pradziadek na zdjęciu ubrany jest w ciepły płaszcz), lekko pochylającej
się ku siedzącemu Andrzejowi kobiety. Nietrudno domyślić się, że to jego
połowica. Tylko która?! Jeszcze niedawno myślałam, że to może młoda
Marianna towarzyszyła Andrzejowi podczas wizyty w fotograficznym
atelier. A kiedy w polanowskim domu nastała Anna, nie spodobało jej
się to portretowe towarzystwo właśnie poślubionego męża i postanowiła je usunąć raz na zawsze…
Teraz już wiem: to druga żona Andrzeja – moja prababka Anna. To
wiedza bardzo świeża – dopiero lektura monografii naszej miejscowości i gminy autorstwa Ewy i Józefa Niedźwiedziów oraz Urszuli Nowakowskiej zweryfikowała daty „panowania” pradziadka „na Krynicach”,
a tym samym wykluczyła z obecności na zdjęciu jego pierwszą żonę,
która zmarła, zanim Andrzej został wójtem. Kobieta, której znikomy
fragment uchował się na wyciętym owalu, z pewnością jest już panią
wójtową – świadczy o tym wspomniany medal czy też medalion na szyi
Andrzeja, symbol wójtowskiej władzy.
Odkąd wiem, do kogo należy fragment płaszcza na tajemniczym
zdjęciu pradziada, nurtuje mnie już tylko jedno pytanie – dlaczego ktoś
usunął z fotografii prababkę Annę? Może wizerunek wójta był potrzebny
w gminie? Może ten portret wisiał w urzędzie? Czy był wtedy taki zwyczaj? Bardziej prawdopodobne wydają się inne losy zdjęcia małżonków
Mużaczów: przechowywał je syn pradziadka z pierwszego małżeństwa
– Hipolit, a następnie jego dzieci. Być może któryś z potomków Marianny i Andrzeja nie pałał wielką sympatią do swojej przybranej babki, więc
wyciął jej wizerunek, chcąc od zapomnienia ocalić tylko postać swojego
dziadka – wójta…
Oprócz zdjęcia pradziadka Andrzeja zachowały się jeszcze trzy
namacalne ślady po nim. Pierwsze dwa to studnia i ziemianka w miejscu
dawnej zagrody wiejskiej Mużaczów w Polanówce. Trzeci jest najznamienitszy. W 1910 roku Anna i Andrzej ufundowali figurę – krzyż, który stoi
przy gościńcu oddzielającym polanowskie pola od części Krynic zwanej Za-

jezierzem. Murowana kapliczka poświęcona Maryi ma strzec mieszkańców
Polanówki i Krynic od nagłej i niespodziewanej śmierci.
n Wycinanka

druga: Gdzie zniknął towarzysz
ze zdjęcia dziadka Hieronima?

Mój dziadek Hieronim Mużacz.

Okazuje się, że stary sepiowy portret, także pozbawiony już połowicy pradziadka, przechowuje również wspomniana ciocia Iza. Zdjęcie odziedziczyła po swojej mamie Janinie – najmłodszej córce Andrzeja
i Anny. Rok przed Janeczką urodziła się Zosia, pięć lat wcześniej Józek,
a siedem – Hieronim (albo Heronim, jak czytamy w rosyjskojęzycznym akcie

