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OD WYDAWCY

 W listopadzie zeszłego roku do rąk Czytelników trafiła pierwsza część “Jarosławskiej Księgi Kre-
sowian”, w której znalazły się historie 69 rodzin ekspatriantów osiadłych po zakończeniu II wojny świa-
towej na Ziemi Jarosławskiej. Jej ciepłe przyjęcie, nie tylko przez opisanych w publikacji Kresowian, ale 
także innych Czytelników, sprawiło, że zgłosiły się kolejne osoby, które chciały podzielić się historią swo-
ich rodzin. Dlatego też postanowiliśmy kontynuować prace i zbierać materiały do kolejnej części “Księgi”. 
Mamy świadomość, że wraz z upływającym czasem ubywa osób, które w zakamarkach swej pamięci 
potrafią odnaleźć wspomnienia o swym życiu na Kresach. Niejednokrotnie wraz z ich odejściem bez-
powrotnie giną także pieczołowicie przechowywane przez nich pamiątki - dokumenty, zdjęcia, drobiazgi 
przywiezione ze sobą, będące łącznikiem pomiędzy “dawnymi i młodszymi laty”. Wszystkie opowiedzia-
ne i opisane historie zawierają duży ładunek emocjonalny, który wzrusza, nie tylko samych bohaterów, 
ale także osoby przeprowadzające wywiady, bądź czytające przekazane wspomnienia. Przedstawione  
w nich zostały bowiem sylwetki osób niejednokrotnie wybitnych, ciekawych, utalentowanych, które mia-
ły znaczący wpływ na losy środowisk, w których żyli. Swoją wiedzę i talenty wykorzystali także po przy-
jeździe do Jarosławia, angażując się w życie tutejszej społeczności. Na uwagę zasługuje szczególny rodzaj 
więzi, które łączyły i łączą do dzisiaj rozproszonych po Polsce i całym świecie Kresowian. 
 Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że gromadzenie informacji o wypędzonych ze swych domów na 
Wschodzie mieszkańcach powiatu jarosławskiego należało podjąć kilkadziesiąt lat wcześniej, gdy gro-
no żyjących było znacznie szersze. Tym bardziej czujemy się zobowiązani do zbierania i przekazywania 
następnemu pokoleniu wszystkiego, co wiąże się z bogatym dorobkiem i spuścizną, jakie wniosły Kresy 
do naszej tradycji i historii, z których powinniśmy się czuć dumni, czerpać wzorce i pielęgnować pamięć 
o nich. Dlatego niezwykle ważne jest włączanie w tego typu przedsięwzięcia młodzieży, która poprzez 
osobisty kontakt ze świadkami historii, wzbogaca własną wiedzę na temat naszych dziejów, uczy się wła-
ściwych postaw i zachowań. 
 I tak dzięki zaangażowaniu młodzieży Gminnego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Roźwie-
nicy, Zespołu Szkół Drogowo - Geodezyjnych i Licealnych im. A. Witkowskiego w Jarosławiu oraz osób 
prywatnych, udało nam się dotrzeć do znacznej grupy obecnych i byłych mieszkańców ziemi jarosław-
skiej, która udostępniła swoje wspomnienia, zdjęcia,  dokumenty archiwalne i inne pamiątki rodzinne.
 Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć paniom: Romanie i Annie Rymut, Annie Kaliciak  
oraz Genowefie Czyrek, dzięki którym udało się nie tylko odnaleźć dużą grupę osiadłych w Jarosławiu 
Kresowian, ale także pozyskać od nich cenne materiały zamieszczone w niniejszej publikacji, która wła-
śnie trafia do rąk Czytelników.
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 Ze względu na ograniczone możliwości wydawnicze znaczna część materiałów, w tym: zdjęcia, 
wspomnienia, dokumenty, umieszczone zostały na stronie internetowej www.jaroslawskaksiegakreso-
wian.pl, która jest systematycznie aktualizowana. 
 Publikacja “Jarosławskiej Księgi Kresowian” nie byłaby możliwa bez wsparcia finansowego udzie-
lonego przez Województwo Podkarpackie, Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oraz osoby prywatne, którym 
składamy serdeczne podziękowania.
 Wyrażamy nadzieję, że niniejsze wydanie “Księgi” sprawi, iż zgłoszą się kolejne osoby, których 
wspomnienia moglibyśmy umieścić w następnej jej części.

W imieniu Zespołu Redakcyjnego
                                                                        Elżbieta Lasota

                                                                        Elżbieta Rusinko

                                                                        Jarosław, listopad 2017 r.
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BIOGRAMY

Albrechtowie 

 Rozalia Albrecht ( z domu Semen) wraz z trójką swoich dzieci Henrykiem, Urszulą i Krystyną 
mieszkała w Brodach. Mąż pani Rozalii - Wilhelm - prowadził zakład stolarski, który zapewniał rodzinie 
utrzymanie. Niestety, jeszcze przed wojną zmarł, a rodzina jego znalazła się w ciężkiej sytuacji material-
nej. Pani Rozalia podjęła wówczas decyzję o czasowym umieszczeniu dzieci w sierocińcu prowadzonym 
przez siostry zakonne.  Po wkroczeniu Sowietów do miasta we wrześniu 1939 roku rozeszła się pogłoska, 
że wszyscy z sierocińca  zostaną wywiezieni w głąb ZSRR. W tej sytuacji rodzeństwo Albrechtów powró-
ciło do matki, która w tym czasie pracowała w miejscowej fabryce parkietów. Dzieci spędzały czas na 
obserwacji pobliskiej rampy kolejowej, na której odbywał się załadunek mieszkańców skazanych na de-
portację do Kazachstanu lub na Syberię. W pamięci dziewięcioletniej wówczas Krystyny utrwalił się ob-
raz składów kolejowych  z okratowanymi oknami jadących od strony Lwowa, w których transportowano 
zesłańców. Z wagonów dobiegały prośby o wodę i jedzenie. Strażnicy sowieccy pilnujący stacji kolejowej 
w Brodach nie dopuszczali tam dorosłych - jedynie dzieci mogły podejść bliżej i przekazać nieco chleba 
i wody. Jednym z transportów została wywieziona do Kazachstanu także siostra pani Rozalii, która wraz 
z mężem i dziećmi mieszkała w leśniczówce należącej do majątku Potockich. 
 Po wybuchu wojny niemiecko - sowieckiej w 1941 r. i wkroczeniu do miasta Niemców rozpoczęła 
się eksterminacja miejscowych Żydów. Większość z nich została zamordowana w okolicznych lasach 
i pogrzebana we wspólnych dołach. 
 W międzyczasie z Albrechtami zamieszkała także koleżanka pani Rozalii - Rusinka z pocho-
dzenia - wraz z córką Heleną. Jej mąż (Polak) został wywieziony na Syberię. Kontakty Heleny z ludźmi 
zaangażowanymi w konspirację sprowadziły nieszczęście na wszystkich mieszkańców osiedla, na którym 
mieszkali.  Po aresztowaniu przez Gestapo rozstrzelana została matka Heleny wraz z grupą pojmanych 
Żydów. Rozalię Albrecht o grożącym jej niebezpieczeństwie powiadomił znajomy Ukrainiec. W tej sytu-
acji podjęła decyzję o natychmiastowym opuszczeniu Brodów i wyjeździe do siostry do Lwowa. Zabrała 
także ze sobą dzieci zamordowanej ukraińskiej koleżanki, które trafiły do swoich krewnych. 
 We Lwowie Albrechtowie mieszkali do 1944 roku. Gdy miasto przechodziło ciężkie bombardo-
wania, Rozalia Albrecht wraz z dziećmi wyjechała do Jarosławia, gdzie żyło jej rodzeństwo. Tutaj przybyła 
także z zesłania siostra pani Rozalii wraz z rodziną - Zofia Tuczapska.  
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Bazanowscy

 Andrzej i Maria (z d. Nowotny) Bazanowscy wraz z córeczką Teresą przyjechali do Jarosławia 
w 1944 roku z Gródka Jagiellońskiego. Rodzice Marii byli właścicielami sklepu masarskiego, natomiast 
rodzina Andrzeja Bazanowskiego mieszkała w Pruchniku.
 Andrzej Bazanowski po ukończeniu szkoły podstawowej w Pruchniku kontynuował naukę 
w gimnazjum w Dębowcu, a następnie w Jarosławiu. Tutaj zdał maturę w 1932 roku, po czym wyjechał 
do Brześcia n/Bugiem, gdzie odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy. W 1937 roku 
ukończył kurs pożarniczy dla członków korpusu technicznego Związku Straży Pożarnych RP i tuż przed 
wybuchem wojny został skierowany do Gródka Jagiellońskiego, gdzie objął stanowisko powiatowego in-
struktora straży pożarnych.
 W czasie kampanii wrześniowej walczył jako żołnierz 3 Pułku Legionów w Jarosławiu. Pojmany 
przez Sowietów trafił do więzienia we Lwowie, a potem w Berdyczowie, z którego udało mu się uciec. 
Następnie zaangażował się w działalność konspiracyjną - walczył w szeregach Armii Krajowej.
 W 1944 roku, gdy Gródek Jagielloński opuszczali jego teściowie, także on z żoną i córeczką Teresą 
zdecydowali się na wyjazd - skierowali się do Pruchnika -tam mieszkali jego rodzice. Po pewnym czasie 
przenieśli się do Jarosławia, gdzie Andrzej Bazanowski podjął pracę w straży pożarnej. Najpierw został 
powiatowym inspektorem, a w 1949 roku objął stanowisko komendanta Ośrodka  Wyszkolenia Pożarni-
czego w Roźwienicy. 
 Bazanowscy w Jarosławiu otrzymali służbowe mieszkanie w pobliżu siedziby straży pożarnej 
(na ul. Świerczewskiego). Rodzina powiększyła się o dwoje dzieci. 
 W 1951 roku Andrzej Bazanowski wraz z żoną i dziećmi wyjechał do Rzeszowa, gdzie objął stano-
wisko wojewódzkiego komendanta straży pożarnych. Funkcję tę pełnił do chwili przejścia na emeryturę 
w 1977 roku. Zmarł w 1983 roku w Rzeszowie. Co roku dla uczczenia jego pamięci organizowane są 
w Rzeszowie Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze o Memoriał Pułkownika Andrzeja Bazanow-
skiego.

Baziukowie 

          Rodzina państwa Baziuków do 1946 roku mieszkała we Lwowie na ulicy Olechowskiego (boczna 
Gródeckiej). Józef Baziuk z zawodu był stelmachem, na ulicy Bajki miał własny zakład, a jego żona Maria 
prowadziła niewielki sklepik spożywczy. Dwiema córkami: Janiną i Ireną zajmowała się ciocia (siostra matki). 
Początkowo nie myśleli o opuszczaniu miasta i własnego mieszkania, ale nasilające się kontrole i naloty 
NKWD stawały się coraz bardziej niebezpieczne. Podczas jednej z nich Józef Baziuk zaprotestował przeciwko 
zachowaniu funkcjonariuszy NKWD, za co został poturbowany. Zdarzenie to wpłynęło na podjęcie decyzji 
o opuszczeniu Lwowa. Już wcześniej na tzw. Ziemie Odzyskane wyjechała rodzina pani Marii Baziukowej 
– kierując się głównie do Nysy, Świebodzic i Jaworzna. Również bracia Józefa Baziuka podjęli decyzję  
o wyjeździe na zachód Polski. 
           Maria i Józef Baziukowie z córkami postanowili osiedlić się bliżej granicy, licząc, że sytuacja się 
zmieni i będą mogli szybko wrócić do siebie. Do wagonu, w którym przydzielono im miejsce, zapakowali 
sprzęty codziennego użytku, rzeczy osobiste oraz narzędzia z zakładu pana Józefa. Na początku lipca 
1946 roku wyruszyli w drogę do nowego życia. Wysiedli w Jarosławiu, gdzie po kilku dniach koczowania 
przy stacji kolejowej, przenieśli się na ulicę Wiejską. Zamieszkali w jednej izbie udostępnionej im przez 
panią Ferencową - osobę bardzo przyjazną i życzliwą. Po jakimś czasie udało się rodzinie znaleźć inne 
mieszkanie – na ulicy Elektrownianej. Józef Baziuk otrzymał posadę stolarza w Zakładach Miejskich, 
gdzie pracował aż do emerytury. Jego żona zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz 
wychowywaniem córek. Jak się później okazało, w Jarosławiu osiedlili się także krewni pani Marii Baziuk 
z Gródka Jagiellońskiego – Hautzowie.
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Bezpałkowie 

 Ludwik Flak był komendantem policji. Z racji zajmowanego stanowiska często zmieniał miej-
sca swojego pobytu. Ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej spędził w Gródku Jagiellońskim 
k. Lwowa, gdzie został przeniesiony służbowo. Z żoną Karoliną miał siedmioro dzieci. W 1940 roku 
został aresztowany przez Sowietów razem z synem Antonim, pracującym na kolei jako zawiadow-
ca stacji. Prawdopodobnie obaj zostali straceni w Bykowni. 13 kwietnia 1940 roku Karolina Flak wraz 
z częścią rodziny została wywieziona z Gródka Jagiellońskiego do Kazachstanu w Związku Radzieckim. 
Wśród wywiezionych były córki: Aleksandra, Stanisława (zmarła w 1943 r. z głodu) oraz  Janina Bezpałko 
z mężem Feliksem i ich czteroletnia córka Ryszarda. Po wybuchu wojny niemiecko - sowieckiej w 1941 
r. w Rosji powstała Armia Polska pod dowództwem gen. W. Andersa. W jej szeregi wstąpił jako ochotnik 
Feliks Bezpałko. Z armią gen. Andersa przeszedł szlak bojowy, walcząc m.in. pod Monte Cassino. 
Tam też zginął 16 maja 1944 roku. Był sierżantem 6 Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich.
 2 kwietnia 1945 r. Karolina Flak wraz z córkami Aleksandrą i Janiną Bezpałko oraz wnuczką Ry-
szardą zostały przewiezione transportem na Ukrainę. Tam przebywały do października 1945 r., pracując 
fizycznie. Stamtąd trafiły do Jarosławia.

Rodzina Flak.

Feliks Bezpałko w Armii Andersa.
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Karolina i Ludwik Flak.

Karolina i Ludwik Flak, dzieci Józefa, Felicja, Joanna, Aleksandra, Stanisława, Antoni, Edward 18 VIII 1924.

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej 6 Dywizji Lwów.
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Chruszczyńscy 

 Stanisław i Filomena Chruszczyńscy po zawarciu związku małżeńskiego zamieszkali w miej-
scowości Korytno w powiecie dubieńskim (woj. wołyńskie). Tam też na świat przyszła ich córka Emilia. 
Po jakimś czasie zdecydowali się przenieść do wsi Komorówka leżącej w powiecie brodzkim (woj. tar-
nopolskie). Była to wioska zamieszkała przede wszystkim przez Czechów i Ukraińców (p. Filomena po-
chodziła z czeskiej rodziny Mikolaszów). Tam Stanisław Chruszczyński pracował jako kowal, a jego żona 
prowadziła gospodarstwo rolne oraz zajmowała się domem.   
 W przededniu wybuchu II wojny światowej Stanisław Chruszczyński został zmobilizowany 
i wziął udział w kampanii wrześniowej. Po zakończeniu walk udało mu się powrócić do domu rodzinnego. 
Gdy w 1943 roku na tarnopolszczyźnie i Wołyniu zaczęły się na masową skalę mordy dokonywane przez 
ukraińskich nacjonalistów, Chruszczyńscy próbowali schronić się w Brodach. Tam spędzili jakiś czas 
w zabudowaniach należących do miejscowej parafii, a następnie zdecydowali się na powrót do domu. 
Kiedy front dotarł do Brodów, Stanisław Chruszczyński ponownie został zmobilizowany, a jego żona 
z dwójką dzieci pozostała bez żadnej opieki. W tej sytuacji Filomena Chruszczyńska, obawiając się 
ataków ze strony banderowców, postanowiła udać się do Brodów. Tam dotarła do niej tragiczna wia-
domość o śmierci sześcioosobowej rodziny siostry męża, która mieszkała w miejscowości Tesłuhów 
na Wołyniu. Kazimiera Stuczko (z domu Chruszczyńska), jej mąż Józef oraz czwórka dzieci zostali 
w bestialski sposób zamordowani siekierami i widłami przez Ukraińców, a następnie ich zwłoki zosta-
ły wrzucone do dołu z obornikiem. W wyniku ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonali-
stów życie straciło czterdzieści sześć osób z rodziny Chruszczyńskich. Dlatego też pani Filomena zgłosiła 
chęć opuszczenia Brodów jako „repatriantka”, mając nadzieję na uratowanie życia swoich najbliższych. 
W lutym 1945 roku wraz z dwójką dzieci: Emilią i malutkim Józefem opuściła transportem kolejowym 
Brody, udając się do Zamościa. Tam odnalazł ich Stanisław Chruszczyński, którego jednostka wojskowa 
stacjonowała w Jarosławiu. Udało mu się zorganizować dla żony i dzieci transport do Jarosławia, gdzie 
zamieszkali na przedmieściu dolnoleżajskim. Cały dobytek pozostał w Komorówce – rozgrabiony przez 
ukraińskich sąsiadów. Tutaj musieli zaczynać wszystko od nowa, przez całe życie ciężko pracując, by 
stworzyć godne warunki życia dla siebie i swoich dzieci. Część rodziny pani Filomeny zdecydowała się 
na wyjazd do Czechosłowacji, inni wybrali Argentynę.
 Wiele lat po zakończeniu wojny pani Emilia Grzęda (z domu Chruszczyńska – opowiadająca hi-
storię swojej rodziny) odwiedziła Komorówkę. Ze smutkiem stwierdziła, że z dawnej osady nie pozostał 
kamień na kamieniu – została całkowicie zniszczona przez banderowców. 

Pogrzeb śp Krowickiej 27 V 1941 na Sybirze (wieś Odynokaja Sosna woj. Kustanaj).
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Cieszanowscy 
 

 Rodzina Cieszanowskich przybyła do Jarosławia z Dobromila (woj. lwowskie) w 1945 roku. 
Aleksander i Stanisława wraz dwójką swych dzieci – Magdaleną i Wandą - wybrali Jarosław na miejsce 
swego nowego osiedlenia ze względu na rodzinę, którą tutaj posiadali. Na dwa wozy zapakowali meble, 
sprzęty codziennego użytku, odzież – wszystko to, co udało się zmieścić - i wyruszyli w drogę w kierunku 
Przemyśla. Po drodze zostali okradzeni – woźnica jednego z wozów, wykorzystując sytuację, skręcił w le-
sie w boczną drogę, pozbawiając Cieszanowskich znacznej części ich dobytku. W maju 1945 roku znaleźli 
się w Przemyślu, gdzie kilka dni spędzili w przyczepie auta ciężarowego, pod gołym niebem. Następnie 
dotarli do Jarosławia - tutaj na ul. Lubelskiej znaleźli schronienie w piwnicy jednego z domów. Dopiero 
po kilku miesiącach udało im się znaleźć mieszkanie na tzw. Weissówce (obecnie ul. Lisińskiego). Tam 
Aleksadner i Stanisława Cieszanowscy mieszkali aż do chwili śmierci.
 Jedną z pamiątek, która do dzisiaj znajduje się w rękach córki państwa Cieszanowskich – 
Magdaleny, jest kwiat nazywany „żelazne liście”, który od ponad 80. lat kwitnie każdej zimy.

Ciołkowie 

 3 kwietnia 1945 roku przybyła do Jarosławia z leżącego w powiecie kopyczynieckim Chorostko-
wa trzyosobowa rodzina państwa Ciołków. Michał Ciołek urodzony 2 czerwca 1904 roku w Jabłonowie, 
z wykształcenia rolnik, absolwent Państwowej Szkoły Rolniczej w Brzeżanach, prowadził gospodarstwo 
rolne. Poślubiona przez niego w 1930 roku Antonina (z d. Wojciechowska) nie pracowała zawodowo, 
poświęcając się zajęciom domowym oraz wychowaniu syna – Józefa. W Chorostkowie Ciołkowie po-
siadali własny, wolno stojący dom, który musieli opuścić, zabierając jedynie nieco rzeczy osobistych.  
 Jarosław został wybrany jako nowe miejsce do życia ze względu na możliwość otrzymania pra-
cy. Już 1 października Michał Ciołek objął posadę kierownika Państwowych Zakładów Hodowli Roślin 
w Cząstkowicach (gmina Roźwienica). Wraz z żoną i synem zamieszkał w przydzielonym mieszkaniu 
na ul. Kraszewskiego.
 Józef Ciołek, urodzony w 1935 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu 
studiował weterynarię na Akademii Rolniczej w Lublinie. Po ukończeniu studiów wrócił do Jarosławia, 
gdzie objął posadę kierownika Powiatowej Lecznicy Weterynaryjnej.

Cybowscy

 Zofia Cybowska (z domu Kajder) urodziła się w Pełkiniach koło Jarosławia. Szkołę średnią - gim-
nazjum sióstr nazaretanek- ukończyła we Lwowie. Tam też poznała swego przyszłego męża Aleksandra 
Cybowskiego, pełniącego wówczas obowiązki instruktora pilotażu na lotnisku Skniłów we Lwowie. 
 Po ślubie młodzi zamieszkali na ulicy Kęcińskiego. Tuż przed wybuchem wojny urodził się ich 
pierwszy syn - Bogusław. Wkrótce po narodzinach dziecka Aleksander otrzymał nakaz mobilizacyjny. 
Brał udział w kampanii wrześniowej, później walczył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, między 
innymi uczestniczył w bitwie o Tobruk. 
 W 1946 roku Zofia Cybowska wraz z synem została wyrzucona przez sowiecką administrację 
z mieszkania. Postanowiła wyjechać do rodziny żyjącej w Jarosławiu. Ze względu na zły stan zdrowia 
swojej matki nie zdecydowała się na zamieszkanie w Pełkiniach, lecz w domu swych krewnych - Andrzeja 
i Julii Marek na ulicy Kruhel.
 W 1947 roku do Jarosławia z Anglii dotarł Aleksander Cybowski. Rodzina zaczęła starać się 
o własne mieszkanie. Przydzielono jej naprzód lokal na ulicy Górnoleżajskiej, później na Racławickiej, 
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a w końcu zamieszkali na ul. Grunwaldzkiej. W międzyczasie na świat przyszła dwójka ich dzieci: syn 
Jacek i córka Ewa.
 W 1961 roku Cybowscy opuścili Jarosław i zamieszkali w Rzeszowie.

Czajkowscy 

 Rodzina Czajkowskich mieszkała w Magierowie (pow. rawski, woj. lwowskie), utrzymując się 
głównie z prowadzonego sklepu. Od 1933 roku do 1943 małżeństwo Czajkowskich wraz z dziećmi: Albi-
nem, Teresą i Adamem mieszkało w nowo wybudowanym domu. Kiedy w 1943 roku w  okolicy nasiliły 
się mordy dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów, a życie rodziny zostało zagrożone, Józef Czaj-
kowski wraz z żoną oraz siostrą Heleną i ojcem - Franciszkiem postanowili uciekać z Magierowa i szukać 
schronienia w innym miejscu. Tak dotarli do Tuchowa k/Tarnowa. Opuszczając wówczas swój rodzinny 
dom, nie wzięli wielu rzeczy, jedynie to, co było niezbędne (odzież, pierzyny, trochę żywności, krowę). 
Dokumenty i pieniądze zakopali, licząc, że będzie im dane wkrótce powrócić. Niestety, nikt nigdy nie 
powrócił do Magierowa - jak wspomina dzisiaj p. Teresa Łańska (z d. Czajkowska) „pozostał strach”. 
 W 1945 roku, już po zakończeniu działań wojennych, Czajkowscy przenieśli się do Jarosławia, 
gdzie mieszkali dalsi krewni. Józef Czajkowski otrzymał pracę w Spółdzielni Szewców i Cholewkarzy jako 
kierownik punktów usługowych w Bobrówce i Laszkach, mama zawodowo nie pracowała. Zajmowała się 
prowadzeniem domu i dorabiała szyciem. Początki pobytu w Jarosławiu były bardzo trudne - głównie ze 
względu na tragiczne warunki mieszkaniowe - siedmioosobowa rodzina została zakwaterowana w jed-
nym pokoju. Dopiero po pewnym czasie sytuacja uległa poprawie.

Bogusław Cybowski z Andrzeją Hajnusową i Zbigniewem Jabłońskim 
- Jarosław 1960 rok.
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Czechowiczowie 

 Trzyosobowa rodzina Czechowiczów na Kresach  mieszkała w Kozowej koło Brzeżan. Do Jaro-
sławia przybyła pociągiem z Tarnopola w wagonie towarowym w styczniu 1945 roku. Do podjęcia decyzji 
o opuszczeniu swego domu zmusiła ich obawa przed utratą życia ze strony band UPA lub zsyłką na Sy-
berię. W Jarosławiu Czechowiczowie zatrzymali się u rodziców Stanisławy Czechowicz - na ulicy Polnej. 
Po pewnym czasie otrzymali własne mieszkanie (z tzw. przydziału) na ulicy Świerczewskiego 24 (obecnie 
Jana Pawła II). 
 Tadeusz Czechowicz - syn Kazimierza i Katarzyny z Wiśniowskich -  urodził się 19 października 
1903 roku w Brzeżanach. Ukończył Szkołę Leśną w Margoninie, podejmując pracę w nadleśnictwie Kost-
kowo.
 Po przyjeździe do Jarosławia w 1945 roku zorganizował i uruchomił mleczarnię w Radymnie. 
Od 1949 roku był kierownikiem działu mleczarskiego, a następnie dyrektorem Powiatowego Zakładu 
Mleczarskiego w Jarosławiu.
 Stanisława Czechowicz - żona Tadeusza - urodziła się 22 lipca 1908 roku w Samborze jako córka 
Szymona i Marianny Pilawy. W Jarosławiu ukończyła Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. 
Emilii Plater. Pierwszą pracę jako nauczycielka podjęła w 1928 roku w Mroczenku. Następnie otrzymała 
posadę nauczycielki kontraktowej w Publicznej Szkole Powszechnej w Borszowie (pow. stanisławowski). 
W ciągu kolejnych lat swojej kariery zawodowej uczyła w     siedmioklasowej szkole powszechnej żeń-
skiej III stopnia w Mostach Wielkich (pow. żółkiewski), szkole powszechnej w Brzeżanach. Na podstawie 
zachowanych dokumentów można stwierdzić, że rodzina Czechowiczów związana była także z takimi 
miejscowościami, jak: Stryj, Rohatyn, Rawa Ruska, Sokal. W 1939 roku ukończyła kurs kierowników 
Teatrów Ludowych w Stanisławowie.
 Po przyjeździe do Jarosławia Stanisława Czechowicz zajęła się domem i wychowaniem synów 
- Bogusława urodzonego w 1932 roku w Brzeżanach oraz Jerzego urodzonego już w Jarosławiu w 1948 
roku.
 Od 1945 roku była członkiem zespołu tanecznego prowadzonego przez Lidię Nartowską, biorąc 
udział między innymi w spektaklu pt. “Jutro będzie lepiej”. 
 W widowisku tym wystąpili także krewni Stanisławy, którzy przeżyli wojnę i mieszkali w Jarosławiu.

Stanisławów 1939 rok. Od lewej Tadeusz Czechowicz, syn Bogdan, żona Stanisława.

Stanisława Czechowicz w widowisku 
pt. „Jutro będzie lepiej” - Jarosław 1945 r.
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Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie Kierowników Teatrów Ludowych 
w Stanisławowie.

Pośrodku Stanisława Czechowicz z synem Bogusławem 
i mężem Tadeuszem w mundurze leśnika.

22 VI 1938 - Mosty Wielkie. Klasa VII. Druga z lewej w rzędzie siedzącym Stanisława Czechowicz.
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Czwaczkowie 

 Maria Czwaczka (z domu Halka)  wraz z mężem Edwardem - inżynierem leśnikiem i dwójką 
dzieci: Romanem i Anną mieszkali w Wilnie do 1939 roku. Maria pracowała jako nauczycielka w jednej 
z tamtejszych szkół podstawowych, a jej mąż zatrudniony był w Administracji Lasów Państwowych.
 Tuż przed wybuchem II wojny światowej Edward Czwaczka jako porucznik rezerwy najpraw-
dopodobniej został zmobilizowany, a jego żona z dziećmi opuściła miasto nad Wilią i przeniosła się do 
Sambora, skąd pochodziła rodzina Marii. Zamieszkali wspólnie z matką - Anielą Halką oraz pomagającą 
jej w prowadzeniu domu Pelagią Kuźmiak (nazywanej przez domowników “Basiunią”). W tym czasie nie 
żył już ojciec Marii Czwaczki - Edmund, urzędnik banku w Samborze. 
 Przez cały okres okupacji - najpierw sowieckiej, później niemieckiej - Czwaczkowie mieszkali 
w Samborze. Maria zarabiała na utrzymanie rodziny, szyjąc. W ich domu zakwaterowani zostali żołnie-
rze niemieccy, dzięki którym na stole pojawiały się często dodatkowe racje żywnościowe i słodycze dla 
dzieci.
 O losie Edwarda nikt nie wiedział, podobnie jak i o losie brata Marii - kapitana Władysława 
Zygmunta Halki. Pod koniec wojny Maria Czwaczka wspólnie z matką oraz swoimi dziećmi i “Basiunią” 
opuścili Sambor i wyjechali do Jarosławia, gdzie ich krewna była właścicielką jednej z kamienic, w której 
mogli się zatrzymać. 
 W 1948 roku do Polski przyjechał z Anglii Edward Czwaczka, który wraz z Armią Andersa prze-
szedł cały szlak bojowy - od Palestyny, poprzez Irak, Egipt, Włochy. Brał udział w bitwie pod Monte Cas-
sino. Mniej szczęścia miał jego brat Antoni- kapelan 52. Pułku Piechoty „Strzelców Kresowych”.  Cięż-
ko ranny podczas bitwy pod Iłżą zmarł 10 września 1939 r. Zdołał jeszcze napisać: „Meldunek. Proszę 
zameldować Panu Generałowi Paszkiewiczowi, że zostałem ciężko ranny i służby dalej pełnić nie mogę. 
Kapelan 52pp”. 
 Do sowieckiej niewoli trafił brat Marii - Władysław Zygmunt Halka (dowódca kompanii 
w KOP  “Budsław”). Przetrzymywany w obozie w Kozielsku, został zamordowany w 1940 r. w Katyniu. 
Jego szczątki spoczywają na cmentarzu w Miednoje.
 W Jarosławiu Maria Czwaczka pracowała jako kierowniczka szwalni w Szpitalu Psychiatrycz-
nym. Jej mąż, ze względu na swą wojenną przeszłość, doświadczył szykan ze strony nowych władz, które 
ostatecznie doprowadziły go do przedwczesnej śmierci w 1954 roku. 

Paszport Tadeusza Czechowicza.
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Maria Czwaczka z mężem Edwardem (po prawej) i bratem Władysławem Zygmuntem Halką.

Maria Czwaczka z bratem Władysławem Zygmuntem 
Halką - zamordowanym w Katyniu.
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Dachowie

 Maria i Józef Dachowie mieszkali w Buczaczu (woj. tarnopolskie) na ulicy Murarskiej wraz ze 
swymi dziećmi: Łucją, Janem i Alfredem. Józef Dach pracował jako urzędnik w sądzie w Buczaczu, żona 
zajmowała się domem. Rodzina prowadziła w miarę dostatnie i ustabilizowane życie, które legło w gru-
zach wraz z wybuchem wojny. Miasto najpierw zajęte zostało przez wojska sowieckie, potem nastał okres 
okupacji niemieckiej. Jednakże dla mieszkańców Buczacza i okolicznych miejscowości najpoważniej-
szym zagrożeniem stali się ukraińscy nacjonaliści, którzy zaczęli mordować swych polskich sąsiadów.
 Jak wspomina po wielu latach pani Łucja Kaniowska (z domu Dach), mieszkańcy Buczacza or-
ganizowali samoobronę, do której należał także jej ojciec. Nocami mężczyźni czuwali, by nie dać się 
zaskoczyć i zamordować podczas snu. O zbliżającym się niebezpieczeństwie miało informować bicie 
w dzwony. Na ten sygnał kobiety z dziećmi musiały uciekać do leżącej na tej samej ulicy willi należącej 
do miejscowego lekarza - obszerny budynek mógł pomieścić wiele osób i dawał złudne poczucie bez-
pieczeństwa. Mężczyźni mieli być gotowi do walki. Na podwórzu domu Dachów wykopany został także 
specjalny schowek (pod stojącą tam ubikacją), w którym można było się schować. 
 W trakcie okupacji sowieckiej rodzina Dachów została wyznaczona do wywózki do Kazachstanu. 
O tym, że nie doszło do niej, zadecydowało następujące wydarzenie: tuż przed deportacją zmarł naj-
młodszy syn Dachów 11-miesięczny Alfred. Pogrążona w żałobie rodzina czuwała przy jego trumience, 
gdy rozległ się łomot do drzwi i sowieccy żołnierze wkroczyli do mieszkania, nakazując spakować się 
i przygotować do podróży. Wydarzenia  tego wieczoru tak relacjonuje Łucja Kaniowska: mama chwyciła 
jakiś kij i powiedziała, że naprzód musi pochować dziecko, potem możemy pojechać z nimi. Żołnierze byli 
jacyś ludzcy, bo zgodzili się na to. Rano rodzice pochowali brata (Alfreda) na cmentarzu w Buczaczu, po 
czym zaczęliśmy uciekać z jakimiś małymi tobołkami, które łatwo byłoby nieść w rękach (ja zabrałam tylko 
swoją lalkę). 
 Dachowie dotarli na stację kolejową w Tarnopolu, gdzie udało im się dostać do pociągu wojsko-
wego, przewożącego żołnierzy niemieckich. W lokomotywie ukrył ich maszynista, któremu zrobiło się 
żal uciekinierów. 
 Później, już pieszo, dotarli do Mościsk, a stamtąd do Jarosławia, gdzie mieszkała siostra pana Jó-
zefa. To właśnie w jej domu na ulicy Szczytniańskiej zamieszkali. 
 Pierwsze lata pobytu tutaj były bardzo ciężkie - nie tylko ze względu na warunki lokalowe, ale 
także fakt, że Józef Dach nie mógł dostać pracy, co przekładało się na ich codzienne życie. 
 Wiele lat po wojnie Józef Dach z córką Łucją mieli okazję pojechać do Buczacza i odwiedzić swój 
dom, który przetrwał wojenną zawieruchę.

Dawiskibowie i Patyńscy

 Paulina i Stanisław Patyńscy razem ze swoją córką Władysławą i jej mężem Józefem Dawiskibą 
oraz matką Józefa, Katarzyną, opuścili Lwów w maju 1944 r. Wprawdzie oni sami uniknęli losu dziesiąt-
ków tysięcy obywateli polskich na Kresach, wywiezionych w głąb sowieckiego imperium, pomordowa-
nych w katowniach NKWD czy Gestapo, ale wojna zebrała żniwo także wśród ich bliskich. Katyń, Groß 
Rosen, więzienie na Łąckiego we Lwowie – to były nazwy, które oznaczały smutek i żałobę przez długie 
lata.
 Paulina Patyńska, z d. Szpetman (ur. 1897), była lwowianką od kilku pokoleń. Jej ojciec odzie-
dziczył duże parcele na Wulce i tam liczne rodzeństwo Szpetmanów budowało swoje domy. W „Gazecie 
Lwowskiej” z 9.10. 1900 r. można znaleźć obszerną relację z Krajowej Wystawy Produktów Sadowni-
czych, z której dowiadujemy się, że m.in. niejaki Szpetman z Wulki dostał „bronzowy medal” za owoce.
 Paulina poślubiła w 1923 r. Stanisława Patyńskiego (ur. w 1891 r. w Krakowie), lwowianina z wy-
boru. W 1924 r. urodziła się ich córka Władysława. Stanisław Patyński, który ukończył Krajową Szkołę 
Ogrodniczą w Tarnowie, miał za sobą kampanie I wojny światowej w armii austriackiej i udział w woj-
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nie polsko-bolszewickiej 1919–1921 r. Pod koniec lat 20. został kierownikiem ogrodów miejskich przy 
Parku Stryjskim i na tym stanowisku wytrwał do końca pobytu rodziny we Lwowie. Patyńscy mieli dom 
z dużym sadem na Wólce Panieńskiej 31 (później nazwę ulicy zmieniono na Krusznik), ale w latach 
30. mieszkali w domu przy ul Sportowej 8, który St. Patyński dostał do dyspozycji w ramach obowiąz-
ków służbowych. Normalne, spokojne życie w pięknej okolicy skończyło się 1 września 1939 r. Najpierw 
przeżyli w lęku i niepewności ponad półtora roku okupacji sowieckiej, w czerwcu 1941 zaczęła się groza 
okupacji niemieckiej.
 We wrześniu 1942 r. 18,5-letnia Władysława Patyńska wyszła za mąż za Józefa Dawiskibę 
(ur. w 1913.r. we Lwowie). Jego rodzice, Jan i Katarzyna, pochodzili z Trembowli, na początku XX w. 
przenieśli się do Lwowa. Jan Dawiskiba pracował w Urzędzie Celnym. Mieli siedmiu synów i dwie córki. 
Dwaj najstarsi synowie stanęli w 1918 r. w obronie swojego miasta. Córki wyszły za mąż za wojskowych 
i wyjechały ze Lwowa.Tragicznym zrządzeniem losu trzej bracia Dawiskiba zginęli w różnych okoliczno-
ściach jeszcze przed 1939 r. Józef Dawiskiba, po ukończeniu szkoły techniczno-przemysłowej, pracował 
w trudnych latach kryzysu lat 30. w różnych miejscach. Na początku okupacji sowieckiej, jak wielu mło-
dych ludzi „o białych rękach”, zgłosił się do pracy w ogrodach miejskich. W tym czasie mieszkał z owdo-
wiałą matką i najmłodszym bratem Edwardem (aresztowanym później przez Niemców i wywiezionym 
do obozu Groß Rosen, gdzie zginął) przy ulicy Kaweckiego 2.
 Na przełomie kwietnia i maja 1944 r. Stanisław i Paulina Patyńscy, ich córka Władysława Da-
wiskiba z mężem i matką Józefa, Katarzyną, postanowili opuścić Lwów. Decyzję tę podjęli po nalotach 
sowieckich w kwietniu i na początku maja 1944 r., które zapowiadały nadejście Armii Czerwonej. Mimo 
braku (wówczas) oficjalnych ustaleń międzynarodowych mogli się obawiać, że Sowieci zagarną Lwów, 
a nie wyobrażali sobie życia jako obywatele sowieccy. Zostawiali dom, sad, zakupioną krótko przed 
wojną parcelę, na której miał stanąć nowy dom, meble. Zostawiali groby swoich najbliższych i dalszych 
krewnych. Wyjechali ze Lwowa w połowie maja z walizkami i torbami, w których przewieźli ubrania, 
pościel, niewiele naczyń, sztućce, trochę pamiątek i książek. I wbrew przepisom przemycili niedużego psa 
(uśpionego silnym środkiem), który przeżył w Jarosławiu jeszcze długie lata. Zatrzymali się w Jarosławiu, 
ponieważ tu, w klasztorze oo. dominikanów, przebywał już od jakiegoś czasu starszy brat Józefa, Adam 
(imię zakonne Jozafat). Nigdzie indziej nie mieli żadnego oparcia, a przecież wojna trwała jeszcze. Ich 
pierwszym adresem była ul. Głowackiego 18. Dzięki pośrednictwu Adama, Władysława i Józef Dawiski-
ba zostali zatrudnieni w przyklasztornym ogrodzie oo. reformatów, odpowiednie zaświadczenia z nie-
mieckiego urzędu pracy chroniły ich przed przykrościami ze strony Niemców.
 Początki musiały być bardzo trudne. Tam zostawili wszystko, tu zaczynali od zera. I chociaż nie 
sposób powiedzieć, jak potoczyłyby się ich losy, gdyby zostali we Lwowie, można założyć, że ratowali 
rzecz najcenniejszą – swoje życie.
 Od stycznia 1945 r. Stanisław Patyński i Józef Dawiskiba zaczęli pracować w Państwowym Urzę-
dzie Repatriacyjnym, po rozwiązaniu PUR-u w 1948 r. Stanisław Patyński został zatrudniony w powiato-
wej administracji (radzie narodowej) jako specjalista od wszelkiego rodzaju spraw rolniczych. Po przej-
ściu na emeryturę został doradcą władz miasta do spraw zieleni miejskiej. Zmarł w styczniu 1973 r.
 Józef Dawiskiba pracował w Komunalnej Kasie Oszczędności, w Banku Rolnym, a potem już do 
emerytury w Rejonie Dróg Publicznych. Władysława Dawiskiba zaczęła pracować w 1949 r. w Naro-
dowym Banku Polskim, na emeryturę przeszła w 1979 r. Paulina Patyńska prowadziła dom, uprawiała 
ogród, zajmowała się wnuczkami (Teresą, ur. w 1945 i Anną, ur. w 1951 r.), wykazując niespodziewaną 
zaradność i niebywały hart ducha (zm. w 1988).
 Od pierwszych miesięcy 1945 r. do połowy lat 80. mieszkali przy ul. Żeromskiego 6 (po zmianie 
numeracji 10) w domu z dużym ogrodem. Później na tym terenie wybudowano osiedle, a oni musieli 
przenieść się do „bloków”. Katarzyna Dawiskiba ponad 20 lat mieszkała w pokoju bez wygód w niewiel-
kiej kamienicy przy ul Kilińskiego (zm. w 1972 r. w Gliwicach).
 Józef Dawiskiba odszedł w 1996 r., a Władysława w 2005. Ich córka Teresa po studiach na UW 
pozostała w Warszawie, córka Anna mieszka w Jarosławiu.
 Z licznej rodziny Pauliny Patyńskiej we Lwowie zostały dwie siostry, reszta rodzeństwa osiedliła 
się na Śląsku (Gliwice i Zabrze) i w Krakowie, zaś najmłodsza siostra, która wyjechała z rodziną jednym 
z ostatnich transportów ewakuacyjnych, dotarła do Jeleniej Góry.
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 Z rodzeństwa Józefa Dawiskiby obie siostry osiedliły się w końcu lat 40. w Gliwicach, brat Sta-
nisław w Cieplicach/Jeleniej Góry (zmarł 1949/1959), dominikanin Adam przez długie lata przebywał 
w klasztorze w Jarosławiu, na początku lat 70. przeniesiony został do Gidel.
 W 1966 r. do Lwowa pojechała Paulina Patyńska odwiedzić siostrę, a w 1969 z wycieczką Orbisu 
wybrał się Józef Dawiskiba. Władysława Patyńska nie chciała widzieć swojego ukochanego miasta w ob-
cych rękach i nigdy tam nie pojechała.     
 Przez całe życie tęsknili za Lwowem. Bardzo kochali swoje miasto.

Dyplom przyznania Stanisławowi Patyńskiemu medalu za długoletnią służbę.

Paulina Patyńska - zdjęcie wykonane 
w latach 40 tych XX wieku.

Paulina Patyńska(po prawej w drugim rzędzie) z córką 
(powyżej), siostrą Bronką (w środku) i bratową Wandą 

Szpetman (po lewej) w ogrodzie rodzinnym Wólka 
Panieńska 31, Lwów 1934 r.

Potwierdzenie przyjazdu do Jarosławia.
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Wyciąg z metryki ślubnej Stanisława i Pauliny Patyńskich.

Dziunia Patyńska z bokserką Żabą. Lwów 1937 r.

Stanisław Patyński - 
zdjęcie z lata 40-tych XX wieku.

Potwierdzenie zatrudnienia Wł. Dawiskiby wydane przez jarosławski Arbaitsamt.