Bohaterowie z szuflady Anna Sztyk

chrztu z 1904 roku; potem jeszcze
w kilku dokumentach sporządzonych już po polsku pojawi się taka
pisownia).
Hieronim to mój dziadek.
Pierwsze dziecko Anny i Andrzeja. Najstarsze, jak sądzę, zdjęcie
dziadka pokazuje, że wycinanie,
przycinanie to chyba rodzinna
tradycja Mużaczów. Kogo tym
razem brakuje? Kolegi, z którym
dziadek podzielił się zdjęciem, bo
nie było ich stać na dwie odbitki? Kobiety, której nie chciała inna
kobieta (moja babcia?) oglądać na
fotografii?
Mundur, w którym sfotograNieco starszy dziadek Hieronim.
fowano dziadka Hieronima, to kolejna zagadka. Dzięki mojemu koledze (dziękuję, Rafale) mam tropy, które
może z czasem znajdą potwierdzenie w dokumentach z Wojskowego Biura Historycznego. Wygląda na to, że mój dziadek mógł odbywać służbę
wojskową w Korpusie Ochrony Pogranicza. Kiedy w roku 1924 powstaje
Korpus, Hieronim ma dwadzieścia lat. To właśnie w tym wieku ówcześni
mężczyźni odbywali obowiązkową służbę wojskową. Mógł też mój dziadek być zawodowym żołnierzem, a potem z jakiejś przyczyny z tej służby
zrezygnować. Mam wrażenie, że na zdjęciu ma jednak trochę więcej niż
dwadzieścia lat. Stąd wnioskuję, że fotografia może przedstawiać żołnierza
zawodowego.
O tym, że dziadek najpewniej służył w Korpusie Ochrony Pogranicza, może świadczyć czapka garnizonowa typu angielskiego nazywana u nas kopówką. Brak gwiazdek na otoku wskazuje na szeregowca. Kilka innych elementów umundurowania pozwala zawęzić

|

czas wykonania zdjęcia do lat
1928–1936. Oznacza to, że Hieronim ma na nim nie więcej niż
trzydzieści dwa lata. Przez moment zastanawiam się, czy nie
zostało ono jednak wykonane
w atelier, a dziadek po prostu
ubrał się w mundur, który zaproponował mu, bo taki akurat miał
„na stanie”, właściciel zakładu fotograficznego. Chyba jednak nie –
jak już się przebierać do zdjęcia,
to nie w uniform szeregowego
żołnierza! Mam ponadto wrażenie, że las za plecami dziadka to
las prawdziwy, a nie tło przygotowane przez fotografa. Autor tego
Prawdopodobnie najpóźniejsze zdjęcie dziadka.
zdjęcia musiał pojawić się ze
swoim sprzętem wśród wojaków na umówionej sesji zdjęciowej.
Wiem z przekazu mamy i jej mamy, a mojej babci Julii, że niedługo przed II wojną światową, czyli raczej w okresie późniejszym niż ten,
z którego pochodzi zdjęcie Hieronima w mundurze, dziadek znalazł
się w Pańskiej Dolinie. To około ośmiu kilometrów od Skierbieszowa,
gdzie w Urzędzie Stanu Cywilnego odnajduję akt ślubu dziadków i akt
urodzenia mojej mamy. Zawsze była dumna z tego, że przyszła na świat
w miejscu o tak pięknej nazwie.
Nie mam pewności, czy dziadek pracował dla wojska, czy dla leśnictwa. Koszary i leśniczówka stały obok siebie. Dziś nie ma po nich
śladu, ale obok pozostały trzy domki. Młody leśniczy, który właśnie wije
w Pańskiej Dolinie swoje gniazdo, mówi mi, że to przedwojenne budynki
– z 1936 roku. Może w jednym z nich urodziła się moja mama? Działo się
to w grudniu 1939 roku…
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lidne szkło przetrwały wojnę i przeprowadzki dziadków (a potem samej
babci z moją mamą, później jeszcze w towarzystwie mojego taty) aż
do osiedlenia w latach sześćdziesiątych w Krynicach, być może tylko
dlatego, że nie były delikatną jak mgiełka porcelaną miśnieńską.
To wrzesień 1939 roku zapamiętają jednak wszyscy najbardziej….
Babcia opowiadała, że w pośpiechu zakopywali nieliczne cenne rzeczy,
między innymi ślubny serwis i popielniczkę, i uciekali przed Niemcami.
Julia jest w zaawansowanej ciąży. Nie wiem, gdzie przeczekuje niemiecki
front. Pewne jest natomiast to, że po jego przejściu wraca do Pańskiej Doliny i w grudniu rodzi tam moją mamę.
Nie wiem też, kiedy dokładnie dziadkowie przenoszą się na Polanówkę i zamieszkują z matką Hieronima – prababką Anną. Z pewnością przed marcem 1942 roku, gdy rodzi się brat mamy – Miecio. Niespełna rok później, też w marcu, „swoi” zabijają dziadka Hieronima.
O tej tragedii trudno było mówić mojej babci, szczególnie, że najpewniej
zdawała sobie sprawę, kto to zrobił albo też, kto zadenuncjował dziadka
najprawdopodobniej partyzantce z okolicznych lasów. Czy wiedziała,
o co oskarżono dziadka? O współpracę z Niemcami? Wiedziała z pe
-wnością, że dziadek był niewinny. I bała się o siebie i o swoje dzieci.
W dniu pogrzebu Hieronima zostawia rocznego Miecia u sąsiadów.
Mój malutki wujek zaraża się kokluszem (dziś częściej nazywanym
krztuścem) i umiera w kwietniu 1943 roku.
Moja babcia Julianna Antonina Mużacz.