Stanisław Patyński przed domem przy ul. Sportowej 8, 
Lwów 1937 r.Dziunia Patyńska (po lewej) z ojcem i kuzynkami Krysią (poniżej) 

i Janką Szpetman (po prawej), ul. Sportowa 8, Lwów 1939 r.
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Domańscy 

 Emil Domański, syn Kazimierza i Katarzyny z d. Zacharkiewicz, urodził się w Jarosławiu w roku 
1903, gdzie spędził swoją młodość. Pochodził z wielodzietnej rodziny - miał jedenaścioro rodzeństwa. 
W młodości praktykował w zakładzie fotograficznym Henryka Probsteina, w którym zdobył uprawnienia 
fotografa. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w latach dwudziestych  XX wieku Emil Domański 
przeczytał w jednym z prasowych ogłoszeń o możliwości wydzierżawienia zadłużonego zakładu fotogra-
ficznego w Żółkwi. Tak wspomina po latach ten moment jego córka Małgorzata: Mój Ojciec znalazł się 
w tym mieście na pewno przed 1929 rokiem. Przyjechał tam jako kawaler na skutek ogłoszenia w gazecie, 
które brzmiało „wynajmę zakład fotograficzny z długami”. Ojciec pojechał tam jako młody   fotograf po 
praktyce i podjął się prowadzenia wspomnianego zakładu przy ul. Legionów. Tam też poznał Katarzynę 
Patynek, córkę Jana i Zofii z d. Kuszpit. Rodzice jej byli ziemianami i prowadzili 40-hektarowe gospo-
darstwo rolne. Katarzyna Patynek urodziła się w 1908 r. w miejscowości Dzibułki, gdzie spędziła swoją 
młodość z rodzeństwem -  braćmi Stefanem, Bronisławem i Michałem oraz siostrą Anielą ur. w 1919 r. 
„Mama miała trzech braci, najmłodszy Bronisław, który zmarł na serce jako młody człowiek, Michał, który 
został na gospodarce i Wujek Stefan, który wstąpił do zakonu dominikanów, przyjmując imię Teofil. Następ-
nie pełnił posługę duszpasterską w klasztorze dominikanów w Żółkwi. 
 Katarzyna Patynek ukończyła w 1929 r. Seminarium Nauczycielskie u sióstr Felicjanek, nie praco-
wała jednak w wyuczonym zawodzie, lecz po ślubie wspólnie z mężem prowadziła zakład fotograficzny. 
Z małżeństwa tego urodziło się w Żółkwi dwoje dzieci, syn Stefan (1930-2015) oraz córka Małgorzata 
ur. w 1933 r. Okres ten tak wspomina Małgorzata  Domańska: Rodzice pracowali w zakładzie w piątek 
i świątek wręcz byli zawsze zapracowani, musieli w tym zakładzie stale warować. 
 Prowadzony zakład pozwalał na utrzymanie całej rodziny oraz wypoczynek.  Emil i Katarzyna 
Domańscy wyjeżdżali na narty do Zakopanego, lub w lecie nad morze do Gdyni. W tym czasie dzieci 
zostawały z babcią Katarzyną. 
 Normalne życie rodziny Domańskich przerwał wybuch II wojny światowej. Jak wspomina Mał-
gorzata Domańska: Kiedy wkroczyli Rosjanie, moja Mama, która została sama z dziećmi i z Babcią, fo-
tografowała żołnierzy radzieckich. Byliśmy sami, ponieważ Ojciec przed wkroczeniem armii radzieckiej 
wyjechał do Krakowa i nie zdążył wrócić. Pamiętam, jak Mama prosiła nas dzieci i Babcię, żebyśmy asysto-
wali jej przy robieniu tych zdjęć , bo Ona bała się z nimi zostać.  Przecież to byli młodzi ludzie, ci żołnierze 
i mogli mieć różne pomysły, czasem nie do przewidzenia. Pamiętam, że płacili nie gotówką tylko towarem, 
np. „tuszonką”. Zapamiętałam też, jak Rosjanie wjechali  do Żółkwi takimi dużymi czołgami, ludność na-
zywała je piętrowymi. Razem z moim bratem staliśmy przy szosie i ze strachem patrzyliśmy, co się będzie 
działo. One jechały szosą koło naszego domu razem z żołnierzami rosyjskimi. Być może nie było to w czasie 
wkroczenia do nas we wrześniu, lecz w późniejszym okresie rosyjskiej okupacji, może to był jakiś pokaz sił? 
Na pewno nie widziałam je gdzieś stojące, tylko słyszałam  głośno pracujące silniki, czuło się zapach spalin 
i wszystko się trzęsło w trakcie ich ruchu. 
 Kiedy NKWD zaczęło wywozić Polaków z Żółkwi, Małgorzata tak zapamiętała ten okres: Otóż 
moja Babcia bardzo życiowa kobieta (mająca dwanaścioro dzieci) umiała o nie zadbać. Dlatego wiedząc 
o tym, że wyciągają nocami ludzi z domu, natychmiast ubierała nas na „cebulkę”, żebyśmy mieli na sobie 
jak najwięcej rzeczy, miała na uwadze mróz. Rano podobno już nie wywozili, dlatego nas rozbierała z tych 
warstw, pozwalając ubrać się w piżamy. 
 Z okresu okupacji niemieckiej Małgorzata zapamiętała zdarzenie związane z bombardowaniem 
Żółkwi: Pewnego dnia niespodziewanie w różnych miejscach zaczęły w mieście płonąć domy, ludzie mówili, 
że to coś z samolotów rzucają. I zobaczyliśmy, że płonie mieszcząca się naprzeciw naszego domu olejar-
nia. A obok tej olejarni był ładny domek-willa, w której mieszkał Ukrainiec, który notorycznie urządzał 
męskie, głośne  spotkania z alkoholem. Tą „wódecznością” ugaszczał mężczyzn w mundurach niemieckich. 
I z powodu tego pożaru pod wpływem strachu uciekła z tego domu młoda, ładna dziewczyna, która była 
pochodzenia żydowskiego. Okazało się, że ten Ukrainiec przechowywał w piwnicy Żydów i dlatego urządzał 
głośne „libacje”, żeby nie było słychać płaczu małego dziecka, które też w tej piwnicy było. Ten właściciel, 
czy najemca musiał też kupować dużo żywności, żeby tych ludzi w piwnicy wyżywić, a tłumaczył się na 
pewno tym, że robi przyjęcia. Kiedy zaczęły się palić drzwi domu przylegającego do tej olejarni, podobno 



21

Żydzi  wyrzucili z piwnicy dziewczynę za to, że nosiła imię jakiejś babki, która przyniosła im nieszczęście. 
Ten pożar doskonale pamiętam, bo wszyscy patrzyliśmy na to ze strachem.   Jeszcze pamiętam takie ko-
mentarze dorosłych, że w domu bawili się Niemcy, a pod nimi w piwnicy byli przechowywani Żydzi.  Nie 
wiem, jaki los spotkał tego Ukraińca, o tym nie było mowy. Z Żółkwi  wyjechaliśmy w kwietniu 1944 roku 
do Jarosławia, gdzie mieszkała rodzina Ojca. Tak wyglądała nasza „emigracja”, oczywiście przymusowa! 
Otóż miało to miejsce w poniedziałek po palmowej niedzieli w 1944 roku. Mój Ojciec dostał wiadomość od 
jakiegoś przyzwoitego człowieka, że jesteśmy na liście osób przeznaczonych na stracenie. Natychmiast zor-
ganizował jakiś ciężarowy samochód i wyjechaliśmy jak to się mówi „ tak jak staliśmy”. Ja tylko doskonale 
pamiętam taki obrazek. Ponieważ siedziałam w szoferce między ojcem a kierowcą i ten pan pyta Ojca, czy 
nie ma wódki, bo żołnierz niemiecki stoi na jezdni i kieruje nas do obozu. Ojciec miał butelkę i obydwaj 
wyszli z samochodu w stronę tego żołnierza. Byłam dzieckiem i nie wiedziałam, co znaczy obóz? Pamiętam, 
jak doszli do tego wojskowego i widocznie wręczyli mu ten alkohol, a on wtedy machnął ręką, że można 
jechać dalej. A jechaliśmy do Jarosławia, Ojciec tam miał rodzinę i tam się urodził. Pamiętam jeszcze taki 
szczegół. Ten żołnierz był w mundurze i buty miał włożone w takie duże buty ze słomy. Wprawdzie była 
to już wiosna, ale temperatura była zimowa, dlatego wzięli mnie do szoferki, a moja Mama i mój Brat sie-
dzieli z tyłu samochodu. Kończąc temat wyjazdu, pamiętam ten moment, kiedy dwaj panowie szli do tego 
Niemca w strudze reflektorów, scena jak z filmu! Z Żółkwi nie uciekaliśmy przed Niemcami,   lecz przed 
Ukraińcami. Brat mojej Mamy – Michał nie zdążył i został zarąbany siekierą w Dzibułkach. Jak dotarliśmy 
do Jarosławia, nie mieliśmy mieszkania, więc tymczasowo „przytulił” nas brat mojego Ojca, który prowa-
dził pracownię cukierniczą. W tej pracowni ja i mój Brat przez jakiś czas spaliśmy na stołach. Jak przyszedł 
ranek, Wujek robił „ pobudkę” i trzeba było wstawać, bo Wujek musiał robić ciasto. Nie pamiętam, jak długo 
to trwało, ale wreszcie Ojciec postarał się o mieszkanie. A mieściło się ono w dawnej klinice laryngologicznej 
profesora Byliny. To był adres Kasprowicza 8. Bombardowanie Jarosławia przesiedzieliśmy w piwnicach 
Klasztoru Dominikanów, na węglu i kartoflach. Siedziało tam bardzo dużo mieszkańców miasta, było ciem-
no, nie mieliśmy świec i było ciągle słychać detonacje. 
 Emil i Katarzyna Domańscy do końca swego pobytu w Żółkwi prowadzili swój zakład fotogra-
ficzny. Jako fachowcy mieli bardzo dobrą opinię wśród lokalnej społeczności. Dokumentowali różne 
uroczystości zarówno rodzinne, jak i wojskowe stacjonującego w Żółkwi 6 Pułku Strzelców Konnych. 
Wśród dobrych znajomych Katarzyny i Emila Domańskich były   rodziny Kasperskich,   Woźniaków, 
Podwysockich i Skrętów. W Jarosławiu Katarzyna i Emil,   kontynuując poprzednie zajęcie, otworzyli  
i prowadzili zakład fotograficzny przy ul. Słowackiego. W tym czasie Aniela Podwysocka nadal korzystała 
z ich usług, przyjeżdżając z córkami fotografować się do nowego zakładu w Jarosławiu. Tak samo inni byli 
mieszkańcy Żółkwi nadal korzystali z usług żółkiewskich fotografów. Katarzyna Domańska zmarła tra-
gicznie potrącona przez warszawski tramwaj w wigilię 1977 r.,  natomiast Emil Domański zmarł w 1988 r. 
w Jarosławiu. Rodzinne tradycje fotograficzne kontynuowała córka Małgorzata Domańska.

Rodzina Domańskich.
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Emmerichowie 

 Józefa i Stanisław Emmerichowie z zawodu byli nauczycielami. Ona pracowała w szkole podsta-
wowej w Samborze,  on był zatrudniony w Seminarium Nauczycielskim. Po zawarciu związku małżeń-
skiego przystąpili do budowy własnego domu w Samborze - tuż przed wybuchem wojny udało im się 
przeprowadzić do okazałego, piętrowego budynku na ulicy Reja, w którym stworzyli doskonałe warunki 
do życia sobie i swoim trzem synom: Romanowi, Lesławowi i Jerzemu. Kiedy miasto znalazło się pod 
okupacją niemiecką, w eleganckiej i dobrze usytuowanej willi ulokowani zostali niemieccy oficerowie. 
Jak wspominali wiele lat po wojnie członkowie rodziny Emmerichów - Niemcy zachowywali się bar-
dzo poprawnie, często wspomagali rodzinę dodatkowymi racjami żywności lub przynosili słodycze dla 

Wujek Stefan

Rodzina Domańskich - Zółkiew.

Malgosia Domańska.
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chłopców. Obecność niemieckich oficerów i poprawne stosunki z Emmerichami nie uchroniły głowy ro-
dziny od aresztowania. Zaangażowany w działalność konspiracyjną Stanisław Emmerich został wydany 
Niemcom. Po zatrzymaniu i pierwszych przesłuchaniach trafił do obozu koncentracyjnego Mauthausen, 
gdzie wkrótce zmarł (rodzinę powiadomiono, że przyczyną jego śmierci było słabe serce). 
 Kiedy wojna dobiegała końca, a tysiące Polaków zostało zmuszonych do opuszczenia swoich ro-
dzinnych stron na Kresach, Sambor opuściła także Józefa Emmerich wraz z synami oraz matką - Micha-
liną Majchrowicz - wdową po przedwojennym urzędniku kolejowym. 
 Kobiety zabrały ze sobą do pociągu nieco mebli, sprzętów kuchennych, pamiątek rodzinnych, 
dokumentów, zdjęć i wyruszyły w długą drogę do Krakowa. Jednakże po miesięcznej, wyczerpującej po-
dróży odbywającej się podczas ostrej zimy, gdy pociąg zatrzymał się na stacji w Jarosławiu, postanowiły 
wysiąść i tutaj czekać na możliwość powrotu do siebie, do domu - bo nie wątpiły, że tak właśnie się stanie, 
gdy sytuacja się uspokoi.
 W Jarosławiu początkowo znalazły się w tymczasowym pomieszczeniu dla repatriantów w daw-
nej fabryce ciastek dr. Gurgula. Oprócz nich ulokowano tam także kilka innych rodzin. Później udało im 
się zdobyć przydział na mieszkanie usytuowane w Rynku. 
 Roman, Lesław i Jerzy Emmerichowie pokończyli w Jarosławiu szkoły średnie, wyjechali na 
studia. Roman po egzaminie magisterskim podjął pracę naukową na Akademii Górniczo - Hutniczej 
w Krakowie, uzyskując kolejne stopnie naukowe.   Podczas stanu wojennego wyjechał do RPA, gdzie 
przez wiele lat pracował w Instytucie Fizyki Jądrowej. Po przejściu na emeryturę zdecydował się powró-
cić do Polski - obecnie mieszka w Krakowie. Jerzy Emmerich także podjął pracę naukową dochodząc do 
stopnia profesora -  na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie przez trzy kadencje pełnił funkcję 
Prorektora. 
 Lesław Emmerich po ukończeniu nauki w Technikum Drogowo - Wodnym w Jarosławiu pozostał 
na miejscu, tutaj założył rodzinę i podjął pracę.

J.Emmerich (w środku) z koleżankami. Sambor 15 III 1936. Stanisław Emmerich - nauczyciel 
Seminarium Nauczycielskiego 
w Samborze.

Lesław i Roman Emmerich.
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Nauczyciele i uczniowie szkoły w Samborze. Pierwszy po lewej (siedzi) Stanisław Emmerich.

Legitymacja nauczycielska J. Emmerich.

Józefa Emmerich (z prawej) z synem Romanem. 
Sambor 27 II 1935.
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Gilewiczowie

 Henryka i Jan Gilewiczowie wraz z córkami Stefanią i Klementyną (po mężu Deneszewską) 
mieszkali w Jaworowie. Jan, który z wykształcenia był prawnikiem, pracował w Urzędzie Skarbowym, 
a jego żona, absolwentka miejscowego gimnazjum, zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywa-
niem córek: Klementyny i Stefanii.
 Stefania Gilewicz urodzona w  1910 roku w Jaworowie po zdaniu matury w 1930 roku w miej-
scowym gimnazjum, podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, które 
ukończyła w 1936 roku. 
 Od września 1936 roku do 1938 roku odbywała bezpłatną praktykę nauczycielską w V Państwo-
wym Liceum i Gimnazjum im. Hetmana St. Żółkiewskiego we Lwowie. Od stycznia do maja 1937 roku 
Stefania Gilewicz pracowała w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Krośnie, gdzie 
otrzymała zastępstwo za chorego nauczyciela. Od 1 września 1938 roku mogła cieszyć się stałą pracą 
w Prywatnym Gimnazjum i Liceum w Strzyżowie. Wybuch wojny spowodował, że ponownie znalazła się 
w rodzinnym Jaworowie. Tam przez cały okres okupacji była zaangażowana w tajne nauczanie. W okresie 
tzw. pierwszej okupacji sowieckiej pracowała jako urzędniczka w biurze. 
 Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Jaworowa pozostawała bezrobotna, angażując się w tajne 
komplety. W lipcu 1944 roku, gdy do miasta wkroczyli Sowieci, ponownie podjęła pracę biurową jako 
kierowniczka kancelarii. 
 29 września 1945 roku Gilewiczowie oraz Klementyna i Michał Deneszewscy opuścili  rodzinny 
Jaworów i znaleźli się w Jarosławiu. Jak wielu innych Kresowian wierzyli, że jest to stan przejściowy i będą 
mogli wrócić do siebie, do Jaworowa. Opuszczając Kresy, zabrali ze sobą jedynie kilka najpotrzebniej-
szych sprzętów oraz dokumenty. 
 W Jarosławiu jako pierwsza otrzymałą pracę Stefania, która od grudnia 1945 roku została za-
trudniona w Gimnazjum i Liceum Żeńskim. Zanim jej ojciec otrzymał posadę urzędnika w Urzędzie 
Miasta, to na niej spoczywał ciężar utrzymania rodziny. Poza językiem polskim Stefania uczyła także 
języka francuskiego, rosyjskiego i niemieckiego. Do chwili przejścia na emeryturę pracowała w Liceum 
Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Jarosławiu, ciesząc się uznaniem zarówno przełożonych, jak 
i młodzieży. Swój zawód, który był powołaniem,  traktowała jak posłannictwo, oddając mu się całkowicie.
Klementyna i Michał Deneszewscy opuścili w 1946 roku Jarosław i wyjechali do Wrocławia, gdzie Michał 
miał możliwość kontynuowania rozpoczętych jeszcze we Lwowie studiów prawniczych. Później osiedli 
na stałe w Kłodzku.
 Henryka, Jan i Stefania Gilewiczowie zmarli w Jarosławiu i tutaj spoczywają na Nowym Cmenta-
rzu.

Gnoińscy 

 Czteroosobowa rodzina Gnoińskich przybyła do Jarosławia ze Lwowa w grudniu 1945 roku. 
Do chwili zbombardowania przez Sowietów miasta i ich domu w 1944 roku mieszkali na ulicy Leona 
Sapiehy, a następnie przenieśli się na ulicę 29 listopada. Bronisław Gnoiński z zawodu był krawcem, pro-
wadził własny dość duży zakład krawiecki, w którym zatrudniał dodatkowych pracowników. Jego żona 
Stanisława nie pracowała zawodowo – zajmowała się domem i wychowaniem dzieci: córki Elżbiety i syna 
Ryszarda. Po wkroczeniu do miasta Sowietów Bronisław Gnoiński został uznany za burżuja – musiał 
zamknąć zakład, a sam ukrywał się, ratując się w ten sposób przed wywiezieniem na Syberię.
 Decyzję o wyjeździe rodzina Gnoińskich podjęła w wyniku ciągłego nagabywania przez Sowie-
tów, którzy grozili, że jeżeli nie zdecydują się na „repatriację”, będą musieli przyjąć obywatelstwo radziec-
kie i mogą zostać przesiedleni w głąb ZSRR. W tej sytuacji Bronisław i Stanisława Gnoińscy postanowili 
opuścić rodzinny Lwów. Tymczasem do ich mieszkania dokwaterowano czteroosobową rodzinę ukra-
ińską, zmuszając Gnoińskich do zamieszkania w jednym pokoju z możliwością korzystania z kuchni. 
Jak wspomina dzisiaj pani Elżbieta Presz (z domu Gnoińska): „to był półroczny koszmar, ciągłe nieporo-
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zumienia i niesnaski”. Wreszcie nastąpił dzień wyjazdu. Z czteropokojowego mieszkania nie wolno im 
było zabrać żadnych mebli – jedynie rzeczy osobiste, odzież i pamiątki rodzinne. W bydlęcym wagonie 
wyruszyli do nowej Polski. Początkowo planowano, że rodzina uda się do Poznania, jednak po trwającej 
tydzień podróży ze Lwowa, gdy pociąg zatrzymał się na stacji w Jarosławiu, postanowili wysiąść. Tutaj 
żyła bowiem matka Bronisława Gnoińskiego oraz część jego rodzeństwa. Najpierw zamieszkali na ulicy 
Racławickiej u rodziny, a po roku otrzymali przydział na własne mieszkanie na ulicy Kraszewskiego (bez 
wody, gazu, łazienki, z toaletą na ganku). Minęło wiele lat zanim w mieszkaniu stworzone zostały dobre 
warunki do życia – porównywalne do tych, jakie mieli we Lwowie.
 Ani Bronisław Gnoiński, ani jego żona nie zdecydowali się na wyjazd do Lwowa, bo jak mówili 
„pękło by im serce”. Ich córka Elżbieta była tam tylko jeden raz i również boleśnie przeżyła tę wizytę, de-
cydując, że więcej tam nie pojedzie. Jej brat Ryszard był we Lwowie kilka razy.

Gryckowie i Jarosława Stawiarska 
 

 Jarosława Stawiarska pochodziła z jarosławskiej rodziny Grycków. Jej rodzice, Aniela i Michał 
Grycko, po zawarciu związku małżeńskiego przez pewien czas mieszkali jeszcze w Jarosławiu, gdzie uro-
dziła się ich najstarsza córka - Jarosława. Wkrótce po jej narodzinach postanowili przenieść się do Lwo-
wa, gdzie znacznie łatwiej było nie tylko o pracę, ale także o dostęp do szkół dla dzieci. 
 Aniela Grycko w 1925 roku z wynikiem celującym zdała egzamin na położną w Szkole Położnych 
we Lwowie i otrzymała posadę w klinice lwowskiej u prof. Grucy. Michał Grycko, który z zawodu był 
krawcem i kuśnierzem, prowadził własny zakład krawiecki. We Lwowie na świat przyszły kolejne dzieci: 
Eugeniusz i Zofia. Rodzina początkowo mieszkała na Kleparowie, później przeniosła się na Lewandów-
kę, gdzie na ulicy Lotniczej w piętrowej kamienicy zajmowała mieszkanie na parterze. W sąsiedztwie 
mieszkało sporo rodzin żydowskich i ukraińskich, z którymi Gryckowie utrzymywali dobrosąsiedzkie 
stosunki. 
 Dzieci Anieli i Michała uczęszczały do Publicznej Szkoły Powszechnej Koedukacyjnej 
nr 52 mieszczącej się na ul. Miejskiej. Jak wspomina Zofia Grobelna - Orzeł (z d. Grycko): “vis a vis 
szkoły znajdował się kościół Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, w którym proboszczem był ks. Jan Po-
krywka(….), po przeciwnej stronie ulicy stał budynek Towarzystwa Szkoły Ludowej, w którym prowa-
dzone były zajęcia gimnastyczne, tam także odbywały się wspaniałe bale karnawałowe i uroczystości 
państwowe”.  Kościół został zburzony w latach 1942 - 43, pozostała po nim jedynie plebania.  Z tego 
okresu w pamięci dzieci zapisały się wspólne wypady do Zimnej Wody, gdzie latem można było kąpać się  
w tamtejszych stawach, a zimą jeździć na sankach i łyżwach. 
          Kiedy wybuchła II wojna światowa, rodzina Grycków zamieszkała na ulicy Ciasnej w mieszka-
niu pani Słobodzian, której syn, latem 1941 roku tuż przed wkroczeniem do miasta Niemców, został 
zamordowany przez NKWD w więzieniu na ul. Łąckiego. W rodzinnych zapiskach znajdują się wspo-
mnienia Zofii Grycko, która pisze w następujący sposób o tych dramatycznych wydarzeniach: “Pani 
Słobodzian prosiła moją siostrę (Jarosławę), żeby poszła z nią odszukać zwłoki jej syna. Znalazły go, 
a raczej jego korpus bez nóg. Więźniowie pomordowani zostali w bestialski sposób - połamane mieli ręce  
i nogi. Odór był niesamowity - bez mokrej chusteczki przy nosie nie sposób było przebywać na tym 
terenie. W piwnicach była zakrzepła ludzka krew. Niemcy zwerbowali Żydów, którzy szczątki ludzkie 
składali na koce, następnie wynosili je na samochody i wywozili na Cmentarz Janowski”. 
 Wśród ofiar NKWD był także mąż Jarosławy - Stanisław Stawiarski. Młodzi pobrali się w maju 
1941 roku, a wkrótce potem Stanisław został aresztowany. Ktoś doniósł do NKWD, że przed wojną był on 
zawodowym żołnierzem - służył w 40. Pułku Piechoty. W więzieniu Stanisław Stawiarski poddawany był 
brutalnemu śledztwu - ciężko pobity zmarł wkrótce po tym, jak odzyskał wolność po opuszczeniu miasta 
przez Sowietów.
 W listopadzie 1941 roku Aniela i Michał Gryckowie zdołali przywieźć do Jarosławia, do dziad-
ków, swoją młodszą córkę Zosię.   Sami, wraz ze starszymi dziećmi, pozostali we Lwowie. W tym czasie 
Jarosława Stawiarska pracowała jako konduktor tramwajowy. U schyłku wojny, gdy do miasta wkroczyli 
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Sowieci, do wojska powołany został Eugeniusz Grycko, który otrzymał przydział do 6. Brygady Artylerii 
Lekkiej i po krótkim przeszkoleniu wysłany został na front. Zginął 11 marca 1945 roku podczas walk 
o Wał Pomorski - jego mogiła znajduje się w Kamieniu Pomorskim. 
 Pod koniec 1945 roku Gryckowie wraz z córkami opuścili Lwów, decydując się na wyjazd do 
Gliwic, wraz z transportem wypędzonych mieszkańców miasta nad Pełtwią. Jarosława Stawiarska posta-
nowiła jednak nie jechać na Zachód, a zostać w Jarosławiu, gdzie żyli jeszcze jej dziadkowie. Tutaj po-
znała swego drugiego męża Bronisława Banowicza, z którym wspólnie przez wiele lat prowadziła zakład 
fryzjerski. 

Lwów - Lewandówka 1935 lub 1936 - półkolonia w szkole 
na ul. Miejskiej.

Rodzina Grycków - Lwów 1938. Eugeniusz, Zofia, Jarosława, 
Michał, Aniela.
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Gwozdkowie 

 Stanisław i Teresa Gwozdkowie z dwójką swoich dzieci: Józefem i Marią mieszkali we wsi 
Rawszczyzna w powiecie sokalskim od 1932 roku. Głównym źródłem ich utrzymania było rolnictwo. 
Kiedy zbliżał się początek wojny, Stanisław został zmobilizowany i skierowany do jednostki linio-
wej. Brał udział w kampanii wrześniowej, dostał się do niewoli, w której przebywał do końca wojny.  
 W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku pogrążoną we śnie rodzinę Gwozdków obudził łomot do 
drzwi. Sowieccy żołnierze wraz z miejscowym Ukraińcem po wejściu do domu nakazali szybko spako-
wać się i przygotować do podróży. Wraz z nimi w transporcie znaleźli się także inni członkowie rodziny: 
matka Stanisława Gwozdka, jego siostry z rodzinami - łącznie dwanaście osób. Pierwszy etap podróży 
prowadził do stacji kolejowej Iwanicze, gdzie wszystkich wepchnięto do wagonów towarowo - bydlęcych. 
Jak we wszystkich tego typu transportach, każdy wagon wyposażony był w piecyk (tzw. kozę), otwór 
w kącie służący za toaletę i prycze, na których ulokowali się zesłańcy.
 Potworny mróz oraz trudy podróży zaczęły zbierać śmiertelne żniwo. Pierwsza zmarła matka 
Stanisława Gwozdka - jej ciało pozostawiono przy torach, gdy pociąg się zatrzymał. Jak wspomina po 
latach pani Maria Gwozdek : pociąg pędził w głąb ZSRR, przez zakratowane okno widać było jedynie druty 
telefoniczne. Co kilka dni podawano nam wodę i czarny chleb. W wagonie było tak zimno, że ja z bratem 
cały czas siedzieliśmy pod pierzyną.
 Po trwającej kilka tygodni podróży transport dotarł do Archangielska.  Tam Gwozdkowie spędzi-
li dwa lata. Tam też zmarł sześcioletni wówczas Józio Gwozdek. Łącznie z całej rodziny na “nieludzkiej 
ziemi” zmarło aż osiem osób. 
 Z Archangielska rodzina trafiła do Kazachstanu, gdzie przebywała przez kolejne 4 lata. Tam życie 
było równie ciężkie jak na Syberii, jedynie klimat był znacznie łagodniejszy. Kiedy na mocy traktatu Si-
korski - Majski zaczęła się tworzyć armia polska w ZSRR, część członków rodziny Gwozdków trafiła do 
punktów rekrutacyjnych i wraz z żołnierzami Andersa opuściła terytorium ZSRR. Po wojnie nie zdecy-
dowali się powrócić do “nowej” Polski.
 W 1946 roku, po otrzymaniu specjalnej przepustki, Teresa Gwozdek z córką znalazły się trans-
porcie jadącym do ojczyzny. Kobiety dotarły do Przeworska, gdzie mieszkała siostra pani Teresy. Jak się 
okazało, w międzyczasie z niewoli powrócił już Stanisław Gwozdek, który w domu szwagierki czekał na 
powrót swoich najbliższych.
 Za mienie pozostawione w Rawszczyźnie Gwozdkowie otrzymali przydział na poukraińskie go-
spodarstwo rolne w Sośnicy koło Jarosławia. Gospodarowali na nim do chwili śmierci pana Stanisława. 
Później Teresa Gwozdek zamieszkała w Jarosławiu wraz z córką, która po ukończeniu nauki podjęła tutaj 
pracę.
 Nikt z rodziny nie zdecydował się nigdy na wyjazd do ZSRR i odwiedzenie miejsca, z którego 
zostali wywiezieni.

Lwów 1936 - mieszkańcy domu przy ul. Lotniczej - rodziny 
Moczura, Grycko, Zwizło, Defort, Stroka.

Jarosława Stawiarska 
z d. Grycko.
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Hlady’owie

 Apolinary Roman Hlady z zawodu był agronomem. Ukończył Krajową Niższą Szkołę Rolniczą 
w Horodence k/Stanisławowa. Dzięki posiadanym kwalifikacjom w 1921 roku otrzymał posadę zarządcy 
majątku hr. Potulickiej w Żmigrodzie koło Jasła. Tam poznał swoją przyszłą żonę Rozalię z domu Zboś, 
która we dworze zarządzała służbą. W 1923 roku w kościele św. Elżbiety we Lwowie Apolinary i  Rozalia 
zawarli związek małżeński, po czym udali się do Chołojowa w powiecie radziechowskim (woj. tarnopol-
skie), gdzie Apolinary Hlady objął obowiązki zarządcy majątku. Tam na świat przyszła ich pierwsza córka 
Zdzisława.
 Ze względu na zawód ojca rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania, przenosząc się do 
kolejnych miejsc i majątków, którymi administrował Apolinary Hlady. Jednakże jego marzeniem było 
odłożenie odpowiedniej sumy pieniędzy i nabycie na Podolu własnego majątku ziemskiego, w którym 
rodzina mogłaby osiąść już na stałe.
 W 1926 roku państwo Hlady mieszkali w miejscowości Pietniczany w woj. stanisławowskim, 
gdzie na świat przyszła ich druga córka - Elżbieta. Kolejnym miejscem zamieszkania było Uście Bisku-
pie, gdzie w 1931 roku urodziła się Bogumiła - trzecia z córek Apolinarego i Rozalii Hladych. Dwa lata 
później, mieszkając we wsi Kudryńce w woj. tarnopolskim, małżeństwo Hladych doczekało się czwartej 
córki - Krystyny.
 W Kudryńcach znajdowała się czteroklasowa szkoła powszechna, do której uczęszczały dwie naj-
starsze córki. Aby móc zapewnić dziewczynkom możliwość dalszej edukacji, w 1935 roku rodzina prze-
niosła się do Czortkowa, gdzie zamieszkała w wynajętym mieszkaniu na ulicy Kopyczynieckiej. W tym 
czasie Apolinary Hlady pracował w Polskim Monopolu Tytoniowym jako instruktor uprawy tytoniu, 
który ze względu na łagodny i sprzyjający klimat uprawiany był w tej części Podola.
 Spokojne i dostatnie życie rodziny skończyło się wraz z wybuchem wojny. Przepadły wszystkie 
oszczędności przechowywane w banku, które Apolinary Hlady zgromadził na zakup majątku ziemskiego.
 We wrześniu 1939 roku Czortków nie był sceną walk toczonych w trakcie wojny obronnej Polski, 
lecz w oczach dzieci - córek państwa Hladych - utrwalił się przygnębiający obraz tysięcy uciekinierów, 
którzy ciągnęli w kierunku granicy z Rumunią. Do pobliskiej wsi przeniosła się także rodzina Hladych, 
obawiając się skutków wysadzenia mostu na Serecie.
 W styczniu 1940 roku Czortków był świadkiem pierwszego antysowieckiego zrywu niepodległo-
ściowego - grupa konspiratorów (głównie harcerzy) próbowała odbić koszary, szpital i więzienie - uwol-
nić przetrzymywanych więźniów, następnie opanować dworzec kolejowy  i uciec do Rumunii. Powstanie 
czortkowskie zakończyło się klęską. Sowieci część schwytanych powstańców rozstrzelali, innych zesłali 
na Syberię.
 Po wybuchu wojny niemiecko - sowieckiej, tuż przed opuszczeniem miasta, funkcjonariusze 
NKWD nad brzegiem Seretu zamordowali grupę ojców dominikanów. Ciała pomordowanych widoczne 
były z okien domu, w którym mieszkała rodzina Hladych.  W tym samym czasie sowieci wymordowali 
kilkuset więźniów przetrzymywanych w budynku dawnych koszar austriackich.
 Po wkroczeniu do miasta oddziałów niemieckich rozpoczęła się eksterminacja ludności żydow-
skiej. Jak wspomina dzisiaj pani Krystyna Rzepa (z d. Hlady), pod oknami ich mieszkania biegła droga 
na cmentarz żydowski. Niemal każdego dnia na dwukołowych wózkach żydowscy więźniowie przewozili 
tamtędy ciała pomordowanych współbraci. Obraz ten na zawsze utrwalił się w pamięci dzieci, które były 
świadkami tych tragicznych wydarzeń.
 W Czortkowie powstało getto, w którym znalazły się setki żydowskich mieszkańców miasta - 
wśród nich była także bliska przyjaciółka Krystyny Hlady - Junia Ratner, córka profesora czortkowskiego 
gimnazjum, którego już wcześniej sowieci wywieźli na Syberię.
 Okupacja niemiecka szybko zaowocowała wywózkami ludności polskiej na przymusowe roboty 
do Niemiec. Często ukraińscy policjanci pomagali hitlerowcom w przygotowywaniu list osób przezna-
czonych do wywózki. Na jednej z nich znalazła się najstarsza córka Hladych - Zdzisława.  Została zabrana 
z domu i umieszczona w budynku gimnazjum, skąd następnego dnia miała trafić do transportu jadącego 
do Niemiec.  Przerażeni rodzice zdołali zebrać dość dużą sumę pieniędzy, za którą udało im się uwolnić 
córkę. Następnego dnia Apolinary Hlady z żoną podjęli trudną decyzję o rozstaniu z najstarszymi córka-



30

mi - dla ich własnego bezpieczeństwa zostały one wysłane do siostry ojca, która mieszkała w Rożniatowie 
pod Jarosławiem. Tam dziewczęta mogły czuć się w miarę bezpiecznie.
 Tymczasem w Czortkowie Polakom zaczęło zagrażać nowe niebezpieczeństwo - bandy UPA, któ-
re coraz śmielej poczynały sobie w podmiejskich miejscowościach. O wielkim szczęściu mógł mówić 
Apolinary Hlady, który, będąc wówczas zarządcą majątku w Szwajkowcach, został uprzedzony o napa-
dzie i zdołał w porę uciec do Czortkowa. Dwór i folwark w nocy zostały spalone przez banderowców.
 Obawiając się, że Ukraińcy mogą chcieć zabić Apolinarego i  jego rodzinę, po naradzie z żoną, 
postanowił on wyjechać wraz z najmłodszą córką do Rożniatowa do siostry i połączyć się ze starszymi 
córkami. Żona z córką Bogumiłą miała pozostać w Czortkowie i zająć się sprzedaniem części dobytku, 
by zdobyć środki na życie w nowym miejscu. Plany te zniweczyło nadejście frontu, który odciął Rozalii 
i Bogumile Hlady możliwość przedostania się na drugą stronę Sanu. Dopiero w październiku 1944 roku 
udało im się dołączyć do przebywających już w Rożniatowie bliskich. Ponieważ rodzina Hladych nie 
znajdowała się na listach repatriacyjnych, nie mogła skorzystać z żadnej formy pomocy, jaką organi-
zowano dla przesiedleńców. W mozole odbudowywali swój dobytek, starając się stworzyć jak najlepsze 
warunki do życia przede wszystkim dzieciom.
 Po krótkim pobycie w Rożniatowie małżeństwo Hladych wraz z córkami zamieszkało w Jarosła-
wiu na ul. Siemieńskiego na poddaszu drewnianego domu, który należał do siostry pana Apolinarego. 
W jednym pokoju z niewielką kuchnią rodzina zaczynała nowe życie. Opuszczając Czortków, nie udało 
im się zabrać w zasadzie niczego. Aby nie wzbudzać podejrzeń, opuścili dom jedynie z niewielkimi wali-
zeczkami, w których znalazło się nieco ubrań, dokumentów i pamiątek rodzinnych.
 Mieszkając w Jarosławiu Apolinary Hlady otrzymał posadę zootechnika w PGR   w Szówsku. 
Wprawdzie po jakimś czasie dostał też propozycję objęcia nadzoru nad majątkiem pozostawionym przez 
Niemców pod Kluczborkiem, lecz odmówił. Do końca swego życia mieszkał wraz z żoną w tym samym 
mieszkaniu na tzw. Kolonii Oficerskiej.
 Starsze córki, dzięki wstawiennictwu księdza Stączka, zostały przyjęte do Prywatnego Gimna-
zjum Sióstr Niepokalanek, gdzie zdały maturę. Zdzisława następnie ukończyła studia i osiedliła się we 
Wrocławiu. Przez pewien czas pracowała jako pedagog, później była pracownikiem kuratorium oświaty. 
Do dziś mieszka we Wrocławiu.
 Elżbieta Hlady rozpoczęła studia, lecz ich nie ukończyła. Przerwała naukę, wyszła za mąż, za-
mieszkała w Wieliczce. Po kilkunastu latach wróciła do Jarosławia.
 Bogumiła po zdaniu matury w Technikum Chemicznym podjęła pracę w Rzeszowie i tam za-
mieszkała. Zmarła w wieku 56 lat.
 Najmłodsza z córek - Krystyna po maturze rozpoczęła pracę w branży budowlanej. Ukończyła 
Technikum Budowlane, później zaocznie kontynuowała naukę na studiach z bibliotekoznawstwa, lecz do 
chwili przejścia na emeryturę związana była z budownictwem. Obecnie mieszka w Rzeszowie.

Jabłońscy

 Klementyna z Majewskich była najmłodszą z szóstki rodzeństwa. Urodziła się i wychowała we 
Lwowie w rodzinie urzędniczej. Jej ojciec Wojciech Majewski (Polak o rodowodzie tatarskim) był kie-
rownikiem Straży Akcyzy - Rogatka Zamarstynowska i Rogatka Wulecka. Po ukończeniu szkoły podsta-
wowej zdobyła zawód modystki i pracowała w nim do chwili zawarcia związku małżeńskiego z Piotrem 
Jabłońskim - urzędnikiem Miejskich Zakładów Wodociągowych we Lwowie.
 Będąc słabego zdrowia, po urodzeniu dwójki dzieci: Kazimiery i Alojzego nie pracowała zawodo-
wo - zajmowała się prowadzeniem domu i dziećmi. 
 Jabłońscy aż do chwili opuszczenia miasta w 1946 roku mieszkali w trzypokojowym mieszkaniu 
na ulicy Stryjskiej. 
 Córka Kazimiera w 1932 roku ukończyła I Państwowe Seminarium Nauczycielskie Żeńskie 
im. A. Asnyka we Lwowie. Pracowała we lwowskich szkołach - m.in. w szkole ludowej na Zniesieniu, 
szkole im. św. Kingi. Żądna wiedzy w każde wakacje wyjeżdżała na kursy doskonalące.  Nie założyła 
własnej rodziny - opiekowała się rodzicami oraz dziećmi brata Alojzego.
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 W styczniu 1946 roku, gdy Jabłońscy otrzymali nakaz opuszczenia swego mieszkania we Lwowie, 
zmarł Piotr Jabłoński. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim. Klementyna i Kazimiera przy 
pomocy krewnych spakowały do dwóch skrzyń odzież, książki, pościel, albumy z fotografiami, doku-
menty, pamiątki rodzinne. Zdołały także zabrać dywany i nieco mebli. Ich mienie koleją i konnym wo-
zem zostało przetransportowane do Jarosławia, gdzie przebywał już Alojzy Jabłoński ze swoją rodziną. 
Klementyna i Kazimiera zamieszkały na piętrze  tego samego domu. Na dłuższą podróż nie pozwalał zły 
stan zdrowia pani Klementyny. Poza tym odległość dzieląca Jarosław od Lwowa dawała nadzieję na szyb-
ki powrót do swego rodzinnego, ukochanego miasta.
 Wkrótce po przyjeździe do miasta nad Sanem zmarła pani Klementyna - w ten sposób w ciągu 
niespełna ośmiu miesięcy Kazimiera i Alojzy Jabłońscy pochowali obydwoje rodziców.
 W Jarosławiu Kazimiera Jabłońska rzuciła się w wir pracy. Objęła posadę nauczycielki w szkole 
prowadzonej przez siostry niepokalanki, a po roku (w 1947 r.) podjęła się tworzenia nowej szkoły - Pań-
stwowego Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli. Na jej potrzeby wybrała budynek obok cerkwi, 
który należało wyremontować i wyposażyć. Równocześnie na ul. 3 Maja zaczęła Kazimiera tworzyć in-
ternat dla dziewcząt pobierających naukę w Seminarium.  
 Po kilku latach pracy w Jarosławiu zdecydowała się wyjechać do Krosna, gdzie pracowała 
w tamtejszym Liceum. Później trafiła do Brzozowa, a ostatecznie osiadła w Krakowie, gdzie podjęła pracę 
w Szkole Powszechnej na ul. Św. Marka. Każde święta spędzała jednak w Jarosławiu wraz z rodziną brata. 
Zmarła w Krakowie w 1990 roku.
 Tymczasem Alojzy Jabłoński po zdobyciu we Lwowie zawodu geodety podejmował pracę w róż-
nych miastach przedwojennej Polski - m.in. w Brześciu, Kielcach, Lwowie i Ludwikówce k/Doliny. Zawarł 
związek małżeński z Marią Joanną Korzelską, urodzoną w Olesku k/Lwowa, absolwentką Państwowego 
Seminarium Nauczycielek Rzemiosł im. Julii Rudzkiej w Warszawie. Młode małżeństwo zamieszkało we 
Lwowie. Tam na świat przyszły ich dzieci - córka Alicja Maria oraz syn Zbigniew Władysław. 
 Po zajęciu Lwowa przez Sowietów Maria Jabłońska żyła w ciągłym strachu, obawiając się wywóz-
ki na Syberię. Wiedziała, że taki los może ją spotkać ze względu na osobę jej brata i opiekuna, osadnika 
wojskowego - kapitana Karola Korzelskiego. 
 Podczas okupacji niemieckiej małżeństwo Jabłońskich przeniosło się do Ludwikówki k/Doliny, 
gdzie Alojzy został buchalterem w Nadleśnictwie Ludwikówka.
To z Ludwikówki Jabłońscy uciekli do Jarosławia w 1944 roku po tym, jak zostali ostrzeżeni o grożącym 
im napadzie banderowców. Zapakowali do tobołków nieco odzieży, pościel, 7 pierwszych tomów “Ency-
klopedii Powszechnej”, Bajki Andersena, modlitewnik, ryngraf Matki Boskiej Częstochowskiej, przybory 
kreślarskie, dwa garnuszki, patelnię, sztućce, a także przybory do golenia i gitarę. Tak wyekwipowani 
dotarli wiosną lub latem 1944 roku do mieszkającego w Jarosławiu brata pani Marii - Władysława Korzel-
skiego, gdzie spotkali się z rodziną Matwijowskich przybyłą wcześniej z Łucka. 
 Przed zimą 1944 roku Alojzy i Maria Jabłońscy zostali zakwaterowani w niewielkim mieszkanku 
na ul. Kraszewskiego, z którego wyprowadzili się do leżącego po drugiej stronie ulicy domu z ogródkiem, 
gdzie wynajęli pokój z kuchnią. Spędzili tam kolejnych 20 lat, dając przez pewien czas schronienie rodzi-
nie siostry pani Marii (Matwijowskim).
 Z początkiem lat 70. przeprowadzili się do mieszkania spółdzielczego na oś. Kopernika. 
 Alojzy Jabłoński w Jarosławiu pracował jako geodeta w Urzędzie Ziemskim, później przenie-
siony został do Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszo-
wie (codziennie dojeżdżał do pracy). Jego żona początkowo pracowała w Państwowym Seminarium dla 
Wychowawczyń Przedszkoli prowadzonym przez szwagierkę Kazimierę Jabłońską, a później prowadziła 
wypożyczalnię sprzętu domowego PSS Społem. 
 Lwów i Kresy musieli opuścić także inni krewni Jabłońskich, którzy osiedlili się na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych - we Wrocławiu, Głubczycach (Korzelscy z Oleska), Gdańsku - Oliwie (Jabłońscy z Bole-
chowa k/Doliny).
 W latach 90. Alicja, na zaproszenie kuzynki Ireny z Korzelskich, odwiedziła Lwów oraz mogła 
pomodlić się przy grobie babci w ich rodzinnym Olesku, podczas gdy Zbigniew (taternik) wiedziony 
wspomnieniem lat dziecięcych wielokrotnie wędrował górskimi pasmami otaczającymi Ludwikówkę 
k/Doliny.
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Piotr i Klementyna (z Majewskich) Jabłońścy z dziećmi - Kazią i Alojzym. 
Lwów 1927 r.

Państwowe Seminarium dla Wychowania Przedszkolnego 
w Jarosławiu - 1949 r.

Nauczycielki kursantki z ks. biskupem 
Eugeniuszem Baziakiem. W białym 
płaszczu Kazimiera Jabłońska.

Legitymacja nauczycielska Kazimiery Jabłońskiej.

Kazimiera Jabłońska z bratową Marią. 
Brześć nad Bugiem - listopad 1936 r.

Alojzy Jabłoński - potwierdzenie 
obywatelstwa polskiego.

Ala Jabłońska w Parku Stryjskim we Lwowie. 
12 VIII 1939 r.
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Janczewscy 

 Stefania i Krystyna Janczewskie przyjechały do Jarosławia z Wilna. W zasadzie można by stwier-
dzić, że powróciły do Jarosławia, gdyż stąd wywodziła się rodzina Stefanii - z domu Nowak. Po ukończe-
niu szkoły powszechnej oraz średniej w Jarosławiu Stefania Nowakówna kontynuowała naukę w Semi-
narium Nauczycielskim. W październiku 1928 roku otrzymała skierowanie do pracy w Chocieńczycach 
w powiecie wileńskim jako nauczycielka tymczasowa. Tam właśnie poznała swojego przyszłego męża - 
Jana Janczewskiego, wówczas absolwenta Wydziału Prawa i Nauk Społecznych na Uniwersytecie im. Ste-
fana Batorego w Wilnie. 6 maja 1936 roku w Kościeniewiczach Stefania i Jan zawarli związek małżeński. 
Jan był nie tylko uzdolnionym młodym prawnikiem, ale także muzykiem - równolegle ze studiami praw-
niczymi pobierał naukę w Konserwatorium Muzycznym w Wilnie. 28 września 1937 roku Janczewskim 
urodziła się córka, która na chrzcie otrzymała imiona Krystyna Ewa. W tym czasie rodzina mieszkała 
w Wilnie na ulicy Kalwaryjskiej wspólnie z matką i siostrą Jana Janczewskiego. 
 Tragicznie piętno na dziejach rodziny Janczewskich odcisnęła wojna. Tuż po wkroczeniu wojsk 
sowieckich Stefania straciła posadę nauczycielki. Aby zapewnić sobie i córce byt, podjęła pracę w szpita-
lu, a dodatkowo zajmowała się rozprowadzaniem sacharyny.
 2 października 1939 roku został aresztowany przez NKWD Jan Janczewski, co dla rodziny było 
wielkim ciosem. Mimo podejmowania licznych prób dowiedzenia się o losach aresztowanego, jego los 
pozostał nieznany. Jak przypuszcza córka Krystyna, stał się on ofiarą dobrze przygotowanej akcji wy-
mierzonej przeciwko polskiej inteligencji, a szczególnie funkcjonariuszy służby sądowniczej i policyjnej 
(przed wybuchem wojny Jan Janczewski był sędzią Sądu Grodzkiego w Opsie koło Wilna). Dopiero w la-
tach dziewięćdziesiątych XX wieku udało się dotrzeć do dokumentów, które wskazują, że Jan Janczewski 
został zamordowany wraz z innymi Polakami w Kuropatach pod Mińskiem. Niestety do dnia dzisiejszego 
nie można tego stwierdzić jednoznacznie, gdyż władze Białorusi nie wyrażają zgody na udostępnienie 
zawartości swoich archiwów.
 Tymczasem Wilno przechodziło z rąk do rąk - po okupacji sowieckiej do miasta wkroczyli Niem-
cy, a potem ponownie Rosjanie. Pod koniec wojny Stefania Janczewska powróciła do zawodu nauczyciel-
skiego. Początkowo uczyła w Łocewiczach, a następnie od 1 września 1944 roku w szkole podstawowej 
w Windżunach. Kiedy zakończyła się wojna i powstało państwo polskie w zupełnie nowych granicach, 
rodzina Janczewskich poczuła się w Wilnie obcokrajowcami. Wówczas zapadła decyzja o opuszczeniu 
miasta w ramach tzw. “repatriacji”. 
 8 lutego 1945 roku, po otrzymaniu karty ewakuacyjnej, Stefania Janczewska wraz z córką Kry-
styną, teściową Jadwigą oraz szwagierką Łucją wyruszyły bydlęcym wagonem w kierunku nowego życia.  
Po trwającej około dwóch tygodni podróży dotarły do Torunia, skąd Stefania z dzieckiem postanowiła 
udać się do Jarosławia, gdzie żyła jej rodzina. Początkowo zamieszkały w rodzinnym domu Stefanii wraz 
z jej matką Anną Nowak.  
 Dzięki posiadanemu wykształceniu pedagogicznemu Stefania Janczewska otrzymała posadę na-
uczycielki w szkole powszechnej w Chorzowie koło Pruchnika, a następnie  w Jarosławiu w Szkole Pod-
stawowej nr 2.  Wkrótce udało się także dostać przydział na nowe - własne mieszkanie na ulicy Chopina 
w Jarosławiu.
 Krystyna Janczewska po ukończeniu nauki w szkole średniej w Jarosławiu podjęła studia na Uni-
wersytecie Warszawskim na kierunku geografia. Po ich ukończeniu i założeniu własnej rodziny wyjecha-
ła do Szczecina, gdzie mieszka do dzisiaj.
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Uczniowie klasy VII oraz grono pedagogiczne. Stefania Nowakówna pierwsza z lewej. 
Chocieńczyce, 6 VI 1932.

Stefania Janczewska. Wilno - Zwierzyniec 1 IX 1935. Stefania Janczewska z córeczką Krysią. Wilno 1938.

Stefania i  Jan Janczewscy w mieszkaniu na 
ul. Kalwaryjskiej w Wilnie.

Jan Janczewski - sędzia Sądu 
Grodzkiego w Opsie. 12 VII 1939.

Akademickie Koło Muzyczne Uniwersytetu Stefana Batorego. 
W środku z nutami na kolanach siedzi Jan Janczewski. 8 XII 1930.
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Jarosiewicz Kazimierz 

 Kazimierz urodził się w 1916 roku w Demni Lachowickiej koło Żurawna w wielodzietnej ro-
dzinie Marii i Bazylego Jarosiewiczów. Był najmłodszym z dziewięciorga dzieci. Los nie okazał się dla 
niego zbyt łaskawy -  w wieku czterech lat stracił oboje rodziców, którzy zmarli podczas epidemii tyfusu. 
Mały Kazik trafił pod opiekę starszego rodzeństwa, jednakże, kiedy miał 7 lat, został ulokowany w domu 
dziecka w Żurawnie. Tam ukończył szkołę podstawową, a dzięki bardzo dobrym wynikom w nauce został 
wytypowany do kontynuowania nauki w gimnazjum w Jarosławiu. Podczas pobytu w sierocińcu Kazi-
mierz Jarosiewicz nawiązał serdeczne relacje z prefektem placówki - księdzem Antonim Zamazalem. 
Przez wiele kolejnych lat panowie utrzymywali ze sobą kontakt, wymieniali korespondencję. 
 Pobierając naukę w jarosławskim gimnazjum, Kazimierz mieszkał na stancji u dr. Alberta, a do-
rabiał sobie udzielaniem korepetycji.
 Kiedy ukończył gimnazjum, trafił do nowo utworzonej Szkoły Podchorążych Artylerii Prze-
ciwlotniczej w Trauguttowie koło Brześcia (placówka ta powstała w 1937 roku), gdzie miał spę-
dzić najbliższe trzy lata. Wybuch wojny sprawił, że Kazimierz Jarosiewicz został ewakuowany  
z Trauguttowa i zaczął ukrywać się (głównie w okolicach Lubaczowa i Krowicy Hołodyńskiej).
 W 1943 roku poślubił pochodzącą z Parchacza Marię Markiewicz. Młodzi zamieszkali w Jarosła-
wiu na ul. Raszyńskiej. 
 Tymczasem w okolicach rodzinnej  Demni Lachowickiej zaczęły nasilać się mordy dokonywane 
przez banderowców - jedną z ofiar został najstarszy brat Kazimierza - Jan, zamordowany na oczach swego 
dwunastoletniego syna Stanisława.
 W obliczu grożącego niebezpieczeństwa na tę stronę Sanu przybyła także siostra Anna, która 
przez pewien czas mieszkała w Krośnie, a następnie we Wrocławiu.
 Dwoje z rodzeństwa: Michała (ur. w 1906 r.) i Marię wywieziono w trakcie wojny na przymusowe 
roboty do Niemiec. Michał nie powrócił już nigdy do Polski. Zamieszkał w USA i dopiero w 1984 roku 
udało mu się odnaleźć w Polsce młodszego brata - Kazimierza.
 Po zakończeniu działań wojennych w granicach ZSRR pozostali brat Mikołaj i siostra Rozalia 
z rodzinami oraz wyżej wspomniany bratanek Stanisław. Rodzina utrzymywała ze sobą stały kontakt, 
odwiedzając się wzajemnie.

Kazimierz Jarosiewicz w Zakopanem - lipiec 1937.

Kazimierz Jarosiewicz (w mundurze)  
z kolegą - lato 1939.
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Jaskułowie 

 Sześcioosobowa rodzina Jaskułów mieszkała we wsi Obydów w powiecie kamioneckim. Jan 
i Józefa prowadzili gospodarstwo rolne, które zapewniało byt rodzinie. Posiadali czwórkę dzieci: Rozalię, 
Stanisławę, Feliksa i Helenę.
 W 1942 roku Rozalia, jako dwudziestoletnia dziewczyna, wyszła za mąż za Józefa Karsta i wyje-
chała do rodzinnej wsi męża leżącej na Wołyniu. W czerwcu 1943 roku banda UPA napadła na tę wioskę 
mordując jej mieszkańców - wśród nich znalazła się także cała rodzina Karstów, a także młodsza siostra 
Rozalii - Stanisława, która akurat przebywała tam gościnnie. Wieś i pomordowani Polacy zostali spaleni 
przez banderowców. Jaskułowie nie odnaleźli ciał pomordowanych członków swojej rodziny. 
 Wobec nasilających się napadów ukraińskich band na polskie wsie także mieszkańcy Obydo-
wa nie czuli się bezpiecznie. Kilka rodzin, w tym Jaskułowie, wystąpiło do władz niemieckich z prośbą 
o wydanie specjalnej przepustki, która pozwalała im na wyjazd do Polski centralnej. 1 maja 1944 roku 
rodzina Jaskułów otrzymała stosowny dokument. Na stacji kolejowej w Kamionce Strumiłowej podsta-
wiony został specjalny skład, którym uciekający z tarnopolszczyzny Polacy mieli udać się na Zachód. Do 
przydzielonego im wagonu Jaskułowie załadowali dwa konie, krowę, sprzęt domowy, pościel i żywność. 
Pierwszym etapem ich podróży był Lwów, gdzie, oczekując na stacji kolejowej na dalszą podróż, przeżyli 
bombardowanie przez samoloty sowieckie. Na szczęście nikt w nim nie ucierpiał. Po naprawieniu torów 
pociąg ruszył w dalszą drogę, docierając do Żurawicy. Jaskułowie jako miejsce docelowej podróży mieli 
wskazany Łańcut. Zatrzymali się jednak we wsi Czarna, gdzie spędzili prawie rok. Wprawdzie pod koniec 
czerwca 1944 roku rozeszła się wiadomość, że można wracać do siebie, do Obydowa, ale bardzo szybko 
Rosjanie uświadomili chcących wyruszyć w drogę do domu Polaków, że nie będzie to możliwe.
 W 1945 roku rozpoczęło się wysiedlanie za wschodnią granicę Ukraińców mieszkających dotych-
czas w Polsce. Dzięki temu rodzina Jaskułów otrzymała przydział na poukraiński dom oraz  gospodar-
stwo rolne na tzw. Przedmieściu Dolnoleżajskim w Jarosławiu na ulicy Dolnoleżajskiej.
 Feliks Jaskuła po ukończeniu szkoły powszechnej oraz zdaniu matury w szkole rolniczej otrzy-
mał wezwanie do wojska. Po odbyciu służby wojskowej w latach 1950 - 52 powrócił do Jarosławia, gdzie 
otrzymał pracę instruktora rachunkowości w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wydziale Rol-
nictwa i Leśnictwa. Później pracował jako księgowy m.in. w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów 
Rolnych w Przemyślu.
 W 1957 roku poślubił Stanisławę Panasiuk, której rodzina także przybyła do Jarosławia z woj. 
tarnopolskiego.

Kazimierz Jarosiewicz - wśród wychowanków sierocińca w Żurawnie - 1923 lub 1924 rok. Kazimierz Jarosiewicz (w mundurze) - 
lato 1939.
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Jurkiewiczowie 

 Stanisław Jurkiewicz pracował jako kolejarz w Drohobyczu. Przed wojną został oddelegowany 
do leżących w pobliżu Sambora Biskowic,  gdzie objął obowiązki naczelnika stacji.  Jego żona Fryderyka 
(z d. Werner) zatrudniona była jako kasjerka na dworcu głównym  w Drohobyczu. Jurkiewiczowie po-
siadali trzech synów: Zbigniewa, Jerzego i Artura - chłopcy uczęszczali do szkoły powszechnej w Dro-
hobyczu.
 W 1940 roku, podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych,   Stanisław Jurkiewicz 
zmarł - dla rodziny był to prawdziwy wstrząs. Wdowa wraz z trójką synów musiała opuścić służbowe 
mieszkanie w Drohobyczu i szukać nowego miejsca zamieszkania. Z pomocą przyszła rodzina. W Sam-
borze mieszkała siostra pani Jurkiewiczowej - Karolina Chylińska. To właśnie ona zaproponowała, by 
Jurkiewiczowie zamieszkali w jej trzypokojowym mieszkaniu. 
 U schyłku wojny, gdy nowe sowieckie władze nakłaniały Polaków mieszkających na ziemiach za-
garniętych przez ZSRR do opuszczenia swych domów i wyjazdu do “nowej” Polski, Jurkiewiczowie wraz 
z innymi krewnymi postanowili przenieść się do Jarosławia, gdzie mieszkała jedna z sióstr zmarłego Sta-
nisława Jurkiewicza. Opuszczając Sambor, wysiedleńcy mogli wziąć jedynie nieco jedzenia, trochę rzeczy 
osobistego użytku oraz dokumenty. Po tygodniowej podróży bydlęcym wagonem pani Fryderyka wraz 
z dziećmi dotarła do Jarosławia, gdzie transport przez kilka dni stał na bocznicy kolejowej. Wysiedleńców 
tymczasowo ulokowano w budynkach dawnych koszarów wojskowych na ul. 3 Maja. Dopiero po dwóch 
latach udało się pani Fryderyce zdobyć przydział na jeden pokój w mieszkaniu na ul. Kraszewskiego. Tam 
Jurkiewiczowie mieszkali do 1956 roku. 
 Najstarszy syn Zbigniew otrzymał powołanie do wojska -po zakończeniu wojny obrał karierę 
wojskową. Dosłużył się stopnia podpułkownika. Zmarł w Warszawie w 1979 roku. Młodszy Jerzy po 
ukończeniu szkoły powszechnej i Technikum Budowlanego w Jarosławiu podjął pracę w Rzeszowie. Naj-
młodszy - Artur zdobył zawód geodety i aż do emerytury pracował w biurach geodezyjnych w Rzeszowie, 
Przemyślu i Jarosławiu

Kaliciakowie 

 Rodzina Kaliciaków mieszkała we wsi Henrykówka w powiecie gródeckim. Maria (primo voto 
Urban) i Józef Kaliciakowie utrzymywali się głównie z rolnictwa.  W czasie I wojny światowej Józef Kali-
ciak służył w Legionach Piłsudskiego, a później w Armii gen. Hallera. Niewątpliwie był to jeden z powo-
dów, by rodzina Kaliciaków znalazła się na listach proskrypcyjnych władzy sowieckiej. 
 10 lutego 1940 roku do ich domu wtargnęli żołnierze NKWD nakazując rodzinie szybko spako-
wać się i przygotować do długiej podróży.  Udało im się zabrać zapas żywności na drogę oraz ciepłe ubra-
nia - głównie dla dzieci: Teresy, Józefa i Antoniego. Wraz z nimi w transporcie znalazły się także Aniela 
Głogiewicz (z d. Urban) i Joanna Urban - córki  Marii z pierwszego małżeństwa.
 W czasie trwającej ponad sześć tygodni podróży na Syberię Aniela Głogiewicz urodziła swoje 
pierwsze dziecko - synka, który szczęśliwie przeżył koszmar transportu i życia w syberyjskiej tajdze. 
Ze stacji Syktywar, gdzie zatrzymał się pociąg, saniami przetransportowano Kaliciaków do miejscowości 
Maksykówka. Tam znajdowały się drewniane baraki, kuchnia i budynki NKWD. W obozie przebywali 
już dawni zesłańcy z ZSRR - Rosjanie i Ukraińcy. 
 Maria i Józef Kaliciakowie zostali przydzieleni do brygady pracującej przy wyrębie tajgi. Po cięż-
kim dniu pracy otrzymywali po 40 dkg chleba, miskę zupy i zapłatę w rublach.  Jak wspomina dzisiaj 
Józef Kaliciak - obowiązywała tam zasada: “kto nie pracuje, ten nie je”. 
 Gdy rodzice pracowali w lesie, dzieci uczęszczały do miejscowej szkoły, która składała się z czte-
rech klas. Zajęcia prowadziła młoda, niespełna osiemnastoletnia Rosjanka. Czytać i pisać w języku pol-
skim dzieci nauczyły się z książeczki do nabożeństwa, którą Maria Kaliciak zabrała ze sobą, podobnie jak 
obrazy Matki Boskiej i Pana Jezusa.
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 Rodzinie często dokuczał głód, wszechobecne wszy i pluskwy,   a przede wszystkim ogromne 
mrozy - temperatura zimą spadała do minus 49 stopni. W taką mroźną zimową noc Józef Kaliciak udał 
się pieszo do miasta Syktywar, by zdobyć chleb dla swoich dzieci. Po wielu godzinach spędzonych na 
mrozie rozchorował się i po dwóch tygodniach zmarł (styczeń 1942 roku).  Maria wraz z dziećmi spędziła 
na Syberii kolejne 4 lata - do 1946 roku. W maju tegoż roku Kaliciakowie otrzymali specjalną przepustkę 
(wydaną przez Polsko - Radziecką Komisję Mieszaną ds. Ewakuacji osób narodowości polskiej i żydow-
skiej), na podstawie której mogli wrócić do Polski. Pociągiem bydlęcym jadącym przez Moskwę, Kijów, 
Lwów, Łódź dotarli do Legnicy. Tam zaproponowano im gospodarstwo rolne w okolicach Kędzierzyna, 
lecz Maria Kaliciakowa odmówiła. W Jarosławiu mieszkał jej brat - Franciszek Jaszczur i do niego zwró-
ciła się z prośbą o przyjęcie pod swój dach. Po otrzymaniu zgody ruszyli do Jarosławia. Jedynie Aniela 
Głogiewicz z mężem i dziećmi zdecydowali się osiąść w miejscowości Nowa Cerekwia na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych.
 Z Henrykówki na Syberię Sowieci wywieźli 186 osób, większość z tych, którzy przeżyli i wrócili 
do Polski, osiedliła się w okolicach Prudnika i Kędzierzyna Koźla. Henrykówka zaś została zrównana 
z ziemią przez ukraińskich nacjonalistów. Dzisiaj nie ma śladu po tej miejscowości.

Przepustka umożliwiająca opuszczenie ZSRR.

Na Syberii - Maria Kaliciak z dziećmi.
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Klinarowiczowie 

 Rodzina Klinarowiczów mieszkała w Czortkowie w woj. tarnopolskim. Na ulicy Żytków, w dziel-
nicy Stary Czortków zajmowała nowo wybudowany dom, w którym do chwili wybuchu wojny udało im 
się wykończyć trzy pokoje, a dwa kolejne znajdowały się na niewykończonym jeszcze poddaszu. Głów-
nym źródłem utrzymania rodziny było duże gospodarstwo rolne, które Józefa Klinarowicz odziedziczyła 
po swojej matce Filipinie Jabłeckiej herbu Kościesza. 
 Na czas żniw zatrudniano pracowników sezonowych - głównie Ukraińców z pobliskiej wsi Roso-
chacz.  Władysław Klinarowicz z zawodu był cieślą.  
 W trakcie wojny, aby uniknąć wcielenia do wojska, postanowił zgłosić się do miejscowej placówki 
obrony przeciwlotniczej. W 1943 roku, gdy na wielką skalę odbywały się mordy na Polakach dokonywane 
przez ukraińskich nacjonalistów, Klinarowiczowie zdecydowali się opuścić swój dom na przedmieściu, 
w którym nie czuli się bezpiecznie i wynająć mieszkanie w centrum miasta na ul. Grunziewicza. 
W ciągu dnia Józefa i Władysław Klinarowiczowie przebywali w swoim domu na na ul. Żytków, by doglą-
dać dobytku - gospodarstwa i zwierząt hodowlanych, które posiadali. Córki: Klementyna i Jadwiga prze-
bywały tylko w wynajętym mieszkaniu w centrum Czortkowa.  Kiedy przez okolice przetaczał się front, 
wycofujący się żołnierze niemieccy wystrzelali bydło należące do Klinarowiczów, a miejscowi Ukraińcy 
rozgrabili resztę dobytku. 
 W październiku 1945 roku, gdy rodzinie groziła wywózka na Syberię za zaległe obowiązkowe 
dostawy produktów rolnych,  Władysław Klinarowicz podjął decyzję o opuszczeniu rodzinnych stron 
i wyjeździe na tzw. Ziemie Odzyskane. Rodzina znalazła się w transporcie, który kierowany był do Zabrza 
- Mikulczyc. Jednak dzięki przekupieniu kolejarzy udało się Klinarowiczom wysiąść na stacji w Jarosła-
wiu. Jak dzisiaj wspomina Klementyna Klinarowicz “była to decyzja impulsywna, nieprzemyślana i nie 
zaplanowana”. Władysław liczył na to, że z Jarosławia będzie im łatwiej wrócić do rodzinnego Czortkowa, 
gdy skończy się okres wojennej zawieruchy. Opuszczając dom rodzinny, Klinarowiczowie nie zabrali 
w zasadzie niczego - uprzedzeni przez zaprzyjaźnionych Ukraińców uciekli, ratując jedynie to, co najcen-
niejsze - życie. 
 W Jarosławiu Władysław Klinarowicz pracował dorywczo, a po jakimś czasie otrzymał pracę 
w Lubaczowie w Wojskowym Przedsiębiorstwie Budowlanym. 
 Rodzinne strony odwiedziła wiele lat po wojnie Klementyna Klinarowicz.

Kluz Franciszek 

 Franciszek Kluz urodził się w 1927 roku  i do szesnastego roku życia mieszkał w Sąsiadowicach 
- wsi leżącej w powiecie samborskim. Tam ukończył 7- klasową szkołę podstawową i rozpoczął naukę 
w szkole ogrodniczej. W 1943 roku zgłosił się jako ochotnik na roboty przymusowe do Niemiec, ratując 
w ten sposób swoją siostrę Marię. W Niemczech przebywały już wywiezione wcześniej starsze siostry 
Genowefa i Anna. 
 Gdy wojna dobiegła końca, Franciszek Kluz ruszył w podróż powrotną do swych rodzinnych 
Sąsiadowic. Niestety dotarł tylko do Przemyśla, gdzie został poinformowany, że po zmianie granic jego 
rodzinna wieś znajduje się teraz w granicach ZSRR, a jej mieszkańcy zostali wysiedleni. W tej sytuacji 
zdecydował się wyruszyć na Śląsk, by podjąć pracę w jednej z tamtejszych kopalń. Tam został okradzio-
ny zarówno z dokumentów, jak i resztek dobytku, który przy sobie posiadał. Po roku dowiedział się, że 
w leżących w pobliżu granicy polsko - sowieckiej Cząstkowicach zamieszkał jego przyrodni brat. Szybko 
podjął decyzję o wyjeździe do niego. Już na miejscu został poinformowany, że reszta rodziny Franciszka 
Kluza - matka oraz siostry zostały wywiezione do Kilianowa koło Wrocławia. On sam postanowił jednak 
zostać w Cząstkowicach, gdzie w 1948 roku ożenił się i wraz z żoną prowadził niewielkie gospodarstwo 
rolne. W 1950 roku urodziła się jego jedyna córka Aniela. 
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Kłaczyńscy 

 Maria i Mieczysław Kłaczyńscy przybyli do Jarosławia w 1950 roku z Sędziszowa, gdzie znaleźli 
się tuż po zakończeniu II wojny światowej. Urodzony w 1905 roku we Lwowie Mieczysław Kłaczyński 
ukończył I Gimnazjum Matematyczno - Przyrodnicze im. M. Kopernika we Lwowie i po złożeniu eg-
zaminu dojrzałości rozpoczął studia na Politechnice Lwowskiej na wydziale chemicznym. W 1929 roku 
poślubił Marię Gabrielę Doleczek urodzoną w 1907 roku w Zuchorzycach (pow. lwowski), absolwentkę 
Seminarium Nauczycielskiego w Żółkwi.
 Po trzech latach studiów Mieczysław Kłaczyński, ze względu na ciężką sytuację materialną, prze-
rwał naukę i objął posadę w Urzędzie Skarbowym w Kamionce Strumiłowej, gdzie pracował do chwili 
wybuchu wojny. W tym czasie jego żona zatrudniona była jako nauczycielka m.in. w Przemyślu, Sarnów-
ce, Brzyszczu, Błyszczywodach  i Tołmaczu (była to ostatnia posada przed wybuchem wojny). W Tołma-
czu (pow. żółkiewski) małżeństwo Kłaczyńskich także mieszkało.
 W okresie od 1 listopada 1939 r. do 31 sierpnia 1941 roku Mieczysław Kłaczyński pracował 
jako nauczyciel w Niepełnośredniej Szkole w Kamionce Strumiłowej, a żona Maria kontynuowała pracę 
w Szkole Podstawowej w Tołmaczu.
 10 maja 1944 roku małżeństwo Mieczysława i Marii Kłaczyńskich zostało ewakuowane na za-
chodnie tereny Polski - do Sędziszowa, gdzie od 1 września 1945 roku Mieczysław Kłaczyński rozpoczął 
pracę jako nauczyciel etatowy w Państwowym Gimnazjum i Liceum w Dębicy z delegacją w Sędziszo-
wie. Maria Kłaczyńska w tym czasie pracowała w Szkole Powszechnej w Górze Ropczyckiej. Na sku-
tek zmian organizacyjnych Mieczysław Kłaczyński został przeniesiony z dniem 1 września 1950 roku 
do Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu. Jego żona otrzymała posadę w Szkole Podstawowej nr 1  
w Jarosławiu. Wraz z nimi przybyła także matka Mieczysława - Leonarda Kłaczyńska.

Mieczysław Kłaczyński.
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Koss Wiesława 
 

 Do Jarosławia pani Wiesława Koss przybyła ze Lwowa w październiku 1945 roku wraz ze swy-
mi przybranymi rodzicami – Antoniną i Bronisławem Rutkowskimi. Jej rodzice Zofia (z Podwińskich) 
i Władysław Kossowie przybyli do Lwowa w lecie 1938 roku z Krakowa. Zamieszkali w trzypokojowym 
mieszkaniu na ulicy Norwida 5 wraz z pięciorgiem swoich dzieci: Felicją, Olgą, Zygmuntem, Teresą 
i najmłodszą Wiesławą. Pani Zofia Koss podjęła pracę w XII Męskim Gimnazjum im. Szczepanowskiego 
we Lwowie jako nauczycielka filozofii i geografii.
 Pod koniec sierpnia 1939 roku Władysław Koss został zmobilizowany, a następnie wraz ze swym 
oddziałem znalazł się na Węgrzech, gdzie jako oficer został internowany w Budapeszcie. Do Polski po-
wrócił dopiero w 1945 roku. Tymczasem jego żona w listopadzie 1939 roku ciężko zachorowała i mimo 
pobytu w szpitalu, zmarła 28 grudnia, osierocając pięcioro swoich dzieci. Dwa dni później została po-
chowana na Cmentarzu Janowskim (obecnie grób nie istnieje). Jak wspomina dzisiaj pani Wiesława Al-
bert (z domu Koss): w mieszkaniu zostaliśmy tylko ze służącą. W tej sytuacji koleżanki [mamy] zaraz po 
pogrzebie zorganizowały również nam opiekę wśród swoich znajomych. Na pewno uchroniło to nas przed 
wywiezieniem do domów dziecka na terenie ZSRR. Dwa tygodnie po pogrzebie mieszkanie zostało zajęte 
przez Sowietów, którzy zagarnęli cały dobytek rodziny Kossów.
 Starsze rodzeństwo pani Wiesławy zostało rozdzielone i znalazło schronienie u różnych rodzin 
– nie tylko we Lwowie, ale także w jego okolicy. Często dzieci były zmuszone zmieniać miejsce swego 
pobytu i opiekunów, co wynikało z sytuacji wojennej. W grudniu 1943 roku pojawiła się możliwość 
wyjazdu na Węgry, z czego skorzystała czwórka rodzeństwa pani Wiesławy – chcieli być bliżej ojca. 
Do Polski powrócili w sierpniu 1945 roku.
 Tymczasem Wiesława Koss wychowywana przez przybranych rodziców podjęła naukę w szkole 
podstawowej we Lwowie, ukończyła I i II klasę i we wrześniu 1945 roku rozpoczęła naukę w klasie III. 
10 czerwca 1945 roku przystąpiła do I Komunii Świętej w podziemiach kościoła Wincentego ā Pau-
lo. W tym samym dniu po południu biskup Diecezji Lwowskiej Eugeniusz Baziak udzielił sakramentu 
bierzmowania wszystkim dzieciom, które rano przyjęły I Komunię Świętą.
 14 października 1945 roku Wiesława Koss wraz z państwem Antoniną i Bronisławem Rutkowski-
mi opuściła Lwów, udając się bydlęcymi wagonami na Zachód. W czterdziestu trzech wagonach rozloko-
wano po cztery rodziny, które ze względu na niewielką ilość miejsca, nie mogły zabrać większości swego 
dobytku. Do waliz, koszy, tobołów pakowano tylko to, co niezbędne – nie wolno było zabierać żadnych 
mebli. Wyposażone i umeblowane mieszkania były zajmowane przez sowieckie rodziny, często jeszcze 
zanim ich dotychczasowi właściciele zdążyli je opuścić. W wagonie nr 42, którym podróżowała Wiesława 
Koss, znaleźli się także krewni pani Rutkowskiej - Jadwiga i Adam Rolandowie, matka Adama Rolan-
da – Katarzyna oraz siostra Adama Rolanda – Maria wraz z synem Tadeuszem. Do Jarosławia dotarli 
29 października 1945 roku. Wszyscy zatrzymali się w domu pana Józefa Kaniaka na tzw. Kolonii Oficerskiej. 
W listopadzie 1945 roku Rolandowie wyjechali do Wrocławia, gdzie osiedli na stałe. W Jarosławiu pozo-
stała jedynie Katarzyna Roland, która zmarła tutaj w 1949 roku.
 Wiesława Koss na początku listopada 1945 roku podjęła naukę w Żeńskiej Szkole Powszech-
nej im. Królowej Jadwigi na ul. Kraszewskiego. Od klasy V szkoły podstawowej równocześnie uczyła 
się gry na fortepianie w siedmioklasowej Szkole Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Jarosławiu. Po 
ukończeniu szkoły podstawowej zdała egzamin wstępny do gimnazjum (obecnie I LO im. M. Kopernika 
w Jarosławiu). W 1954 roku, po maturze, podjęła naukę w studium bibliotekarskim, a następnie w 1956 
roku, po zawarciu związku małżeńskiego, wyjechała do Krakowa, gdzie osiadł jej ojciec wraz ze starszym 
rodzeństwem. Rodzina spotkała się po raz pierwszy dopiero w 1947 roku dzięki poszukiwaniom prowa-
dzonym przez Czerwony Krzyż.
 W Krakowie pani Wiesława pracowała przez wiele lat w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także 
w bibliotece szkolnej. Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Historii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Po śmierci męża w 2004 roku przeprowadziła się na stałe do Zakopanego.
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Wiesława Koss z siostrą Teresą i bratem 
Zygmuntem - Lwów lato 1943.

Wiesia Koss w ogrodzie domu na ul. Norwida 3 
we Lwowie - kwiecień 1940 r.

W. Koss - w mieszkaniu na 
ul. gen. Iwaszkiewicza, 
9 XII 1953 r.

Pierwsze święta Bożego Narodzenia w Jarosławiu - 
Wiesława Koss z A. i B. Rutkowskimi.

Ostatnie święta Bożego Narodzenia we Lwowie - 
grudzień 1944.
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Kościowie 

 Pochodzący z powiatu jarosławskiego Stefania Kość i jej mąż Stefan zamieszkali w Kłodnie 
Wielkim (pow. żółkiewski) po swoim ślubie w 1937 roku. Tam na świat w 1938 roku przyszła ich córka 
Krystyna. Źródłem utrzymania rodziny było duże gospodarstwo rolne prowadzone przez pana Stefana 
i jego żonę. Po wkroczeniu Sowietów w 1939 roku rodzina Kościów uznana została za element wrogi 
i skazana na wywiezienie w głąb ZSRR. W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku zostali obudzeni przez żoł-
nierzy NKWD, którzy wtargnęli do domu, nakazując spakować się w ciągu dwóch godzin i przygotować 
do wywózki. Oszołomieni Kościowie nie bardzo wiedzieli, gdzie jadą, co mają ze sobą zabrać, jaka będzie 
ich przyszłość. Dzięki ludzkiej postawie sowieckich funkcjonariuszy (o czym wspomina p. Krystyna), 
spakowali odzież – w tym ciepłe ubrania dla dziecka oraz nieco żywności, co umożliwiło im przeżycie nie 
tylko samej podróży, ale także pierwszych miesięcy zsyłki. Saniami zostali przetransportowani na stację 
kolejową i umieszczeni w wagonie pociągu jadącego na Syberię. W tym samym transporcie znaleźli się 
także rodzice pana Stefana oraz jego dwóch braci i siostra. Pozostawione gospodarstwo rolne wraz z ca-
łym inwentarzem przejęli ukraińscy sąsiedzi Kościów.
 Po kilku tygodniach podróży przy trzaskających mrozach znaleźli się na Uralu, gdzie mężczyźni 
trafili do wyrębu lasów. Trudów podróży i ciężkiej pracy nie wytrzymał ojciec Stefana Kościa – zmarł na 
„nieludzkiej ziemi”. Po kilku miesiącach rodzina została przewieziona do Kazachstanu, gdzie urodził się 
syn Stefanii i Stefana Kościów – Józef, który przeżył jedynie kilka tygodni.
 Po zawarciu układu Sikorski – Majski bracia pana Stefana zgłosili się do polskiej armii i wraz 
z nią opuścili ZSRR. Pozostali członkowie rodziny Kościów na powrót do Polski musieli czekać do chwili 
zakończenia wojny. Dopiero w 1945 roku wyruszyli w podróż do Ojczyzny. Transport, którym jechali, 
dotarł w 1946 roku do Poznania. Stamtąd, już na własną rękę, Kościowie zdecydowali się wyruszyć na 

Pierwsza Komunia Święta - uczennice klas drugich z ks. Stanisławem Kałężnym, Lwów 10 VI 1045 r.
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Ziemię Jarosławską, gdzie żyła rodzina pani Stefanii. Wraz z nimi udała się także matka Stefana Kościa 
– Antonina.
 Do dziś w rękach pani Krystyny Nogi (z domu Kość) znajduje się najcenniejsza pamiątka z tego 
okresu – obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, który towarzyszył rodzinie podczas zsyłki. To dzięki 
niemu mogli nie tylko przetrwać, ale także powrócić do Polski.

Kozłowscy
 

 Wiesław Kozłowski i jego żona Jadwiga (z d. Szczygielska) pochodzili z centralnej Polski - on 
z Łodzi, ona z Warszawy. Poznali się podczas wspólnych studiów na Uniwersytecie Warszawskim. 
Razem uczestniczyli w pracach koła naukowego, wyjazdach na zjazdy matematyków do Krakowa i Lwowa. 
W 1932 roku postanowili się zaręczyć.
 Po ukończeniu studiów Wiesław Kozłowski otrzymał posadę w Powszechnym Zakładzie 
Ubezpieczeń Wzajemnych i od lutego 1934 roku skierowany został do Inspektoratu Wojewódzkie-
go w Wilnie. 23 kwietnia 1935 roku w Warszawie Jadwiga Szczygielska i Wiesław Kozłowski pobrali 
się, po czym wspólnie wyjechali do Wilna, gdzie początkowo zamieszkali w pokoju sublokatorskim,  
a później wynajęli mieszkanie na ul. Tatarskiej. W Wilnie  w 1936 roku na świat przyszło ich pierwsze 
dziecko - córka Zosia.
 Pod koniec 1937 roku Wiesław Kozłowski otrzymał decyzję o służbowym przeniesie-
niu na południe, do Nadwórnej w woj. stanisławowskim, gdzie od 1 stycznia 1938 roku pełnił funk-
cję inspektora powiatowego. Miał to być etap przejściowy przed wyjazdem do Warszawy, do centra-
li Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, gdzie Wiesław Kozłowski miał objąć jedno  
z kierowniczych stanowisk. Wybuch wojny zupełnie zniweczył te plany.
 Jesienią 1939 roku Kozłowscy zostali wyrzuceni z zajmowanego dotychczas przestronnego 
mieszkania i musieli przenieść się w inne miejsce. Zamieszkali w niewykończonym jeszcze domu na 
ulicy Rzecznej - do ich dyspozycji był pokój z kuchnią. Brak dostatecznego ogrzewania sprawił, że zima 
okazała się prawdziwym koszmarem. Dlatego też latem 1940 roku Kozłowscy przeprowadzili się na 
ul. Podzamcze, gdzie zamieszkali w domu rodziny Pietrusów. Tam warunki były znacznie lepsze - pokój 
i niewielka kuchnia ogrzewane były piecem węglowym. W pobliżu znajdował się niewielki ogródek, 
gdzie kobiety uprawiały warzywa na własny użytek.
 Wiesław Kozłowski, aby uniknąć aresztowania i prześladowań ze strony Sowietów,  podjął pracę 
fizyczną w tartaku w Rafajłowej. Brak doświadczenia w tego typu pracy szybko zakończył się wypadkiem 
- siekierą obciął sobie palec. Po pewnym czasie pojawiła się możliwość zatrudnienia w biurze, z której 
Wiesław Kozłowski skorzystał. W tym okresie Kozłowscy obawiali się deportacji w głąb ZSRR - wiedzie-
li, że wiele Polaków z Pokucia zostało wywiezionych do Kazachstanu. W domu stały przygotowane na 
wszelki wypadek dwie walizki, w których spakowane były najpotrzebniejsze rzeczy. Na szczęście do zsyłki 
nie doszło, ponieważ rozpoczęła się wojna niemiecko - sowiecka, która uchroniła rodzinę Kozłowskich 
przed deportacją. W okresie tym bardzo dokuczliwy dla mieszkańców Nadwórnej był głód - ziemniaki 
i chleb stanowiły prawdziwy rarytas. Na stołach pojawiły się nie używane wcześniej produkty, jak: bru-
kiew, szpinak, lebioda, pokrzywa.
 Po wkroczeniu wojsk niemieckich (a w zasadzie węgierskich) do Nadwórnej rozpoczęły się aresz-
towania i egzekucje. Jako jeden z pierwszych aresztowany został ksiądz Smaczniak, który w 1942 roku 
zmarł w więzieniu w Stanisławowie.
 W wyniku powodzi, która nawiedziła Nadwórną latem 1941 roku, zniszczony został dom na Po-
dzamczu, więc Kozłowscy przenieśli się na ul. Fedkowicza, gdzie wynajęli pokój z kuchnią. 
 W 1942 roku w okolicach Nadwórnej zaczęły nasilać się napady Ukraińców. Wiesław Ko-
złowski w obawie o życie swojej rodziny podjął starania o opuszczenie tych terenów i przeniesienie 
w inne, bardziej bezpieczne miejsce. 9 czerwca 1942 roku Kozłowscy opuścili Nadwórną, zabierając 
ze sobą jedynie część swego dobytku. W niewielkim bagażu podręcznym znalazły się ubrania, doku-
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menty, pamiątki rodzinne. Zabrana też została maszyna do szycia. Pierwszym etapem podróży do Ja-
rosławia, gdzie Wiesław Kozłowski miał trafić do pracy w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wza-
jemnych, był Stanisławów. Stamtąd rodzina wyjechała do Lwowa, a następnie pociągiem do Jarosławia.  
W 1944 roku w Jarosławiu na świat przyszedł syn Jadwigi i Wiesława Kozłowskich - Zbigniew.
 Zofia Kozłowska po ukończeniu szkoły powszechnej i zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcą-
cym podjęła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku historia. Pracowała jako nauczycielka 
w kilku warszawskich liceach, pełniła także funkcję doradcy metodycznego. Od 1977 roku aktywnie działa  
w Polskim Towarzystwie Historycznym - od 1994 roku jest wiceprezesem Zarządu Głównego PTH do 
spraw edukacji historycznej.

Zosia z dziadkiem Mariuszem Szczygielskim 
Wilno 30.05.1937 r.

Jadwiga Szczygielska i Wiesław Kozłowski 
Warszawa 1933 r.

Jadwiga i Wiesław Kozlowscy 23.04.1935.

Jadwiga i Wiesław Kozłowscy z córką Zosią i Marią Pigłowską sierpień 1937.

Zosia Kozłowska w dniu chrztu św. - 
23 sierpień 1936 r.
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Policyjne zameldowanie w Jarosławiu.

Legitymacja Wiesława Kozlowskiego wydana przez  Kolej Leśną w Nadwórnej.

Dowód osobisty Jadwigi Kozłowskiej wydany w Wilnie.

Zosia z  rodzicami dom na 
ul.Tatarskiej w Wilnie sierpień 1937 r.
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Kubaccy 

 Czteroosobowa rodzina Kubackich mieszkała w Klewaniu na Wołyniu.  Zygmunt Kubacki zaj-
mował się budową domów, jego żona Katarzyna prowadziła dom, nie pracowała zawodowo. W 1931 roku 
na świat przyszło ich pierwsze dziecko - córka Henryka, a tuż przed samą wojną - w 1939 roku urodził się 
syn Marian.
 Sytuacja materialna rodziny była dobra, ich życie spokojne i ustabilizowane. Stabilizacja ta skoń-
czyła się wraz z wybuchem wojny. Gdy miasto zajęły wojska sowieckie, zaczęło brakować żywności, póź-
niej po wkroczeniu Niemców mężczyźni byli kierowani przez nich do prac przymusowych, które często 
wiązały się z ryzykiem utraty życia. Coraz groźniejsze stawały się także napady ukraińskich nacjonali-
stów. W tej sytuacji, we wrześniu 1943 roku, Zygmunt Kubacki podjął decyzję o opuszczeniu Klewania 
i wyjeździe na Zachód. W ciągu kilkudziesięciui minut rodzina spakowała swój dobytek i udała się na 
stację kolejową, gdzie czekał podstawiony pociąg. Był to łączony skład wojskowo - cywilny. Cywilne wa-
gony oznaczone były symbolami Czerwonego Krzyża, które miały chronić je przed atakami z powietrza. 
Już na dworcu kolejowym okazało się, że pociąg jest przeładowany i Kubaccy nie będą mogli zabrać 
w zasadzie niczego ze swojego dobytku za wyjątkiem zapasu żywności, odzieży i narzędzi pana Zygmunta.
 Przez Łuck, Lublin i Stalową Wolę transport dotarł do Przeworska - był to już styczeń 1944 roku. 
Dawno skończyła się żywność, wszyscy byli potwornie zmęczeni. Kiedy pociąg ruszył w dalszą drogę, 
Kubaccy wyskoczyli z niego, decydując się pozostać w Przeworsku. Początkowo zamieszkali w domu 
rodziny Kowalów, później dostali przydział na własne mieszkanie. 
 Zygmunt i Katarzyna Kubaccy mieszkali w Przeworsku aż do śmierci. W Jarosławiu natomiast 
osiedlił się ich syn Marian Lech po ukończeniu studiów na UMCS w Lublinie. Tutaj założył rodzinę - po-
ślubił córkę Kresowian ze Lwowa - Irenę Baziuk. 

Kurbasowie

 Pochodzący z Dobromila (w woj. lwowskim) Julia i Aleksander Kurbasowie wraz z córką Wandą 
przybyli do Jarosławia w 1948 roku z Milicza, gdzie pierwotnie trafili jako „repatrianci”. W 1945 roku 
osiedliła się w Jarosławiu córka państwa Kurbasów – Aleksandra Cieszanowska z mężem i dwiema cór-
kami. Kresy opuścili w obawie o własne życie, nie chcąc podzielić losu wielu tysięcy Polaków pomordo-
wanych przez bandy UPA. 
 Rodzinny Dobromil wielokrotnie odwiedzała potem Wanda Ziemiańska (Kurbasówna), która 
nawiązała kontakt z pozostałymi tam Polakami, udzielając im w miarę możliwości wsparcia i pomocy. 
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Zdjęcie z albumu rodziny Kurbasów.

Abiturienci Prywatnego Gimnazjum Miejskiego im. Herburtów w Dobromilu - 1943 r.
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Kuszczakowie 

 Trzyosobowa rodzina Kuszczaków przybyła do Jarosławia ze Lwowa wiosną 1945 roku. Jan Kusz-
czak urodził się w 1903 w Jarosławiu. Tutaj ukończył szkołę powszechną  oraz zdał maturę. W 1924 roku 
wyjechał do Lwowa, gdzie podjął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza na wydziale matematyczno - 
przyrodniczym na kierunku fizyka i chemia, które ukończył w 1929 r.  Po studiach otrzymał propozycję 
pracy na Uniwersytecie w Katedrze Chemii Nieorganicznej u prof. Stanisława Tołłoczki, a po jego śmierci 
u prof. Włodzimierza Trzebiatowskiego. 
 We Lwowie poślubił Michalinę Urbańską, absolwentkę Seminarium Nauczycielskiego 
im. A. Asnyka w Samborze, która do chwili narodzin dziecka w 1937 r. pracowała jako nauczycielka 
w szkole podstawowej, później zaś zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem syna - Janusza. 
W tym czasie Kuszczakowie mieszkali  na ulicy Zielonej  we własnym domu kupionym od zawiadowcy 
stacji, który otrzymał przeniesienie służbowe do Stanisławowa. Jednopiętrowy budynek mieścił pięć po-
koi, gabinet do pracy, kuchnię, spiżarnię, strych i piwnice, a do domu przylegał ogród i sad. 
 W trakcie wojny Jan i Michalina Kuszczakowie byli zaangażowani w prowadzenie tajnego na-
uczania. Kiedy wiosną 1945 roku dotarły wieści, że Lwów nie znajdzie się w nowych granicach Polski, 
postanowili opuścić miasto i wyjechać do Jarosławia - rodzinnego miasta Jana Kuszczaka, gdzie mogli 
liczyć na mieszkanie i pomoc rodziny. W podróż wyruszyli towarowym wagonem, kierując się na Sam-
bor, Chyrów, Dobromil i Przemyśl. Po czterech dniach dotarli na miejsce, przywożąc ze sobą nieco mebli, 
najpotrzebniejsze sprzęty oraz dokumenty i pamiątki. Tutaj zamieszkali w niewielkim mieszkaniu skła-
dającym się z kuchni i jednego pokoju.
 Po zakończeniu działań wojennych Jan Kuszczak podjął pracę jako nauczyciel chemii w Liceum 
Ogólnokształcącym, mimo otrzymanej propozycji wyjazdu do Wrocławia i kontynuacji współpracy 
z osiadłym tam prof. Trzebiatowskim. Michalina Kuszczak otrzymała posadę nauczycielki w Szkole Pod-
stawowej im. ks. Anny Ostrogskiej w Jarosławiu. 
 Pod koniec lat sześćdziesiątych syn Michaliny i Jana Kuszczaków - Janusz udał się w podróż do 
Lwowa. Odnalazł swój dom rodzinny, lecz nie miał możliwości wejścia do niego, gdyż został w brutalny 
sposób potraktowany przez nowego właściciela, którym okazał się oficer Armii Czerwonej. 

Wanda Ziemiańska (Kurbasówna) - 
I Komunia Św. - 1926 r.

Julia i Aleksander Kurbasowie - 1906 lub 1907 r.Dobromil 1944 - Julia i Aleksander 
Kurbasowie z dziećmi - Aleksandrą, 
Staniaławą i wnuczką Krysią.
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Legeżyńscy

 Maria (z Górnickich) i Józef Legeżyńscy wraz dziećmi: Mikołajem, Stanisławą, Ludwikiem 
i Pauliną mieszkali we wsi Staje w powiecie rawskim. Byli zamożnymi gospodarzami - prowadzili kilku-
nastohektarowe gospodarstwo rolne. Po pożarze (najprawdopodobniej w wyniku podpalenia) starego 
domu w 1940 roku przenieśli się do nowego budynku, w którym mieszkali do wiosny 1944 roku. Wów-
czas w okolicy dla Polaków było już coraz bardziej niebezpiecznie - ukraińskie bandy paliły sąsiednie 
miejscowości, mordując ich mieszkańców.
 Przyszła także kolej na wieś Staje. Tylko dzięki ostrzeżeniu, jakie rodzina Legeżyńskich otrzyma-
ła od swego sąsiada - starszego wiekiem Ukraińca, który podsłuchał rozmowę swoich synów z innymi 
członkami bandy o planowanym napadzie - zdołała w porę uciec. Na drogę zabrali nieco jedzenia oraz 
poduszki i pierzyny, które  zarekwirowali im Niemcy na stacji kolejowej, gdzie próbowali schronić się 
Legeżyńscy. Od Niemców otrzymali wiadomość, że do dworca kolejowego zbliża się banda UPA. W tej 
sytuacji, za pozwoleniem niemieckich żołnierzy, wsiedli do pociągu, którym dotarli do Jarosławia.  Józef 
Legeżyński liczył na to, że sytuacja jest przejściowa i wkrótce będą mogli powrócić do swego domu i go-
spodarstwa. Stało się jednak inaczej.
 Początki ich życia w Jarosławiu były bardzo ciężkie - jako uciekinierzy nie mieli ze sobą niczego. 
Wynajmowali się do prac polowych, pracując w zamian za otrzymywane jedzenie. Młodzi dodatkowo 
podjęli naukę.
 Maria Legeżyńska wkrótce po przybyciu do Jarosławia pojechała na Wschód, by przywieźć swoją 
mamę Józefę Górnicką, obawiając się o jej życie. Matka początkowo nie chciała wyjeżdżać, uważając, że 
starszych ludzi banderowcy nie będą mordować. Ostatecznie przyjechała z córką do Jarosławia, lecz po 
krótkim pobycie tutaj wyjechała wraz z innymi członkami rodziny na tzw. Ziemie Odzyskane.

Leśniakowscy

 Małżeństwo Leśniakowskich - Włodzimierz i Jadwiga (z domu Sękowska, spokrewniona po ką-
dzieli z rodziną Lanckorońskich herbu Zadora) było z wykształcenia nauczycielami. Jako urzędnicy pań-
stwowi, bo za takich właśnie uważani byli nauczyciele w c.k monarchii, często musieli zmieniać miejsce 
zamieszkania, przenoszeni przez władze oświatowe do kolejnych szkół i miast. Dlatego też ich dzieci 
miały różne miejsca urodzenia - Stryj, Kopyczyńce, Drohobycz, Skałat.
 Z przekazów rodzinnych można wywnioskować, że pomimo uciążliwości tego typu życia, Le-
śniakowscy nie narzekali - ani na konieczność częstych przeprowadzek, ani na swoją sytuację materialną. 
Byli zgodnym, szczęśliwym małżeństwem, które pojawiającym się na świecie dzieciom wpajało ważne dla 
nich wartości, takie jak: wykształcenie, dobre maniery, a także patriotyzm i  poszanowanie zasad wiary, 
która była zawsze dla nich ważna. 
 Tradycją były wspólne posiłki - zwłaszcza obiady i kolacje. Wszyscy należeli do ludzi rozmow-
nych, tematów nie brakowało, żartów i dowcipów także. Nawet kiedy dzieci dorosły i pozakładały swoje 
rodziny, wspólnie spędzali wakacje, między innymi w Rabce, gdzie zatrzymywali się w willi “Pod Matką 
Boską”. Często odwiedzali się przy rozmaitych okazjach, lub nawet bez nich. Wymieniali dziesiątki listów, 
które do dzisiaj są pieczołowicie przechowywane przez ich bliskich.
 Najstarszy syn - Władysław urodzony w 1906 roku zawarł związek małżeński z Wandą Gabriel. 
W czerwcu 1938 roku urodziła się ich pierwsza córka - Barbara. Mieszkali wówczas we Lwowie.
Zbigniew Leśniakowski urodzony w 1908 roku w Kopyczyńcach ożenił się z pochodzącą z Sanoka Janiną 
Boczarską. Zamieszkali w Stryju, gdzie w 1940 roku na świat przyszedł ich syn Janusz.
 Adam pojął za żonę Łucję Boczarską. W sierpniu 1939 roku w Zimnej Wodzie zostali rodzicami 
bliźniąt  Anny i Andrzeja.
 Tadeusz urodzony w 1912 roku w Kopyczyńcach poślubił Marię Werner. Ich pierwszym dziec-
kiem była Halina.
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 Maria urodzona w 1909 roku wyszła za mąż za Stanisława Gajdę. W rok po ślubie we Lwowie 
urodziła się ich córka Maria.
 Wybuch wojny pokrzyżował plany wszystkim. Musieli opuścić rodzinne strony. Różnymi droga-
mi, metodami i sposobami, jak większość ekspatriantów, zmierzali w nieznane.
 Trochę przypadek, a trochę wyrachowanie i zimna kalkulacja sprawiły, że miejscem ich nowej 
Ojczyzny stał się leżący blisko Lwowa Jarosław, w którym nieoczekiwanie znalazło się całe rodzeństwo, 
z wyjątkiem Władysława.
 Tutaj w Jarosławiu, prawdopodobnie chroniąc się przed obowiązkową mobilizacją, pracował jako 
kolejarz Zbigniew. Wkrótce, zrządzeniem losu, do Jarosławia dotarli członkowie jego najbliższej rodzi-
ny - żona Janina z synem Januszem. Wspólnie zamieszkali na ulicy Kilińskiego, gdzie w styczniu 1943 
roku  przyszła na świat ich córka Ewa.
 W Jarosławiu na ulicy Pierackiego zamieszkała również żona Tadeusza - Maria Leśniakowska, 
która do Jarosławia przybyła z córką Haliną oraz rodzicami Katarzyną i Walentym Wernerami, a tak-
że ich wnuczką Alicją Warnecką (urodzoną w 1936 roku we Lwowie). Po upływie roku rodzice Marii 
wraz z małą Alicją wyjechali do Gliwic. Po dość skomplikowanych przeżyciach odnalazł swoich bliskich 
w mieście nad Sanem mąż Marii Tadeusz. Z wykształcenia prawnik, nie mogąc znaleźć pracy w zawodzie, 
imał się różnych zajęć, jego żona zaś dorabiała szyciem. 
 W Jarosławiu po nieoczekiwanej śmierci Adama Leśniakowskiego znalazła schronienie jego żona 
Łucja z dziećmi. Zamieszkali wraz z matką pani Łucji - Antoniną Boczarską na ulicy Konopnickiej. Łucja 
dorywczo pracowała, zarabiając na życie i leczenie córeczki Ani, która uległa wypadkowi i mimo starań 
ze strony rodziny i lekarzy pozostała ułomna do końca życia.
 W Jarosławiu osiedliła się także Maria z Leśniakowskich Gajdowa wraz z dziećmi Marią i Andrze-
jem. Tutaj odnalazł ich Stanisław Gajda, który po opuszczeniu ZSRR wraz z Armią Andersa i przejściu 
szlaku bojowego w szeregach II Korpusu Polskiego, powrócił w 1948 r. z Anglii. (historia  rodziny Gaj-
dów przedstawiona została w I części “Jarosławskiej Księgi Kresowian”).
 Z pięciorga rodzeństwa tylko Władysław nie zamieszkał w Jarosławiu - po opuszczeniu Kresów 
wraz z żoną Wandą i córeczką Basią krótko mieszkali w Leżajsku, następnie w Lęborku, gdzie urodził się 
ich syn Marek, a potem ostatecznie osiedli w Ciechanowie.
 Pobyt w Jarosławiu łączył emocjonalnie nie tylko rodzeństwo Leśniakowskich, ale także ich dzie-
ci, które zżywały się ze sobą i zacieśniały rodzinne więzy.
 Dorośli mieli nie budzące wątpliwości poczucie tymczasowości. Z niepokojem i troską myśleli 
o przyszłości. Nie posiadali własnych mieszkań, pracowali dorywczo, często nie w swoich zawodach.
Rodziła się powoli myśl wyjazdu z gościnnego Jarosławia.  I tak się stało.
 Zbigniew wyjechał do Wałbrzycha, a potem do Dębicy, gdzie zamieszkał na stałe. Tadeusz z ro-
dziną po krótkim pobycie w Wałbrzychu osiadł we Wrocławiu. Łucja z dziećmi na stałe wyjechała do 
Dębicy.
 Kiedy rozłączyła ich na dobre wojenna zawierucha i ekspatriacja, zamieszkali na stałe w Polsce, 
nie zapominali o sobie. Zgodnie z wcześniejszymi zwyczajami, mimo odległości często razem spędzali 
święta, urlopy - zwłaszcza wakacje.
 Cieszyli się z możliwości rodzinnych spotkań, podczas których mieli czas dla siebie - na gawędę, 
wspomnienia, rozmowy w im dobrze znanej wschodniej gwarze, czy swojskie piosenki.