Początek i koniec roku 1939 to dwie radosne klamry w życiu moich dziadków. W lutym pobierają się, przed Bożym Narodzeniem pojawia się na świecie Basia. Ślub dziadków był bardzo skromnym wydarzeniem. Małe przyjęcie odbyło się w koszarach. Z tamtego dnia pozostały
nieliczne pamiątki: resztki serwisu obiadowego, chyba najokazalszego
prezentu ślubnego Julianny Antoniny z Bednarczuków i Hieronima,
w postaci dużego, ciężkiego półmiska i sosjerki z łyżką oraz piękna,
ciężka, seledynowa popielniczka ze szkła. Gruba, biała porcelana i so-
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Wycinanka trzecia: Pantofle babci Julii

Wyjmuję z zielonego pudełka ostatnią wycinankę. To zdjęcie naszej
ukochanej babci, do której mój brat Darek mówił mamo (a do mamy, dla
odmiany – mamusiu). Stojącej przy asparagusie Julii (wszyscy mówili tak do
niej i o niej, sama też się tak przedstawiała i podpisywała), a tak naprawdę Juliannie Antoninie, ktoś brutalnie… odciął nogi. Kiedy jako kilkuletnia
dziewczynka zapytałam babcię, kto to zrobił i dlaczego, odpowiedziała mi,
że to… ona sama, bo nogi jak nogi, ale buty to miała takie „niewyjściowe”.
Pojechała z dziadkiem na targ (do Tomaszowa, o ile dobrze pamiętam),

Bohaterowie z szuflady Anna Sztyk

|

ła. O portret pradziadka Andrzeja nie mogłam zapytać, bo wtedy jeszcze
nie było go w naszym domu. Pozostałe zdjęcia – już nie wycinanki – czekają w mamino-moim zielonym pudełku na swój czas i na swoją historię.
Anna Sztyk (z domu Litwińczuk) we współpracy
z ciociami Jadwigą Kirkiewicz i Izą Kulik, bratem Darkiem
Litwińczukiem oraz mężem Szymonem Sztykiem,
a także przy zainteresowaniu synów:
Kajetana, Jędrzeja i Mikołaja.

Do tego swojego wizerunku babcia
Julia nie miała chyba zastrzeżeń.

a on zaciągnął ją do zakładu fotograficznego. Nie była na to gotowa, stąd
jej niezadowolenie, a w konsekwencji barbarzyński czyn popełniony na fotografii. Na szczęście zachowało się drugie takie samo zdjęcie, bez śladów
ingerencji babci Julki. Moim zdaniem zarówno nogi, jak i ciemne pantofelki babci prezentują się na nim całkiem fotogenicznie.
Ta ostatnia wycinanka z pu- dełka z WIECZNOŚCIĄ nie pozostawia
pytań bez odpowiedzi, nierozwiązanych tajemnic. Dzięki temu, że
z babcią Julią mieszkałam od mojego urodzenia do jej śmierci, mogłam
zadać jej pytanie o ten zaskakujący uszczerbek na fotografii. Nie pamiętam, dlaczego nie zagadnęłam o przecięte zdjęcie dziadka Hieronima.
A może zrobiłam to, lecz nie zapamiętałam, co babcia mi odpowiedzia-
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