 

Władysław Leśniakowski z córką Barbarą i synem Markiem. Lębork 1951 Włodzimierz Leśniakowski.Adam Leśniakowski, 
Podhajczyki 13VIII 1933.
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Łowicka Maria 

         Maria Łowicka (nazywana przez bliskich Marylką) urodziła się i dorastała w Stryju, gdzie ojciec 
zatrudniony był na kolei jako maszynista. Matka – także Maria -  nie pracowała zawodowo, zajmując się 
prowadzeniem domu oraz wychowaniem dzieci. Jako kilkunastoletni chłopiec zmarł Kazimierz Łowicki 
– brat Maryli. Ta tragedia mocno odcisnęła się na życiu całej rodziny.
Państwo Łowiccy mieszkali w Stryju w niewielkim domu należącym do siostry pani Marii Łowickiej – 
Zofii Wall.
         Maria (Maryla) Łowicka po ukończeniu gimnazjum w Stryju podjęła studia na Wydziale Huma-
nistycznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, zdobywając tytuł magistra i prawo do podjęcia 
pracy jako nauczycielka historii. Przez pierwsze dwa lata po ukończeniu studiów pracowała w szkole 
w Stryju jako pomoc nauczyciela, bez pobierania wynagrodzenia. Dopiero później otrzymała stałą, płat-
ną posadę. 
 Po wybuchu wojny i zajęciu miasta przez wojska sowieckie straciła pracę, a poziom życia całej 
rodziny uległ bardzo znacznemu pogorszeniu. W tym trudnym okresie wsparcia stryjskiej linii Łowic-
kich udzielali krewni z Jarosławia – rodzina brata pana Łowickiego. Do nich to właśnie postanowiły 
przenieść się panie Łowickie po śmierci głowy rodziny – Feliksa Łowickiego. Nastąpiło to prawdopodob-
nie na początku 1944 roku. Do Jarosławia przybyła także wspomniana powyżej Zofia Wall. Opuszczając 
Stryj, kobiety zabrały ze sobą nieco mebli, rzeczy osobistego użytku, dokumenty i pamiątki rodzinne.  
W Jarosławiu zamieszkały wspólnie z rodziną stryja w mieszkaniu na ulicy Kraszewskiego.
 Po wyzwoleniu Jarosławia i uruchomieniu miejscowych szkół Maria Łowicka otrzymała posadę 
nauczycielki historii i geografii w Gimnazjum i Liceum Żeńskim im. J. Słowackiego, a następnie w I Li-
ceum Ogólnokształcącym, w którym pracowała do chwili swojej śmierci w 1965 roku.

Jadwiga z Sękowskich 
Leśniakowska.

Włodzimierz Leśniakowski  z matką, żoną Jadwigą 
z Sękowskich oraz dziećmi - Władysławem, Zbigniewem 
i Marią.

Tadeusz Leśniakowski z żoną i córką Halinką. 
Borysław 24 II 1944.
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Zdjęcie z wycieczki szkolnej.

Maria Łowicka z kuzynką Zosią Łowicką 
i stryjem.

Maria Łowicka 
na wycieczce w górach.

Feliks Łowicki z żoną Marią, córką Marylką 
i synem Kazikiem.

Maria Łowicka - 
zdjęcie dyplomowe.
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Łucowie

 Maciej Łuc urodził się w 1900 roku w Tuligłowach pod Jarosławiem. Jako młody człowiek trafił 
do tworzącego się wojska polskiego, w szeregach którego brał udział w wojnie 1920 roku. Po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości skierowany został do Pińska, gdzie pełnił służbę w izbie chorych 84. Pułku 
Piechoty (przemianowanym w 1934 roku w 84 Pułk Strzelców Poleskich). 
 W Pińsku poznał i poślubił Annę Jaroszewicz, z którą doczekał się dwójki dzieci - Stanisławy 
i Czesława. 
 Kiedy wybuchła II wojna światowa, sierżant Maciej Łuc walczył wraz ze swoim pułkiem w skła-
dzie 30. Dywizji Piechoty m.in pod Mokrą i Modlinem, gdzie ranny dostał się do niewoli niemieckiej. 
 Tymczasem jego rodzina, która pozostała w Pińsku, została skazana na deportację w głąb Związ-
ku Radzieckiego.  Mając niewiele czasu na spakowanie się, Łucowie zabrali ze sobą jedynie pierzynę, 
zdjęcia rodzinne i maszynę do szycia “Singer”. 13 marca 1940 roku Anna Łuc wraz z dwójką dzieci znala-
zła się w transporcie jadącym do Kazachstanu. Rodzina skierowana została do kołchozu Aleksandrówka 
(w aktiubińskiej obłasti). Tam Łucowie pracowali przy budowie linii kolejowej. Anna, dzięki posiadanej 
maszynie do szycia, zdobywała dodatkowe produkty żywnościowe, które ułatwiały im przeżycie. 
 W 1941 roku, gdy rozeszła się wieść o zaciągu do tworzonej na terenie ZSRR Armii Polskiej, szes-
nastoletni wówczas Czesław Łuc uciekł z kołchozu i, podając zawyżony wiek, został wcielony w jej sze-
regi. Wraz z Armią Andersa opuścił “nieludzką ziemię”, przeszedł cały szlak bojowy, walczył pod Monte 
Cassino i brał udział w wyzwalaniu Bolonii. Opuszczając Aleksandrówkę otrzymał od matki informację, 
że po wojnie spotkają się wszyscy w Tuligłowach, skąd pochodził ich ojciec. Czesław jednak nie zdecydo-
wał się na powrót do Polski, słusznie obawiając się represji ze strony nowej władzy.
 W 1943 roku Aleksandrówkę opuściła także Stanisława Łuc, zaciągając się do 1. Samodzielnego 
Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater. W jego składzie brała udział w bitwie pod Lenino, uczestniczyła 
w walkach o Warszawę. Po rozformowaniu Batalionu plutonowa Stanisława Łuc wyruszyła w drogę do 
Tuligłów, gdzie dotarła także później jej matka - Anna, której udało się opuścić Kazachstan.
 Po opuszczeniu obozu jenieckiego do Tuligłów dotarł także Maciej Łuc. Rodzina otrzymała przy-
dział na poukraińskie gospodarstwo we wsi Węgierka, gdzie osiadła na stałe. Anna i Maciej Łucowie 
zajmowali się rolnictwem, a Stanisława otrzymała pracę w Urzędzie Gminy w Pruchniku. 

plut. Stanisława Łuc.
Maciej i Anna Łucowie z dziećmi - Stanisławą 
i Czesławem. Pińsk 1939 r.

Kuszmurun - Kazachstan  1941 rok.
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Maciej Łuc - Pińsk 1937 r.

84 Pułk Strzelców Poleskich - Pińsk 1930.

Rys. Czesław Łuc.

Rys. Czesław Łuc.

Rys. Czesław Łuc.
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Markiewiczowie 

 Antoni i Karolina Markiewiczowie wraz   z pięciorgiem dzieci mieszkali w Parchaczu 
(woj. lwowskie). Antoni - urodzony w Krystynopolu - był z zawodu ślusarzem maszynowym, posiadał 
własną kuźnię,  a Maria zajmowała się prowadzeniem domu. Dodatkowym źródłem dochodu było pole 
oraz las. Rodzina mieszkała w murowanym domu, obok którego znajdował się spichlerz, stodoła oraz 
drugi, nieco mniejszy budynek mieszkalny. 
 Odkąd bandy ukraińskich nacjonalistów zaczęły siać spustoszenie w sąsiednich miejscowościach, 
rodzina straciła poczucie bezpieczeństwa. 10 sierpnia 1945 roku Markiewiczowie otrzymali ostrzeżenie, 
że mogą zostać napadnięci i zamordowani przez bandę UPA. Ratując życie, zabrali ze sobą jedynie kilka 
drobiazgów: zegarek, dokumenty, srebrne monety, zdjęcia,  kryształowe naczynia i udali się do Jarosła-
wia. Tam od 1943 roku mieszkała najstarsza córka Maria (po mężu Jarosiewicz). Markiewiczowie liczyli 
na to, że będąc blisko granicy, szybko wrócą do swego domu, gdy sytuacja na to pozwoli. Nie dopuszczali 
do siebie myśli, że dobytek ich życia przepadł na zawsze i nie ma już możliwości powrotu.
 W Jarosławiu zamieszkali na ul. Pełkińskiej, gdzie wynajmowali pokój w domu państwa Jaroniów. 
W październiku 1945 roku, gdy już było oczywiste, że nie będą mogli wrócić do siebie, Antoni Markie-
wicz podjął starania o zadośćuczynienie za mienie pozostawione w Parchaczu. 
 W 1948 roku rodzina otrzymała decyzję o przydziale domu mieszkalnego wraz z gospo-
darstwem rolnym w Oleszycach, lecz Antoni Markiewicz zachorował i zmarł w listopadzie 1949 
roku. Dorosłe córki pozakładały własne rodziny, opuściły Jarosław. Pozostały tutaj jedynie Wale-
ria i Maria. Eugenia wyjechała do Stalowej Woli, a wraz z nią matka, która tam zmarła w 1976 roku.          
 Syn Stanisław po ukończeniu szkoły średniej wyjechał do Warszawy, gdzie pracował m.in. w Mi-
nisterstwie Kontroli Państwowej (poprzednik NIK), zmarł w 1969 roku. W 1966 roku zginął w wypadku 
samochodowym syn Kazimierz.

Karta ewakuacyjna Markiewiczów.

Karolina Markiewicz - 1919 r.
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Waleria Markiewicz.

Maria Markiewicz w Stryjskim Parku we Lwowie - 1939 r.

Orzeczenie o stanie majątku pozostawionego w Parchaczu

Karolina i Antoni Markiewicz w Parchaczu przy swoim domu z dziećmi - Niunia, Gienia i Kazik.

Eugenia Markiewicz (1929 - 1977).
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Marszałkowie

 Jan i Józefa (z Siwoniów) Marszałkowie wraz z ósemką dzieci mieszkali w Rawie Ruskiej na ulicy 
Lwowskiej do 1944 roku. Jako kolejarz Jan Marszałek mógł zapewnić rodzinie godne życie, lecz często 
wiązało się to nie tylko ze zmianą miejsca pracy, ale także zamieszkania. Przed przybyciem do Rawy 
Ruskiej w 1932 roku pracował jako maszynista w Jarosławiu. Z leżącego pod Jarosławiem Pawłosiowa 
pochodziła pierwsza żona Jana Marszałka - Maria Kasprzak.
 W 1943 roku w wyniku panującej epidemii tyfusu zmarł jeden z synów Marszałków - osiemna-
stoletni wówczas Bronisław. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.
 W 1944 roku, gdy sprawa zmiany granicy wschodniej Rzeczypospolitej była już pewna, Marszał-
kowie jednogłośnie podjęli decyzję o opuszczeniu Rawy i wyjeździe do rodzinnej miejscowości pierwszej 
żony Jana Marszałka - Pawłosiowa. Wraz z Janem i Józefą Rawę opuściły wszystkie dzieci: Jan (przedwo-
jenny podoficer lwowskiego garnizonu), Józef (ranny w trakcie działań wojennych), Zofia, Anna, Feliks, 
Teresa, Bolesław i Ryszard.
 Dzięki pracy na kolei Jan mógł sukcesywnie wysyłać różnymi pociągami swój dobytek w nowe 
miejsce osiedlenia. Wraz z przewożonym mieniem zazwyczaj jechały dzieci państwa Marszałków, które, 
mając możliwość bezpłatnej podróży, były odpowiedzialne za to, by przewożony sprzęt trafił bezpiecznie 
na strych domu pana Dzikiego, u którego rodzina gościnnie miała się zatrzymać. Przed opuszczeniem 
Rawy Marszałkowie zamierzali zamieszkać w opuszczonym domu rodziny Kasprzaków, lecz szybko oka-
zało się, że został on niemal całkowicie rozszabrowany i zniszczony, w związku z czym nie nadaje się do 
zamieszkania. Dopiero po kilku latach udało się Marszałkom, kosztem wielu wyrzeczeń, często dzięki 
sprzedaży rodzinnych pamiątek, odbudować dom i budynki gospodarcze na tyle, by móc tam zamiesz-
kać. 
 Jak wspomina dzisiaj pani Anna Gołąb (z domu Marszałek) wychowywanie, kształcenie dzieci, 
bytowanie w nowych warunkach nie było łatwe. Siłą woli, hartem ducha, pogodną nadzieją na przyszłość 
dzieci Marszałków dochodziły do swoich - liczących się w społeczeństwie pozycji.

Pierwsze lata wojny.
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Matwijowscy

 Franciszka z Korzelskich i Roman Matwijowscy mieszkali w Łucku. Roman pracował jako maga-
zynier, a jego żona zatrudniona była w nadleśnictwie łuckim, gdzie prowadziła służbową herbaciarnię. 
 Franciszka wcześnie straciła matkę. Po sprzedaży domu z sadem w rodzinnym Olesku opiekę 
nad nią i młodszym rodzeństwem oraz chorym ojcem objął brat Karol Korzelski - emerytowany kapitan 
Wojska Polskiego. W 1925 roku, jako osadnik wojskowy, osiadł w Paderewicach k/Mołotkowa w woj. wo-
łyńskim. Dzięki niemu Władysław, Maria, Jadwiga i Franciszka Korzelscy mogli zdobyć wykształcenie. 
 Gdy wybuchła wojna, Karol Korzelski znalazł się ponownie w szeregach armii polskiej. Wzięty 
do niewoli przez Sowietów trafił do obozu w Starobielsku (spis jeńców, poz. 1607) - został zamordowany 
wraz z tysiącami swoich kolegów - ofiar Katynia.
 Franciszka i Roman Matwijowscy w 1944 roku postanowili opuścić Łuck, obawiając się band 
UPA, które siały wokół śmierć i zniszczenie. Jedynie z ręcznym bagażem wyruszyli w drogę do Jarosławia, 
gdzie mieszkał brat Franciszki - Władysław Korzelski z żoną. Resztę ich mienia mieli dostarczyć uchodź-
cy, których wcześniej Matwijowscy przyjęli w Łucku do swojego mieszkania. Niestety, złożonej obietnicy 
nie dotrzymano - Franciszka i Roman stracili swój dobytek.
 W Jarosławiu początkowo zamieszkali wspólnie z rodziną Korzelskich, czyniąc starania o przy-
znanie im własnego mieszkania w zamian za mienie pozostawione na Wschodzie. Otrzymali przydział 
na niewielki domek z ładną działką  na tzw. Lachmanówce. Gospodarstwo to wcześniej należało do ro-
dziny ukraińskiej, która nie została jednak wysiedlona do ZSRR, ale udała się na zachodnie ziemie Polski. 
Zatrudniony w UB Ukrainiec wystarał się o zwrot nieruchomości w Jarosławiu, sprawiając, że Matwijow-
scy znaleźli się w zasadzie na bruku. Przez pewien czas mieszkali u rodziny na ul. Kraszewskiego, później 
dzięki pomocy teścia Jadwigi (starszej siostry Franciszki, sybiraczki) - zamieszkali w niewielkim domu 
z ogrodem na ul. Brzostków. 
 Roman Matwijowski w Jarosławiu znalazł pracę w przejętych przez państwo szklarniach należą-
cych uprzednio do rodziny Czartoryskich w Pełkiniach. Sumienny i bezkompromisowy nie godził się na 
rozdawnictwo bez pokwitowań, co skończyło się zastraszaniem, a nawet krótkim pobytem w więzieniu. 
Potem został zatrudniony w PGR w Radymnie, gdzie pracował aż do emerytury. Franciszka Matwijowska 
w Jarosławiu nie pracowała zawodowo - zajmowała się jedynie uprawą ogrodu na własny użytek.

Spotkanie rodzinne w Rawie Ruskiej.

Rawa Ruska - rok 1934. I Komunia Św. 
Bronisława Marszałka.
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 Po śmierci Romana Matwijowskiego jego żona przeniosła się do owdowiałej siostry Marii Jabłoń-
skiej na oś. Kopernika.
 Do Lwowa, podczas wizyty w Jarosławiu, zaprosiła Matwijowskich bratanica Romana, Irena, któ-
ra po wojnie pozostała tam ze swoim ojcem, Leonem.  

Ksiądz Mikołaj Korzelski - trzeci od prawej.

Kpt Karol Korzelski z córką Zofią i siostrą Franią. 1933 rok.Kpt Karol Korzelski z bratem Władysławem we Lwowie - 1933 rok.
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Miszczukowie 

 Do wiosny 1944 roku Stefan Miszczuk wraz z żoną Marią (z domu Terlikowska)  i synem Józe-
fem mieszkali w miejscowości Pawłów (pow. radziechowski).  Głównym źródłem utrzymania rodziny 
była praca na roli. Również z rolnictwa utrzymywała się sześcioosobowa rodzina brata pana Stefana - 
Stanisława. Jego żona Paulina zajmowała się prowadzeniem domu oraz wychowywaniem dzieci: Piotra, 
Jadwigi, Józefy i Katarzyny. 
 Spokojne i w miarę dostatnie życie mieszkańców Pawłowa zostało brutalnie przerwane nocą 
z 1 na 2 kwietnia 1944 roku, kiedy to na wieś napadła banda UPA. Około godz. 23.00 banderowcy po-
deszli w pobliże polskich domów, które następnie jednocześnie zaatakowali. Maria Miszczuk z synem 
Józefem zdołała uciec i znaleźć schronienie u ukraińskiego gospodarza o nazwisku Sawczuk. Dzięki nie-
mu uratowała się także rodzina Stanisława Miszczuka. Stefan Miszczuk noc napadu spędził na dachu 
domu swego krewnego - przykryty śniegiem, który zalegał jeszcze na chałupie. Tak dotrwał do rana. 
Takiego szczęścia nie miał niestety jego krewny - Jan Truchemczuk, którego dosięgnęły banderowskie 
kule. Wiele polskich domów zostało spalonych, a liczbę wymordowanych szacuje się na ok. 40 osób. 
Także z rodziny Miszczuków i Terlikowskich - m.in. zamordowany został Piotr Miszczuk (ojciec Stefana 
i Stanisława), dziewiętnastoletnia Kazimiera Terlikowska i jej czternastoletnia siostra Aleksandra. Wielu 
zostało ciężko rannych. Nazajutrz po napadzie na miejscowym cmentarzu, we wspólnej mogile, pocho-
wano ofiary ukraińskich oprawców. Ci, którym udało się przeżyć, w obawie o swoje życie zdecydowali się 
na opuszczenie Pawłowa i szukanie schronienia w pobliskim Radziechowie. Rodziny Stefana i Stanisła-
wa Miszczuków po tygodniowym pobycie w Radziechowie wyjechały do Lwowa, gdzie żyli ich krewni. 
W czerwcu 1944 roku opuścili Lwów i przybyli do Woli Roźwienickiej, tam bowiem mieszkała rodzina 
Pauliny Miszczuk.  
 Wiosną 1945 roku Stefan Miszczuk wraz z żoną i synem przenieśli się do Jarosławia - zamieszkali 
w domu opuszczonym przez Ukraińców na Przedmieściu Dolnoleżajskim. Stanisław Miszczuk ze swoją 
rodziną pozostali w Woli Roźwienickiej. 
 Dalsza rodzina oraz sąsiedzi, którzy uciekli z Pawłowa, zdecydowali się na wyjazd na tzw. Ziemie 
Odzyskane, osiedlając się m.in. w okolicach Dzierżoniowa. Stefan i Stanisław Miszczukowie wierzyli, że 
kiedy skończy się wojna, wszystko wróci do dawnego porządku i oni będą mogli szybko powrócić do 
siebie.
 Wiele lat później rodzinne strony odwiedziła rodzina Stefana Miszczuka. Stanisław i jego bliscy 
nigdy nie zdecydowali się na wyjazd na Kresy.

Mosiądzowie

            Pięcioosobowa rodzina Mosiądzów przyjechała ze Lwowa do Jarosławia w lipcu 1945 r. Byli to: 
Julian, urodzony w Bołszowie wraz żoną Marią Joanną Mosiądz (z domu Muszyńska), również urodzoną 
w Bołszowie, którą poślubił 16.10.1921 r. oraz dzieci, które przyszły na świat we Lwowie - Janina Maria, 
Danuta Julianna i Józef Ryszard. Nie było wśród nich syna, Tadeusza Stanisława, który został aresztowa-
ny przez NKWD i wysłany do obozu pracy w Donbasie. Zabrali ze sobą jedynie dokumenty, parę zdjęć 
i 20 przedmiotów użytku domowego.
 W Jarosławiu Mosiądzowie zamieszkali na Szwarcmanówce, a później przy ul. Polnej. Córka Ja-
nina, która wcześniej we Lwowie pracowała w Fabryce Żarówek „Osram”, później na poczcie, a następnie 
w szpitalu, po przyjeździe do Jarosławia była kierowniczką stołówki prowadzonej przez Rejonowy Zwią-
zek Repatriantów. Pod koniec 1946 r. rodzina Mosiądzów, z wyjątkiem Danuty, wyjechała do Wałbrzy-
cha. Tam dostała przydział na mieszkanie. Dzieci Marii i Juliana, za przykładem ojca, pracę zawodową 
związali z Polskimi Kolejami Państwowymi, podobnie jak później wnuki ze strony Janiny.
 Julian uczył się w szkole wydziałowej męskiej im. św. Floriana w Krakowie. Zachowały się świa-
dectwa z drugiej i trzeciej klasy. W latach 1915-1918 służył w 18 pułku piechoty armii austriackiej we
Lwowie jako kapral.
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 W 1919 r. otrzymał stopień plutonowego wojsk samochodowych, zaś w książeczce wojskowej 
znalazł się zapis, że 14 maja 1923 r. został przeniesiony do rezerwy. Od 1919 r. pracował w Polskich 
Kolejach Państwowych we Lwowie, a następnie w Wałbrzychu. Maria nie pracowała zawodowo, zajmo-
wała się domem i wychowaniem potomstwa. Niewiele mówiła o swojej rodzinie. Bardzo przeżywała 
przedwczesną śmierć matki, Katarzyny Muszyńskiej, zamordowanej przez banderowców. Nie mogła 
zrozumieć, dlaczego i w jakich okolicznościach zaginął we Lwowie jej brat Jan, którego także po wojnie 
poszukiwano za pośrednictwem wszelkich możliwych organizacji międzynarodowych. Natomiast drugi 
brat, Michał, zamieszkał w gminie Trzemeszno, w powiecie gnieźnieńskim.
 Dzieci Marii i Juliana przyjęły Chrzest św. i Pierwszą Komunię Świętą w kościele pw. św. Elżbiety. 
Uczyły się w siedmioklasowej Publicznej Szkole Powszechnej im. św. Kazimierza we Lwowie. Danuta 
w 1944 r. ukończyła Państwową Szkołę Handlową Żeńską z polskim językiem nauczania we Lwowie 
i we wrześniu rozpoczęła pracę w piekarni jako księgowa. Ona jedna z rodziny pozostała w Jarosławiu, 
gdzie pracowała na stacji kolejowej PKP. Tutaj też w 1951 r. wyszła za mąż za Wacława Grymuzę. 
            Maria i Julian cały czas żyli nadzieją, że wraz z bliskimi powrócą do swego domu. Wierzyli, że tzw. 
repatriacja to tylko chwilowa zmiana miejsca zamieszkania. Pozostawili tam dorobek całego życia, a więc dom  
z przybudówką na Lewandówce, przy ul. Gajowej oraz działkę zakupioną w 1937 r., na której Julian, jako 
dobrze zarabiający kolejarz, planował wybudowanie kolejnego domu, aby zapewnić godne warunki życia 
dla rodziny. W 1960 r. Julian Mosiądz zwrócił się do Konsulatu Polskiego w Krakowie z prośbą o możli-
wość odwiedzenia rodziny pozostałej za wschodnią granicą. Zgodę otrzymał, ale była tam adnotacja, że 
może pojechać jako turysta, za pośrednictwem biura „Orbis”. Nigdy jednak ani on, ani żona i dzieci nie 
odwiedzili ukochanego miasta. Dopiero po transformacji ustrojowej pojawiła się możliwość wyjazdu do 
Lwowa, z której skorzystały dzieci Danuty. Córce udało się w 2013 r. odnaleźć dom rodzinny dziadków, 
porozmawiać z obecnym właścicielem i zrobić kilka zdjęć. 
 W Jarosławiu osiedlili się również bracia i siostra Juliana wraz z rodzinami. Jeden z braci, Józef 
Leopold Mosiądz, urodzony w Lipicy Górnej, przybył do Jarosławia z żoną Heleną Bogusz oraz córką 
Marią, urodzoną w Uhnowie. 
 Drugi z braci, Władysław Stefan Mosiądz, urodzony w Lipicy Górnej, przyjechał z żoną Zofią 
Antoniną Karabanik, lwowianką. Ślub wzięli we Lwowie 25.04.1943 r. Do Jarosławia przybyli z synem 
Bogusławem Julianem, urodzonym we Lwowie. Kolejne dzieci urodziły się już w Jarosławiu.
 Starsza od Juliana siostra, Helena Karolina Mosiądz urodzona w Bołszowie, również zamieszkała 
w Jarosławiu wraz z mężem Ludwikiem Winiewskim oraz dziećmi, lwowianami: Marią Janiną, Czesławą 
Heleną, Ludwiką Marią, Stanisławem Henrykiem oraz Zofią Heleną.

Lwów 1943 - ślub Zofii Karabanik i Władysława Mosiądza.
22.06.1943 Janina Mosiądz pierwsza z lewej 
w domu przy ul, Gajowej.
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Nockowie

 Sześcioosobowa rodzina Nocków przybyła do Jarosławia z Rawy Ruskiej, gdzie Józef Nocko był 
masarzem. Jego żona Jadwiga (z Piekarskich) nie pracowała zawodowo - prowadziła dom i wychowywała 
czwórkę dzieci: Romana, Irenę, Zygmunta i Marię. 
 W 1926 roku Jadwiga i Józef Nockowie nabyli działkę wraz z parterowym domem mieszkalnym 
i stodołą na ulicy Mickiewicza oszacowaną na 12 000 złotych. 
 W 1944 roku, gdy Rawę opuszczało wielu mieszkających tam Polaków, obawiających się napadów 
band UPA, także Nockowie podjęli decyzję o wyjeździe na Zachód. 
 Ponieważ w Jarosławiu mieszkali bracia pani Jadwigi, Nockowie postanowili wyjechać właśnie do 
nich. Nie bez znaczenia był fakt, że z Jarosławia było blisko do domu, do którego wierzyli, że wrócą. 
 Dzięki ciężkiej pracy rodzinie udało się nabyć dom na ulicy Franciszkańskiej w Jarosławiu, 
w którym wspólnie wszyscy zamieszkali. Niestety, już w 1955 roku zmarła pani Jadwiga, a opieki nad 
owdowiałym ojcem podjęła się najmłodsza z córek - Maria. Jej starsze rodzeństwo po ukończeniu nauki 
pozakładało własne rodziny. 

Maria Mosiądz rod. Muszyńska żona Juliana.

Julian Mosiądz - żołnierz armii 
austriackiej, Lwów 1918.

Julian Mosiądz.

Danuta Mosiądz.
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Nowakowie

 Kazimierz Nowak z zawodu był leśniczym. Wraz z żoną Katarzyną i sześciorgiem dzieci miesz-
kali w leśniczówce w pobliżu Łuczyc w powiecie sokalskim. Katarzyna Nowak nie pracowała zawodowo 
- prowadziła dom i zajmowała się wychowaniem dzieci, wpajając im nie tylko dobre maniery, ale  także 
patriotyzm i poczucie odpowiedzialności za swoją Ojczyznę. Kiedy u schyłku I wojny światowej wy-
buchły walki o Lwów, jednym z jego obrońców, który oddał swe życie za polskość miasta, był Norbert 
Nowak - syn Kazimierza i Katarzyny. Wyniesione z domu zasady sprawiły, że także młodsze dzieci No-
waków angażowały się w działalność społeczną - m.in. w ZHP.
 Najmłodsza córka Janina, urodzona w 1920 roku, po ukończeniu szkoły powszechnej w Sokalu 
w 1933 roku  podjęła naukę w Gimnazjum Koedukacyjnym im. A. Malczewskiego w Sokalu, a następnie 

Świadectwo chrztu Józefa Nocko z parafii w Rawie Ruskiej.
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w Państwowym Liceum Pedagogicznym we Lwowie. Wybuch II wojny światowej przerwał nie tylko edu-
kację Janiny, ale także sprawił, że Nowakowie opuścili leśniczówkę i postanowili wyjechać z sowieckiej 
strefy okupacyjnej na Zachód. Wraz z Kazimierzem i Katarzyną przyjechali także: syn Tymoteusz z żoną 
Zofią i córką Łucją, Janina, starsza od niej o 11 lat siostra Justyna oraz brat Adolf.
 Początkowo Nowakowie   osiedlili się w Cieszanowie, gdzie mieszkali na ulicy Legionów, lecz 
u schyłku wojny zdecydowali się przenieść do Jarosławia. Adolf Nowak pojechał do Przeworska, gdzie 
otrzymał pracę w tamtejszej cukrowni. Tragiczny był los Justyny Nowak, która na skutek traumy wojen-
nej postradała zmysły i została umieszczona w szpitalu psychiatrycznym w Kobierzynie pod Krakowem. 
 Kazimierz i Katarzyna Nowakowie ze względu na podeszły wiek nie podjęli już pracy zawodo-
wej. Ich syn Tymoteusz otrzymał posadę w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Szówsku, zaś cór-
ka Janina pracowała jako nauczycielka - najpierw w Rudzie Różanieckiej była wychowawczynią w pry-
watnym majątku, później w Łazach Kostkowskich. W 1949 roku zrezygnowała z pracy pedagogicznej 
i wyjechała do Szczecina, gdzie pracowała jako urzędniczka. Następnie przeniosła się do Złotowa, by 
ostatecznie we wrześniu 1956 roku wrócić do Jarosławia. Tutaj pracowała jako księgowa aż do emery-
tury. Była mocno zaangażowana w pracę społeczną - m.in. pełniła funkcję wiceprezesa Stowarzysze-
nia Miłośników Jarosławia (dla którego napisała tekst hymnu), działała w Harcerskim Kręgu Senio-
rów ZHP oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej. Pisała wiersze, które wydane zostały w dwóch tomikach:  
“W zadumie i z uśmiechem” oraz “Horyzont serca”.  Z tego drugiego tomu pochodzi wiersz “Jarosławscy 
Lwowiacy”

   Jarosławscy Miłośnicy Lwowa
   To jest taka ferajna morowa,
   Która czar Łyczakowa pamięta,
   Dziejami Lwowa stale zajęta.
   Szczepcio, Tońcio, ciotka Bandziuchowa,
   Pan Strońć z Marcelim - wciąż są im w głowach,
   A Untenbaum i Aprikosenkranz
   Też im nie umkną z pamięci na glanc.
   “Ta joj, ta Jóźku, ta nie rób hecy”
   Ty batiar lwowski, ty fest masz plecy.
   Szpanujisz z Maniuśku przez Stryjski Park
   Czy ty choć pamiętasz ten Wschodni Targ?
   Kto teraz “cajironczki” ci powi,
   Kto “szanowani” - jak tam we Lwowi?
   A padam do nóg /choć stoi/, bądź zdrów!
   Tak mówił tylko nasz jedyny Lwów.
   A więc my jarosławscy Lwowiacy,
   Sercem i myślą zawsze jednacy.
   Łamiąc się dzisiaj opłatkiem białym,
   Życzymy sobie w Nowym Roku całym
   Czerstwego zdrowia i pomyślności,
   Niezmiennie wzajemnej serdeczności,
   Dowcipu i humoru lwowskiego
   Wśród otoczenia jarosławskiego
   Oraz lwowskiej wytrwałej wierności
   I bezinteresownej ofiarności.
   “A gdy uda się - to jadę znów
   I zobaczę miasto Lwów”

                                                            Jarosław, 31 stycznia 1998 r.
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Nowiccy 

 Michalina z Baczyńskich i Antoni Nowiccy wraz z córką Anną mieszkali w Czortkowie na ulicy 
Zamkowej. Wraz z nimi, tuż po narodzinach córki, mieszkała matka pani Michaliny - Maria Baczyńska.  
 Obok domu znajdowały się budynki gospodarcze: stajnia, stodoła i nowo wybudowana owczar-
nia. Mimo zawieruchy wojennej i zmieniających się okupantów, Nowiccy wiedli w miarę spokojne życie. 
Skończyło się ono wraz z nasileniem napadów band UPA na mieszkańców Czortkowa i okolicznych 
miejscowości. Dwa wydarzenia wpłynęły na podjęcie decyzji o wyjeździe: bestialski napad i zamordo-
wanie zaprzyjaźnionej rodziny Łuszczyńskich oraz “wizyta” członka bandy UPA w ich własnym domu, 
która omal nie skończyła się śmiercią Antoniego Nowickiego. Nie czekając na dalszy rozwój wypadków, 
na początku czerwca 1945 roku Antoni Nowicki zrezygnował z pracy na kolei i zaczął starać się o kartę 
ewakuacyjną dla swojej rodziny. 
 13 czerwca 1945 roku transportem kolejowym opuściła Czortków nie tylko rodzina Antoniego 
Nowickiego, ale także jego dalsi krewni oraz siostra pani Michaliny z całą rodziną (Klementowiczowie).
Opuszczając Czortków, Nowiccy zabrali ze sobą zwierzęta gospodarskie (ukochanego konia, owce), nie-
co mebli i odzieży, zapas żywności, dokumenty i zdjęcia rodzinne. Liczyli na to, że dane im będzie wrócić 
do domu, do siebie, gdy sytuacja międzynarodowa ustabilizuje się i wszystko powróci do dawnego stanu 
rzeczy. 
 Ruszając w podróż, obawiali się, że ich pociąg zamiast do Polski może zostać skierowany w głąb 
ZSRR - na Syberię. Uwierzyli, że jadą na Zachód dopiero, gdy mijali kolejne miejscowości: Tarnopol, 
Lwów. Ich miejscem docelowym był Przeworsk, lecz gdy pociąg zatrzymał się na stacji w Jarosławiu, An-
toni Nowicki podjął decyzję, że zostaną właśnie tutaj. Na dworcu spotkał sąsiada z Czortkowa - Ludwika 
Lachmana, który pomógł wypakować ich dobytek. 
 Jako „repatrianci” Nowiccy trafili początkowo do budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Piotra 
Skargi mieszczącej się w pobliżu Kolegiaty jarosławskiej, a następnie ulokowani zostali w dawnych ko-
szarach wojskowych w pobliżu Rynku.Tam spędzili następnych kilkanaście miesięcy, zanim otrzymali 
przydział na poukraiński dom na ul. Podzamcze, w którym już pozostali na stałe.
 W 1984 roku zmarła Michalina Nowicka, a siedem lat później jej mąż. Córka Anna po ukoń-
czeniu nauki w szkole podstawowej i liceum założyła własną rodzinę. Do dziś wraz z mężem mieszka 
w Jarosławiu.

Marian Nowicki.

Antoni Nowicki z córką - Czortków 1942.
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Nowotni

 Nowotni przyjechali do Jarosławia z Gródka Jagiellońskiego, gdzie byli właścicielami dobrze 
prosperującego sklepu i zakładu masarskiego. Andrzej Nowotny był z zawodu masarzem, własnoręcznie 
przygotowywał sprzedawane wyroby wędliniarskie. W prowadzeniu działalności handlowej pomagała 
mu żona Aniela (z domu Urban).
        Małżeństwo doczekało się trójki dzieci: Marii, Romany i Alicji. Mieszkali na ulicy Rynek 4 w domu 
z ogrodem, a w jego utrzymaniu pani Anieli pomagały służące.
 W 1944 roku zdecydowali się na opuszczenie Gródka, obawiając się wywiezienia na Syberię. 
Przed wyjazdem przygotowali zapas żywności (m.in piekli chleb), zapakowali także część mebli - tzw. 
jadalnię, nieco odzieży, pamiątki rodzinne. Pozostałe cenne przedmioty pan Andrzej zapakował w skrzy-
nie, które zakopał w ogrodzie, licząc na powrót do domu w niedalekiej przyszłości.
 Wraz z nimi wyjechała także Maria Urban - matka pani Anieli oraz najstarsza, zamężna już córka 
Maria Bazanowska ze swoim mężem i dzieckiem (ich historia opisana jest odrębnie).
 Początkowo wszyscy planowali zatrzymać się w Pruchniku, gdzie żyli teściowie Marii Bazanow-
skiej. Po krótkim czasie przybyli jednak do Jarosławia, i zamieszkali w wynajmowanym mieszkaniu na 
ul. Słowackiego. Andrzej Nowotny podjął pracę w wyuczonym zawodzie - na Hali Targowej rozbierał 
przywożone przez okolicznych rolników tusze. Żona nie pracowała - zmarła w 1950 roku.
 Córki po ukończeniu nauki podjęły pracę - Romana jako główna księgowa w Powiatowej Radzie 
Narodowej w Jarosławiu, a Alicja w biurze Fabryki Pieczywa Cukierniczego “San”.
 Po wojnie do Gródka pojechała córka państwa Nowotnych, ale nowi właściciele nie wpuścili jej 
do domu.

W Jarosławiu - 7 VI 1947.

Franciszek Nowicki - 1944. Z albumu rodzinnego Nowickich.
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Piwodowie

 Trzyosobowa rodzina Piwodów przyjechała do Tyniowic ze Lwowa. Janina Piwoda (z d. Obor-
ska) urodziła się w Zbarażu w 1919 roku. Gdy miała osiem lat, zmarła jej matka. Wychowaniem córki 
zajmował się ojciec - z zawodu leśniczy, którego ogromnym hobby było czytanie. Stąd też w ich domu 
rodzinnym znajdowała się imponujących rozmiarów biblioteka. Ze wspomnień przekazanych wnukom 
wynika, że w czasach dzieciństwa Janina przyjaźniła się z późniejszym biskupem przemyskim Ignacym 
Tokarczukiem. Sporo czasu spędzała też ze stryjem Ignacym Fabianem Oborskim - aspirantem poli-
cji, który pełnił służbę m.in w Tarnopolu, a później we Lwowie. Aresztowany przez Sowietów jesienią 
1939 roku, został zamordowany w Ostaszkowie.
 Janina  Oborska ukończyła szkołę pielęgniarską, a jej wielką pasją był teatr - występowała ama-
torsko w wielu przedstawieniach. W 1938 roku w Gródku Jagiellońskim wyszła za mąż za Józefa Piwodę 
- urodzonego w Mikulicach koło Przeworska. Młodzi po ślubie wyjechali do Lwowa i tam zamieszkali - 
prawdopodobnie na ulicy Piekarskiej.  Józef otrzymał posadę w magistracie miejskim. Równocześnie stu-
diował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza, lecz studiów nie ukończył ze względu na wybuch wojny.
 W 1940 roku na świat przyszedł ich syn Janusz. Życie w mieście stawało się coraz bardziej niebez-
pieczne - po bombardowaniach miasta i zajęciu go przez Sowietów zaczęły się aresztowania i wywózki 
na Syberię. Wówczas Józef Piwoda postanowił wraz z żoną i synem opuścić miasto i wrócić w swoje ro-
dzinne strony. Udało im się zabrać ze sobą jedynie najpotrzebniejsze rzeczy oraz dokumenty i pamiątki 
rodzinne.
 W Tyniowicach, gdzie osiedli, wyremontowali pożydowską karczmę - zamieniając ją na dom 
mieszkalny. Ich źródłem utrzymania stało się rolnictwo.
 Po zakończeniu wojny Józef otrzymał pracę w sądzie jako komornik, a żona zajmowała się prowa-
dzeniem domu i wychowywaniem dzieci. Do końca życia tęskniła za Lwowem, nie mogąc pogodzić się 
z jego utratą.

Rodzina Nowotnych.Aniela Nowotna z kuzynką.
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Płachtowie

         Michał i Maria Płachtowie z zawodu byli nauczycielami. Maria urodziła się w 1907 roku w Kro-
wicy Samej, szkołę powszechną ukończyła w Przemyślu, po czym podjęła dalszą naukę w Seminarium 
Nauczycielskim w Jaworowie. Po jego ukończeniu w 1927 roku nabyła kwalifikacje do pracy w szkole. 
W 1928 roku otrzymała nominację na nauczycielkę tymczasową szkoły powszechnej w Kopytkowie 
w powiecie zdołbunowskim. Po kilku latach, gdy zdała egzamin praktyczny, została przeniesiona do 
szkoły II stopnia w Kobylni, w powiecie rówieńskim. Tam pracowała do roku 1937, po czym na własną 
prośbę trafiła do szkoły w Wielbownem w powiecie zdołbunowskim, gdzie nauczycielem był jej mąż Mi-
chał. Urodzony w 1903 roku w Michałówce w powiecie jarosławskim, w 1926 roku zdał egzamin dojrza-
łości w Państwowym Gimnazjum w Jarosławiu, po czym podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W 1929 roku otrzymał powołanie do czynnej służby wojskowej, z której został zwolniony w 1930 roku 
w randze podporucznika (ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty). W 1934 roku ukończył 
szkołę pedagogiczną (Państwowe Pedagogium) w Krakowie, zdobywając kwalifikacje do pracy w zawo-
dzie nauczyciela. Pracował w Równem, Kobylni (wspólnie z żoną) i Wielbownem. Tam właśnie Marię 
i Michała Płachtów zastała wojna. Do czerwca 1941 roku obydwoje kontynuowali w miejscowej szkole 
pracę pedagogiczną. 
 Po zajęciu wschodnich ziem Rzeczypospolitej przez wojska niemieckie w 1941 roku Michał 
Płachta otrzymał służbowe przeniesienie do Horyńca, gdzie polecono mu objęcie stanowiska kierownika 
tamtejszej szkoły. Wraz z nim wyjechała także żona z synem Jerzym. Przez dwa lata Płachtowie mieszkali 
w Horyńcu. Jak napisała w swoim życiorysie Maria Płachta: przez cały okres okupacji niemieckiej nie pra-
cowałam w zawodzie nauczycielskim, gdyż władze prośbę mą załatwiły odmownie, motywując tym, że mój 
mąż pracuje jako kierownik szkoły.
 W 1943 roku Michał Płachta zrezygnował z pracy w horynieckiej szkole i wraz z rodziną za-
mieszkał w Jarosławiu, gdzie przez ponad rok pracował jako pomocnik szofera w “Społem”. W grudniu 
1944 roku został zmobilizowany i skierowany na front. Do domu powrócił szczęśliwie we wrześniu 
1945 roku. 
 Od roku szkolnego 1945/46 Maria i Michał Płachtowie pracowali w szkole podstawowej w Janko-
wicach pod Jarosławiem. W 1951 roku Michał został mianowany podinspektorem a potem inspektorem 
szkolnym w Wydziale Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Jarosławiu. Do chwili przejścia na emery-
turę obydwoje związani byli z oświatą.

Fabian Antoni Oborski - zamordowany w Katyniu
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Kennkarta Marii Płachty.

Michał Płachta.Pismo Kuratorium w Równem  z 1937 r. przenoszące Marię Płachtę do szkoły 
w Wielbownem.

Rodzina Płachtów -  środku Maria Płachta.

Z albumu rodzinnego Płachtów.
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Maria Płachta.

Pismo Kuratorim Wołyńskiego  z 1937 r. do Michała Płachty.

Potwierdzenie zatrudnienia Michała Płachty jako kierownika szkoły ludowej w Horyńcu.
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Pociej Michał 

 Urodził się w 1910 r. w Lubyczy Królewskiej k. Bełżca. W 1937r. ożenił się z Antoniną (z po-
chodzenia Ukrainką),   Z tego związku urodziło się dwóch synów : Leonard i Jerzy. Jako młody chło-
piec Michał był czeladnikiem w zawodzie masarza. Po zdobyciu papierów mistrzowskich otworzył sklep  
z wyrobami w Niemirowie (obecnie Ukraina), gdzie też rodzina zamieszkała. Swoje wędliny dostarczał 
również do kwatermistrzostwa wojskowego we Lwowie. Tam również planował w 1939 r. otworzyć sklep 
z własnymi wyrobami wędliniarskimi. 
 Wybuch wojny zniweczył te plany. Po wcieleniu do wojska Michał brał udział w kampanii wrze-
śniowej, walcząc krótko na wschodnich rubieżach Polski. Po wkroczeniu na tereny Polski armii sowiec-
kiej zdołał zbiec i w cywilnym ubiorze z mapą oraz lornetką przedzierał się w kierunku granicy rumuń-
skiej. Tam został jednak zatrzymany, aresztowany i wywieziony na północną Syberię do Workuty, gdzie 
mieściły się jedne z najcięższych łagrów dla zesłańców. Przebywał tam dwa lata w niezwykle ciężkich 
warunkach o głodzie i w zimnie.
 W obozie tym wielu Polaków zmarło z wycieńczenia. Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 
Michał został zwolniony na mocy układu Sikorski - Majski i wstąpił do tworzącej się na obszarach Związ-
ku Radzieckiego Armii Polskiej dowodzonej przez gen. Andersa. 
 Jako żołnierz tej armii, w stopniu kaprala, był dowódcą drużyny i przeszedł cały szlak bi-
tewny, walcząc między innymi we Włoszech o zdobycie obwarowanego przez Niemców słynne-
go wzgórza z klasztorem Monte Cassino. Za swoje męstwo odznaczony został Krzyżem Walecz-
nych, Krzyżem Monte Cassino oraz Medalem Polska Swemu Obrońcy. W 1948 r.   Michał powrócił  
z Anglii do kraju i osiadł w Jarosławiu, gdzie jako żołnierz „zachodniej armii” był przez dłuższy czas 
prześladowany przez ówczesne UB. W czasie wojennej zawieruchy żona Michała Pocieja znalazła się 
w obozie pracy na terenie Austrii. Przekonana, że jej mąż nie żyje, swoje losy związała z sowieckm oficerem,  
z którym następnie zamieszkała na terenie ZSRR. 
 Michał Pociej, po wyjaśnieniu swej sytuacji rodzinnej i otrzymaniu rozwodu, zawarł ponownie 
związek małżeński z pochodzącą z Wiśniowca na Wołyniu Janiną Szymańską - Misiąg.

Puszkowie

 Czteroosobowa rodzina Puszków mieszkała w miejscowości Zamek w powiecie rawskim 
(woj. lwowskie). Jan Puszka z zawodu był stolarzem, a dodatkowo rodzina trudniła się rolnictwem. Żona 
Agata (z d. Serafin) zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem córek - Marysi i Natalii. (Inna 
linia rodziny Puszków, także mieszkająca przed wojną w Zamku, opisana została w I części “Jarosławskiej 
Księgi Kresowian”).
 W 1940 roku Jan Puszka znalazł się w pierwszym transporcie Polaków deportowanych na Sybe-
rię. Do tego samego transportu trafił także jego kuzyn o takim samym nazwisku i imieniu. Wprowadzi-
ło to w błąd żołnierzy konwojujących zesłańców, jednocześnie umożliwiając Janowi ucieczkę. Po wielu 
tygodniach tułaczki zdołał powrócić w rodzinne strony. Tymczasem w jednym z kolejnych transportów 
znalazły się żona i córeczki  pana Jana - dwuletnia Natalia i dziesięcioletnia Maria. W czerwcu 1944 roku 
zachorowała i zmarła pani Agata Puszka (przez bliskich nazywana Hasią), osierocając dzieci, które tra-
fiły do Polskiego Domu Dziecka w Krasnodarze. Od tego momentu cały ciężar  odpowiedzialności spo-
czywał na świadomej całej sytuacji czternastoletniej Marysi, którą jedna z jej koleżanek wspomina jako 
dziewczynkę nadzwyczaj mądrą i śliczną. Dzięki temu sześcioletnia Natala otoczona miłością i uznająca 
autorytet starszej siostry mogła czuć się bezpieczna, tym bardziej, że będąc słodką, cichą, ufną dzieciną, 
była też ulubienicą wychowawczyń (jedną z nich była Helena Wołosiańska, której losy opisane zostały 
w I części “Jarosławskiej Księgi Kresowian”).
 Po wielu staraniach dopiero w 1946 roku władze sowieckie wyraziły zgodę na wyjazd dzieci i ich 
opiekunek do Polski.
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 Tymczasem Jan Puszka podejmował liczne próby odnalezienia rodziny. W tym celu jeździł m.in. 
do Lwowa, gdzie wystarał się o specjalną przepustkę dla siebie i córek, przebywających ciągle w domu 
dziecka w Krasnodarskim Kraju, w stanicy Afibska. Dopiero w 1946 roku, gdy ewakuowany z ZSRR sie-
rociniec znalazł się w Polsce,  udało mu się spotkać z córkami. Zamieszkali wspólnie w maleńkim miesz-
kaniu  na ulicy Pełkińskiej, gdzie po sąsiedzku żyła także siostra Jana Puszki ze swoją rodziną. Początki 
były bardzo trudne, gdyż Puszkowie nie mieli w zasadzie niczego - ani mebli, ani sprzętów gospodarstwa 
domowego. Wszystko to przepadło wraz z murowanym domem, który pozostał w Zamku. Jak się później 
okazało, ukraińscy sąsiedzi zrównali dom i zabudowania gospodarcze z ziemią - nie pozostał po nich 
żaden ślad.
 W Jarosławiu Jan Puszka dorywczo pracował jako stolarz oraz najmował się do prac polowych.

Dzieci z polskiego sierocińca - m.in. Marysia Puszka, Irena Prorokówna, Irena Wołosiańska, Bogdan Kowalczyk. Afibska 1946 r.
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Grupa dzieci z polskiego sierocińca  - wśród nich Natalia Puszka. Afibska 1946 r.
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Pyszkowscy 

 Maria (z d. Ochman) urodziła się w Stanisławowie, lecz  do 1946 roku mieszkała we Lwowie. 
Tam poznała i poślubiła syna profesora Jana   Pyszkowskiego - Bolesława, tam też na świat przyszła 
w 1939 roku ich córka Bożysława. Dzięki posiadanemu majątkowi, na który składały się realności 
na terenie miasta (m.in. kamienica na ul. Bohomolca), mogli prowadzić spokojne i dostatnie życie. 
W czerwcu 1940 roku zmarł Bolesław Pyszkowski, pozostawiając roczną córeczkę i żonę w trudnej 
sytuacji. 
 Do 1943 roku Maria i Bożysława Pyszkowskie mieszkały  na ulicy Lwowskich Dzieci, po czym prze-
niosły się na Skniłów, gdzie przebywały do czerwca 1946 roku. Początkowo nie planowały opuszczać swe-
go miasta, lecz gdy władze sowieckie zagroziły im przymusowym przyjęciem obywatelstwa radzieckiego 
i wcieleniem Bożysławy do “Komsomołu”,  postanowiły zabrać najbardziej niezbędne rzeczy i jako “repa-
triantki” udać się do Polski. Ponieważ Jarosław leżał na tyle blisko granicy, że dawał możliwość szybkiego 
powrotu do siebie, osiedliły się właśnie tutaj.    
 Na początku zamieszkały w suterenie tzw. kamienicy Sztorcha, później otrzymały jeden pokoik 
w mieszkaniu na ulicy Kraszewskiego. Maria Pyszkowska nie mogła dostać pracy - przetrwanie umoż-
liwiła pomoc, którą dostarczała UNRRA i Czerwony Krzyż. Nigdy nie udało się jej pojechać do Lwowa. 
Jeden raz miasto Semper Fidelis odwiedziła Bożysława Pyszkowska, a jej córka Elżbieta dotarła do domu, 
w którym żyła jej matka i dziadkowie. 

Akt urodzenia Marii Ochman-Pyszkowskiej.

Bolesław Pyszkowski rok 1904 lub 1905 mąż Marii.
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Świadectwo ślubu Bolesława Pyszkowskiego.

Jan Pyszkowski z synem Bolesławem rok 1911.

Karta ewakuacyjna.

Maria Pyszkowska z córką Bożysławą w Jarosławiu.
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Rapowie 

 Rodzina Rapów do lipca 1945 roku mieszkała w Gródku Jagiellońskim, gdzie głowa rodzi-
ny – Grzegorz Rap, z wykształcenia agronom, był zatrudniony przez Starostwo Powiatowe jako za-
rządca, jego żona Ludwika (z domu Podkomórka) zajmowała się prowadzeniem domu. Rapowie zaj-
mowali służbowe mieszkanie, ale posiadali także własny jednopiętrowy dom, który w chwili wybuchu 
wojny był jeszcze niewykończony i tylko częściowo przygotowany do zamieszkania. Po wkroczeniu 
Sowietów dom został zarekwirowany, a rodzina znalazła się na bruku. Po wybuchu wojny niemiecko 
– sowieckiej Grzegorz Rap otrzymał propozycję podpisania Volkslisty – po odmowie musiał uciekać  
z Gródka i ukrywał się we Lwowie.
 Po zakończeniu działań wojennych oraz zmianie granic Polski rodzina Rapów zdecydowała się 
opuścić Gródek Jagielloński i udać się na tzw. Ziemie Zachodnie. Wraz z czteroosobową rodziną Rapów 
w podróż wyruszyła także matka pana Grzegorza – Anna oraz czworonożny członek rodziny – pies Rek-
sio. Po podstawieniu wagonów zapakowano rzeczy osobistego użytku, nieco sprzętów, lecz bez mebli. 
Wybór Jarosławia jako miejsca nowego osiedlenia się był przypadkowy. Otóż, po trwającej jeden dzień 
podróży transport został zmuszony do sześciotygodniowego postoju na stacji w Żurawicy. Wówczas 
Grzegorz Rap zdecydował się wyruszyć do Jarosławia, aby zasięgnąć informacji o pochodzącej z Tuli-
głów rodzinie swojej żony. Wrócił z wiadomością, że teściowa - Balbina Podkomórka (z domu Krupa) 
oraz szwagier Stanisław i szwagierka Stefania z rodzinami przebywają w Tuligłowach, gdzie schronili się 
w 1943 roku, uciekając przed banderowcami ze swego domu we wsi Wola Wysocka pod Żółkwią. Ich 
dom został spalony, a im udało się uciec i dotrzeć na ziemię jarosławską. W tej sytuacji Rapowie pod-
jęli decyzję o pozostaniu w Jarosławiu. Ponieważ transport nie zatrzymywał się tutaj na stacji, rodzina 
wysiadła w Rzeszowie, skąd dotarła do Jarosławia. Tutaj Rapowie zamieszkali w niewielkim mieszkaniu 
na ulicy Kraszewskiego. Jak większość wysiedlonych ze Wschodu Kresowian, sytuację tę traktowali jako 
przejściową, licząc na powrót do domu.
 Syn Grzegorza i Ludwiki Rapów – Zbigniew ukończył studia medyczne na Akademii Medycznej 
w Lublinie. W 1963 roku doktoryzował się, następnie habilitował, pracując naukowo w Centrum Medy-
cyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od 1981 roku mieszka w Niem-
czech, gdzie został zaproszony przez Centrum Neurologii i Neurochirurgii Uniwersytetu w Giessen. 
W 1985 roku uzyskał tytuł profesora.
 Siostra Wanda, urodzona jeszcze w Gródku Jagiellońskim, ukończyła studia polonistyczne, a na-
stępnie pracowała jako nauczycielka w Technikum Elektronicznym w Krakowie.

Maria Pyszkowska.
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Z albumu rodzinnego Zbigniewa Rapa.

Zbigniew Rap. Zbigniew Rap z rodzicami.
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Rupniccy
 

 Pięcioosobowa rodzina Rupnickich do 1946 roku mieszkała w Dublanach w powiecie sambor-
skim. Karol Rupnicki z zawodu był stolarzem, dzięki czemu mógł zapewnić rodzinie w miarę dostatnie 
życie. Jego żona Anna zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem dzieci - Antoniny, Janka 
i Agnieszki. 
 W 1946 roku rodzina została zmuszona do opuszczenia swego domu rodzinnego i wyjazdu do 
Polski. Na spakowanie się nie mieli zbyt wiele czasu - udało im się zabrać ze sobą krowę i rzeczy osobiste. 
Nikt z rodziny nie pozostał po sowieckiej stronie.
 Nie chcąc jechać zbyt daleko od granicy, Rupniccy osiedlili się w Czudowicach, skąd mieli na-
dzieję niebawem powrócić do siebie. 
 Jak wiele rodzin “repatriantów” zaczynali niemal wszystko od nowa. Trudno im było pogodzić się 
ze zmianami, jakie zaszły w ich życiu. Karol przez pewien czas pracował jako stolarz, później zajmował 
się głównie prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w czym pomagała mu żona. Dzieci poszły do szkoły, 
a potem podjęły pracę. 
 Z całej rodziny jedynie syn Janek w latach 70. miał możliwość pojechać na Kresy i odwiedzić ro-
dzinne strony.

Z albumu rodzinnego Zbigniewa Rapa.

Ostatnie wspólne zdjęcie przed wojną - w kaszkiecie ciocia Pola z bratem Grzegorzem, 
mamą Ludwiką i jej siostrą Stefą.



80

Rutkowscy 

 Antonina i Bronisław Rutkowscy przybyli do Jarosławia ze Lwowa. Bronisław w czasie I wojny 
światowej służył w Legionach Piłsudskiego, a po jej zakończeniu również związany był z wojskiem jako 
pracownik cywilny. Za męstwo na polu bitwy odznaczony został Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari oraz 
Krzyżem „Bojownikom Niepodległości”. Żona zawodowo nie pracowała. Państwo Rutkowscy pobrali 
się w 1927 roku i zamieszkali na ulicy 29 listopada. Tuż przed wybuchem II wojny światowej przepro-
wadzili się na ulicę Norwida 3 do dwupokojowego mieszkania. W grudniu 1939 roku, gdy w sąsiedniej 
kamienicy zmarła sąsiadka, osierocając pięcioro dzieci, państwo Rutkowscy jako bezdzietne małżeństwo 
natychmiast zaopiekowali się najmłodszą z dziewczynek – trzyletnią Wiesią.
 U schyłku wojny, gdy wiadomo było, że Lwów znajdzie się w granicach ZSRR, Rutkowscy 
zdecydowali się opuścić rodzinne miasto.  Pierwszy wyjechał pan Bronisław, zatrzymując się w Jarosławiu, 
gdzie żyła rodzina żony. Następnie 29 października 1945 roku dołączyła do niego żona, która przybyła 
transportem tzw. repatriantów wraz z przybraną córką Wiesią. We Lwowie pozostał cały dobytek ich 
życia.
 W Jarosławiu zamieszkali w domu brata pani Rutkowskiej – Józefa Kaniaka na ul. Gen. Iwasz-
kiewicza (obecnie Limanowskiego), gdzie mieszkali do końca swych dni. Pan Bronisław początkowo 
pracował jako księgowy w firmie budowlanej inż. St. Babinetza, a następnie w administracji Zakładów 
Mięsnych. Pani Antonina zajmowała się prowadzeniem domu i wychowywaniem Wiesi, którą kochała 
wraz z mężem jak własną córkę. W 1956 roku Wiesława wyjechała do Krakowa, gdzie rozpoczęła studia. 
Do końca życia Antoniny i Bronisława Rutkowskich utrzymywali bliski kontakt – dzieci Wiesławy trak-
towali jak wnuki, dla których byli ukochanymi dziadkami.
 Antonina Rutkowska zmarła w 1979 roku, a jej mąż trzy lata później. Obydwoje spoczęli na No-
wym Cmentarzu w Jarosławiu.

Wiesława Koss z Antoniną Rutkowską - Jarosław maj 1948 r. Wiesława Koss z Bronisławem Rutkowskim - Jarosław 24 VII 1953 r.
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Schingerowie

 Zygmunt Schingera urodził się 25 maja 1905 roku w Stryju. Jego ojciec Michał był kolejarzem, 
a matka Maria z Kuźniarowskich nie pracowała zawodowo, zajmując się wychowaniem dzieci. Zygmunt 
posiadał dwójkę rodzeństwa - Wilhelma, sędziego Sądu Grodzkiego oraz Annę - z zawodu nauczycielkę 
(więźniarkę obozu Ravensbrűck w latach wojny).
 Po ukończeniu Szkoły Ludowej im. T. Czackiego w Stryju Zygmunt Schingera uczył się w tamtej-
szym I Państwowym Gimnazjum, a następnie podjął studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwo-
wie na wydziale matematyczno - przyrodniczym (biologia i geografia z geologią).
 Pierwszą posadę nauczyciela objął w 1931 roku w Końskich, potem w II Gimnazjum im. A. Wit-
kowskiego w Jarosławiu, by w 1933 roku trafić do Państwowego Gimnazjum w Buczaczu. W latach 1936 
- 39 pracował jako nauczyciel i kierownik ogniska metodycznego biologii w Brześciu n/Bugiem. W 1932 
roku Zygmunt poślubił Zofię Niementowską - również nauczycielkę. Po kilku latach rozłąki spowodo-
wanej różnymi miejscami zatrudnienia Schingerowie wspólnie z dwiema córkami: Ksawerą i Aleksandrą 
zamieszkali w pięciopokojowym mieszkaniu w Brześciu na ul. Batorego. Kiedy wydawało się, że wreszcie 
osiągnęli pewną stabilizację, wybuchła II wojna światowa.  Do miasta wkroczyli Sowieci, którzy w miesz-
kaniu Schingerów zarekwirowali trzy pokoje dla swoich oficerów - być może uratowało to rodzinę przed 
deportacją w głąb Rosji.
 Gdy miasto zajęli Niemcy w 1941 roku, Zygmunt i Zofia Schingerowie uczyli w szkole, równo-
cześnie prowadząc we własnym mieszkaniu tajne komplety. Dodatkowo Zygmunt pracował jako tłumacz 
w niemieckim szpitalu wojskowym.
 Gdy do miasta zbliżał się front, Schingerowie zostali zmuszeni przez Niemców do opuszczenia 
miasta - znaleźli się w transporcie do Niemiec, tracąc dobytek swego życia. Kiedy pociąg zatrzymał się 
na stacji w Skarżysku Kamiennej, udało im się opuścić skład i przedostać do Jarosławia, gdzie na ulicy 
Podgórze już mieszkali rodzice Zygmunta.
 1 września 1944 roku Zygmunt Schingera rozpoczął pracę w I Państwowym Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącym jako nauczyciel biologii, geografii i fizyki. W 1947 roku został dyrektorem tej pla-
cówki, w której pracował do 1966 roku, tj. do przejścia na emeryturę.
 Jego żona Zofia także pracowała jako nauczycielka - została zatrudniona w Szkole Podstawowej 
im. Piotra Skargi, gdzie uczyła biologii.
 Starsza córka Ksawera po ukończeniu studiów założyła swoją rodzinę i zamieszkała w Rzeszowie, 
młodsza Aleksandra po zakończeniu nauki osiadła z mężem i dziećmi w Gdyni.
 Podsumowując swoje związki z Kresami, Ksawera Schingera wyraziła się w następujący sposób: 
Pochodzę z Kresów, urodziłam się w Stryju niedaleko Lwowa. Do Jarosławia przygnały moją rodzinę wichry 
wojny, stąd wyjechałam i nigdy już tam nie wróciłam. Bardziej identyfikuję się z miejscem mojego urodze-
nia, niż szkolnego przebywania. Kocham Lwów - tamte tereny wschodnie i nie mogę przeboleć, że nie należą 
już do Polski, Często odwiedzam moje rodzinne strony i za każdym razem pozostawiam tam kawałek mo-
jego serca.

Zygmunt Schingera - zdjęcie 
z legitymacji nauczycielskiej.Zofia i Zygmunt Schingerowie w dniu ślubu.
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Sękiewiczowie 
 

 Maria Sękiewicz (z d.  Nowak) wraz z dwoma synami: Januszem i Zdzisławem przyjechała 
do Jarosławia w maju 1945 roku z Sambora. Kilka miesięcy wcześniej w tragicznych okolicznościach 
straciła męża, który został zamordowany na ulicy przez Ukraińców. Franciszek Sękiewicz urodzony 
w 1906 roku w Drohobyczu po ukończeniu Gimnazjum w Jarosławiu podjął naukę na Uniwersytecie Jana 
Kazimierza we Lwowie. Ze względu na ciężką sytuację materialną rodziny przerwał studia  i rozpoczął 
pracę. Po uzyskaniu stosownych uprawnień państwowych został sekretarzem Sądu Grodzkiego w  Sam-
borze. Prawdopodobnie wykonywał swe obowiązki podczas słynnego procesu ukraińskich nacjonalistów 
podejrzanych o zabójstwo posła na Sejm RP Tadeusza Hołówki. 31 sierpnia 1944 roku Franciszek Sękie-
wicz został śmiertelnie pobity przez jednego z Ukraińców, który najprawdopodobniej skojarzył go z w/w 
procesem. 
 Chcąc uniknąć kolejnych nieszczęść, Maria Sękiewiczowa podjęła decyzję o opuszczeniu Sam-
bora i wyjeździe do Jarosławia, gdzie żyli jej krewni. Do jednej walizki zabrała to, co najpotrzebniejsze 
i z synami wsiadła do pociągu jadącego na Zachód. 
 Tuż po przybyciu na miejsce Sękiewiczowie zamieszkali na ul. Wilsona, a po siedmiu miesiącach 
przenieśli się do mieszkania na ul. Grunwaldzkiej. Tam przez pewien czas mieszkała z nimi Stefania Jan-
czewska - siostra Marii Sękiewiczowej  oraz kuzynka Krystyna.
 Pierwsze lata pobytu w Jarosławiu były bardzo ciężkie, rodzinie brakowało niemal wszystkiego. Maria 
Sękiewiczowa ukończyła kurs pedagogiczny i podjęła pracę w przedszkolu. Starała się zapewnić synom nie 
tylko godziwe warunki życia, ale także pomóc zdobyć odpowiednie wykształcenie. Starszy syn Janusz ukoń-
czył AGH w Krakowie, uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu 
zarządzania jakością. Młodszy syn - Zbigniew został marynarzem. Z powodzeniem zajmował się także poezją  
i fotografią.

Zygmunt Schingera z rodziną na ulicy Stryja. Schingerowie w Jarosławiu.
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Skibowie 

 Marian i Irena (z Ilnickich) Skibowie z zawodu byli nauczycielami. Wraz z czwórką dzieci: Ro-
mualdem, Januszem, Danutą i Aliną mieszkali w miejscowości Kalinowszczyzna w powiecie czortkow-
skim (woj. tarnopolskie). Na skutek zawieruchy wojennej, a przede wszystkim niebezpieczeństwa grożą-
cego ze strony nacjonalistów ukraińskich,  już pod koniec 1943 roku do Jarosławia przybył Marian i Irena 
Skibowie wraz z trójką dzieci i siostrą pana Mariana Adelajdą, zatrzymując się w domu zaprzyjaźnionego 
jarosławskiego nauczyciela. Uciekając do Jarosławia, zabrali ze sobą jedynie rzeczy najpotrzebniejsze oraz 
dokumenty i zdjęcia rodzinne. W lutym 1944 roku w wieku zaledwie czterdziestu lat zmarła w Jarosławiu 
Irena Skibowa. 
 Tymczasem w Kalinowszczyźnie pozostał młodszy syn Janusz oraz brat Mariana Skiby - Tadeusz 
z żoną Anielą i dziećmi - Andrzejem i Piotrem. W kwietniu 1945 roku także oni przybyli do Jarosławia. 
Skibowie zamieszkali wspólnie w przydzielonym im mieszkaniu  na ulicy Kraszewskiego. Marian Skiba 
otrzymał posadę nauczyciela, a dzieci podjęły naukę w miejscowych szkołach. W lipcu 1945 roku zmarł 
Tadeusz Skiba, pozostawiając żonę z dwójką synów. 
 W 1947 roku Marian Skiba wraz z dziećmi postanowił wyjechać, korzystając z oferty lepiej płatnej 
pracy w Bartoszycach. W Jarosławiu pozostała rodzina jego zmarłego brata Tadeusza.

Od lewej Józef Ilnicki z wnukiem Januszem, obok 
Tadeusz Skiba z Romualdem.

Józef Ilnicki z cóką Ireną Skibą i wnukami Januszem, Danutą i Romualdem 
na tle domu w Kalinowszczyźnie.

Irena Skiba z dziećmi Romualdem, Januszem i Danutą  
na tle wsi Kalinowszczyzna.
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Szewczykowie

 Florentyna i Jan Szewczykowie mieszkali na przedmieściach Kamionki Strumiłowej (w woje-
wództwie lwowskim) we własnym domu, obok którego znajdował się ogród oraz gospodarstwo rolne.
 Jan był urzędnikiem pocztowym, żona nie pracowała zawodowo, zajmowała się prowadzeniem domu 
i wychowywaniem dzieci - Marii i Joanny. 
 Wczesną wiosną 1943 roku bandy ukraińskich nacjonalistów zaczęły napadać na sąsied-
nie wioski. Z okien domu Szewczyków widać było łuny pożarów, które trawiły palone domostwa 
w pobliskich miejscowościach. Życie w Kamionce stawało się coraz bardziej niebezpieczne. Szcze-
gólnie ciężko sytuację zagrożenia znosiły dzieci, które, żyjąc w ciągłym strachu, nie chciały przebie-
rać się do spania, obawiając się, że ich dom może zostać w nocy napadnięty i trzeba będzie uciekać. 
 Szewczykowie byli jednymi z pierwszych, którzy opuścili swoją ojcowiznę i miasto. Decyzję pod-
jęli po tym, jak zaprzyjaźniony z Janem Ukrainiec ostrzegł go, by zabrał rodzinę i wyjechał, jeżeli chce 
uratować życie. Nie zwlekając, Szewczykowie spakowali jedynie najpotrzebniejsze rzeczy i udali się do 
domu pewnej Ukrainki, która mieszkała w pobliżu stacji kolejowej. Tam czekali na pociąg do Przewor-
ska, gdzie żyła ich dalsza rodzina. Wraz z nimi Kamionkę opuścił także ojciec Jana - Wojciech Szewczyk.
 Po przyjeździe do Przeworska zamieszkali wspólnie z krewnymi, a Jan otrzymał pracę na miejsco-
wej poczcie. Bardzo ciężkie warunki lokalowe zadecydowały o tym, że rodzina zgodziła się na wyjazd do 
Jarosławia, gdzie służbowo przeniesiony został Jan Szewczyk.
 Jak wspomina po wielu latach pani Maria Szpyt (z domu Szewczyk): Rodzinny dom pozostał na 
zawsze poza nami. Dziś mam tylko jego wspomnienie. Wszystkie następne miejsca zamieszkania były tylko 
tymczasowymi przystankami.

Karta repatriacyjna(str.1).

Dom rodzinny w Kalinowszczyźnie ok. roku 1930.
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Szpitmanowie

 Józef i Helena Szpitmanowie mieszkali w Jaworowie. Józef z zawodu był policjantem, żona zawo-
dowo nie pracowała, zajmując się prowadzeniem domu oraz dziećmi: Marią, Eugeniuszem, Kazimierzem 
i Grzegorzem. Szpitmanowie byli zamożni,  posiadali duży murowany dom (w stylu dworku) oraz gospo-
darstwo rolne. W chwili wybuchu wojny Józef Szpitman był już na emeryturze. 
 Jaworów Szpitmanowie opuścili w 1944 roku.  Na wóz, którym wyjeżdżali,  udało im się zapa-
kować nieco mebli (stół, krzesła) oraz kuferek z osobistymi rzeczami i pamiątkami rodzinnymi. Jeden 
z synów zabrał i przyprowadził dwie krowy. 
 Początkowo zatrzymali się we wsi Białobrzegi k/Łańcuta, jednakże w 1946 roku, jako przesie-
dleńcy, przenieśli się do Jarosławia, gdzie na tzw. przedmieściu dolnoleżajskim otrzymali przydział na 
poukraińskie gospodarstwo rolne i tam zamieszkali. Ciężar prowadzenia gospodarstwa wziął na siebie 
najmłodszy z synów - Grzegorz. Starszy brat Kazimierz wyjechał do Kłodzka, a Eugeniusz podjął pracę 
jako stolarz. Najstarsza z dzieci - Maria, ze względu na stan zdrowia, nie mogła pracować zawodowo. 

 

Helena Szpitman.

Dom Heleny i Józefa Szpitmanów w Jaworowie 15 V 1943 r.
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Szymańscy 

 Rodzina Szymańskich od pokoleń mieszkała w Wiśniowcu na Wołyniu. Po zajęciu wschodnich 
ziem II Rzeczpospolitej przez Sowietów, ze względu na tradycje niepodległościowe rodziny, Szymańscy 
znaleźli się grupie zesłańców syberyjskich. Dzięki powstaniu Armii gen. Andersa oraz ogłoszonej amne-
stii udało się kilku osobom opuścić „nieludzką ziemię” i dotrzeć wraz z II Korpusem Polskim do Anglii.
Ci, którzy uniknęli zsyłki na Syberię, doświadczyli mordów dokonywanych przez ukraińskich nacjona-
listów na polskiej ludności Kresów. Z licznej rodziny Szymańskich aż 32 osoby stały się ofiarami bande-
rowców. Rodzinny dom wraz z całym dobytkiem został spalony podczas napadu UPA na Wiśniowiec 
w lutym 1944 roku. Z życiem uszła wówczas Janina Szymańska - Misiąg, która wraz z matką Honoratą 
oraz córeczkami Bogusią i Krysią zdołały uciec wraz z wycofującymi się oddziałami węgierskimi  i zna-
leźć schronienie w Tarnopolu. Stamtąd kobiety postanowiły udać się w okolice Lwowa i Mościsk, skąd 
pochodził mąż Janiny. 
 W trakcie wyczerpującej pieszej wędrówki zmarła maleńka Krysia (urodzona w 1943 roku). 
W 1945 roku Janina Szymańska wraz z matką oraz córką Bogusią znowu wyruszyły w drogę, docierając 
w okolice Jarosławia. Początkowo rodzina zamieszkała w Pawłosiowie, a następnie w Jarosławiu, gdzie 
Janina ponownie wyszła za mąż za Michała Pocieja.

Śliwińscy 

 Pani Janina Śliwińska, z synem Januszem, rozkazem władz sowieckich, zostali zmuszeni do na-
tychmiastowego opuszczenia  Kołomyi. 4 kwietnia 1945 roku opuścili swój dom przy ulicy Paderewskie-
go 9. Wyjazdu odmówiła tylko ciocia pani Janiny, Antonina Sidorowicz. 
 Uciekając, zabrali ze sobą jedynie dokumenty i część rodzinnych pamiątek. Życie matki i syna 
legło w gruzach. Do Jarosławia przybyli 19 kwietnia 1945 r. po długiej i uciążliwej podróży. 
 Tu zostali przygarnięci przez państwa Bartoszków, rodziców żony Zbigniewa Śliwińskiego - 
szwagra  Janiny Śliwińskiej. Dzięki ich serdeczności powoli wracali do równowagi psychicznej i zaczę-
li wieść w miarę spokojne życie. Pani Janina została zatrudniona jako pracownik fizyczny (robotnica)  
w Fabryce Wstążek, przy ul. Poniatowskiego. 
 Synowa Janiny Śliwińskiej - Iwona (relacjonująca wydarzenia) wielokrotnie była w Kołomyi, od-
wiedzając dom i porządkując rodzinny grobowiec. 

Taranowiczowie/Jaworkowie 

 Rodzina Taranowiczów mieszkała w Kamionce Strumiłowej, gdzie prowadziła gospodarstwo 
rolno - sadownicze. Po śmierci męża utrzymaniem rodziny oraz wychowywaniem dwójki dzieci: Jana 
i Anny zajmowała się Maria Taranowiczowa. To ona wspólnie ze swoim bratem Janem Jaworkiem podjęła 
decyzję o opuszczeniu Kamionki Strumiłowej wraz z grupą “repatriantów” i przeniesieniu się na tzw. Zie-
mie Odzyskane. Do podstawionego wagonu udało się zabrać Taranowiczom i jadącym z nimi Jaworkom 
- Janowi, jego żonie Rozalii i synowi Stanisławowi - nieco sprzętów domowych, odzieży, dokumentów 
i pamiątek rodzinnych.
 Po przybyciu do Jarosławia Maria Taranowicz i jej dzieci oraz rodzina Jaworków w zamian za 
mienie pozostawione na wschodzie otrzymali na Przedmieściu Dolnoleżajskim gospodarstwo rolne 
należące uprzednio do Ukraińców. Dom mieszkalny nie nadawał się zupełnie do użytku, więc rodzina 
musiała własnymi siłami zbudować nowy. Podobnie jak inni osiedleni na tych terenach Kresowianie, Ta-
ranowiczowie i Jaworkowie musieli wszystko zaczynać od początku, ciężko pracując, by stworzyć swoim 
dzieciom warunki do bezpiecznego i godnego życia.
 Po wielu latach członkowie rodziny mieli okazję odwiedzić Kamionkę Strumiłową i zobaczyć 
swój dawny dom. 
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Wyszyńscy 

 Rodzina Wyszyńskich do 17 marca 1944 roku mieszkała w Sokalu (woj. lwowskie). Kiedy nasiliły 
się napady banderowców na okoliczne wioski i niebezpieczeństwo coraz mocniej zagrażało mieszkańcom 
tego niewielkiego miasteczka, Józef Wyszyński wraz z żoną Anną oraz trójką dzieci:Zofią, Eugeniuszem 
i Jerzym postanowili opuścić dom i szukać schronienia w bardziej bezpiecznym miejscu. Jak wspomina 
dzisiaj pani Zofia Bistroń (z d. Wyszyńska), razem z nimi w wędrówkę na zachód wyruszyło także sześć 
innych rodzin. 19 marca dotarli do Jarosławia, gdzie zatrzymali się tymczasowo, licząc na szybki powrót 
do domu rodzinnego. Po dwóch dniach pobytu na stacji kolejowej w Jarosławiu Wyszyńscy oraz jadący 
z nimi Diadoszowie znaleźli schronienie w domu pana Pióro (miejscowego krawca) na ulicy Trybunal-
skiej.  
 Wkrótce okazało się, że powrót do Sokala będzie niemożliwy. W takiej sytuacji trafili do Strażowa 
koło Łańcuta, gdzie wcześniej dotarł brat Józefa Wyszyńskiego - Piotr. Tam przeczekali przejście frontu. 
W Sokalu pozostał cały dobytek rodziny, w tym także dokumenty, pamiątki rodzinne, zdjęcia. W maju 
1944 roku pani Anna Wyszyńska wraz z teściową postanowiły wybrać się do Sokala, by zabrać nieco 
ubrań, dokumenty oraz artykuły gospodarstwa domowego. Niestety, ich dom był już zasiedlony przez 
rodzinę ukraińską, która pozwoliła wziąć jedynie nieco ubrań oraz część zdjęć i dokumentów - pozo-
stałe już zostały zniszczone. Ze względu na przechodzący front powrót kobiet do Strażowa opóźniał się. 
Tymczasem najstarsza córka - Zosia przystępowała do I Komunii Świętej - dla dziecka był to ogromny 
wstrząs, że w tak ważnym dniu nie ma najbliższych jej osób.
 W Strażowie Wyszyńscy mieszkali do jesieni. Dzięki staraniom głowy rodziny udało im się prze-
nieść ponownie do Jarosławia, gdzie zamieszkali początkowo na ulicy Grodzkiej, a następnie dzięki po-
mocy ks. Mieczysława Lisińskiego wynajęli oficynę z dwoma pomieszczeniami na ulicy Weissa, w pobli-
żu Domu Dziecka prowadzonego przez Siostry Służebniczki.Wraz z nimi zamieszkali także Bronisław 
i Helena Dziadoszowie.
 W Jarosławiu Józef Wyszyński zajął się handlem, dzięki czemu zdobywał środki na utrzymanie 
rodziny. Wiosną 1946 roku, za sprawą donosu do miejscowego UB, Józef Wyszyński został aresztowany 
za przynależność do AK, co było nieprawdą, przesłuchany w Jarosławiu oraz Rzeszowie (na Zamku)    
i skazany na 6 miesięcy obozu we Wronkach i Mielęcinie.  Podczas rewizji ubecy zabrali pieniądze, towar, 
którym handlował Józef oraz maszynę do szycia. Po odbyciu wyroku, w grudniu 1946 roku, Wyszyński 
w strasznym stanie wrócił do domu - jak wspominają dzieci, ojciec był cały opuchnięty z głodu.
 Wkrótce potem, dzięki wstawiennictwu księdza Lisińskiego, rodzina Wyszyńskich otrzymała 
przydział na mieszkanie przy ulicy 1-go Maja.
 W 1957 roku Józef i Anna Wyszyńscy pojechali do Sokala, by odwiedzić rodzinne miasto - po 
powrocie jednak niewiele chcieli o swych wrażeniach opowiadać.

Jerzy Wyszyński. Anna Wyszyńska.



88

Zakrzewscy

 Rodzina Zakrzewskich od pokoleń żyła i gospodarowała we wsi Iwanie Puste w powiecie 
borszczowskim. Franciszek i Paulina Zakrzewscy wraz z dwiema córkami - Rozalią i Janiną - mieszkali 
w ładnym drewnianym domu usytuowanym w pobliżu nowo wybudowanej szkoły. Niedaleko mieszkali 
także bracia Franciszka Zakrzewskiego - Karol i Jan. Głównym źródłem utrzymania całej rodziny było 
gospodarstwo rolne, w którym pracowali wszyscy - każdy na miarę swoich możliwości. Dorośli głównie 
przy pracach polowych, dzieci angażowane były do pasienia krów.

Zosia Wyszyńska z bratem Eugeniuszem.

Zosia Wyszyńska w oknie kuchennym - Sokal, ul. Kościuszki. Zosia Wyszyńska po I Komunii Św. Stanisławów 1944 r.

Józef Wyszyński na ul. Kościuszki w Sokalu.
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 W 1943 roku, gdy Janina miała zaledwie osiem lat, zmarła jej matka, a owdowiały ojciec postano-
wił ożenić się ponownie.  
 Jak wspomina dzisiaj pani Janina Kisała (z domu Zakrzewska), w tym okresie do jej obowiązków 
należało codzienne doglądanie krów na pastwisku, które było niedaleko lasu. Ponieważ spędzała tam 
prawie całe dnie, wychodząc z domu zabierała zawsze coś do jedzenia - najczęściej był to chleb z masłem 
lub smalcem. Pewnego dnia, gdy siedziała jak zwykle na łące, z lasu wyszedł stary, wychudzony człowiek 
- jak się okazało - był to Żyd, który ukrywał się się tam wraz ze swoją rodziną. Głód zmusił go do wyjścia 
z ukrycia. Poprosił Jasię o coś do jedzenia. Dziewczynka oddała mu swój chleb. Sytuacja powtórzyła się 
jeszcze kilkakrotnie. Lecz pewnego dnia, gdy Jasia jak zwykle oczekiwała na swego nowego znajomego, 
nadjechał bryczką ukraiński policjant. Zauważył Żyda staruszka, którego z zimną krwią zastrzelił na 
oczach przerażonej dziewczynki, był to widok, którego nigdy nie zapomni.
 Innym dramatycznym wydarzeniem, dobrze utrwalonym w pamięci pani Janiny, jest napad ban-
derowców na sąsiednią wioskę, gdzie odbywało się przyjęcie weselne. Uczestniczyli w nim także człon-
kowie rodziny Zakrzewskich. Gdy po północy młodzi poszli do domu przebrać się, banderowcy napadli 
na gości weselnych - zamordowali wszystkich, a wioskę podpalili. Zginęło wówczas ponad sześćdziesiąt 
osób.  
            Banda UPA dokonała także napadu na rodzinę Karola Zakrzewskiego, mordując jego żonę Julię. 
Jemu samemu oraz dzieciom udało się przeżyć dzięki temu, że zamiast w domu, spali w stodole. Tra-
giczny los spotkał także innych członków rodziny Zakrzewskich, mieszkających niedaleko Tarnopola. 
Stryjecznego brata pana Franciszka i jego żonę w samą wigilię banderowcy związali kolczastym drutem 
i wrzucili do studni.
            Ofiarami ukraińskich nacjonalistów padła także mieszkająca w sąsiedztwie rodzina Milczarków 
bestialsko zamordowana siekierami (wśród ofiar była brzemienna żona pana Milczarka). 
 Dla Polaków w Iwaniach robiło się coraz bardziej niebezpiecznie.  Noce, w obawie o życie, Za-
krzewscy spędzali poza domem. Czasami spali w wykopanych jamach, piwnicach, a czasami w snopach 
kukurydzy wciśniętych między stajnię i stodołę. Tuż przed wigilią 1944 roku  sołtys wsi, Ukrainiec, który 
chodził z Franciszkiem Zakrzewskim do szkoły, ostrzegł go,  że w ciągu tygodnia rodzina jego zostanie 
zamordowana, jeśli nie opuści wioski. W tej sytuacji Zakrzewscy zapakowali w dwa niewielkie tobołki 
tylko najbardziej niezbędne rzeczy i udali się do miasteczka Krzywcze, gdzie żyła rodzina drugiej żony 
Franciszka Zakrzewskiego - Marii.  Wraz z nimi schroniła się tam także starsza, zamężna już córka Za-
krzewskich - Rozalia, której mąż został zmobilizowany do wojska oraz Karol Zakrzewski z dziećmi. Gdy 
nadarzyła się wreszcie okazja wyjazdu na Zachód, Rozalia nie zdecydowała się jednak wyjechać wraz 
z ojcem, chciała czekać w domu na powrót swojego męża. O mały włos nie przypłaciła swej decyzji ży-
ciem, gdyż dom jej został zaatakowany przez bandę UPA - przeżyła, bo schroniła się w porę pod łóżkiem. 
Po wojnie, zadenuncjowana przez sąsiadkę, trafiła na Syberię, gdzie spędziła w łagrze około półtora roku. 
Była to kara za stwierdzenie, że przez tego diabła Stalina musi teraz cierpieć cała jej rodzina.
 Tymczasem w palmową niedzielę 1945 roku, po tygodniowej podróży bydlęcym wagonem,  ro-
dzina Zakrzewskich znalazła się w Jarosławiu. Wraz z nimi przyjechali także Karol i Jan Zakrzewscy ze 
swymi rodzinami. Nie chcieli jechać dalej, bo wierzyli, że wrócą wkrótce do siebie. Początkowo trafili  do 
Opactwa Sióstr Benedyktynek, gdzie spędzili tydzień. Karol i Jan Zakrzewscy z rodzinami przenieśli się 
do Pełnatycz, natomiast Franciszek ze swoją rodziną znalazł się w Cząstkowicach. Dużą pomoc w urzą-
dzaniu się na nowym miejscu  otrzymali Franciszek i Maria Zakrzewscy od sołtysa - Franciszka Gemry. 
Między innymi podarował im krowę i zapas ziemniaków, aby mieli co jeść. Podobnie jak w Iwaniach, 
także w Cząstkowicach Zakrzewscy zajmowali się rolnictwem. 
 Po dwóch latach pobytu w Pełnatyczach Karol i Jan Zakrzewscy ze swymi bliskimi udali się do 
Świdnicy, gdzie ostatecznie osiedli. W Giżycku natomiast znalazła się rodzina Rozalii Zakrzewskiej, 
która po opuszczeniu łagru, otrzymała zgodę na wyjazd do Polski, gdzie już wcześniej znalazł się jej 
mąż.  
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WSPOMNIENIA

Helena Kwiecień z d. Łochwicka

   

Wspomnienia z Krzemieńca 

 Jest 1 września 1939 roku. Nad Krzemieńcem pojawiają się pierwsze niemieckie samoloty. Bom-
bardują Górę Królowej Bony... 17 września do Krzemieńca wkracza Armia Czerwona. Aresztowania, za-
mykanie szkół to codzienny widok niemal na każdej ulicy. Sytuacja nie zmienia się aż do maja 1940 roku. 
29 maja 1940 r. zostaje zamknięte Liceum Krzemienieckie, a późnym wieczorem śmierć ponosi 300 osób, 
w przeważającej części inteligencja - profesorowie i nauczyciele. W czerwcu 1940 r. zostaje zlikwidowana 
ostatnia szkoła z polskim językiem nauczania. Nauczyciele, którzy uszli z życiem, organizują tajne kom-
plety - nauczanie w grupach po cztery i pięć osób. Na terenach Krzemieńca następują liczne wywózki 
w głąb ZSRR. Codziennie do godziny 1.30 nad ranem mieszkańcy oczekują, czy ktoś nie zapuka do 
drzwi, dając 15 min. na spakowanie się i wywóz w nieznane. W taki sposób zginęło bardzo wiele osób 
z Krzemieńca. W czerwcu 1941 r. ponownie atakuje armia niemiecka  i 25 czerwca wkracza na tereny 
Krzemieńca.
 Uczęszczałam na tajne nauczanie w grupie pięcioosobowej pod pretekstem pomagania choremu 
człowiekowi. Naszym nauczycielem był  doktor prawa i filozofii Wiesław Kryński, który bez problemów 
posługiwał się językiem niemieckim, ponieważ pochodził z Poznania. Mieszkał w domu należącym nie-
gdyś do babci Juliusza Słowackiego. Od budynku Gestapo dzielił go jedynie mur. Nigdy Niemcy jednak 
nie zorientowali się, że tuż za nim prowadzone są tajne komplety. Prawdopodobnie dwa zespoły uczęsz-
czające w Krzemieńcu na tajne nauczanie „wpadły”. Wiosną 1942 roku na terenie Krzemieńca powstało 
getto, w którym osadzonych zostało ok. 8 tys. Żydów. 
 Z 31 sierpnia na 1 września 1942 r. część bogatych Żydów została załadowana na samochody, 
ograbiona z wszelkich kosztowności i wywieziona... Wywieziono ich w nieznane i już nigdy o nich nie 
słyszano - prawdopodobnie zostali rozstrzelani. Nad ranem getto zostało podpalone, a do uciekających 
Niemcy strzelali. Część miasta płonęła, tego widoku nikt nigdy już nie zapomni. W tym samym czasie 
swoją działalność rozpoczęli banderowcy, którzy bez skrupułów mordowali Polaków.
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Wielkanoc 1943

 W Wielką Sobotę 1943 r. napadli na nasz dom banderowcy. Dom znajdował się naprzeciw słyn-
nego Liceum Krzemienieckiego, gdzie mieścił się szpital niemiecki, obramowany wysokim murem. 
Od szpitala dzieliła nas tylko ulica i niewielki ogród. Krzyki oraz wołania sąsiadki, która bardzo dobrze 
mówiła po niemiecku, zmusiły wartowników niemieckich do interwencji i banda, która nas zaatakowała 
- wycofała się. 22 sierpnia do naszego domu przyszła matka, najprawdopodobniej jednego z banderow-
ców i powiedziała: uciekajcie, bo syn tym razem was zabije. To ona - matka - nas ostrzegła. Ale żeby móc 
uciec, trzeba było mieć przepustkę, a my jej nie mieliśmy, więc mój tatuś powiedział, że rodzina nie od-
dała jeszcze zboża na kontyngent i trzeba jej pomóc. Niemcy szybko wydali potrzebne dokumenty. Opu-
ściliśmy dom i udaliśmy się całą rodziną do Dubna, skąd mieliśmy nielegalnie być przetransportowani 
przez tzw. zieloną granicę aż do miejscowości Brody. Mieliśmy już odjeżdżać i wtedy zaczepił nas pewien 
kolejarz. Powiedział: proszę nie jechać tym pociągiem dzisiejszej nocy. Parę razy podchodził do mamy 
i taty, i usilnie prosił, żeby nie wsiadać do pociągu.. Tatuś mój nie chciał go słuchać, szedł już wpłacić pie-
niądze, wtedy kolejarz zapytał, ile mam lat. Odpowiedziałam, że 13 i usłyszałam: jeżeli wam na życiu nie 
zależy, to co zawiniło to dziecko? Tatuś nie wpłacił pieniędzy. Pamiętam do dziś kolejarza o przepięknych 
niebieskich oczach.
 W Dubnie oprócz naszej rodziny na przekroczenie granicy czekało jeszcze 36 osób. Wszyscy 
wsiedli do pociągu. Jak się później okazało, nastąpiła rewizja i wszyscy zostali wywiezieni do Oświę-
cimia... Tatuś chciał podziękować kolejarzowi, ale na próżno go szukał. …
 Następnej nocy razem ze świnkami, pociągiem, podróżowaliśmy do Brodów. W pewnym mo-
mencie drzwi się otworzyły, a ja usłyszałam: Was ist das? Błysk latarek na słomę i krótka odpowiedź 
kolejarza: Polnische Schweine. Drzwi się zamknęły, a my zostaliśmy uratowani. Jechaliśmy jeszcze przez 
chwilę, a później wyrzucono nas w szczerym polu, mieliśmy czekać, aż ktoś po nas wróci. Najpierw przy-
szedł mężczyzna i zabrał tatę. Dołączyli oni do pracowników fabryki, którzy właśnie kończyli zmianę. 
W ten sposób tato dotarł do Brodów. O 10.30 przejeżdżał pociąg. Od czasu do czasu słyszałyśmy strzały. 
Mamusia przytuliła mnie i czekałyśmy. Pociąg odjechał. Zobaczyłyśmy kobietę, z którą dołączyłyśmy do 
zmiany kobiet i z nimi już bez przeszkód dotarłyśmy do Brodów, gdzie w domu jednego kolejarza czekał 
na nas nocleg i ciepły posiłek. Tam też spotkałyśmy się z tatusiem. Wszyscy dostaliśmy nowe dokumenty 
i już oficjalnie przyjechaliśmy do Jarosławia

Maj 2016 r.
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Stanisława Szim

Z Kołomyi do Jarosławia   
         

 Wojna skończyła się, zmieniały się granice Rzeczpospolitej. Polacy masowo opuszczali wschod-
nie tereny kraju, wyjeżdżając przeładowanymi pociągami towarowymi w stronę nowych granic Polski. 
Przeważnie kierowali się na tzw. Ziemie Odzyskane.
 Miałam wówczas niespełna siedem lat. Repatriację z Kołomyi (dawne województwo stanisławow-
skie) do Jarosławia zapamiętałam jak koszmarny sen, z którego obudziłam się dopiero w ramionach taty 
5 maja 1945 roku, gdy dotarł do nas po przekroczeniu nowej granicy. Jako porucznik był wyznaczony do 
służby w Rejonowej Komendzie Uzupełnień w Jarosławiu. Tutaj uzgodnił zatrzymanie pociągu, by wyła-
dować rodzinę.
 Ciężar przygotowań do wyjazdu spadł wyłącznie na mamę. Z tatą kontaktowała się przez rzadkie 
listy poczty polowej. Chciała zabrać wszystko, co się dało: porządne meble, starannie opakowane przez 
kuzyna mamusi - stolarza, kufer, maszynę „Singera”, pościel, odzież, łóżeczko plecione dla dwuletniego 
Zbysia, kuchenne garnki itp. Wagon miał zmieścić cztery rodziny z dziećmi i bagażami. Brakło miejsca, 
więc większa część naszych rzeczy została na peronie.
 Sceny z tej dwutygodniowej podróży pociągiem wracają do mnie po dziś dzień, mimo upływu 
lat. Kilkanaścioro dzieci pod sufitem wagonu, na środku piecyk, by coś zagrzać czy ugotować. Długie 
postoje pociągu, wyczekiwanie na jazdę. Nasza żywicielka - koza Zuzia, wepchnięta siłą do ostatniego 
wagonu między inne zwierzęta, dojechała półżywa do granicy. Wtedy Rosjanie zapowiedzieli, że wagon 
ze zwierzętami będzie odczepiony - trzeba je zabrać do naszego wagonu. Nastąpił dramatyczny moment. 
Mamusia pobiegła po Zuzię, wymęczoną i upartą, jak to z kozą bywa. Wyciągnięta, zaparła się cztere-
ma nogami, a mama bezskutecznie usiłowała ją skłonić do ruszenia się z miejsca. Pociąg zaczął jechać. 
Ja widząc, że mama z kozą nie wsiądzie, wyskoczyłam z wagonu, bo jak bez mamy?!!Stasiu! Wracaj do 
wagonu! Rozpaczliwy krzyk mamy wywołał reakcję ludzi. Pociąg stanął, ktoś wrzucił mnie do wagonu. 
Ktoś inny pomógł wnieść Zuzię do środka i tak jechała już z nami.
 Dwutygodniowa jazda była utrapieniem: niespodziewane postoje, brak toalet, brudne papierzy-
ska i fekalia wzdłuż torów kolejowych, brak wody, jedzenia. Insekty (pluskwy, wszy) - dokuczały ponad 
miarę.
 Wkrótce przekroczyliśmy granicę. Tatuś nas odnalazł (byłam wtedy najszczęśliwsza!), a Zuzia 
zrewanżowała się, sytuując swoje bobki w za szerokich butach oficerskich taty. Pan porucznik przyjął 
to na wesoło. Najważniejsze, że znów byliśmy razem. Zaczął się dla nas nowy etap życia - w Jarosławiu. 
We wrześniu 1945 roku poszłam do pierwszej klasy.

Powroty   
         
 Przez 60 lat jechałam na Kresy Wschodnie do Kołomyi i w końcu dojechałam. Trzeba wejść 
w określony wiek, by odnalezienie miejsca urodzenia i dzieciństwa stało się palącą potrzebą, ważniejszą 
od wszelkich innych pragnień. Musiałam tam pojechać, bo rodzice nie mogli. Po repatriacji w 1945 roku 
osiedli niedaleko nowej granicy wschodniej, a nie na Ziemiach Odzyskanych, by „było bliżej, jak bę-
dziemy wracać”. Na tę powrotną podróż czekały dwa stare kufry, początkowo otaczane szacunkiem jako 
użyteczny jeszcze relikt przeszłości, ale skończyły marnie - porąbane i spalone.
 Tak więc dopiero po wielu latach pojechałam odnaleźć ulicę i dom swego dzieciństwa.
Z drżeniem serca i starą fotografią w ręku wysiadałam z samochodu. Mała, wąska uliczka. Kiedyś wy-
dawała mi się szeroką. Tak, to będzie ten skromny dom w zapuszczonym ogrodzie. Ale czy są brzozy 
i sosny w alejce sadzone przez tatę? Na szczęście są, zostały. Wprawdzie tylko cztery drzewa, ale za to jakie 
wyrośnięte, potężne, piękne! Poczciwe, tyle lat stoją na straży starych i nowych czasów. I rozłożysty krzak 
fioletowego bzu, właśnie kwitnący, też jest! Do tych drzew wracałam wspomnieniami przez tyle lat. Teraz 
witałam je jak kogoś najbliższego.



94

 Potem studnia z korbą i wiadrem na granicy dwóch posesji, też dawna znajoma. I wreszcie ganek 
(tu tatuś wieszał sikorkom skórki ze słoniny), a na ganku starsza kobieta, skromnie ubrana, z uśmiechem 
i serdecznym gestem zaproszenia, by wejść do środka. Gościnna, dobra pani Ola, jeszcze przed herbatą 
pozwoliła zajrzeć w każdy zakątek domu. A ja znów stałam się małą dziewczynką z balastem wojennych 
wspomnień.
 Oto wąska sień wypełnia się dramatyczną sceną sprzed wielu lat. Gwar podniesionych głosów 
i ciekawość dziecka, co się tam dzieje? Niemiecki oficer wrzeszczy, uderza mojego tatę w twarz, a babcia 
w obronie syna rzuca się na niego z pięściami. Mamusiu! Tato chwyta matkę za ręce, a ja w przerażeniu 
zamykam oczy... No, na szczęście Niemiec nie strzelił. Przez wiele lat wracała do mnie ta scena. Nie mo-
głam darować, że mojego  tatę ktoś ośmielił się uderzyć w twarz. Wiedziałam, że to bardzo poniżające.
 A teraz weranda od zachodniej strony domu, ulubione miejsce moich zabaw. W jakieś sierpniowe 
słoneczne popołudnie przykucnęłam przy drewnianych nieckach, w których suszyła się zdobyta przez 
mamę pszenica. Na domowych żarnach męłło się ją na mąkę. Z ręki do ręki przesypywałam wilgotne 
ziarna, gdy naraz otwarte okienko werandy przesłonił cień. Podniosłam głowę: czarne oczy dziewczynki, 
pewnie starszej ode mnie, pożądliwie wpatrywały się w niecki, a wyciągnięta ręka trzymała małą rynecz-
kę. Daj mi trochę tej pszenicy! Rozejrzałam się, czy mama nie widzi, bo przecież tak, bez pytania mamy, 
nie powinnam.... Dziewczynka ponaglała. Szybko napełniłam ryneczkę. Daj mi jeszcze! Może masz jakąś 
torebkę?! Torebkę? Ależ oczywiście, miałam! Piękną, huculską, skórzaną, z którą mogłam paradować tyl-
ko raz w tygodniu, w niedzielę do kościoła. Szybko pobiegłam do pokoju. Dobrze wiedziałam, w którym 
zakamarku szafy się znajduje. Nasypałam zboża. Ale pamiętaj, żebyś mi ją odniosła, bo mamusia bardzo 
by się gniewała! Tak, tak, na pewno ci ją oddam! Cień zniknął. Jeszcze przez długi czas wyczekiwałam na 
tajemniczego gościa i na torebkę. Dziewczynka nie wróciła.
 Nie przyznałam się mamie, co się wówczas wydarzyło. Po prostu nie upominałam się o torebkę. 
Dopiero po kilku latach, już po wojnie, opowiedziałam o spotkaniu z dziewczynką z pobliskiego getta. 
Nie miałam do niej żalu. Wiedziałam już o tragedii Żydów.
 Przepełniona wzruszeniem wracałam do Polski z bukietem fioletowego bzu i posmakiem chłod-
nej wody z „naszej” studni. Z obietnicą przyjazdu jeszcze kiedyś... Tak, tak, postaram się powrócić, choć 
na chwilę! Twarz pani Oli rozjaśniła się uśmiechem. Pisujemy do siebie serdeczne listy.
 Pani Stanisława Szim jest emerytowaną nauczycielką języka polskiego w Zespole Szkół Spożywczych 
i Chemicznych w Jarosławiu. Do Jarosławia przybyła z Kołomyi w 1945 roku wraz z rodzicami i bratem 
Zbigniewem.

 Historia rodziny Szimów opisana została w pierwszej części „Jarosławskiej Księgi Kresowian”.
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Jerzy Sękiewicz 

Szesnaście i pół  
         

 Jarosław i   gimnazjum opuściłem w czerwcu 1954 roku, miałem wtedy szesnaście i pół lat. 
Wracałem potem do Jarosławia już tylko na część wakacji i w okresach świąt. Miasto było wtedy jeszcze 
z wieloma śladami wojny, z ruinami wielu budynków, w tym poczty, Gimnazjum przy ulicy Św. Ducha, 
Sądów i wielu zabudowań dawnych koszar, a także prywatnych budynków.
 Nasz przyjazd do Jarosławia jako wysiedlonych i wypędzonych z Sambora (Karta ewakuacyjna 
z 9 maja 1945 r. punkt etapowy w Jarosławiu nr ew. 6214 – sprawdzono w biurze meldunkowym 
7.08.1945 r. – rezygnuje z pomocy PUR – dokumenty zachowane) z Mamą Marią z domu Nowak, ab-
solwentką Szkoły Handlowej w Jarosławiu wpisaną do księgi zasłużonych dla miasta Jarosławia dnia 
23 czerwca 1987 roku (legitymacja nr 31) i młodszym bratem Zdzisławem w roku 1945 był bardzo szczę-
śliwy, bo równie dobrze moglibyśmy być wywiezieni w drugą stronę na Syberię lub do Kazachstanu.
 Ojciec Franciszek, stały sekretarz przy Sądzie Okręgowym w Samborze, został na cmentarzu 
w Samborze, zamordowany przez Ukraińców na ulicy miasta 31 sierpnia 1944 roku – miał wtedy 38 lat. 
Ukończył, tak jak ja, Gimnazjum w Jarosławiu w roku 1929, a potem studiował prawo na Uniwersytecie 
im.Jana Kazimierza we Lwowie.
 Ślady i pamięć wojny oraz czasów okupacji pozostały we mnie do dzisiaj, dlatego też, że oprócz 
Sambora przebywałem w czasie okupacji w Oleszycach i majątku ziemskim rodziny Ojca w okolicach 
Rawy Ruskiej, a były to tereny wielu zaciętych i okrutnych walk, częstych zmian okupantów i granic. Ten 
chłopiec, którym byłem w latach wojny, widział, że ludzie mordują się bez żadnego powodu - może tylko 
dlatego, że czasem mówią innym językiem. Nieprzespane noce, które spędzałem na dachu drewnianego 
kościółka w rejonie Rawy Ruskiej, gdy we wsi grasowali banderowcy,  gdzieś we mnie zostały i czasami 
wracają. Bandy UPA mordowały Polaków tylko dlatego, że byli Polakami, w sposób często okrutny. 
Dlatego banderowcy kojarzą mi się do dzisiaj jednoznacznie z bandytami.
 Pomimo że zacząłem pisać i czytać w wieku pięciu i pół lat po polsku i ukraińsku, nie mogę po-
wiedzieć, że języki wschodnie lubię. Nie zachowałem nienawiści, ale uraz i brak właściwych ocen tych 
czasów przez współczesnych bardzo mi doskwiera i nie mogę się z tym pogodzić.
 Od 7 sierpnia 1945 roku mieszkaliśmy w Jarosławiu jako wypędzeni z Ojczyzny i miejsca 
urodzenia na ulicy Wilsona 5, a od 1 marca 1946 w mieszkaniu na ulicy Grunwaldzkiej 16  (były to 
dwa pokoje bez łazienki z ubikacją na korytarzu), w którym później w latach Ogólniaka mieszkała 
z nami siostra Mamy - Stefania Janczewska z moją kuzynką Krystyną - też absolwentką gimnazjum.        
          Zakupiliśmy na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich z Okręgowego Urzę-
du Likwidacyjnego w Rzeszowie jeden fotel, dwa krzesła (różne, chwiejące się), taboret drewniany ma-
lowany na ciemno, kredens biały z pękniętymi drzwiami i oderwanymi zawiasami, biurko pod maszynę, 
umywalkę drewniana giętą– wszystko wartości 640 złotych. Czynsz miesięczny za to mieszkanie wynosił 
30 złotych, ale był często powiększany o zaległe odsetki sięgające nawet 185 złotych.
 Jak wtedy było w Jarosławiu nieco pamiętam, ale zacytuję tylko część pisma Mamy z 25 września 
1953 roku, w którym prosiła Prezydium Rady Narodowej Wydział Oświaty w Rzeszowie o umożliwienie 
jej korzystania z wyżywienia w przedszkolu, w którym pracowała.
 Jestem 10 lat wdową. Jako repatriantka (Mama używa tu niewłaściwego słowa. My byliśmy 
w Ojczyźnie i tylko zostaliśmy z niej wypędzeni, a ówczesna propaganda nazywała to repatriacją - za-
chowany później przez wiele lat zapis w dowodzie osobistym miejsce urodzenia Sambor ZSSR nie był 
prawdziwy, ale o tym przypominał !!!) wróciłam do Jarosławia z walizką i dwojgiem dzieci. Obecnie jeden 
z synów jest uczniem XI klasy Liceum Ogólnokształcącego, drugi w szkole podstawowej TPD w klasie VI. 
W roku 1953 ukończyłam W.K.N Wychowania Przedszkolnego, otrzymałam pobory w grupie 4-tej, to znaczy 
610 zł. Pomimo to jestem w okropnych warunkach materialnych. Sprzedać nie mam co, a pobory absolutnie 
nie wystarczają na wyżywienie. Starszy mój syn chodzi już 2 lata w bucikach za 80 zł, na nowe nie mam 
pieniędzy , a młodszy dostał od sąsiadki stare tenisówki i w tych chodzi do szkoły.... podczas mojego pobytu 
w WKN w Warszawie syn mój (Zdzisław) był w domu dziecka i płaciłam za niego 130 złotych miesięcznie. 
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Dziś, kiedy jestem w domu, pragnę sama otoczyć synów opieką. Przez okres pobytu na WKN pobierałam 
tylko pobory zasadnicze 410 zł, a później 530. Pobory te dzieliłam na trzy części – opłacałam Dom Dziecka, 
wysyłałam starszemu synowi do Jarosławia i zostawiałam sobie na podręczniki, i przybory do nauki.
 W wyniku tego starszy syn ciężko zachorował na płuca, musiałam go leczyć i intensywnie odżywiać. 
Dziś, będąc w XI klasie, waży 42 kg. Przychodząc ze szkoły musi sam gotować obiad, gdyż ja będąc w terenie 
nie mogę się tym zająć.  
 Podobno „byt określa świadomość”, a ta kształtowała się w tych latach głównie w domu, wśród 
przyjaciół rodziców i poprzez trudno dostępne i zagłuszane informacje z Radia Wolna Europa czy Lon-
dynu, i oczywiście w szkole. Znałem nie tylko datę bitwy w roku 1410, ale i szczególne dni: 3 Maja, 
17 września i 11 listopada. O Katyniu i Powstaniu Warszawskim dowiadywaliśmy się w domu. O Baśce 
Puzon i jej bohaterskim życiu i śmierci dowiedziałem się od Mamy, a o działaniach AK podczas okupacji 
od państwa Pawulskich - przyjaciół Mamy – ich bratanek członek AK zginął podczas okupacji i zawsze, 
będąc na Starym Cmentarzu, odwiedzaliśmy jego grób.
 Nasi nauczyciele bardzo się starali nie kłamać, ale mieli kłopot, aby wiernie oddawać historię bez 
konsekwencji. Nasz wychowawca Profesor Kazimierz Skarbowski ponosił konsekwencje swojego zaan-
gażowania przez naukę tylko wychowania fizycznego. Byliśmy i jesteśmy dumni, że mieliśmy takiego 
wychowawcę - niech tablica umieszczona przez nas w holu przed salą gimnastyczną o tym przypomina.
Pamiętam słoneczny dzień marca 1953 roku,  gdy będąc chory, w domu słuchałem „kołchoźnika’ - wia-
domość o śmierci tyrana „co usta słodsze miał od malin” dotarła do mnie.
 (Dla młodszych wyjaśnienie - kołchoźnik to nie członek, często niedobrowolny, kołchozu czyli 
gospodarstwa rolnego w socjalizmie, a odbiornik z jednym programem, który na szczęście można było 
wyłączyć). 
 Była to jedna z nielicznych całkowicie zewnętrznych wielkich radości, jakie historia trzymała 
w pogotowiu. W ostatnich latach podobnie tylko czułem się po śmierci tyrana w Iraku, a też było mi to 
bliskie, bo w tym kraju spędziłem, pracując, ponad sześć lat. Lata w szkole były latami do dzisiaj trwa-
jących przyjaźni i pierwszych miłości, wielu miłych spotkań i zabaw oraz popularnych wtedy prywatek.
 Zamiłowanie do geologii i zawodu, który wykonywałem prawie 50 lat i czasami jeszcze wykonuję 
z wielką satysfakcją, pobudził we mnie Pan Profesor Adam Tabor, prowadząc bardzo interesujące wy-
kłady i wycieczki terenowe. Potem była pierwsza prawdziwie akademicka książka geologii dynamicznej 
profesora Książkiewicza przywieziona do Jarosławia przez mojego wuja Kazimierza Nowaka – przedwo-
jennego lotnika, a potem pilota LOTu i geologa. Z lat ogólniaka wspominam też świetnie prowadzone 
i interesujące wykłady historii naszego profesora doktora Kazimierza Gottfrieda, dające nam przedsmak 
wykładów akademickich, a szczególnie uczące notowania wykładów i szybką analizę spraw najważniej-
szych. W tym okresie może nie tak wiele się uczyliśmy, ale mieliśmy fenomenalną pamięć i często wy-
starczyły nam lekcje i wykłady. Czytaliśmy natomiast bardzo dużo książek - często kilka tygodniowo, 
a czasem i więcej, w tym wiele z Dzikiego Zachodu i Karola Maya oraz inne z tego, co zostało ze znisz-
czonych księgozbiorów po wojnie. Czasem te książki były wypożyczane na jeden dzień czy wieczór. Za-
miłowanie do dobrej literatury i książki pozostało mi do dzisiaj. Pamiętam, że pracę maturalną z języka 
polskiego pisałem na temat opisów przyrody w „Panu Tadeuszu”. Zamiłowanie do przyrody i drzew oraz 
ptaków jest teraz moją pasją i tylko nie mogę zrozumieć, dlaczego tak bardzo przyrody nie szanujemy. 
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Sylwia Wojakowska 

Wspomnienia o rodzinie Bezpałków        
                   

 Śpieszmy się kochać ludzi,  tak szybko odchodzą. Słowami ks. Jana Twardowskiego pragnę rozpo-
cząć wspomnienia o moich najbliższych, którzy już odeszli, a których losy związane były z Kresami.
    Mój pradziadek, Ludwik Flak, był komendantem  policji. Z racji zajmowanego stanowiska często 
zmieniał miejsca swojego pobytu. Ostatnie lata przed wybuchem II wojny światowej spędził w Gródku 
Jagiellońskim k. Lwowa, gdzie został przeniesiony służbowo. Z żoną Karoliną miał siedmioro dzieci. 
W 1940 roku został aresztowany przez Sowietów razem z synem Antonim, pracującym na kolei jako za-
wiadowca stacji. Prawdopodobnie obaj zostali straceni w Bykowni.
  13 kwietnia 1940 roku prababcia Karolina Flak wraz z częścią rodziny została wywieziona z Gród-
ka Jagiellońskiego do Kazachstanu w Związku Radzieckim. Przebywała tam we wsi Odinokaja Sosna, 
w obł. Kustanaj KSSR. Wśród wywiezionych były córki: Aleksandra, Stanisława (zmarła w 1943 r. z gło-
du) oraz  Janina Bezpałko z mężem Feliksem i ich czteroletnia córka Ryszarda - moja mama.
 Po wybuchu wojny niemiecko - sowieckiej w 1941 r. w Rosji powstała Armia Polska pod dowódz-
twem gen. W. Andersa. W jej szeregi wstąpił jako ochotnik mój dziadek Feliks Bezpałko. Z armią gen. 
Andersa przeszedł szlak bojowy, walcząc m.in. pod Monte Cassino. Tam też zginął 16 maja 1944 roku. 
Został pochowany we Włoszech na Polskim Cmentarzu Wojskowym Monte Cassino - gr 2 - E - 2. Był 
sierżantem 6 Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich.
 2 kwietnia 1945 r. moja prababcia Karolina Flak wraz z córkami Aleksandrą i Janiną Bezpałko 
oraz wnuczką Ryszardą zostały przewiezione transportem na Ukrainę. Tam przebywały do października 
1945 r., pracując fizycznie.
 Pozostałe dwie córki Karoliny Flak - Józefa, po mężu Wróbel i Felicja (Duval) w 1940 r. mieszkały 
w Stanisławowie i pracowały na tamtejszej poczcie. Były naocznymi świadkami aresztowań polskich ofi-
cerów i ich egzekucji. Niejednokrotnie wspominały, jak pomagały polskim żołnierzom, narażając swoje 
życie. Za swoją działalność były aresztowane i osadzone w więzieniu we Lwowie (u Brygidek).
 W czasie spotkań rodzinnych często wracały do wspomnień z tamtego okresu, który był czasem 
trudnym i tragicznym dla nich, i wszystkich Polaków. Wspominały grozę sytuacji, biedę, głód i wieczny 
strach, ale przede wszystkim mówiły o wzajemnej solidarności i patriotyzmie. Słowa „Bóg, Honor, Ojczy-
zna” były zawsze na pierwszym miejscu w naszej rodzinie.
 Sylwia Wojakowska  - córka Sybiraczki Ryszardy Zaremba (z domu Bezpałko)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98

Zbigniew Banach

Przesiedleńcze losy mojej rodziny 
 

 Nazywam się Zbigniew Banach, jestem drugim pokoleniem naocznych świadków tragicznych 
dni 1944 roku. Mieszkam w Jarosławiu na Osiedlu Zielińskiego. Wiedzę na temat tamtych okropnych dni 
zaczerpnąłem od nieżyjących już rodziców oraz kuzyna mojej mamy, wuja Piotra Harasika, mieszkańca 
Radymna.
 Wysiedlone, wyrzucone ze swoich domów, ze swojej ziemi, były trzy rodziny: rodzina mojego 
dziadka Michała i Marii Banach z synami Franciszkiem i Michałem. Rodzina mojego drugiego dziad-
ka Michała i Marii Łubińskich z synem Stanisławem i córkami: Rozalią i Cecylią. Trzecią rodziną byli 
Mikołaj i Paulina Harasik z dziećmi: Michałem, Piotrem, Marią oraz Michaliną.   Wszyscy mieszkali 
w miejscowości Horpin, w powiecie Kamionka Strumiłowa, woj. lwowskie.  Ojciec mojej mamy zajmo-
wał się wyrobem płócien lnianych, zaś pozostali pracowali na roli.
 Rok 1939.  Początek drugiej wojny światowej nie był dla mieszkańców Horpina czymś okrutnym. 
Agresor niemiecki był w miarę tolerancyjny wobec mieszkańców. Zapewne było to przemyślane działa-
nie wobec tej części narodu, z którego wyrosły sławne zastępy armii Własowa (temat dla historyków). 
Prawdziwe oblicze wojny i nienawiści związane z agresją ujawniło się w 1944 roku. Kilka dni po świętach 
Wielkiej Nocy (Wielkanocna Niedziela wypadała 9 kwietnia) bandy ukraińskich zbrodniarzy metodycz-
nie oczyszczały tamte tereny z wszystkiego, co polskie. Nieuchronnie zbliżały się do Horpina.                                                                                    
 Miejscowy kierownik szkoły podstawowej, pan Susiewicz, (ze łzami w oczach wspominam tego 
dobrego człowieka) wyprosił u okupanta niemieckiego ochronę złożoną z dwudziestu żołnierzy.  Nie-
zrozumiały dla mnie paradoks. Okupant, mający na sumieniu tysiące istnień, broni garstkę ludzi małego 
Horpina, chroni przed śmiercią z ręki sąsiada, może kolegi lub przyjaciela – Ukraińca. 
 Po tygodniu „opieki” żołnierzy niemieckich przywódcy band ukraińskich wymusili odstąpienie 
od ochrony. Przełożony niemieckiego wojska poradził panu Susiewiczowi, aby  z chwilą opuszczenia wsi 
przez wojsko, mieszkańcy również opuścili swoje domostwa  i uciekli do pobliskiego miasteczka. Tak też 
zrobiono, a kilka godzin po opuszczeniu domostw wieś płonęła.
 Mówi się o przesiedlaniu. Nie, to nie było przesiedlenie w normalnym tego słowa znaczeniu. Była 
to ucieczka przed śmiercią. Tutaj, wyobraźmy sobie, głowę rodziny, ojca, który przerażonymi oczyma 
ogarnia swoje dobra i kwalifikuje, co zabrać. I zabrano ze sobą: bydło, zboże oraz drobny sprzęt domo-
wy. Z tymi „dobrami” dostali się do stacji kolejowej o nazwie Sapieszanka. Tam, pan Susiewicz, uprosił 
Niemców o przydział wagonów kolejowych, które zostały dość szybko zagospodarowane. Krowy, konie, 
zboże i drobny sprzęt w jednej połowie wagonu, ludzie z osobistym dobytkiem w drugiej.                                                                          
 W tym dniu, w nieznane, wyjechało ok. 20 rodzin.   Wzruszająca jest historia państwa Króli-
ków. W wagonie bydlęcym urodził się im syn, Eugeniusz. Dziś jest, w zaawansowanym wieku, księdzem.  
W maju 1944r. cała grupa uciekinierów przyjechała do Przeworska i Rogóżna. Rodzina Łubińskich tym-
czasowo dostała tzw. przydział do miejscowości Gać, gdzie przebywali do początku 1945 roku. Ostatecz-
nie zamieszkali w Skołoszowie, w domu po Ukraińcach, o nazwisku Czubocha, a rodzina wuja Piotra 
w Markowej, obok domostwa, bestialsko zamordowanej, rodziny Ulmów. Po około trzech miesiącach, 
wujek Piotr z rodziną, osiedlili się w Skołoszowie k. Radymna. Rodzina Banachów otrzymała również 
przydział do Skołoszowa.
 W 1947 roku Franciszek Banach ożenił się, z dobrze sobie znaną, Cecylią Łubińską. Wiem, że 
było to wielkie wydarzenie dla osób tworzących jedną wielką rodzinę Horpiniaków.                
 W 1962 lub 63 mój ojciec, jakimś sposobem, przekroczył granicę wschodnią, aby przekonać się 
o sensie powrotu na tzw. swoje. Tam przekonał się o wielkiej wrogości i głupocie miejscowych. Spalono 
wszystko, co było polskie. Dzięki tej wiedzy rodzice postanowili budować nową przyszłość, w nowej – 
starej Ojczyźnie.
 Dziś rodzice nie żyją, większość starszych Horpiniaków też przeszła na tę drugą stronę. Młodzi 
wyjechali do Irlandii. Mało kto interesuje się przeszłością. Jest to chyba normalne, ale może nie do koń-
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ca. Dzięki ludziom, chcącym zostawić ślad w historii naszej Ojczyzny, uzmysławiam sobie, że sam, w tej 
materii, niewiele zrobiłem.
 W 1995 roku Ukraina uzyskała niepodległość. Mój ojciec, z tego tytułu, był co najmniej znie-
smaczony. Jego oczy często były mokre, a to dlatego, że dziadek, w godzinach ucieczki całej rodziny z za-
grożonego Horpina, odmówił wyjazdu. Ożeniony był z Ukrainką, co  wówczas było normalne. Zapewne 
myślał, że status małżeństwa mieszanego uchroni go przed złym losem. Niestety, zastrzelony został przez 
sąsiada, Ukraińca, który najpierw podpalił obejście, a później ratującego swoje bydło dziadka Michała. 
Po prostu zastrzelił.  Ojciec twierdził, że zbrodnie te zostały usankcjonowane przez społeczność między-
narodową.
 Żyją jeszcze świadkowie tamtych dni. Pytanie tylko, czy zechcą wracać do wspomnień, czy zechcą 
swoją wiedzę przekazać następnym pokoleniom?
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Teresa Łańska

Wspomnienia o rodzinie Czajkowskich 

 Urodziłam się 21 kwietnia 1937 roku na Kresach wschodnich - w Magierowie (powiat Rawa 
Ruska, woj. lwowskie) - jako drugie dziecko Heleny i Józefa Czajkowskich. Przed wojną rodziny polskie 
i ukraińskie żyły zgodnie. Od wybuchu wojny rozpoczęły się nieporozumienia i napady - w pierwszej 
kolejności na polskie wioski. Ukraińcy palili i w straszny sposób, znęcając się, mordowali Polaków. Pa-
miętam łuny ognia w nocy, rozpaczliwe krzyki ludzi, którzy uciekali szukając ratunku oraz uciekające 
wystraszone zwierzęta.
 Początkowo w mieście było spokojnie, ale w 1943 roku Ukraińcy zaczęli atakować Polaków na 
obrzeżach miasta. Wtedy mężczyźni zaczęli się organizować i w nocy trzymali wartę, aby ostrzec rodziny 
przed bandytami, którzy w bestialski sposób mordowali Polaków. Podczas takiej nocnej warty złapano 
Ukraińca, który miał listę osób, na które wydano wyrok śmierci. Na tej liście była nasza rodzina. Tato nie 
miał zamiaru nigdzie się ruszać - miał wybudowany w 1933 roku i zagospodarowany dom oraz sklep. 
Wobec informacji, jaką otrzymał, liczyło się tylko bezpieczeństwo rodziny (troje dzieci i żona w ciąży). 
W ciągu jednego dnia zapakowali to, co byli w stanie zabrać (pierzyny, maszynę do szycia, odzież i pro-
dukty żywnościowe). Nie było tego za wiele, ponieważ uważali, że sytuacja się wkrótce uspokoi i będą 
mogli wrócić. Zakopane w ziemi miały czekać na ich powrót dokumenty i pieniądze. Niestety, nigdy już 
tam nie powrócili - stracili wszystko. Kto próbował wrócić, był okrutnie mordowany (m.in. nasz wujek).
               Nasza podróż w bydlęcych wagonach trwała dwa tygodnie - ludzie i zwierzęta razem. Spaliśmy 
na słomie. Na stacjach pociąg zatrzymywał się dłużej   - wtedy Mama na peronie układała cegłówki, 
na nich blat i coś nam gotowała - najczęściej jakąś zupę. Tak bez środków do życia przyjechaliśmy do 
Polski - do Tuchowa k/Tarnowa. Tam urodził się brat Jan. W Tuchowie przyjęła nas do siebie jakaś 
kobieta, odstępując nam jeden pokój, w którym zamieszkaliśmy (Rodzice, czworo dzieci, Dziadziu 
i Ciocia Helena - siostra Taty). Tutaj razem ze starszym bratem Albinem rozpoczęliśmy naukę w szkole. 
Tutaj przyjęłam Pierwszą Komunią Świętą. W zimie Tato został zabrany przez Niemców do kopania 
okopów. Na początku wracał na noc do domu, jednak po ucieczce jakiegoś zakładnika został zatrzymany 
i osadzony z dziesięcioma innymi zakładnikami w piwnicach ratusza w Tuchowie. Latem 1944 roku, gdy 
Niemcy uciekali przed Sowietami, Tacie udało się uciec - inni zakładnicy nigdy nie wrócili do domów. 
W 1945 roku przyjechaliśmy do Jarosławia. Tutaj mieszkała nasza dalsza rodzina. Początkowo 
mieszkaliśmy na plebanii przy cerkwi, potem na tzw. Lachmanówce, na ul. Sobieskiego, a następnie na 
ul. 3 Maja. W Jarosławiu urodziła się moja siostra Maria. Tutaj podjęłam naukę w Szkole Podstawowej 
im. Anny Ostrogskiej. Następnie uczęszczałam do Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu, które ukoń-
czyłam w 1954 roku, zdając maturę. W 1957 roku wyszłam za mąż i wyjechałam do Przeworska, gdzie 
mieszkam do dzisiaj.
 W 1961 roku zmarł mój Tato, w 1978 najstarszy brat Albin, a w 2006 roku zmarła moja Mama 
Helena.
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Marian Lech Kubacki 

Wspomnienia z Wołynia

 Przed drugą wojną światową mieszkaliśmy w miejscowości Klewań  przy ul. Kolejowej, powiat 
Równe, woj. wołyńskie. Nasza rodzina składała się z czterech osób - ojca Zygmunta Kubackiego urodzonego 
w 1899 roku, matki Katarzyny z domu Jankiewicz urodzonej w 1909 roku, siostry Henryki urodzonej 
w 1931 roku i mnie - Mariana Lecha urodzonego w 1939 roku.
 Ojciec zajmował się budową domów, matka była gospodynią i zajmowała się wychowywaniem 
dzieci - pracowała także w ogrodzie. Wiodło się nam stosunkowo dobrze. Z sąsiadami Ukraińcami nie 
było konfliktów, żyło się spokojnie. Sytuacja bardzo zmieniła się po wkroczeniu wojsk sowieckich we 
wrześniu 1939 roku. Władze sowieckie zaczęły wprowadzać swoje porządki, a wkrótce zaczęło brakować 
żywności. Pojawiły się też działania ukraińskich nacjonalistów próbujących przejąć władzę i majątki po 
Polakach. O pracę było bardzo ciężko. Sytuacja pogorszyła się jeszcze bardziej po wkroczeniu wojsk 
niemieckich w czerwcu 1941 roku. Niemcy zmuszali ludzi do różnych prac i ojciec został skierowany 
do pracy w Równem. Najgorsze były służby wartownicze. Niemcy zmuszali ludzi do ochrony szlaków 
kolejowych, mostów i wiaduktów. Często za dokonane zamachy na odcinku, który ochraniał wartownik, 
karano śmiercią.
 W Klewaniu żyło się coraz trudniej, sytuację ratował przydomowy ogród. W 1943 roku nasiliły 
się napady band ukraińskich. Coraz częściej słyszało się  o podpaleniach i mordach dokonywanych na 
Polakach. Strach zapanował w całej okolicy. W tej sytuacji, kiedy istniało zagrożenie życia dla całej rodzi-
ny, ojciec postanowił wyjechać na Zachód - do Polski centralnej. We wrześniu 1943 roku wojska niemiec-
kie już wycofywały się z frontu rosyjskiego. Nasz dom stał około 200 m od stacji kolejowej i z okien widać 
było, co się tam dzieje. Coraz częściej wjeżdżały tam pociągi wyładowane wojskiem i stały wiele godzin, 
bo tory były zablokowane lub zniszczone. Ojciec dogadał się ze znajomym kolejarzem, czy nie dałoby się 
zabrać do takiego składu. Okazało się, że Niemcy godzili się i brali dość chętnie cywilów. Wagony z cywi-
lami miały oznaczenie Czerwonego Krzyża i miały stanowić ochronę przed bombardowaniem pociągu. 
Któregoś dnia we wrześniu 1943 roku nadarzyła się okazja. Ojciec dowiedział się, że możemy wsiadać 
do pociągu i jechać do Polski. Problem polegał jedynie na tym, że na załadunek otrzymaliśmy około 
30 minut. Cała rodzina ruszyła do pracy. Pomagał nam sąsiad, który podstawił wóz z koniem. Zabrali-
śmy wszystko, co się dało i przyjechaliśmy na stację. Tam znajomy kolejarz i jakiś żandarm wskazali nam 
wagon. Okazało się, że w wagonie jest już około 20 osób i  praktycznie nie było już dla nas miejsca. Na 
polecenie żandarma zostaliśmy wciśnięci do wagonu na powierzchnię około 4 m kw. Praktycznie cały do-
bytek pozostał na wozie. Rodzice zabrali jedzenie, coś do spania, trochę odzieży. Ojciec zabrał także swo-
je narzędzia. Po paru godzinach pociąg ruszył w kierunku Polski. Jechaliśmy przez Łuck, Lublin, Stalową 
Wolę - i tak 14 stycznia 1944 roku dojechaliśmy do Przeworska. Trudno mówić, że jechaliśmy - pociąg 
jechał, cofał, a przede wszystkim stał na torach - często w lesie lub w polu po wiele godzin, a nawet dni. 
W czasie podróży często nie było co jeść, bo zabrana żywność szybko się skończyła, zwłaszcza, że trzeba 
było się podzielić z ludźmi, którzy jechali ze Wschodu wiele dni i nie mieli nic do jedzenia. Ojciec bardzo 
pomagał - z beczki po benzynie zrobił kuchnię do gotowania i piec do ogrzewania, bo wkrótce zaczęły 
się zimne noce i dni. Za komin do piecyka służyła zdobyta gdzieś rynna. To prowizoryczne urządzenie 
dawało ciepło i pozwalało na ugotowanie czegoś - jak choćby wody z gałązkami malin, która była naszą 
herbatą. W Przeworsku pociąg stał trzy dni. W czasie postoju do ojca podszedł jeden ze strażników i po-
wiedział: “jak pociąg ruszy, to uciekajcie, bo my was dalej wieźć nie będziemy”. Gdy pociąg ruszył, wysko-
czyliśmy z wagonu w śnieg. Wcześniej ojciec wyrzucił trochę odzieży, pościel i swoje narzędzia. Pociąg 
powoli odjechał. Szybko pozbieraliśmy się, a było nas ok. 20 - 30 osób. Dużo ludzi nie chciało wyskoczyć 
i pojechali dalej. Co się z nimi stało, nie wiem. Nas przyjął do swego domu jeden z miejscowych gospoda-
rzy.  Ofiarował nam dach nad głową i ugościł świeżo ugotowanymi  ziemniakami w mundurkach. Muszę 
przyznać, że były to najlepsze ziemniaki, jakie jadłem od wielu dni. Na drugi dzień zjawili się żandarmi 
i pozwolili nam zostać jeszcze jeden dzień, a następnie wszyscy dorośli musieli zgłosić się 
w Magistracie. Tam poprzydzielano nas do różnych domów. My trafiliśmy do rodziny pana Kowala, któ-
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ra mieszkała na ulicy Gimnazjalnej. Mieszkaliśmy  tam prawie dwa lata. Ojciec otrzymał nakaz pracy w 
firmie budowlanej. Praca była ciężka, ale dawała minimum zabezpieczenia socjalnego. Dzięki pracy ojca 
otrzymywaliśmy kartki na chleb i inne produkty.
 W lipcu 1944  roku Przeworsk opuścili Niemcy, a wkroczyli Rosjanie. Magistrat zatrudnił ojca do 
remontu budynku byłego “Sokoła”. Po remoncie urządzono tam szpital dla żołnierzy rosyjskich. Po ich 
odejściu budynek  trzeba było znów remontować - postanowiono, że powstanie w nim kino. Po skończo-
nym remoncie ojciec został zatrudniony jako bileter w nowo otwartym kinie i przepracował tam aż do 
emerytury. Matka ze względu na przebytą chorobę nie mogła podjąć pracy zarobkowej - prowadziła więc 
gospodarstwo domowe.
 Siostra Henryka po skończeniu Szkoły Podstawowej w Przeworsku rozpoczęła naukę w Szkole 
Handlowej w Jarosławiu, a następnie otrzymała pracę księgowej w Przeworsku. Ja po ukończeniu liceum 
rozpocząłem naukę w Państwowej Szkole Laborantów Medycznych w Przemyślu, a następnie ukończy-
łem studia na UMCS w Lublinie.  Po studiach początkowo pracowałem w Rzeszowie, potem w Brzegu, 
a następnie przeniosłem się do Jarosławia, gdzie doczekałem się przejścia na emeryturę. W 1963 roku 
ożeniłem się z Irenką Baziuk - Kresowianką ze Lwowa - urodziło nam się dwóch synów.
 Od czasu wyjazdu z Wołynia wielokrotnie byłem na Ukrainie, ale nigdy nie zdecydowałem się na 
odwiedzenie moich stron rodzinnych.
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Mieczysław Kapłon

Moje wspomnienia

 Moi rodzice pochodzili z Rokietnicy w powiecie jarosławskim. Ojciec Jan urodzony w 1902 roku, 
matka Aniela urodzona w 1904 roku, zawarli związek małżeński w 1925 roku w Rokietnicy. Obydwoje 
wywodzili się z biednych rodzin, przez to zaraz w 1925 roku wyjechali do Francji do pracy w dużym go-
spodarstwie rolnym na tzw. kontrakt do uprawy buraków cukrowych. Obszar buraków to 7 ha i obrabiali 
go od zasiewu do zbioru oraz dodatkowych prac w pozostałym czasie. Praca była bardzo popłatna, tak 
że do 1930 roku dorobili się dużych pieniędzy i w tym samym roku powrócili do Polski. W tym czasie 
w okolicach Jarosławia nie było posiadłości rolnych, a o  takich marzyli rodzice i ojciec wyjechał w okoli-
ce Złoczowa – Tarnopola i tam właśnie napotkał gospodarstwo rolne o powierzchni 10 morgów i budyn-
ki gospodarcze drewniane. W odległości 7 km od Złoczowa na Kolonii, bo tam był dwór po parcelacji 
i wzdłuż szosy biegnącej od Przemyśla do Tarnopola i dalej były jeszcze gospodarstwa do sprzedaży. 
Okolice były bardzo piękne, równinna ziemia pierwszej klasy. Kolonia administracyjnie należała do wsi 
Jarczowce, bo tam były władze. Powiatem było miasto Zborów, a województwo tarnopolskie. Na Kolonii 
wybudowana była szkoła, mleczarnia, sklep i kościół, wszystkie budynki były murowane z cegły.
 Ojciec mój był bardzo gospodarny, miał ukończone sześć klas szkoły, średnio władał językiem 
niemieckim, dobrze francuskim, a także średnio językiem ukraińskim. Rodzice po objęciu gospodarstwa 
zabrali się do pracy. Ziemia była bardzo urodzajna i osiągali dość duże dochody. Zakupili sprzęt rolni-
czy do uprawy pola, a także maszynę ręczną do omłotów zboża. Zakupili też inwentarz żywy – tj. konia 
i krowy. Po tych wszystkich zakupach pozostał im dość duży zapas gotówki, postanowili wybudować 
nowy dom i już zakupili cegłę, kamień na fundamenty oraz drewno na dach. Ojciec miał zamiar kupić 
działkę budowlaną w Zborowie i wybudować sklep. Moja mama ściągnęła na tę samą Kolonię siostrę 
Emilię, która we Francji wyszła za mąż za Józefa Kubika oraz sprowadziła z Rokietnicy siostrę Annę, 
która była panną i wyszła za mąż za Stefana Strzałkowskiego z sąsiedniej wioski Olszanka, syna bogatego 
rolnika, który miał 100 morgów pola. Tak dobrze się  gospodarzyło do roku 1939, do przyjścia wojsk 
sowieckich. Do głosu doszli wtedy Ukraińcy. 
 W roku 1940 Sowieci zaczęli wywozić Polaków na Sybir. Miesiąc luty 1940 to sroga zima, mróz 
ponad 20 stopni, duże opady śniegu. Ja jako pięcioletnie dziecko zapamiętałem, że ojciec poszedł do 
sąsiada, a ja z mamą byłem w domu. Wyjrzałem przez drzwi, a tam drogą w kierunku wsi Olszanka jadą 
saniami Ukraińcy i na każdych saniach sowiecki żołnierz z pistoletem maszynowym na piersi. A czapki 
mieli zimowe, które na górze miały taki czubek. Powiedziałem wówczas  do mamy: „chodź, zobacz, ro-
syjskie żołnierze z czubkami jadą”. Do tego sąsiada też zajechali i mój ojciec wyszedł na pole i pyta tego 
Ukraińca, po co przyjechali? A on mówi, „Po biedu panie, po biedu”. I mówi, że wywożą Polaków na 
Wschód. Ojciec zaraz przyszedł do domu i mówi, żeby się pakować, bo Rosjanie wywożą Polaków na Sy-
bir. Tak czekali, a po południu zaczęli wracać – na każdych saniach rodzina polska, i wieźli do stacji kole-
jowej w Jarczowcach. Tam były już wagony i pakowali po kilka rodzin do wagonu i tak zaczęła się podróż 
i męka polskich rodzin. Wywieźli przeważnie tych, co zostali osiedleni przez Piłsudskiego po wojnie 1920 
roku.  Pozostali ci, którzy udowodnili, że zarobili na zakup gospodarstwa. Już na drugi dzień Ukraińcy 
zabierali to wszystko, co zostało w domach Polaków wywiezionych na Sybir, a także wprowadzali się do 
domów, zwłaszcza ci, co mieli swoje domy w ruinie.
 W 1940 roku na wiosnę już zaczęto zapisy do kołchozu. Mój ojciec nie chciał się zapisać, ale na 
nasze pola wjechały ciągniki, zaczęli uprawiać je już jako kołchozowe. Po kilku miesiącach tych Pola-
ków, którzy nie zapisali się do kołchozu, ściągnięto do urzędu gminy w Jarczowcach i po kolei wzywano 
do sali, w której przy stole z blatem obitym blachą siedział sowiecki żołnierz NKWD. Na stole gumowa 
pałka i pistolet, i każdego pytał, dlaczego nie chce się zapisać do kołchozu. Rozmowa była bardzo nie-
przyjemna. Tak, że  po tej rozmowie każdy podpisał deklarację wstąpienia do kołchozu i mój ojciec jako 
najbardziej oporny też podpisał. Na drugi dzień rano na podwórze przyszli Ukraińcy i zabrali do kołcho-
zu wóz, konia, krowy i wszystek sprzęt do uprawy pola. Ojciec zdążył ukryć w stodole w słomie maszynę 
do omłotów zboża i dorosłą świnię. Dostali też nakaz chodzenia do pracy do kołchozu. Mama pracowała 
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w polu przy uprawie ziemniaków, a ojciec przy budowie mostu na rzece. Ta praca liczona była w „trudod-
niach” i tak im za nią płacono.
 W czerwcu 1941 roku po najeździe Niemców na ZSRR wojsko niemieckie już w lipcu było w na-
szym rejonie. Władzę wtedy przejęli Niemcy. Pierwsze to były likwidacje kołchozów, a gminą zarządzał 
niemiecki oficer. Nadszedł czas zbiorów zbóż. Na naszym polu było zasiane żyto. Niemiecki zarząd wydał 
taką decyzję, aby podzielić 0,30 ha na jedną osobę – nastąpił podział i na pole weszli Ukraińcy z sierpa-
mi i wyrżnęli każdy swoją działkę. I potem przychodzi zarządzenie, że każdy zbiera zbiory ze swojego 
pola.  Ojciec już po rozpadzie kołchozu zabrał swój sprzęt, tj. wóz, konia, krowy i sprzęt rolniczy – tak, że 
już miał czym transportować zboże. Tego żyta tak było dużo, że załadowano całą stodołę, która była dość 
duża i postawiono duży stożek na podwórzu – wtedy Ukraińcy pomogli zwozić, a także pomagali przy 
omłotach, bo to maszyna ręczna i trzeba było mocnych mężczyzn, ażeby za to dostawali zboże za swoją 
pracę. Ale ojciec też dostał nakaz od Niemców w ramach kontyngentu przekazać pewną ilość zboża, za 
które płacono wódką.  Pamiętam naklejki na butelkach – były koloru niebieskiego i czerwonego, w zależ-
ności od gatunku wódki.
 W roku 1942 nastąpił głód- zwłaszcza w miastach. Ze Lwowa przyjeżdżały osoby wykształcone, 
a to lekarze, nauczyciele, urzędnicy państwowi, księża. Przywozili różne przedmioty – nawet bardzo war-
tościowe i żądali za to żywności: mąki, kaszy, chleba. Matka 2 – 3 razy w tygodniu piekła chleb w piecu 
– duże bochenki. Jak ktoś dostał taki bochenek chleba, to całował po rękach. Przywieźli ojcu futro, ma-
szynę do szycia Singer (która do tego czasu jest w moim posiadaniu i jest sprawna), przywozili też bardzo 
dobre książki. A dla mnie przywieźli podręczniki szkolne z 1 i 2 klasy. Jak minęło mi 7 lat, to kierownik 
ukraińskiej szkoły przychodził do ojca i chciał, ażeby zapisał mnie do szkoły ukraińskiej, ale dostał od-
mowę, bo ojciec mówił „nie pozwolę łamać języka na ukraiński” i nie zapisał mnie do tej szkoły. Sam 
zabrał się za nauczyciela, bo miał książki – uczył mnie pisania i liczenia. Najpierw była nauka i zadania, 
które miałem rozwiązywać. W wieku 9. lat już pisałem i czytałem dość biegle oraz rozwiązywałem zada-
nia z matematyki.
            W 1943 roku zaczęły się działania na naszym terenie ukraińskich band UPA. Już były napady na 
polskie wioski i zaczęły się mordy polskich rodzin. Ojciec wybudował schron w ogrodzie do ucieczki 
w razie napadu, a on z sąsiadem mieli warty po nocach. Koło naszych budynków szła droga, która 
przecinała drogę Lwów – Tarnopol. Na północ od szosy była wieś Jarczowce – czyli nasza gmina, a na 
południe była wioska Olszanka oddalona od naszej kolonii około 1 km. Była to zwykła, dość szeroka 
droga, ale nie utwardzona. Często tą drogą były przerzuty band UPA na Wołyń i z powrotem. Ojciec 
w czasie warty to obserwował – taki przerzut to około 15 furmanek z uzbrojonymi Ukraińcami. Pewnego 
razu zatrzymali się naprzeciwko naszych budynków i jeden mówi: „Tu mieszka Polak, należy go zarżnąć”. 
A drugi mu odpowiedział: „Daj spokój. Jeszcze będziemy tędy przejeżdżać, to go załatwimy”. I odjechali. 
Takie życie w ciągłym strachu było do początku roku 1944, tj. do chwili zbliżenia się frontu i cofania się 
Niemców na zachód. Na wschód od naszej Kolonii było położone małe miasteczko pod nazwą Jezierna, 
tam Niemcy postawili silny opór – walki trwały przez kilka miesięcy. Pierwsza linia frontu była właśnie 
w mieście Jezierna, a druga linia frontu w okolicach naszej Kolonii. Tam była artyleria – haubice. Między 
tymi działami były okopy. Budynki nasze zostały rozebrane, materiał z rozbiórki i ten, który był złożony 
na budowę nowego domu, został zabrany do wyłożenia okopów i rowów łączących armaty w tzw. tran-
szeje. Były ciągłe naloty sowieckich samolotów, które bombardowały tereny zajęte przez Niemców. Na 
naszej Kolonii Niemcy podłożyli ładunki wybuchowe pod kościół i wysadzili w powietrze. Samoloty 
rosyjskie zbombardowały stację kolejową w Jarczowcach, a także mleczarnię, szkołę i sklep na naszej 
Kolonii. Przed rozebraniem naszych budynków przenieśliśmy się do siostry mojej mamy – Emilii Kubik  
i jej męża. Mieli oni jedną córkę Helenę urodzoną w 1936 roku. Ich gospodarstwo znajdowało się oko-
ło 1 km od nas w takiej nizinie – jeszcze bliżej frontu, gdzie w pobliżu nie było budynków, Niemcy 
tam nie docierali, ale pociski i kule przelatywały górą. Rodzice zabrali ze sobą tylko ubrania, walizki 
z bielizną, maszynę do szycia Singera, krowę, narzędzia kuchenne i inne drobne przedmioty potrzeb-
ne na co dzień. Pozostały naczynia wartościowe i porcelanowe. Ojciec wykopał dół w ziemi i złożone 
w drewnianej skrzyni rzeczy zakopał głęboko, bo liczył, że tu jeszcze powróci. Około połowy kwietnia 
1944 roku komendant wojenny wydał polecenie, żeby w ciągu tygodnia wyjeżdżać z linii frontu. Wypi-
sał przepustki – od tej decyzji nie było odwrotu. W pobliżu domu Kubików był dom murowany, duży 
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sad i drzewa. Niemcy urządzili tam kuchnię i codziennie pod wieczór dowożono żywność na pierwszą 
linię frontu. Kuchnię oprócz Niemców obsługiwali żołnierze mongolscy, którzy przeszli przez front na 
stronę Niemców. Ojciec mój nawiązał kontakt z żołnierzami mongolskimi i oni na froncie złapali parę 
koni, i przywieźli wóz, i przypędzili konie. Zapłatę żądali wódką. Matka napiekła cały piec chleba, usma-
żyła kilka kurczaków. Oprócz tego na wóz załadowano odzież i maszynę do szycia. Mama zabrała też 
krowę, którą prowadziła za wozem. Około połowy kwietnia cztery rodziny wyruszyły wozami konnymi 
na Zachód. Po drodze było wiele przygód – a najbardziej z noclegami. W dzień przeżyliśmy kilka nalo-
tów rosyjskich samolotów. Najgroźniejsze były te po zachodniej stronie Lwowa. Na noc najbezpieczniej 
było zatrzymywać się na plebanii u księdza – ale było to rzadko, bo u księży to przeważnie były sztaby 
wojenne Niemów. Zdarzyło się też, że przy drodze stał pusty dom zamknięty. Mężczyźni poszli do tego 
domu, a ja też jako dziewięcioletni chłopiec biegłem za nimi. Otworzyli dom, a w środku rozkładające 
się zwłoki wymordowanych Polaków. Innym razem, gdy nie mogliśmy się zakwaterować na noc, zoba-
czyliśmy oddalony od szosy dom i budynki gospodarcze. Po sprawdzeniu okazało się, że dom jest pusty, 
a na dużym podwórzu mogą zmieścić się wszystkie cztery furmanki. W stodole było siano, którym na-
karmiono konie i naszą krowę. W piwnicy znaleziono ziemniaki. Kobiety zaczęły gotować te ziemniaki 
i zupę. Do domu przyniesiono słomę, kobiety i dzieci układały się do spania. Nieopodal tych budynków 
był las. I jak się zaczęło ściemniać, wyszło z lasu trzech mężczyzn – jak się okazało - byli to Ukraińcy 
i pytają, kto pozwolił tam zajeżdżać? I wydali polecenie, żeby zaraz rano wyjeżdżać, wszyscy ze strachu 
stracili smak do jedzenia i chęć do spania. Ale Opatrzność nad nami czuwała – szosą jechała w kierunku 
wschodnim kolumna czołgów niemieckich. Na wprost tego domu w jednym z czołgów nastąpiła awaria 
tak poważna, że wzywali Niemcy do pomocy mieszkańców. Mój ojciec poszedł do tych żołnierzy, zaczął 
z nimi rozmawiać, pokazał przepustkę nakazującą opuszczenie linii frontu. Powiedział także, że boją się 
Ukraińców ukrywających się w pobliskim lesie. Naprawa tego czołgu trwała prawie do rana. Niemcy 
obiecali ochraniać nas – więc noc była bezpieczna. Podróż nasza trwała prawie dwa tygodnie i skończyła 
się w Medyce koło Przemyśla, bo tam poinformowano nas, że na moście na Sanie w Przemyślu są stałe 
posterunki i kto zechce przekroczyć rzekę, to deportują do Niemiec. W Medyce już każda z rodzin starała 
się jakoś przekroczyć San. Mój ojciec z matką i ja pociągiem z Medyki dojechaliśmy do Jarosławia – był 
to dzień 3 maja 1944 roku. Ojciec wynajął furmankę, którą zajechaliśmy do rodzinnego domu Mamy 
w Rokietnicy. Był to dom stary, kryty strzechą – tam zamieszkaliśmy. Zaraz na drugi dzień moi rodzice 
i dwóch stryjecznych braci ojca pojechali do Jarosławia, a stamtąd do Medyki, ażeby przyjechać wozem 
i końmi, a także przygnać krowę. Dostali informację, że przez rzekę San to można przeprawić się 
promem w Krasiczynie – okrężną drogą dojechali do Krasiczyna i tam promem przedostali się 
na drugą stronę wraz ze swym dobytkiem. Dalej jadąc okrężnymi drogami dotarli do Rokietnicy.
 W niedługim czasie po sąsiedzku zmarł starszy mężczyzna i, jak to w zwyczaju, wieczorem zbie-
rają się sąsiedzi na modlitwę różańcową. Moi rodzice i ja też poszliśmy na tę modlitwę. Po powrocie do 
domu zastaliśmy otwarte drzwi – ktoś się włamał do nas. Złodzieje zabrali walizkę z bielizną, drugą wa-
lizkę z ubraniami i dokumentami, wśród których były kontrakty na zakup gospodarstwa na Wschodzie. 
Mimo dochodzenia prowadzonego przez milicję, nie ustalono sprawców kradzieży.
 Ja zaraz w maju poszedłem na nauki przed I Komunią Świętą, którą miałem 9 czerwca 1944 roku. 
Rodzice zaraz zabrali się do gospodarki, tzn. prace we dworze w Boratynie, który dobrze płacił.  Matka 
pracowała m.in. przy pieleniu buraków i ziemniaków. Starali się tak, aby na zimę 1944/45 mieć paszę 
dla krowy i koni, a jeszcze zarobili trochę pieniędzy. Wczesną wiosną po wkroczeniu wojsk sowieckich, 
w obszarach przez nich zajętych, zamieszkałych tam Ukraińców przesiedlili na Wschód i zostawały 
puste budynki, i pola niezagospodarowane, które to gospodarstwa przydzielano Polakom przybyłym ze 
Wschodu. Mój ojciec wraz ze szwagrem Kubikiem wybrali się do wsi Dobkowice, tj. najbliżej Rokietnicy 
i zajęli gospodarstwa – ale dom, który wybrał ojciec, był stary, drewniany wraz ze stajnią, kryty strzechą, 
stodoła też w złym stanie oraz 4,6 ha pola.  Ojcu proponowali lepsze gospodarstwo w pobliżu Jarosławia, 
albo pracę w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym w Jarosławiu. Ale on nie chciał, bo zawsze miał 
nadzieję, że wróci na swoje na Wschodzie. A matka mówiła: „ażebym siedziała na popiele po budynkach, 
to i tak bym wracała na Wschód”. W latach 1962 – 64 ojciec zabrał się do budowy domu i przy mojej 
pomocy ten dom został wybudowany. Cały z nowego drewna, przebudował stodołę i stajnię. Ja w roku 
1944 we wrześniu poszedłem do szkoły w Rokietnicy do 1 klasy. Ale ja się tam nudziłem, bo umiałem już 
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czytać i pisać oraz znałem tabliczkę mnożenia do 50. Wiosną 1945 po przeprowadzeniu się do Dobko-
wic podjąłem naukę w tamtejszej szkole. Po skończeniu klasy siódmej, ze względu na nerwicę serca, po 
przebytych przejściach w trakcie wojny, a także podróży lekarz nie dał mi zaświadczenia do szkoły śred-
niej. W późniejszym okresie skończyłem Technikum Rachunkowości Rolnej zakończone maturą oraz 
pierwszym stopniem biegłego księgowego. Skończyłem też kurs pedagogiczny. Podjąłem pracę zawodo-
wą w księgowości. Do 73 roku życia, w tym 25 lat jako główny księgowy. W roku 1974 kupiłem działkę 
budowlaną na Widnej Górze i w latach 1976 – 80 budowałem dom. W listopadzie 1981 roku z Dobkowic 
przeniosłem się do nowego domu. W pamięci pozostało mi to, co przeszedłem oraz to, gdzie mieszkałem 
i tę Kolonię należącą do wsi Jarczowce, pow. Zborów. Tak ażeby sobie to odnowić w pamięci, w styczniu 
1989 roku wybrałem się swoim samochodem wraz z żoną i jej bratem zobaczyć te okolice. Żona miała 
krewnych za Lwowem – około 20 km, tj. we wsi Biłka. Zajechaliśmy tam zaraz po naszym Nowym Roku 
1989, zwiedziłem przy okazji Lwów, przy pomocy kuzyna żony. Mnie ciągnęło dalej – w rodzinne strony. 
Paliwo tam było tanie. Zatankowałem i wybraliśmy się w dalszą podróż na wschód, przejeżdżałem koło 
miasta Zborów, które było naszym powiatem i zarazem parafią – bo tam byłem ochrzczony. Po przeje-
chaniu 6 – 7 km zwolniłem i przypominałem sobie tę miejscowość. Przy szosie w okolicy wsi Jarczowce 
były budynki wg mojej pamięci, ale teraz nic tylko pola uprawne. Dojechaliśmy do krzyżówki, gdzie 
była droga do wsi Jarczowce i Olszanki. Odczytałem po drogowskazach i skręciłem w prawo – bo koło 
naszych budynków przebiegała ta właśnie droga. Tam, gdzie były nasze budynki, rozciągały się teraz pola 
uprawne oraz kopce z ziemniakami lub burakami. Było bardzo zimno – poniżej minus  20 stopni. Zatrzy-
małem się i patrzyłem. Przy kopcu kręcili się Ukraińcy, ale na myśl o przeżyciach z przeszłości, bałem się 
do nich podejść, chwilę postałem. Żona była zdziwiona tą równiną pola i widocznością, bo z około 2 km 
bardzo dobrze było widać wieś Olszanka. Po tej obserwacji i zadumie zawróciłem z powrotem do wsi Bił-
ka do krewnych żony. Było we mnie takie wewnętrzne zadowolenie, że mogłem zobaczyć jeszcze - chyba 
ostatni raz - te strony, gdzie się urodziłem i początek mojego życia, a także widziała to żona i jej brat. 
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Zofia Teresa Kozłowska

Dzieciństwo na Kresach   
         

 Moje wspomnienia składają się z dwóch części – w pierwszej znajdują się informacje o rodzinie, 
natomiast w drugiej opisuję wydarzenia, które utrwaliły się w mojej pamięci, uzupełnione rozmowami 
z rodziną i znajomymi.
 Dzieciństwo związane było z Kresami, mimo że rodzice pochodzili z centrum Polski. Ojciec 
Wiesław Kozłowski urodził się w 1905 roku w Łodzi, gdzie ukończył Miejskie Gimnazjum Męskie w 1925 
roku. Jego ojciec - Aleksander urodzony w 1871 roku był przedsiębiorcą najpierw w Kaliszu, następnie 
w Łodzi. W 1897 roku poślubił pochodzącą z Kalisza Marię Teresę Janauszek (ur. w 1877 roku). Osiem lat 
po ślubie, tuż po urodzeniu mojego ojca, Maria Kozłowska zmarła w wieku 28 lat.
        Moja matka - Jadwiga Szczygielska - urodziła się w Warszawie w 1907 roku. Tam też ukończyła 
w 1926 roku gimnazjum im. Zofii Łabusiewicz. Jej ojciec Mariusz, urodzony w 1871 roku w Tuchowi-
czu, był urzędnikiem kolejowym. W 1900 roku w Warszawie poślubił Stanisławę Jędrzejewską urodzoną 
w 1874 roku w majątku Elizie.
      Rodzice poznali się podczas studiów na Uniwersytecie Warszawskim – obydwoje studiowali 
matematykę, aktywnie uczestniczyli w spotkaniach koła naukowego matematyków, wspólnie wyjeżdżali 
na zjazdy matematyków do Krakowa i Lwowa. Po studiach ojciec podjął pracę w Powszechnym Zakła-
dzie Ubezpieczeń Wzajemnych - od 1 lutego 1934 roku zatrudniony był w Inspektoracie Wojewódzkim 
w Wilnie jako likwidator szkód pożarowych i żywiołowych. Z racji wykonywanej pracy bywał w Posta-
wach, Mołodecznie, Nowej Wilejce.
       W 1932 roku rodzice zaręczyli się, a 23 kwietnia 1935 roku odbył się w Warszawie ich ślub. Za-
mieszkali w Wilnie - najpierw w pokoju sublokatorskim, a potem przy ul.Tatarskiej w wynajętym miesz-
kaniu. Dobrze wspominali urodę miasta, które z zapałem zwiedzali. Zaprzyjaźnili się z kolegą z pracy 
ojca – Tadeuszem Pigłowskim i jego żoną Marią.  
 Urodziłam się 7 marca 1936 roku w Wilnie, co poświadczono przez Zakład Położniczo – Gineko-
logiczny stosownym wpisem: p. Jadwiga Kozłowska urodziła dziecko płci żeńskiej.
 Zostałam ochrzczona 25 sierpnia 1936 roku w kościele św. Michała Archanioła i św. Floriana 
w Warszawie. Wówczas, na życzenie mojego dziadka Mariusza, jako miejsce urodzenia podano Warsza-
wę. Nie podawajcie Wilna – mówił – tak daleko. Nie wiadomo, co może się stać. Skąd wiedział? Prorokował 
nie pierwszy raz w życiu. Moimi chrzestnymi rodzicami byli: siostra ojca Janina Otolińska i brat matki 
Michał Szczygielski.
 Wilno odlegle od centrum Polski miało świetne połączenia nie tylko ze stolicą, ale także z pozo-
stałymi ziemiami. List wysłany do godziny 18 był doręczany z ranną pocztą. Możliwe też było odbycie 
podróży do Warszawy w ciągu jednego dnia.
   Dom moich rodziców stał się ośrodkiem życia rodzinnego i towarzyskiego. Wielokrotnie odwie-
dzali rodziców: ojciec mamy Mariusz, chętnie korzystający jako emeryt kolejowy z bezpłatnych prze-
jazdów oraz jej bracia Michał i Grzegorz. Kiedyś ojciec matki przyjechał nietypowym połączeniem i był 
zgorszony – co za porządki – zawsze w Białowieży takie tam chłopaki sprzedawali trawę żubrówkę, a te-
raz nie było. Znawca nalewek był srodze zawiedziony. Często też bywała siostra Mariusza, Janina, wspo-
magająca młodą matkę w nowych obowiązkach. Bywał też chętnie powinowaty mamy – Antoni Płakida. 
Jako adwokat często służbowo przyjeżdżał do Wilna, by uczestniczyć w sądzie biskupim w sprawach 
o unieważnienie małżeństwa. Sam bezdzietny był bardzo poruszony, gdy miał możliwość wziąć mnie na 
ręce.
 Czasem przyjeżdżał i zatrzymywał się w naszym domu brat ojca Ludosław, który po ukończeniu 
Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej został aktorem. Występował w Wilnie i Grodnie, gdzie mieszkał 
w domu państwa Ramlo. Zakochał się wtedy na całe życie w piętnastoletniej wówczas Czesławie.
 Wszyscy goście moich rodziców byli urzeczeni urodą Wilna. Uczestniczyłam bardzo wcześnie 
w życiu towarzyskim. Kibicowałam przy brydżu, leżąc na pobliskim stoliku, a brydżyści rywalizowali 
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o zmianę pieluszek, bo podobno miało to przynosić szczęście w kartach. Pobyt w Wilnie zakończył się 
1 stycznia 1938 roku, gdy ojciec otrzymał służbowe przeniesienie do Nadwórnej
           Najstarszy zapamiętany przeze mnie obraz to fragment mieszkania mojego dziadka Aleksandra 
Kozłowskiego w Łodzi, u którego przebywaliśmy z rodzicami od Bożego Narodzenia do końca roku 
1937 – miałam wówczas rok i prawie 10 miesięcy. Pamiętam kawałek dużego, dość ciemnego pokoju. 
Leżałam, albo siedziałam między dużym łóżkiem a ścianą, na której było wąskie okno, a dalej szafa 
i w ścianie naprzeciwko drzwi. Po mojej prawej stronie wisiał duży, ciemny dywan. Nigdy nie byłam potem 
w takim mieszkaniu. Zdaniem moich rodziców było to w czasie mojego jedynego, przedwojennego pobytu 
w Łodzi. To właśnie wówczas zostało zrobione moje pierwsze pozowane zdjęcie - małego, przerażonego 
wypłosza w białej sztruksowej sukience, zakopiańskim serdaczku, z dużą kokardą. 
   Z Wilna, z którego wyjechaliśmy przed Bożym Narodzeniem 1937, nie pamiętam nic. Natomiast 
utkwił mi w pamięci fragment innego wnętrza - mieszkania mojego dziadka Mariusza Szczygielskiego 
w Warszawie. Możliwe, że nałożyły się wspomnienia z Bożego Narodzenia 1937 i 1938. Pamiętam dużą 
choinkę na tle jednego okna, drugie okno to były drzwi balkonowe. Przy jednej ze ścian stało biurko, 
a obok niego kanapa, na której siedział dziadek Mariusz, paląc papierosa, popielniczka stała na biurku. 
Na przeciwległej do okien ścianie wisiał zegar, a pod nim stało łóżko. Na środku pokoju stał duży stół, 
a wokół niego krzesła. W drugim pokoju było jedno okno. Po jego prawej stronie znajdowało się biurko, 
a nad nim duża półka z książkami, z których większość była w szarej lub zielonej oprawie. Były one na 
pewno premią dla prenumeratorów czasopism. Obok stała kanapa, a dalej duża szafa. Po drugiej stronie 
okna stało metalowe łóżko i stolik. Naprzeciwko ściany z oknem była szafa w ścianie. Do mieszkania 
wchodziło się przez kuchnię. Po prawej stronie od wejścia był wieszak, potem drzwi do pokoju, po-
przecznie stojąca szafa zasłaniała łóżko Marysi, która była służącą. Wtedy też zrobiono mi kolejne zdjęcie 
w aksamitnej sukience z koronkową krezką i dużą kokardą. Ale wtedy już nie byłam taka wystraszona.
 Moje następne obrazy i wspomnienia już dotyczą Nadwórnej, gdzie mój ojciec został przeniesio-
ny służbowo na czas od 1 stycznia 1938 roku do 31 grudnia 1940 roku na stanowisko inspektora powia-
towego. W 1940 roku miał podjąć pracę  w centrali Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych, 
obejmując stanowisko po dyrektorze Wilkowskim, szwagrze jego macochy Jadwigi. Jednak wydarzenia 
historyczne inaczej ułożyły nasze losy.
 Nadwórna była małą miejscowością, siedzibą powiatu, w województwie wówczas stanisławow-
skim. Położona w Karpatach, u stóp Gorganów, nad rzeką Bystrzycą, nad którą wznosił się szczyt – Cip-
ciura. Ten górski krajobraz, który zapamiętałam z dzieciństwa, sprawił, że jestem człowiekiem, którego 
serce zostało w górach.
    Mieszkaliśmy w piętrowej willi na ulicy Trzeciego Maja łączącej szosę ze Stanisławowa do Wo-
rochty i Kołomyi. Tam również mieściło się biuro i mieszkał sekretarz biura powiatu Rukasz, którego 
cała rodzina pochodziła ze Słonima. Bardzo dobrze pamiętam jego córkę Teresę, która była uczennicą 
gimnazjum i chętnie ze mną się bawiła. Dom otaczał duży ogród, w którym miałam swój klombik, dalej 
był okazały sad. Nasze mieszkanie składało się z kilku pokoi i obszernej kuchni, w której też mieszkały 
kolejne służące - Mila, Helena i Eliza, którą zapamiętałam najserdeczniej.                                             
 Pokoje umeblowane były sprzętami, które rodzice przywieźli z Wilna. Meble kuchenne zamówio-
ne zostały u miejscowego stolarza. Moje białe łóżeczko, typu „małpa za kratką”, stało obok łóżek rodziców 
przy ścianie naprzeciw okna.    
 W kolejnych mieszkaniach został zachowany ten sam układ. Zapewne dlatego zawsze budziłam 
się patrząc na okno. W pokoju, w którym jedliśmy, przy stole zawsze mama siedziała mając okno z prawej 
strony, zaś ojciec z lewej, natomiast ja siedziałam twarzą do okna. Do tej pory, wybierając miejsce, zawsze 
zajmuję to, które skierowane jest przodem do światła, bardzo niedobrze się czuję siedząc tyłem do okna.
    Istotnym elementem umeblowania mieszkania w Nadwornej było duże radio lampowe. Chyba 
pojawiło się później niż wiosną 1938 roku, bo pamiętam jako nowość wysoki stolik, na którym zostało 
postawione, zaś na dolnej półce znalazły się albumy z fotografiami. Radio oddano na żądanie nowych 
władz we wrześniu 1939 roku, jeszcze zanim zostaliśmy wyrzuceni z mieszkania, bo pamiętam pusty 
stolik, który potem wyruszył z nami w długą wędrówkę, zawsze zachowując informację o swoim prze-
znaczeniu- stolik pod radio.
 Roku 1938 z Nadwórnej nie pamiętam, ani lata, w którym byli u nas bracia mojej mamy Michał 
i Grzegorz Szczygielscy oraz siostra ojca Janina Otolińska.
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 Także nie pamiętam zimy, ani krajobrazu w śniegu. Pamiętam tylko Boże Narodzenie, może cho-
inkę u dziadka Mariusza w Warszawie.
 Natomiast dokładnie pamiętam rok 1939 od wiosny, kiedy to pod kwitnącymi
drzewami sadziłam swoje pierwsze kwiatki na klombiku, który przygotowała Eliza. Codziennie też je 
podlewałam małą, zieloną konewką.
    Sąsiadami naszymi było małżeństwo Ciołków. Pan Ciołek pracował razem z moim ojcem. Chętnie 
bawiłam się tej wiosny z Wiesiem Ciołkiem niewiele młodszym ode mnie. 
 Na wiosnę i na początku lata ojciec jeździł w teren na likwidację szkód wynikających z pożarów, 
czy gradobicia. Jeździł taksówką, której kierowcą  i właścicielem był ogromnie sympatyczny Antoni Szu-
flin, dobrze znający okolicę.
 Przy dobrej pogodzie moja mama i ja uczestniczyłyśmy w tych wyjazdach. Ojciec załatwiał spra-
wy służbowe, a pan Antoni pokazywał piękne miejsca, w których znaleźliśmy się. Była to okolica podgór-
ska, lesista, nadzwyczajnej urody. Zapamiętałam stamtąd Rafajłową, Jaremcze i most kolejowy, Mikul-
czyn, Worochtę, Pasieczną   i Tatarów. Także pięknie, szybko płynącą Bystrzycę i huczący na kamieniach 
Prut.
 Latem 1939 roku miałam pierwszy kontakt z dentystą. Posadzona na kolanach dr. Weissa podda-
łam się zabiegom bez protestu. Zostały wówczas zaplombowane trzy zęby. Najwidoczniej wizytę uznałam 
za miłą, skoro pytałam później o doktora i jego córkę licealistkę (miała beret z czerwoną obwódką), od 
której już w czasie wojny otrzymywałam książeczki oraz numery Małego Płomyczka. Mówiono mi, że 
wyjechał. Tak, była to prawda. Tylko nie powiedziano mi, że wyjechał do getta w Stanisławowie.   
   W lecie przyjechał młodszy brat mamy - Grzegorz. Zapamiętałam go jako wysokiego, pełnego 
radości bruneta, który dopiero co ukończył studia i miał objąć posadę prawnika w Centralnym Okręgu 
Przemysłowym, skąd otrzymywał stypendium. Wniosek o stypendium złożył za radą swego brata Mi-
chała -też pracującego w przemyśle zbrojeniowym. Grzegorz chętnie się ze mną przekomarzał, podobnie 
jak czynił to ojciec. Żarty Grzegorza, bo do niego mówiłam po imieniu, nigdy wuju, komentowałam: 
drugi zaczyna. Przez wiele lat otrzymywałam liściki od wuja Grzegorza podpisywane Drugi. Nie wiem, 
dlaczego do rodziców mówiłam też po imieniu. Pozostali członkowie rodziny byli jak trzeba ciotkami 
i wujkami. Jeszcze brat ojca Ludosław był Ludkiem, a nie stryjem.                                                   
 Na początku tego lata obcięto mi włosy. Długie dotąd loki zastąpiła fryzura „na pazia”. Zachowa-
ła   się fotografia - stoję przy siedzącym Grzegorzu i sięgam mu wyżej ramienia. Chyba wtedy pojawiły się 
w domu maski przeciwgazowe, dzieciom przygotowano maseczki z gazy, które mnie i Wiesiowi Ciołkowi 
zakładano, ku naszej radości.   
 
 Następne wspomnienie dotyczy sierpnia 1939 roku. Przyjechała cała rodzina: siostra ojca Janina 
oraz bracia mamy Michał i Grzegorz, żona Michała Maria i jej matka Stanisława Żardecka. Przez kil-
ka tygodni chodziliśmy na spacery nad rzekę Bystrzycę oraz do zamku Kuropatów. Na pewno byliśmy 
w restauracji Hanusa, gdzie coś jadłam stojąc przy stole, o wiele dla mnie za wysokim.
 Wszystkie te wydarzenia zostały upamiętnione na fotografiach. Pamiętam, że dorośli spotykali się 
z naszymi sąsiadami Ciołkami, a ja bawiłam się z moim rówieśnikiem Wieśkiem. 
 W niedzielę, dobrze to pamiętam, po mszy św. ks. proboszcz Józef Smaczniak i wikary Tadeusz 
Łączyński prowadzili ożywione rozmowy z obecnymi. Często dołączał do rozmowy ks. Gąsiorek - kate-
cheta. Nasi goście uczestniczyli chętnie w tych rozmowach, a szczególnie chętnie rozmawiał proboszcz 
z wujem Michałem, jak się potem dowiedziałam na temat stanu uzbrojenia armii polskiej, czym się szcze-
gólnie interesował i jako były legionista dość dobrze się znał.                                                
 Pogodne, letnie dni płynęły spokojnie aż do 23 sierpnia. Wuj Michał miał kartę urlopową ze 
swojego miejsca pracy – Zbrojowni Warszawskiej - na cały sierpień. Tego dnia nadeszła depesza wzywająca 
go do Warszawy. Miał polecenie szybkiego przybycia do Lwowa, gdzie miał na niego oczekiwać samolot. 
Po krótkiej naradzie zwrócił się mój ojciec do Antoniego Szuflina, który zdecydował się w tej już trudnej 
sytuacji zawieźć wuja do Lwowa. Upłynęło tyle lat, a ja mam w oczach ten moment, kiedy wuj, którego już 
więcej nie widziałam, wsiadał do samochodu. Byłam małym dzieckiem, a miałam poczucie kończącego 
się świata. Wieczorem odjechali wszyscy nasi goście.
 Dni, które potem nastąpiły, przyniosły wiele zmian. Wybuchu wojny nie pamiętam, ale szereg 
wydarzeń, które potem mogłam powiązać z realiami historycznymi. Dwa  z nich na pewno wydarzyły 
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się przed 16 września. Otóż pamiętam, że siedziałam na parapecie okna, mama stała przy mnie i płakała, 
a przed oknem ulicą Trzeciego Maja ze Stanisławowa do Kołomyi jechał sznur samochodów. Teraz wiem, 
że była to część uciekinierów podążających do Zaleszczyk.                                                          
  Inne wydarzenie znam z opowiadania. Kilkunastu oficerów rezerwy, w tym mój ojciec, zdecy-
dowało się wybrać do granicy rumuńskiej, śladem urzędników i wojska, by odnaleźć właściwą jednost-
kę wojskową, bowiem niemożliwe było to w Nadwórnej. Dowiedzieli się o tym dyrektor szpitala dok-
tor Bełtowski - dawny legionista (major rezerwy) oraz proboszcz Smaczniak – również były legionista 
w stopniu kapitana. Ubrali się w mundury (podobno dość ciasne), ale dosiedli koni i bez trudu dogonili 
pieszych rezerwistów. Ponieważ byli najstarsi rangą, ustawili ich w dwuszeregu i rozliczyli z obowiązków 
rodzinnych. Przypomnieli o pozostawionych dzieciach, żonach, także niezaradnych rodzicach i poleci-
li wracać. Natomiast samotnym oraz nie mającym obowiązków rodzinnych pozostawili wolny wybór. 
W ten sposób udał się w długą wojenną drogę serdeczny przyjaciel ojca i partner brydżowy Kazimierz 
Emmerling, który chętnie ze mną żartował. Pozostałych oglądało miasteczko, gdy w dwuszeregu za dwo-
ma konnymi oficerami wrócili ze swej niedługiej wyprawy wojennej.              
 Dalsze wydarzenia, które pamiętam z jesieni 1939 roku, to wiadomość o śmierci Elizy i jej narze-
czonego - potem dowiedziałam się, że zginęli od ugodzenia sierpami. Gospodarna i życzliwa wszystkim 
Eliza była dobrze przygotowana do ślubu, który miał się odbyć na Boże Narodzenie 1939 roku.
 Przed 16 września miało miejsce jeszcze jedno dramatyczne wydarzenie, które też miało dla mnie 
dotkliwe następstwa. Pojawili się u nas uciekinierzy, w tym żony oficerów zdążających do Rumunii. Wśród 
nich znalazła się pani, która nieprzytomna z żalu opowiadała, że gdy jechała pociągiem, ogłoszono alarm 
lotniczy. Pasażerowie biegli w stronę lasu. Biegła też i ona, niosąc w beciku trzymiesięczną córeczkę. Gdy 
dobiegła do lasu, miała w ramionach tylko becik. Wróciła się, ale już dziecka nie znalazła. Wyrzucała so-
bie, że zdjęła wcześniej, w obawie przed kradzieżą, medalik, na którym wygrawerowane było imię i data 
chrztu, co mogło być znakiem rozpoznawczym. Po przenocowaniu uciekinierzy pojechali dalej. Po ich 
odjeździe mama uszyła woreczek, w który została włożona złota moneta i metryka urodzenia oraz kartka 
z adresami rodziców, wujów, ciotki i dziadków. Woreczek ten miałam na szyi przez całą wojnę, zdejmo-
wany był tylko do mycia.
 W końcu września przyszedł do nas wuj Grzegorz, w sensie dosłownym. Od końca sierpnia usiło-
wał wstąpić do wojska, ale było to niemożliwe, ponieważ miał zaszeregowanie: „ nadliczbowy”. Po apelu 
pułkownika Umiastowskiego wyszedł z Warszawy i szedł wzdłuż torów kolejowych, próbując w każdej 
mijanej miejscowości wstąpić do wojska. Miał podstawowe przygotowanie wojskowe. W jakimś mieście 
już chcieli go przyjąć, ale nie było munduru dla tak wysokiego mężczyzny. Odprawili więc Grzegorza, 
stwierdzając, że to polskie wojsko, a nie cywilbanda. W pobliżu Puław mijała go załoga Zbrojowni. Na 
otwartej lorze jechał jego brat Michał. Grzegorz dosiadł się do nich i dojechał   do Lublina. Stamtąd pra-
cownicy Zbrojowni pojechali do Łucka, skąd wrócili różnymi drogami do Warszawy. Grzegorz skierował 
się do Lwowa, zamierzając dojść do Nadwórnej. W okolicach Lwowa natknął się na wojska radzieckie 
i tam odbyło się przesłuchanie, które jak mało co charakteryzuje jego osobowość. Przesłuchujący star-
szy już wojskowy zapytał o kierunki podróży oraz o sytuację rodzinną. Grzegorz powiedział, że właśnie 
skończył studia. Miał wtedy 27 lat. Wojskowy zapytał, kto go utrzymywał. Grzegorz odparł, że ojciec. 
Takiego chłopa ? zdziwił się rozmówca. Kolejne pytanie brzmiało: Co ojciec robił? Był emerytem odparł 
Grzegorz. Niemożliwe zadziwił się Rosjanin. Kolejne stwierdzenie Grzegorza brzmiało: U nas emeryci 
mieli wysokie emerytury (co w odniesieniu do dziadka było prawdą), nawet mieliśmy służącą. Było to 
już za dużo dla radzieckiego żołnierza. Kazał Grzegorzowi iść do wskazanego drzewa. Grzegorz był prze-
konany, że go zastrzelą. Jednak przesłuchujący zapewne uważał, że wystarczająco pouczył podsądnego 
i kazał mu się wynosić. Sprawa miała swój epilog w Nadwórnej, gdzie wkrótce doszedł. Proboszcz, któ-
remu opowiedział całe wydarzenie, zapytał krótko: a w mordę nie dali? Przez wiele lat Grzegorz uważał 
proboszcza za komunistę. Po paru tygodniach miejscowe władze poleciły Grzegorzowi wyjechać. Udał 
się wtedy do Czortkowa, a następnie do Brzeżan, gdzie też miał osobliwą przygodę.
 Otóż, gdy już miał wyjechać z Brzeżan, matka gospodarzy zapytała go, czy był w raju. Odparł, że 
zamierza, ale nie natychmiast. Okazało się, że mowa jest o parku otaczającym posiadłość Sieniawskich. 
Grzegorz zaciekawiony poszedł. Nie przejął się tym, że przy bramie stał posterunek NKWD, ani tym że 
minął kilka posterunków w parku. Dopiero, gdy otoczyło go kilku enkawudzistów, zorientował się, że 
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nie było to dobre miejsce do spaceru. Został posadzony w tzw. tramwaju. Zapobiegliwie zjadł książecz-
kę adresową porządnie oprawioną w skórkę. Od tego czasu aż do śmierci adresy pisał na bibułkowych 
serwetkach, mieszając żywych i zmarłych. Potem został przesłuchany, a w pokoju, w którym mieszkał, 
przeprowadzono rewizję. Wypytywany był dokładnie o rodzinę na podstawie listów. Najzabawniejsza 
była rozmowa o liście otrzymanym od brata Michała podpisanym Fufcik.
- Kto to jest Fufcik? padło pytanie
- Mój brat Michał.
- Dlaczego Fufcik?
 Wzywano dodatkowych tłumaczy, aby wyjaśnić źródło zdrobnienia: Z powodu łatwego w dzie-
ciństwie wydalania gazów ułożono kalambur: Fufcik, który ma w d… lufcik. Po dłuższym śledztwie 
Grzegorz został uwolniony z poleceniem natychmiastowego wyjazdu z Brzeżan. Znalazł się wówczas 
w Czortkowie, a potem ponownie w Brzeżanach. Niestety, nie wiem, jak dostał się do Warszawy w zimie 
1939 roku. 
 Jesienią zostaliśmy wyrzuceni ze swojego mieszkania do pokoju z kuchnią w domu, który był 
w budowie przy ulicy Rzecznej. Sąsiadami naszymi byli właściciele dużego sąsiedniego domu Lenarto-
wiczowie i ich lokatorzy Sadłowscy. Ogromnie lubiłam panią Sadłowską, która owdowiała wiosną1940 
roku. Jej mąż był pierwszym zmarłym, którego widziałam i pierwszy raz byłam na pogrzebie.                                            
 Teraz napiszę o życiu codziennym na Rzecznej. Mój ojciec, za radą proboszcza, po zawieszeniu 
pracy w PZUW zgłosił się do pracy w tartaku w górach - w Rafajłowej, ponieważ władza radziecka nie-
chętnie widziała „białoruczkich”. Cała ekipa, poza majstrem, miała podobny skład. W zimie pojawiła się 
szansa na pracę biurową przy budowie kolejki leśnej - ojciec objął tę posadę z obciętym siekierą końcem 
palca. Fachowiec!
                 Jesienią chodziłam z mamą na targ. Już wtedy był handel wymienny. Mama miała moje dawne 
sukienki, albo jakieś inne rzeczy, które wymieniała na żywność.      
 Pamiętam, że w październiku rodzice rozbierali mnie tylko do mycia. Spałam w bieliźnie. Potem 
dowiedziałam się, że wtedy był wywóz na Syberię i pozostawiono tylko pół    godziny na spakowanie. 
Dlatego też stały dwie walizki gotowe do zabrania, obok długie buty ojca oraz leżała bunda, takie okrycie 
do jazdy saniami, nakładane na palto, którym miałam być okryta w przypadku, gdybyśmy zostali zakwa-
lifikowani do transportu. Z Pokucia i Podola docelowo była to jazda do Kazachstanu.
 Przed Bożym Narodzeniem dotarła do nas wiadomość, że dziadek Aleksander Kozłowski po 
włączeniu Łodzi do Rzeszy utracił przedsiębiorstwo i mieszkanie przy ulicy Zachodniej. Ciężko cho-
ry pozostał sam, bowiem syn Ludosław znalazł się w Grodnie, a córka Janina najpierw podążała śla-
dem swego męża porucznika Tadeusza Otolińskiego, potem gdy znalazł się w obozie, zatrzymała się 
w Radomsku przed granicą nie do pokonania.
 Jesień i początek zimy były czasem pogłębiającego się niedostatku. Znikły jarzyny i owoce. Kiedyś 
ktoś dał cytrynę - najpierw dostałam plasterek, a potem zjadłam ją razem ze skórą. W zimie już nie było 
chleba, mięsa nie pamiętam. Była kasza, płatki owsiane, jakieś placki. Nie pamiętam, żebym była głodna, 
po prostu przestałam jeść. Było to źródło wieloletnich konfliktów. Dobrze to teraz rozumiem,   bo rodzice 
starali się o jedzenie dla mnie, a ja po prostu nie czułam głodu. Ojciec do Bożego Narodzenia 1939 schudł 
40 kilogramów, mimo że wtedy nie było istotnych braków jedzenia. Ważył przed wojną 110 kilogramów 
przy 185 cm wzrostu. Mama podobnie wiele straciła na wadze.
            Boże Narodzenie  pamiętam tylko z powodu choinki, która stanęła koło okna.Także wtedy ojca 
w okresie poprzedzającym święta długo nie było w domu, ponieważ został wprowadzony system „dzie-
sięcioryczek”, czyli świątecznego dnia co dziesięć dni. Ojciec, aby spędzić z nami święta, musiał zrezygno-
wać z trzech kolejnych dni zastępujących niedzielę.
   Wcześnie nastała zima i nasze mieszkanie było bardzo zimne. Na ścianach było widać gwiazdki 
wilgoci. Gdy mama musiała wyjść, pozostawiała mnie samą w domu. Daleko było do sąsiadów. Teraz so-
bie myślę, jak musiała się o mnie bać. Abym nie wychodziła z domu podczas jej nieobecności, wymyśliła 
mi zajęcie. W zeszycie na początku trzech linijek pisała wzór litery, którą miałam pisać. Miałam wówczas 
niespełna cztery lata. Nie wolno mi było wstać, dopóki nie skończę. Kiedyś po wyjściu mama się wróci-
ła, zastała mnie daleko od stołu i odpowiednio skarciła. Więcej już mi nie przyszło do głowy przerwać 
przepisywanie, a liter starczało do jej powrotu. Do tej pory pamiętam dyskusje nad liczbą linijek litery f. 
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Twardo upierałam się, że taka długa litera, to wystarczy dwie linijki. Wtedy też narysowałam dom, gdzie 
były okna do piwnicy, a w nich dużo kółeczek. Zapytana o nie odpowiedziałam, że to są kartofle, których 
nie powinno zabraknąć. Zapewne była to wiosna 1940, bo wtedy nie było już kartofli.
    Prawie nie wychodząc z domu odmroziłam ręce do kości. Nawet nie bolało. Leczenie było domo-
we. Smarowanie gęsim smalcem. Pozostawało znaleźć w tych warunkach kogoś, kto nie tylko miał gęś, 
ale chciał dać cenny tłuszcz. Równolegle trzeba było moczyć ręce w wodzie po gotowaniu kartofli. Jeszcze 
wtedy były. Moczyć należało dotąd, aż woda wystygnie. Było to nudne okropnie. Do dziś pamiętam, jak 
patrzyłam w okno, trzymając ręce w glinianej misce, stopniowo dojrzewał we mnie pomysł przestępczy. 
Przecież kartofle gotuje się raz dziennie. Zatem jeśli się wyleje, będę wolna do jutra. No i samo się wylało, 
nawet z żalem wołałam: mamo wylało się! Chyba jednak kiepskie to było aktorstwo, bo dosyć nakrzy-
czeli. No i co zrobili, jeszcze raz ugotowali kartofle i znów stanęłam naprzeciw okna z rękami w misce. 
Ale nic we mnie nie było poczucia winy. Natomiast rozważałam, jaki błąd popełniłam, dlaczego rodzice 
domyślili się, że wodę wylałam specjalnie.                                                  
 Inną dolegliwość miałam, gdy na przedwiośniu stopy pokryły mi się czyrakami. Dr Bełtowski 
polecił rodzicom przynieść mnie do szpitala na konieczny zabieg. Był słoneczny dzień, jeszcze leżał śnieg. 
Ojciec przeniósł mnie do sąsiedniego domu, postawił na ziemi, potem wzięła mnie mama. Jeszcze parę 
razy zmienili się, a potem kazali iść, najpierw bolało, a potem przestało. Moi rodzice mieli wtedy 33 i 35 
lat i nie mieli siły nieść chudej czterolatki. W szpitalu doktor zrobił konieczny zabieg, a potem posadził 
mnie sobie na karku i zaniósł do domu. Miałam chwilę niepokoju, jeszcze w szpitalu. Doktor zapytał, 
czym się martwię, a ja powiedziałam, że nie mam czego się trzymać.
- A tatusia się za co trzymasz? zapytał doktor.
- Za włosy odpowiedziałam, a pan włosów nie ma.
- To trzymaj mnie za uszy.
 Zrobiło mi się wtedy smutno, bo poczułam, że było to fatalne z mojej strony. Już rodzicom nie 
proponowano więcej wizyty w szpitalu – doktor, który był ordynatorem w dużym powiatowym szpitalu, 
przychodził do domu
 Wiosną i latem 1940 roku pamiętam realizację zamierzenia władz dotyczące ograniczenia dzia-
łania kościoła. Jeszcze wiosną, gdy msze były odprawiane w kościele, mojej mamie wydarzył się taki 
anegdotyczny przypadek. Usiadła w ławce i z oszczędności, czego przedtem nie robiła, odgarnęła płaszcz, 
aby na nim nie usiąść. Okazało się, że zamiast spódnicy, ubrana była tylko w różową halkę. Konfuzja była 
ogromna, a komentarz ojca zaczął się od: A nie mówiłem...             
    Wkrótce kościół zamknięto, a wierni mogli się gromadzić w bocznej kaplicy św. Teresy. W tej ka-
plicy zasiadała po prawej stronie pani Matkowska, wygnana z pobliskiego majątku z Mołotkowa. Decyzją 
władz zakonnice miały zdjąć habity, a księża sutanny. Różnie było z realizacją. Kornety zastąpiono chus-
teczkami, a habity skracano przez ich podwiązanie w pasie, podobnie czynił wikary Tadeusz Łączyński. 
Proboszcz miał natomiast surdut, przyjęty w Galicji strój księży, a którego nie dotyczył zakaz. Po mszy 
wierni rozmawiali przed kościołem w zmieniających się grupach. Potem dowiedziałam się, że cały czas 
proboszcz Józef Smaczniak miał nasłuch radiowy i był wysoko usytuowany w strukturach konspiracyj-
nych.
 Dlatego też zachowywał znaczną ostrożność postępowania. Nie był natomiast ostrożny, gdy 
nowy duchowny grecko-katolicki odmawiał posługi pogrzebowej ubogim swoim parafianom. Wówczas 
ks. Smaczniak żegnał zmarłych według liturgii grecko- katolickiej, czym budził niechęć sporych grup 
Ukraińców. Wtedy też zniknął niezwykle sympatyczny, pięknie śpiewający ksiądz Gąsiorek, który, jak się 
potem dowiedziałam, przeprowadzał uchodźców przez granicę do Rumunii i został zastrzelony w czasie 
kolejnego przejścia.                                                                                                
    Niemożliwe było spędzenie następnej zimy w domu na Rzecznej. Dlatego w lecie 1940 roku ro-
dzice wyszukali nowe mieszkanie. Przy przeprowadzce, o czym się później dowiedziałam, ojciec nie mógł 
odnaleźć gazetek konspiracyjnych, które ukrył za cegłami, w części domu, który był niedokończony. 
Po latach wyobrażał sobie zdumienie odkrywcy tekstów, a także pośpiech, w którym były niszczone.
    Zamieszkaliśmy w nowym domu rodziny Pietrusów przy ulicy Podzamcze. Dostaliśmy tam dość 
duży pokój i kuchenkę umieszczoną w sionce. Pokój i kuchnia opalane były drewnem, bardziej tam do-
stępnym niż węgiel. Na podwórzu była studnia, sławojka, stodoła, obora wraz z kurnikiem, z jego miesz-
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kankami wówczas się zaprzyjaźniłam, jak również z Brysiem, w którego budzie niekiedy się chowałam. 
Był też ogródek warzywny, mama otrzymała grządkę, którą zagospodarowała według rad gospodyni. 
Przed domem był ogródek kwiatowy, zaś za podwórzem sad, a następnie potoczek - miejsce świetnych 
zabaw. Przez mostek chodziliśmy miedzami w pole, gdzie nauczyłam się rozpoznawać zboża i polne 
kwiaty. Zaprzyjaźniłam się wówczas z siedmioletnim Zygmusiem i jego siostrą Lucią. Bawiły się z nami 
dzieci państwa Barylaków - właścicieli domu po drugiej strony ulicy- Marysia i Franek. Miałam wtedy 
pierwszy raz poczucie bycia w grupie. Bawiliśmy się dosłownie na ulicy, która była rzadko uczęszczana, 
a także nad potokiem, na tyle płytkim, że wolno było bawić się bez opieki.                                                                                       
   Po przeprowadzce, jeszcze jesienią, rodzice przynieśli drewno i zapowiadali palenie w piecu. Pa-
miętam jak dziś niepokój, który mnie wówczas ogarnął. Wiesław, zapytałam, całkiem głośno, a gdzie 
schowasz te rewolwery, które są w piecu? Pokazali, że w piecu nic nie ma, ale potem już wiedzieli, że 
trzeba na mnie uważać. Nadal mówiłam rodzicom po imieniu.
 Przed Bożym Narodzeniem przyszła wiadomość o śmierci dziadka Aleksandra, pozbawionego 
przez wojnę opieki dzieci. O uroczysty pogrzeb katolicki zadbali jego żydowscy przyjaciele, wkrótce za-
mknięci w getcie.
    Dobrze   pamiętam Wigilię 1940 roku. Nie było choinki zakazanej przez władze sowieckie. Było 
jednak siedem potraw, które rodzice razem ze mną liczyli: sałatka, marchew  i fasolka (kartofli już wtedy 
nie było), grzyby, kutia (prawdę mówiąc, była to gotowana pszenica), barszcz, buraczki (osobno), kompot 
z jabłek suszonych oraz mak z rodzynkami (suszone jagody). Dostałam od św. Mikołaja prezent, który 
chyba ucieszył mnie najbardziej w życiu. Moje najukochańsze lalki: Mania, Jędrek i Wojtek otrzymały 
nowe ubranka. Wprawdzie były to w zimie kostiumy kąpielowe, czapeczki i pantofelki, ale były w kolorze 
pąsowym, który mnie zachwycił. Do dziś pamiętam radość, która mnie ogarnęła na widok lalek tak pięk-
nie odzianych, posadzonych przy moim nakryciu. 
           W roku 1940 i na wiosnę 1941 ojciec pracował nadal w tartaku w Rafajłowej oraz przy szacowaniu 
gospodarstw, dojeżdżając do Bitkowa, Ławczyna i Delatyna.
             Przez cały ten czas trwała bardzo ożywiona korespondencja moich rodziców z wujkiem Grzegorzem, 
który pozostawał bez pracy w Brzeżanach  oraz dziadkiem Mariuszem w Warszawie. Dochodziły też listy 
od brata ojca - Ludosława - z Mińska. Poczta funkcjonowała dość sprawnie. Parę dni trwało przesłanie 
listu lub przekazu pieniężnego do Brzeżan, zaś do Warszawy - w inny obszar okupacyjny, około miesiąca. 
Po przejściu frontu było to już tylko sześć dni. W listach do Warszawy zaszyfrowano Grzegorza pod jego 
drugim imieniem Paweł.
            Z tej korespondencji wynika, że zarobki mojego ojca wynosiły od 313 do 600 rubli. Dla porównania 
dzień praczki kosztował 5 rubli. Cena słoniny i masła wynosiła 20 rubli, grysiku 5.20, cukru 14 rubli, 
mąki 4.20. Starannie w listach porównują ceny - bo może opłaci się przesłać paczkę (przesyłka 5 rubli, 
list 50 kopiejek, kartka pocztowa 12 kopiejek) oraz zwracają uwagę na konieczność czynienia zapasów. 
Przez cały czas przewija się troska starszej siostry o życie codzienne brata. Stale pojawia się zawstydzenie 
z powodu mizernych możliwości jego wspierania -  od 50 do 100 rubli na miesiąc lub częściej. Z listów 
wynika, że pieniądze na wysyłkę zdobywali moi rodzice z wyprzedaży przedwojennych zasobów.
 I tak 29 września 1940 pozyskano za wózek dziecinny 370 rubli, w styczniu 1941 za żakiet 145 ru-
bli, za dziecinny płaszczyk 100 rubli. Za poszwę na kołdrę 100 rubli, za kapelusz męski 18 rubli. W trud-
nej sytuacji zdarzało się pożyczać pieniądze od gospodarza domu.  W korespondencji znajduje się sporo 
informacji na temat taniego sposobu wyżywienia, nawet znalazł się tam przepis na potrawę z makaronu 
(za około 2 ruble), ułożony przez mojego ojca, a wpisany w miejscu na korespondencję na przekazie pie-
niężnym 10 maja 1941r.
  W listach przewijają się liczne informacje na mój temat – Zosia wyrosła i wysamodzielniała, 
w kościele śpiewa co się da, czasem gada w czasie kazania, ale jest w dobrych stosunkach z księdzem, który 
mówi, że nic nie słyszał. Parę miesięcy później mama pisze do Grzegorza: ten mały cwaniak zna dużo liter, 
podaje godziny i minuty, starannie liczy kopiejki, z pewnym zyskiem                                                                                 
 Z wiosny 1941 roku pamiętam nową jarzynę - szpinak, który przedtem nie przechodził mi przez 
zęby, które właśnie zaczęłam zmieniać. Ale był to szpinak osobliwy -   lebioda i pokrzywa, które ugotowa-
ne za radą gospodyni, nawet mi smakowały. Jedliśmy też wtedy jako jarzynę brukiew, dość niesmaczną. 
Zmorą był krupnik z jarzynami z poprzedniego roku, które otrzymane w prezencie mama ususzyła. Dłu-
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go nad nim siedziałam, dotąd aż zjadłam. Do tej pory krupnik z jarzynami zjadam tylko grzecznościowo, 
w obcym domu. Sądzę, że te jarzyny zanim zostały ususzone, to wcześniej podgniły. Wtedy też pojawiła 
się mąka kukurydziana gotowana jako mamałyga oraz kasza kukurydziana, z której przyrządzano kule-
szę . Obie te potrawy okraszone smażoną cebulką dość lubiłam, ale rzadko się pojawiały na stole. Wiosną 
jeszcze dostawałam czasem trochę owoców. No i jednak już byliśmy mniej obcy. Czasem można było 
kupić lub dostać mleko, czy jajko.                                                                                                
   Nie pamiętam ucieczki bolszewików w 1941 roku. Natomiast pamiętam wesołych żołnierzy, któ-
rzy gwarem napełnili naszą uliczkę. Rodzice mówili, że to są Węgrzy, potem zniknęli i pojawili się Niem-
cy. Zanim weszli, mój ojciec i kilka innych osób dotarli do dokumentów sowieckich. Okazało się, że był 
planowany na 22 czerwca wywóz na Syberię, którego cudem uniknęliśmy. Wówczas rodzice ślubowali, że 
jeśli się wyrwą z tego piekła, pojadą na pielgrzymkę do Częstochowy.
 W pierwszych dniach po ucieczce bolszewików Niemcy aresztowali i wywieźli proboszcza Smacz-
niaka, który zginął w lipcu 1942r. w więzieniu w Stanisławowie. Wcześniej, może jeszcze za bolszewików, 
proboszcz rozdał swoje ubrania, twierdząc, że już mu nic nie będzie potrzebne. Wiedział? Długo moja 
mama nosiła piękną czarną spódnicę uszytą z darowanej jej i pani Ciołkowej sutanny.    
 Po wejściu Niemców, w jakąś niedzielę, gdy wychodziliśmy z kościoła, zostałam gwałtownie pocią-
gnięta za rękę i zasłonięto mi oczy. Jednak zdążyłam zauważyć ludzi leżących na skwerku. Potem dowie-
działam się, że był to pierwszy transport Żydów do getta. Może wśród nich był doktor Weiss.                                             
 Także z tego czasu pamiętam ponowną wyprawę do dentysty. Pamiętając sympatyczny i do znie-
sienia zabieg u doktora Weissa, nic się nie bałam. Jednak wizyta u polskiego dentysty, zmilczę nazwisko, 
była zupełnie inna. Posadzona na fotelu zostałam dość szybko urażona w uszkodzony ząb. Gdy się roz-
płakałam, dentysta polecił mojej mamie uciszyć gówniarza - pierwszy raz usłyszałam to słowo. Co było 
dalej, lepiej nie wspominać.        
 Wkrótce w sklepach pojawiła się żywność, w tym kartofle i chleb. Prawie nie do uwierzenia, że 
bardziej zachwyciły mnie kartofle, które chciałam jeść nawet bez okrasy.
 Zaraz po wejściu Niemców miało miejsce wydarzenie, które na długo zapamiętałam. Siedzieliśmy 
na rowie zwykłą ekipą - Zygmunt, Franek, inne dzieci. Na ulicy pojawił się żołnierz niemiecki. Szedł so-
bie bez pośpiechu, miał przewieszoną przez ramię torbę. Coś do nas powiedział, wyjął z torby chleb, duży 
nóż, którym go kroił i nam dawał. Pewnie wiedział o kłopotach zaopatrzeniowych, może miał dzieci. Moi 
współtowarzysze chleb szybko zjedli, ja zaś pomyślałam o podzieleniu się z rodzicami. Ojciec zapytał się, 
skąd mam chleb, po wyjaśnieniu ostro stwierdził, że od Niemców nic nie wolno brać, poszliśmy razem 
na podwórze, gdzie niemieckim chlebem został nakarmiony Bryś. Napełniło mnie poczucie pewnego 
rodzaju naiwności. Jeszcze o jednym myślę, że przy okupacji sowieckiej taka relacja z żołnierzem była 
niemożliwa- szybko uciekaliśmy.  
 W tym czasie, ponieważ już nie groził wywóz na Syberię, ojciec wymienił długie buty na 
pszenicę. Tę pszenicę ojciec mielił na żarnach na kaszę lub na mąkę. Na pewno było to wtedy, gdy 
jeszcze mieszkaliśmy na Podzamczu, ponieważ pamiętam i żarna, i ojca rozebranego do pasa, zalanego 
kroplistym potem. Wszystko to działo się o dwa domy od tego, w którym mieszkaliśmy.                
   W końcu lipca 1941 roku w pewne popołudnie niedzielne zaczął padać deszcz, nawet u nas nie 
taki ulewny. W górach jednak musiał być obfitszy, skoro do wieczora nasz mały potoczek, w którym 
mogłam się bawić, napełnił się po brzegi i woda pojawiła się na podwórzu. W nocy dom już był otoczo-
ny wodą, która także płynęła ulicą. Do domu, w którym mieszkaliśmy, wchodziło   się po kilku schod-
kach, woda więc zatrzymała się przy progu, natomiast inni sąsiedzi musieli uchodzić ze swoich domów. 
U nas Bryś awansował na psa domowego, podobnie jak kury, zaś krowy stały w wodzie. Sławojka ruszyła 
z wodą, ale się nie przewróciła i oparta o cembrowinę studni przetrwała powódź w pozycji pionowej. 
Studnia szybko wypełniła się wodą płynącą szerokim strumieniem. Wodę do picia czerpaliśmy ze studni 
z deszczówką, która na szczęście była szczelna. Gospodarze mieli trochę drewna na strychu, było więc 
na czym gotować. Wymyśliliśmy z Zygmuntem świetną zabawę- pogrzebacz rozgrzany pod kominem 
pięknie syczy włożony do beczki z deszczówką. Zabawa trwała dwa dni, a nasi rodzice zastanawiali się, 
dlaczego woda ma posmak coraz bardziej żelazisty. Gdy przyłapali nas na gorącym uczynku, wypłata, 
jaką otrzymaliśmy od ojców, była stosowna do zasług. Wtedy klapsy wymierzane ręką rodzicielską nie 
były zabronione, a okazały się skuteczne dla pamięci. Z powodzi jeszcze pamiętam sąsiada, który na ko-
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niu przywiózł chleb. Deszcz wprawdzie przestał padać już w poniedziałek po południu, ale woda opadała 
do czwartku. Całe podwórze, sad, ogródek były pokryte grubą warstwą mułu, a płot z desek przewrócił 
się na bok. Dobrze nam służył jako miejsce do zabawy, chętnie boso chodziliśmy po mule, za co nas su-
rowo karcono. Kresem powodzi było, gdy pewnego poranka zobaczyłam pięć tulipanów, które przebiły 
się przez muł. Pięknie wyglądały na tle powodziowego spustoszenia.                                            
    Niestety, szkody były znaczne. Gospodarz nasz, za radą sąsiadów, gdy budował dom, zamiast 
zbudować fundamenty, podsypał piasek, który woda wymyła. Nasz pokój zawilgł, a prowizoryczna ku-
chenka pękła. Rodzice musieli poszukać nowego mieszkania, zaś Pietrusowie usiłowali remontować swój 
dom.
 We wrześniu, już po przejściu frontu i po powodzi, wuj Grzegorz znów znalazł się w Nadwórnej. 
Kiedy i jak wrócił do Warszawy, nie wiem, natomiast wiem, że został bardzo szybko wprowadzony do 
konspiracji przez brata Michała. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, a po jego upadku na Pradze 
znalazł się w obozie w Prusach wschodnich. 
      Jesienią 1941 roku przeprowadziliśmy się do domu przy ulicy Fedkowicza. Rodzice wynajęli 
pokój z kuchnią. W sąsiedztwie mieszkały dzieci Ala oraz Lusia i Romek Bauerowie, z którymi świetnie 
się bawiłam. Nigdy już potem nie miałam takiego znakomitego zespołu, jaki był na Podzamczu i na Fed-
kowicza.                  
      Właścicielka domu - pani Kolbekowa - miała krowę, co znacznie poprawiło nasze wyżywienie. 
Mleko po paru godzinach miało tyle śmietany, że po kilku dniach można było zrobić masło, maślnicę 
zastępowała duża litrowa butelka długo potrząsana przez ojca.
 Tej jesieni dużo chodziliśmy na spacery na pobliskie pola i mokradła, było tam tyle żab, że co-
dziennie wieczorem wielką atrakcję zapewniał ich koncert.                                            
   Na wiosnę rodzice podjęli starania wokół przeniesienia z Nadwórnej, gdzie dochodzili coraz bar-
dziej do głosu Ukraińcy. Stanowiło to istotne zagrożenie dla naszej rodziny. Po długich staraniach ojciec 
uzyskał przeniesienie do Jarosławia, gdzie miał być zatrudniony w inspektoracie tego urzędu ubezpiecze-
niowego, w którym pracował. Wobec coraz ostrzejszej sytuacji miejscowej znacznie został przyśpieszony 
nasz wyjazd. Przygotowania do wyjazdu wymagały różnych zabiegów, ponieważ wiele rzeczy musieliśmy 
pozostawić, w tym moje zabawki, które rodzice uważali za zbędne. Oddałam z niemałym żalem stare lalki 
Magdę i Teresę.                                                
 Miarą zagrożenia jest fakt, że po otrzymaniu przeniesienia 5 czerwca, wyjechaliśmy z Nadwórnej 
9 czerwca 1942 roku.
 Było to bardzo skomplikowane, ponieważ można było zabrać tylko bagaż podręczny. Oprócz kil-
ku walizek, została zabrana górna część maszyny do szycia, która tak była przydatna w ciągu pierwszych 
wojennych lat. Najpierw jechaliśmy do Stanisławowa, ojciec z bagażami został na dworcu, a mama poszła 
ze mną na spacer. Pamiętam kolegiatę i dworzec kolejowy. Potem pojechaliśmy do Lwowa, gdzie w nocy 
przechodziliśmy chyba podziemnym przejściem. Rano wsiedliśmy do bardzo zatłoczonego pociągu. Był 
to wagon trzeciej klasy, do każdego przedziału były osobne drzwi, pasażerowie stali między ławkami. 
Zachorowałam na żołądek, do łazienki podawali mnie pasażerowie z rąk do rąk, bo przejście było nie-
możliwe. Ktoś dał mi krople na kostce cukru, kostce cukru, którą chyba jadłam ostatni raz przed wojną. 
W południe przyjechaliśmy do Jarosławia. Była według rozkładu jazdy 12:45. Pewien czas siedziałam 
z mamą przed dworcem, który bardzo mi się podobał. Tak się rozpoczął nasz wieloletni pobyt w Jarosławiu.  
    Obraz Nadwórnej, który został w mojej pamięci, to wznoszące się góry pokryte lasem. Chodzili-
śmy tam przez czarny most na Bystrzycy. Po latach potrafiłam narysować plan miasteczka, które ciągnęło 
się wzdłuż ulicy Trzeciego Maja od Tyśmieniczan do Pniowa. Pamiętam rynek, plac przed kościołem, 
także wnętrze kościoła, starą, według mnie, drewnianą cerkiew zbudowaną niedaleko kościoła. Idąc 
w kierunku Pniowa, ulicą Podzamcze, koło naszego trzeciego mieszkania, można było dojść do ruin 
zamku Kuropatów. Przez Nadwórną płynęło kilka potoków, których brzegi łączyły mostki. Pamiętam też 
domy, w których mieszkałam. Wszystko tonące w zieleni.
    Także mam w oczach niektóre osoby- współpracowników ojca sekretarza, Rukasza, Teresę jego 
córkę, córkę doktora Weissa, doktora Bełtowskiego, trzech księży, oboje Pietrusów, gospodarzy z Po-
dzamcza, sąsiada Barylaka, Kolbekową naszą gospodynię z Fedkowicza oraz dzieci, z którymi się bawi-
łam, najlepiej Franka  i Zygmunta.                                            
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 Bezpośrednio po ponownym wejściu Rosjan do miasta w szpitalu pojawił się sowiecki żołnierz. 
Zapytał o doktora Bełtowskiego, którego następnie zastrzelił. W czasie działań wojennych zginął pan Ba-
rylak, Lucia Pietrusówna straciła nogę. Mieszkańcy Nadwórnej zostali przesiedleni po wojnie do Legnicy. 
Pojechał z nimi wikary ks. Łączyński. Przesiedleńcy mogli zabrać ze sobą 20 kg na osobę. Obraz Matki 
Boskiej, który wraz z ramami ważył 60 kg i stanowił bagaż dla trzech mężczyzn, którzy nie mogli wziąć 
już nic więcej z osobistych rzeczy.
    Księdza Łączyńskiego odwiedziłam po latach w 1986 roku. Drobny staruszek powiedział: Niech 
pani nie mówi, kim pani jest. Pani jest córką inspektora Kozłowskiego. Po tylu latach!
   Od początku lat 90. przesiedleńcy utrzymują bardzo ożywiony kontakt z miejscem pochodzenia, 
często wspierając również materialnie mieszkańców Nadwórnej. Odwiedziłam Nadwórną kilkakrotnie 
- po raz pierwszy w 1994 roku. Odnalazłam domy i obraz w kościele oddany po latach wiernym. Ludzi 
znajomych już nie było.
     Po przyjedzie do Jarosławia w inspektoracie PZUW także znaleźli się w tym czasie uchodzący 
ze Stanisławowa - dyrektor Zygmunt Truszkowski z towarzyszką życia piękną, rudowłosą Matyldą oraz 
Stanisław Rysz - inspektor ze Śniatynia i jego żona Józefa. Zaprzyjaźnili się z moimi rodzicami w tym 
stopniu, że gdy urodził się w marcu 1944 roku mój brat Zbigniew, na chrzestnych rodziców zostali po-
proszeni właśnie Józefa Ryszowa i Zygmunt Truszkowski. Po wojnie Truszkowscy wyjechali do Katowic, 
a Stanisław Rysz został inspektorem powiatowym w Nowym Targu, gdzie w czasie wojny zatrzymał się 
ich syn Zenon.  

Publikacje dotyczące rodziny autorki wspomnień:
Galicyjskie wspomnienie szkolne, w: Z Żywca do Opola. Góral z urodzenia, opolanin z wyboru. Księga 
jubileuszowa poświęcona Adamowi Suchońskiemu, Opole 2011, s.57-66. 
Łódź, miasto mojego ojca, w: Rocznik łódzki, t. LXI, Łodź 2014. S 189-195.
Nadwórna Kresy Wschodnie II Rzeczypospolitej. Kraków 1996
Dziennik Jana Szczygielskiego. Opracowała Zofia Teresa Kozłowska. Warszawa 2016
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Teresa Korsak (z d. Dawiskiba)

Lwów – odziedziczone wspomnienia

 Lwów – to słowo w pewien sposób naznaczyło moje dzieciństwo, a także mojej młodszej siostry 
Anny. Jesteśmy pokoleniem powojennym i nasza pamięć o tym mieście jest pamięcią odziedziczoną. 
Nasza relacja nie ma siły relacji bezpośrednich świadków historii, możemy przywołać tylko to, o czym 
opowiadano w domu, co wspominano, co znalazłyśmy w nielicznych dokumentach.
 Nasi dziadkowie ze strony mamy –Paulina i Stanisław Patyńscy razem z naszymi przyszłymi ro-
dzicami Władysławą (nazywaną Dziunią) i jej mężem Józefem Dawiskibą oraz matką naszego ojca, Kata-
rzyną (dziadek Dawiskiba zmarł we Lwowie w latach 30.), opuścili swoje ukochane miasto w maju 1944 r.
 Los oszczędził im straszliwych, dramatycznych przeżyć, jakie były udziałem tysięcy kresowian: 
tragedii wywózek, mordu wołyńskiego, wegetowania w Kazachstanie czy niewolniczej pracy na Syberii. 
Jednak poczucie zagrożenia, opuszczenie rodzinnego miasta, porzucenie domu, utrata dobytku, koniecz-
ność rozpoczynania wszystkiego od zera odcisnęły piętno na ich życiu. Jak prawie każda polska rodzina 
ponieśli też straty osobowe: ktoś zginął w Katyniu, ktoś inny w niemieckim obozie koncentracyjnym, 
jeszcze inny w masakrze więźniów we Lwowie.
 Ale charakterystyczne też było to, że chociaż mówiono o rzeczach przykrych, bolesnych czy wręcz 
tragicznych, nie było jakiegoś stałego rozpamiętywania nieszczęścia. Jakby chcieli pamiętać tylko rzeczy 
przyjemne, radosne.
 Zanim opiszę wojenne losy naszych bliskich i okoliczności ich przyjazdu do Jarosławia, chciała-
bym w wielkim skrócie nakreślić historię naszej rodziny, aby w ten sposób zachować pamięć o bliskich 
mi osobach, ale także o tych członkach rodziny, których nie było mi dane poznać, którzy odeszli bezpo-
tomnie i których imion nikt już nigdy nie wypowie.
 Odkąd pamiętam słowo Lwów w naszym domu było wszechobecne i odmieniane przez wszystkie 
przypadki, np. ze Lwowa (jesteśmy, przyjechaliśmy), we Lwowie (ach, to było inne życie; tam zostawili-
śmy wszystko), do Lwowa (wrócilibyśmy choćby zaraz), za Lwowem (tęsknimy), a także wspominanie: 
„a pamiętasz?” (tamten kościół, tę cukiernię, to wzgórze, tamto drzewo w ogrodzie, aleję w parku). Na-
zwy ulic we Lwowie znałam równie dobrze, jak nazwy ulic w Jarosławiu.
 Nasza babka ze strony mamy, Paulina Ludwika Patyńska z d. Szpetman (ur. w 1897 r.), była lwo-
wianką z urodzenia. Z zachowanych oryginalnych dokumentów wynika, że jej dziadkiem, czyli naszym 
prapradziadkiem, był Sebastian Szpetmann (tu pisane przez dwa „n”), który miał dwóch synów: Jana 
i Józefa. Sebastian był właścicielem gruntów na Wulce, które odziedziczyli synowie. Pochodził bez wąt-
pienia z rodziny kolonistów niemieckich, ale skąd przybył i czym się zajmował nie udało się ustalić. 
Ojciec naszej babci, a nasz pradziadek Jan Szpetman, całkowicie spolonizowany, był tzw. budowniczym. 
Doszedł do pewnej zamożności, wybudował dom na rzeczonej Wulce i ożenił się w 1883 r. z panną Fran-
ciszką Buczkowską z Brzeżan, której rodzice mieli duży majątek i młyny. Z tego małżeństwa urodziło 
się ośmioro dzieci. Liczna rodzina Szpetmanów mieszkała na Wulce, dzieci budowały tu swoje domy, 
tworząc z czasem całą kolonię. Brat pradziadka, Józef, sprzedał swoją część odziedziczonych gruntów 
prof. Stanisławowi Grabskiemu, który tu na Wólce Panieńskiej wybudował piękny dom oraz prawdopo-
dobnie senatorowi Juliuszowi Makarewiczowi (powstał tu jego letni dom). Nazwę ulicy Wólka Panieńska 
zmieniono później na Krusznik. W domu rodzinnym naszej babki panowały dość tradycyjne poglądy: 
chłopcy mieli się uczyć, dziewczyny wychodzić za mąż. I tak dwaj bracia babki, Władysław i Marian, 
zostali architektami, trzeci Józef (Jan), zakochawszy się w samochodach, kupił Chevroleta i woził nim 
lwowskie osobistości jako taksówkarz. Dziewczyny zgodnie z oczekiwaniami wychodziły za mąż.
 Nasz dziadek, Stanisław Patyński, był lwowianinem z wyboru. Urodzony w 1891 r. w Krakowie, 
w zubożałej po powstaniu styczniowym rodzinie (jego ojciec pracował jako zarządca w różnych mająt-
kach, w pewnym okresie także u Czartoryskich w Pełkiniach), ukończył Krajową Szkołę Ogrodniczą 
w Tarnowie, odbył praktykę w Wiedniu, a w 1914 r., powołany do wojska, poszedł walczyć za cesarza 
Franciszka Józefa. Szczęśliwie przeżył walki na froncie włoskim (w Dolomitach), wynosząc z tamtego 
czasu niechęć do zimna i nawyk ubierania się ciepło. O tym, co musiał tam przejść, dowiedziałam się 
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któregoś sezonu narciarskiego, zwiedzając małe Muzeum Wielkiej Wojny na północnym zboczu masywu 
Marmolada (2950 m n. p.m.) w Dolomitach. Ale to nie był jedyny epizod wojenny w życiu tego łagod-
nego, dobrego człowieka. Kiedyś, gdy podwinął rękaw koszuli, zobaczyłam długą bliznę na jego przedra-
mieniu. Na pytanie: dziadziu, co się stało, skąd to masz? – odpowiedział krótko: bolszewik pchnął mnie 
bagnetem. Machnął ręką, nie chcąc nic więcej mówić. Kiedy nastał czas pokoju, Stanisław Patyński osiadł 
we Lwowie. Nie wiemy, kiedy i w jakich okolicznościach nasza babcia Inka poznała swojego przyszłego 
męża, w każdym razie 1 września 1923 r. w kościele św. Marii Magdaleny we Lwowie odbył się ich ślub. 
Z tego małżeństwa urodziło się jedno dziecko: nasza mama Władysława, po mężu Dawiskiba (ur. 1924)
Pod koniec lat 20. ubiegłego wieku dziadek Patyński został kierownikiem ogrodów miejskich przy Par-
ku Stryjskim. Dbał bardzo o jego rozwój i urodę, sprowadzając, także z zagranicy, wiele atrakcyjnych, 
nieznanych do tej pory we Lwowie roślin, krzewów i drzew. Był zapewne dobrym fachowcem, ponieważ 
pozostał na tym stanowisku do końca swojego pobytu we Lwowie. Za swoją długoletnią pracę, „służbę” 
dla miasta, został w marcu 1939 r. odznaczony Brązowym Medalem. 
 Rodzice naszego ojca Józefa Dawiskiby, Jan (zm. w latach 30. we Lwowie) i Katarzyna, pochodzi-
li z Trembowli. W pierwszych latach XX w. rodzina z dwójką czy trójką najstarszych dzieci przeniosła 
się do Lwowa, gdzie Jan Dawiskiba zaczął pracować w Urzędzie Celnym. Nasz ojciec (ur. w 1913 r. we 
Lwowie) miał ośmioro rodzeństwa, dwie siostry i sześciu braci. Siostry powychodziły za mąż za wojsko-
wych i wyjechały ze Lwowa. Maria – za kpt. Józefa Zasadniego (późniejszy major w 2. Korpusie Polskim 
u Andersa, brał udział m.in. w bitwie pod Monte Cassino), Stefania – za rotmistrza Antoniego Próchnie-
wicza (zamordowany w Katyniu). Najstarszy z braci, Karol, rocznik 1900, który walczył w obronie Lwowa 
w okresie 1918/1919 r., obrał karierę wojskową, niestety tragicznie przerwaną. (W sierpniu 1924 r. młody 
porucznik zginął podczas ćwiczeń na poligonie w Wesołej koło Warszawy. Pozostawił żonę i trzymie-
sięczną córeczkę. Jego córka, Zofia „Zorika” Zarzycka, ma dziś 93 lata, mieszka w Warszawie i wciąż jest 
w całkiem niezłej formie). 
 Do obrony swojego miasta rwał się też drugi brat naszego ojca, Stanisław (ur. w 1904). Nie mając 
zgody rodziców – miał niespełna 15 lat – kilkakrotnie próbował uciec z domu. Trzeciego dnia walk udało 
mu się wreszcie wyjść przez okno w łazience po zaliczeniu kąpieli w wannie z zapasem wody, co zdra-
dziły mokre plamy na podłodze. Nasz ojciec opowiadał, że matka głównie martwiła się o to, że Staszek 
dostanie zapalenia płuc (był przecież listopad, a on poszedł się bić w mokrym płaszczu gimnazjalisty). 
Stanisław Dawiskiba zgłosił się jako ochotnik, podając nazwisko Stanisław Skibiński i wiek 17 lat. Brał 
udział w walkach pozycyjnych i wielu bitwach nie tylko na terenie Lwowa i jego okolic, ale też na Podolu. 
W wojsku pozostał do 22 czerwca 1919, zwolniony jak napisano w dokumencie „na podstawie małolet-
niości i w celu kontynuowania przerwanych studyów”. W moim posiadaniu są papiery świadczące o jego 
udziale w bitwach, waleczności i „odkręcaniu” fałszywych danych (ojciec przywiózł je po jego śmierci). 
Stanisław osiadł po wojnie w Cieplicach koło Jeleniej Góry, zmarł w 1949 lub 1950 r. Miał prawdopodob-
nie syna ze swoją partnerką Oleńką (znam tylko jej imię), para rozstała się przed narodzeniem dziecka.
 Złowrogie fatum ciążyło na tej rodzinie; w połowie lat 30. zginął od kuli, odbitej rykoszetem od 
lampy, inny brat ojca, porucznik Władysław Dawiskiba. Można sobie wyobrazić okoliczności – młodzi 
oficerowie bawią się szampańsko w jakiejś knajpie, ktoś wpada na pomysł, żeby sobie postrzelać … 
 Wisi u mnie na ścianie jego patent oficerski, na którym jest napisane „…wykazawszy zalety wła-
ściwe powołaniu oficera oraz zdolności do spełnienia obowiązków nadanego mu stopnia oficerskiego 
i gotowości poświęcenia wszystkiego KU DOBRU i CHWALE OJCZYZNY otrzymuje” itd. Myślę sobie 
z gorzką ironią, że już za parę lat miałby mnóstwo szans poświęcić wszystko dla ojczyzny. Została też po 
nim wizytówka, na której eleganckim krojem jest napisane: Władysław Dawiskiba porucznik W.P. Lwów. 
Był stanu wolnego. Na zdjęciach wielkości znaczków pocztowych jest nierozpoznawalny. 
 W marcu 1938 r. kolejna tragedia dotknęła rodzinę Dawiskibów. W wypadku motocyklowym 
zginął w wieku 30 lat brat naszego ojca, Jan, urzędnik skarbowy, kawaler. Po nim mam jedynie kilka 
zdjęć, widać na nich, że był bardzo przystojny. 
 Piąty brat naszego ojca, Adam, po ukończeniu gimnazjum wstąpił do zakonu dominikanów, 
święcenia kapłańskie otrzymał w 1938 r., przyjmując imię zakonne Jozafat. Najmłodszy brat, Edward, 
aresztowany w 1942 r. we Lwowie przez Niemców został przewieziony do obozu koncentracyjnego Groß 
Rosen, gdzie wykonywał niewolniczą pracę w kamieniołomach i zmarł (dokładnej daty jego śmierci nie 
znam) po wypadku i utracie nogi.
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 Nasz ojciec, po kilku latach nauki w gimnazjum, poszedł do jakiejś szkoły przemysłowo- tech-
nicznej (jej nazwy nie pamiętam, wiem tylko, że czasem wspominał o trudnym przedmiocie: goniome-
trii – nazwa dziś rzadko używana). Uczęszczał też do szkoły muzycznej, ucząc się grać na skrzypcach. 
W czasach mojego dzieciństwa sięgał w jesienne wieczory po skrzypce i, po podstrojeniu, wygrywał 
przedwojenne szlagiery. Grał też trochę na gitarze, ale w tym był gorszy. Nie znam dokładnie jego miejsc 
pracy przed wojną, pamiętam, że była mowa o jakimś przedstawicielstwie handlowym i agencji koncerto-
wej. Jego wejście w dorosłe życie nastąpiło w latach kryzysu ekonomicznego, ale chyba sobie jakoś radził, 
bo nie pamiętam narzekań na ten temat.
 Pamiętam natomiast gwałtowną reakcję mamy na wychwalanie pewnego razu przez kogoś, zna-
jomego lub z rodziny, przedwojennych czasów. – Było tak cudownie? zapytała. –Tak wspaniale? A nie pa-
miętacie, ilu młodych po uniwersytecie przychodziło do tatusia szukać jakiejkolwiek pracy w ogrodzie? 
Mówiła o połowie lat 30. Ta rozpieszczona dziewczynka uważnie obserwowała życie obok siebie. 
 Nie mamy niestety większości dokumentów związanych z rodziną mojego ojca – metryk uro-
dzenia, aktów zgonu, świadectw szkolnych. Przechowywała je babka Dawiskibowa, którą córki, dwa lata 
przed jej śmiercią w 1972 r., zabrały do Gliwic. Tam trafiły w ręce osoby, która nie miała żadnych senty-
mentów rodzinnych i zapewne je zniszczyła.
 Ale chciałabym wrócić do kręgu najbliższej rodziny. Życie naszych dziadków i naszej mamy to-
czyło się w pobliżu Parku Stryjskiego i ogrodów miejskich na Persenkówce (w związku z obowiązkami 
dziadka mieli do dyspozycji dom przy ul. Sportowej 8 przy szkółce) i kolonii rodzinnej na Wulce, gdzie 
mieli nieduży własny dom z olbrzymim sadem. Adres Wólka Panieńska 31 pojawia się w roczniku Mało-
polskiego Towarzystwa Ogrodniczego z 1937 r., którego członkiem zwyczajnym był Stanisław Patyński. 
Zamierzali zbudować większy dom, w tym celu dokupiona została od rodzeństwa odpowiednia parcela 
(mam gdzieś akt notarialny, podoba mi się tam bardzo fragment, w którym notariusz pisał „… w dniu 
itd. stawiła się pani Paulina Patyńska, ZNANA MI OSOBIŚCIE itd.”. Nie trzeba było dowodu osobistego, 
nie było nr PESEL, wystarczyło słowo notariusza), kupiono trochę materiałów budowlanych, a brat babci, 
Marian, wykonał projekt. Ale historia skorygowała te plany.
 Okolica, w której żyli, była pełna zieleni, z dużymi ogrodami, z bardzo urozmaiconym terenem 
i wieloma atrakcjami. Park Stryjski, pobliskie Wzgórza Wuleckie, wówczas niezalesione, stawały się 
w zimie terenem wyczynów narciarskich nie tylko młodzieży, nieopodal znajdowały się pawilony Targów 
Wschodnich, tuż obok miał siedzibę Korpus Kadetów. Była też Panorama Racławicka, którą, jak mówiła 
mama, można było oglądać bez końca. 
 Dziadkowie nie byli ludźmi zamożnymi, ale powodziło im się całkiem nieźle. Nasza mama, jedy-
naczka, wiodła beztroskie dzieciństwo w otoczeniu wspaniałej przyrody, w towarzystwie dwojga kuzynów 
(Janki i Zbyszka Szpetmanów, trzecia kuzynka, Krysia, była sporo młodsza), dzieci brata babci Władysła-
wa, i ukochanych psów. Babcia bardzo o nią dbała; mama miała ładne sukienki i pantofelki (co po latach 
wspominały kuzynki); uczyła się gry na fortepianie (krótko przed wojną dostała nowy fortepian), zimą 
szalała z kuzynami na nartach na pobliskich pagórkach. Gdzieś w tle była szkoła, najpierw powszechna, 
potem gimnazjum ss. urszulanek, ale we wspomnieniach najważniejsze było życie we Lwowie. Lwów, jak 
byśmy to dzisiaj powiedzieli, miał bogatą ofertę kulturalną i sportową, z czego młodzi ludzie korzystali, 
ale, jak wspominała mama, sam spacer po Wałach Hetmańskich i pójście do jakiejś cukierni to już była 
atrakcja. 
 To normalne, spokojne życie skończyło się 1 września 1939 r. Od pierwszego dnia Lwów był silnie 
bombardowany, co spowodowało wiele zniszczeń, w tym uszkodzenie Dworca Głównego (nasz ojciec 
z owdowiałą matką i młodszym bratem mieszkał niedaleko, przy Kaweckiego 2). Walki z Niemcami 
w obronie miasta trwały do 21 września, kiedy to Niemcy ostatecznie się wycofali, przekazując swoje 
pozycje oddziałom Armii Czerwonej. 
 Zaczęła się okupacja sowiecka. Nasi bliscy opowiadali, jak nagle zmieniło się miasto, jak zbrzy-
dło, posmutniało, poszarzało. Rozpoczęły się aresztowania, a potem wywózki. Zainteresowanym życiem 
Lwowa w tym okresie polecam Wspomnienia wojenne Karoliny Lanckorońskiej, która bardzo przejmują-
co opisuje ten nowy rozdział w życiu miasta.
 Nasz ojciec, zmobilizowany 31 sierpnia, nie nawojował się wiele, wrócił dość szybko do Lwowa, 
do matki i młodszego brata Edzia. Nie wiem, gdzie w tamtym momencie przebywał stryj Adam, domini-
kanin. Stryj Stanisław mieszkał wówczas w Żółkwi, a potem chyba przedostał się do Warszawy. Z opowie-
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ści o tamtym czasie pamiętam następujący epizod: wkrótce po wkroczeniu do miasta władze sowieckie 
nakazały pod rygorem zgłaszać się młodym mężczyznom w określonych punktach zbornych. W przy-
padku naszego ojca była to jakaś szkoła. Ojciec udał się tam z przyjacielem (na szczęście, bo przyjaciel 
był bardziej przewidujący); w środku okazało się, że jeden z czerwonoarmistów każe oddawać wszystkie 
dokumenty, a inni zbierają tych młodych mężczyzn na szkolnym dziedzińcu. Przyjaciel ojca przytomnie 
zauważył, że nie wiadomo, co będzie, więc lepiej nie pozbywać się wszystkich dokumentów. Ojciec rzu-
cił na stos kartę członkowską klubu sportowego czy coś w tym rodzaju. Po pewnym czasie sformowano 
kolumny i wyprowadzono ich. Wkrótce zorientowali się, że prowadzą ich w kierunku zachodnim, co ich 
zresztą trochę zdziwiło. Ponieważ eskorta była dość niemrawa i niezbyt liczna, a droga wiodła przez las, 
po kilkunastu godzinach marszu ojciec i jego przyjaciel postanowili uciec. Do Lwowa wracali trzy dni, 
kryjąc się w dzień i wędrując nocą. Na szczęście w kieszeni mieli dokumenty. Ojciec nigdy nie dowiedział 
się, co się stało z tamtymi ludźmi.
 Dziadek, Stanisław Patyński, mimo nowych władz miejskich, pozostał na swym stanowisku i na-
dal rządził zielenią miejską. Pozwoliło mu to na zatrudnienie wielu zagrożonych inteligentów, których 
białe ręce były dla przedstawicieli nowej władzy dowodem na bycie znienawidzonym polskim panem. 
Rozległy teren ogrodów miejskich, liczne szklarnie, cieplarnie i inne zabudowania pozwalały na ukrycie 
tych nowych pracowników przed niepowołanym okiem. Podobno dziadek prosił tylko, żeby po przyjściu 
do pracy porządnie ubrudzili sobie ręce.
 Pierwsze miesiące roku 1940 upłynęły całej rodzinie na nocnym czuwaniu ze spakowanymi 
tobołkami z najważniejszymi rzeczami i czekaniu ze ściśniętym sercem, gdzie zatrzyma się samochód 
NKWD. Czasem, jak dowiedziałam się z relacji najmłodszej siostry babki, Bronisławy, widzieli ze swoje-
go wzgórza poruszające się światełka. To enkawudziści z latarkami w ręku otaczali dany dom, z którego 
wyprowadzano następnie ludzi przeznaczonych do wywózki. Potem sytuacja nieco się uspokoiła, ale 
niepewność i lęk towarzyszyły im każdego dnia.
 W tym czasie do pracy w ogrodach miejskich zgłosił się też nasz przyszły ojciec. Był przystojnym 
27-letnim człowiekiem i zrobił zapewne wrażenie na młodziutkiej dziewczynie, naszej przyszłej mamie.
W kwietniu 1941 r. został aresztowany mąż Emilii, jednej z sióstr naszej babci, Piotr Biernat. Był za-
wiadowcą stacji Persenkówka i działał w konspiracji. Został zamordowany w więzieniu przy Łąckiego 
w czerwcu 1941. Po tym, jak na Lwów spadły pierwsze niemieckie bomby, Sowieci na odchodnym rozpo-
częli bestialsko mordować więźniów. Na Łąckiego strażnicy rozstrzelali ponad tysiąc osób, przeżyło kilka, 
które padły na ziemię, udając zabitych. Apokaliptyczne sceny rozgrywały się też w innych więzieniach. 
Były to dla Lwowa dni grozy i żałoby.
 Wejście Niemców do Lwowa poprzedziły liczne bombardowania; rodzice opowiadali, że w okoli-
cy Parku Stryjskiego i ogrodów miejskich przed desantem spadochronowym zrzucono ponad 20 bomb. 
Oni sami przetrwali to piekło w schronie, który dziadek wybudował w skarpie ogrodu po doświadcze-
niach 1939 roku. 
 Rozpoczęły się kolejne lata terroru, teraz brunatnego, i masowej śmierci. Już na początku lipca 
1941 r. Lwowem wstrząsnął mord na profesorach i innych pracownikach naukowych  lwowskich uczelni 
dokonany na Wzgórzach Wuleckich, niedaleko domów naszej rodziny. Rozpoczęły się represje, a potem 
eksterminacja ludności żydowskiej, polowania na ludzi, wywózki do obozu w Bełżcu. Bardzo uaktywnili 
się też nacjonaliści ukraińscy. 
 Mimo zmiany okupanta dziadek Patyński nadal zarządzał ogrodami miejskimi, mając odpowied-
niego nadzorcę w komendanturze miasta. I nadal przewijali się przez te ogrody ludzie, których należało 
chronić np. przed wywiezieniem na roboty. Nie wiemy, komu to zawdzięczać, jakim mocom, nigdy, za-
równo pod okupacją sowiecką, jak i niemiecką, nie było żadnego donosu, żadnej denuncjacji. 
 Wyobrażam sobie, że życie w czasach wojennych, okupacyjnych, kiedy nie było żadnej pewności 
jutra, ma trochę inny rytm. Żyje się szybciej i intensywniej. Nasza mama zakochała się, zapewne ze wza-
jemnością – rodzice nie byli w stanie wyperswadować jedynaczce niczego i 26 września 1942 r. 18,5-let-
nia Dziunia Patyńska i Józef Dawiskiba (starszy prawie o 11 lat) wzięli ślub u dominikanów w kościele 
Bożego Ciała. Podobno kościół był przepięknie udekorowany białymi kwiatami (w końcu ojciec panny 
młodej był ogrodnikiem).
 Kolejne lata okupacji przeżyli bez głodu dzięki posiadaniu własnego ogrodu, gdzie uprawiano, 
co tylko było jadalne, oraz sadu, jak i faktowi, że nieopodal ogrodów miejskich była stacja kolejowa Per-
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senkówka. Ze wsi spod Lwowa przyjeżdżały kobiety z żywnością na handel, pociągi często stawały przed 
stacją, wówczas one wysiadały i przechodziły na teren ogrodów, znikając w szklarniach, cieplarniach, itp. 
Na stacjach były przecież patrole, które wyłapywały handlujących. W podzięce za to schronienie odsprze-
dawały na miejscu część towaru.
 Czasem, przy okazji świąt wielkanocnych, nasz ojciec wspominał, jak to w 1944, „Ruski” nalotem 
odpędził ich od stołu wielkanocnego. Podobno było ciepło, świętowali na dworze, a tu nagle musieli się 
chować do piwnicy. Jako dziecko przyjmowałam to bez pytań. Dużo, dużo później, kiedy wróciłam do 
tego tematu i wiedziałam, że Sowieci weszli do Lwowa w lipcu 1944 zaczęły mnie dręczyć pytania: Jakie 
naloty, jaka Wielkanoc? Ale przecież ojciec, kiedy to mówił, nie był sklerotycznym starcem, któremu 
daty się mieszają. Reszta rodziny też zresztą o tych nalotach mówiła. Nie miałam już jednak kogo zapy-
tać. Odpowiedź na to pytanie znalazłam jakiś czas temu w Internecie: faktycznie w kwietniu i maju 1944 
miały miejsce nękające naloty sowieckie, które uszkodziły Panoramę Racławicką, gmachy Ossolineum 
i Biblioteki Uniwersyteckiej. I jak się niedawno dowiedziałam (potwierdzone dokumentem administracji 
niemieckiej), bomba spadła też w sadzie jednej z sióstr babci, uszkadzając przy okazji dom.
 Rodzice i dziadkowie nigdy nie precyzowali, dlaczego podjęli decyzję o opuszczeniu Lwowa już 
w 1944 r. Przecież wojna jeszcze trwała, Niemcy wypierani byli na Wschodzie, ale centralnie trzymali 
się całkiem dobrze, nie było jeszcze aliantów w Normandii. Teraz myślę, że decyzję podjęli właśnie po 
tych nalotach i nieubłaganym zbliżaniu się do Lwowa Armii Czerwonej. Zapewne docierały do nich 
wiadomości, co się dzieje na ponownie zajmowanych przez Sowietów terenach. Po ponad półtorarocznej 
pierwszej okupacji sowieckiej nie mieli też żadnych złudzeń, co do charakteru tej władzy i chyba przeczu-
wali, a może wiedzieli, że Sowieci już nie opuszczą tych terenów. Za żadną cenę, nawet utraty wszystkie-
go, nie chcieli przeżywać tego po raz drugi. Przygotowywali się do wyjazdu już w kwietniu – poznać to po 
datach na urzędowych odpisach metryk urodzenia, ślubu, itp., które zgromadzili. Na jednym z dokumen-
tów wystawionych przez niemieckie władze Lwowa widnieje data 5 maja, a na kennkarcie ojca, która się 
zachowała, można zobaczyć, że 18 maja 1944 r. został zameldowany w Jarosławiu przy ul. Głowackiego 
18. 
 Dlaczego Jarosław? Tu w klasztorze dominikanów był brat ojca Adam, tylko on mógł im dać 
jakieś oparcie. Poza tym nie mieli właściwie dokąd w czasie wojny pojechać. Jedna siostra ojca była inter-
nowana z rodzinami wojskowych na Węgrzech, druga mieszkała w Warszawie. Cała rodzina babci była 
we Lwowie. Część rodziny dziadka była w Jarosławiu, ale to nie odegrało chyba wielkiej roli przy podej-
mowaniu decyzji. No i pewnie mimo wszystko gdzieś tam tliła się nadzieja, że to może tylko na trochę, 
że może wrócą…
 Zdecydowali więc, żeby wyjechać do Jarosławia. To nie była ewakuacja z całym dorobkiem życia, 
a choćby z jego częścią. Mogli zabrać ze sobą tylko walizki. Zapakowali ubrania, pościel, trochę książek 
(głównie dotyczących Lwowa), parę obrazów, trochę pamiątek. Babcia Inka przewiozła w jednej z toreb 
psa Bepcia, któremu zaaplikowano silny środek nasenny. Zwierząt nie wolno było zabierać do pociągu, 
więc sporo ryzykowała, ale Bepcio był nieduży. Ukochana bokserka mamy, Żaba, została we Lwowie 
u przyjaciela rodziny. Druga babka, Katarzyna, przewiozła ręcznie malowany serwis ćmielowski (niedo-
bitki, jak zwykle wazy i półmiski, przechowuję do dzisiaj) oraz samowar. Za nimi został dom, parcela, 
zostały meble, inne sprzęty gospodarstwa domowego, został fortepian naszej mamy, całe tamto życie 
zostało we Lwowie.
 Nie umiemy odtworzyć, jak wyglądały ich pierwsze chwile w Jarosławiu. Na pewno stryj domini-
kanin wykorzystał swoje znajomości i znalazł pomoc u oo. reformatów, bo wśród papierów jest niemiecki 
dokument, że Władysława Dawiskiba została zarejestrowana w urzędzie pracy jako robotnica w przy-
klasztornym ogrodzie. Ważny jest tu stempel, że nie należy jej „verpflichten”czyli angażować do innych 
robót. Bez wątpienia miało to chronić młodą kobietę przed ewentualną wywózką na roboty. Wydaje mi 
się, że także nasz ojciec znalazł zatrudnienie u reformatów. Co robił dziadek w tym czasie, nie wiem. 
Z czego żyli? Jak mieszkali? Kątem u kogoś, czy coś wynajmowali? Pewnie mieli jakieś zasoby, które 
pozwoliły im przetrwać kolejne miesiące. Czy ówczesna Głowackiego 18, gdzie byli zameldowani, to ten 
sam dom, który dzisiaj ma ten numer? Dużo pytań, na które nie ma już odpowiedzi. Później, od stycznia 
1945 r., zarówno dziadek Patyński, jak i nasz ojciec, pracowali w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym. 
Kiedy zakończył się exodus przesiedlanych i wypędzanych, i PUR rozwiązano, dziadek został zatrud-
niony w Powiatowej Radzie Narodowej jako człowiek od wszystkiego, co się wiązało z rolnictwem. Nie 
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były to łatwe zadania, pamiętam, że w swoim czasie najpierw musiał w okolicznych wsiach pomagać 
zakładać spółdzielnie rolnicze, a potem je (z radością) rozwiązywał. Przemierzał dziesiątki kilometrów 
na zdezelowanym rowerze, żeby sprostać nonsensownym wymaganiom planowej gospodarki i szacować 
np. przyszłe zbiory. Jakoś się dogadywał z chłopami, bo nigdy nie doznał od nich żadnej przykrości. Póź-
niej w referacie rolnictwa pojawili się pierwsi absolwenci uczelni rolniczych, a dziadek w 1956 lub 1957 
r. przeszedł na emeryturę. Jakiś czas później dostał od władz miasta (był taki Urząd jak Miejska Rada 
Narodowa) propozycję zajęcia się doradztwem ogrodniczym; chodziło o utrzymanie parku i wygląd ja-
rosławskich skwerów, klombów itp. Odtąd przez kilkanaście lat nasz dziadek zajmował się upiększaniem 
Jarosławia, projektował nasadzenia krzewów, ukwiecenie parku, klombów miejskich, instruował i nad-
zorował pracę ludzi zatrudnionych przy zieleni miejskiej, cieszył się tam dużym szacunkiem. Stanisław 
Patyński zmarł w styczniu 1973 r.
 Nasz ojciec po odejściu z PURu w czerwcu 1948 r. pracował przez pewien czas w Komunalnej 
Kasie Oszczędności, w 1951 r. przeszedł do Banku Rolnego, oddział w Lubaczowie, a potem, już do wcze-
śniejszej emerytury w 1975 r. (którą umożliwiła reforma administracyjna) pracował w Rejonie Eksplo-
atacji Dróg Publicznych.
 Mama przez pewien czas zajmowała się dzieckiem, czyli mną, Teresą (ur. 1945), ale pewnie tro-
chę się nudziła, a trochę ze względów finansowych zaczęła rozglądać się za pracą. W domu była przecież 
babcia. Pamiętam letni słoneczny dzień, kiedy mama wróciła do domu i powiedziała, że dostała pracę 
w Narodowym Banku Polskim.Przepracowała tam równe 30 lat do lipca 1979 r. Pamiętam też noc (chyba 
z soboty na niedzielę), kiedy do domu przyszedł jeden ze strażników bankowych (musiał się porządnie 
dobijać, zanim mu otworzono) i przekazał wezwanie do natychmiastowego stawienia się w banku. Mama 
wróciła do domu późnym popołudniem w niedzielę i dowiedzieliśmy się, że jest wymiana pieniędzy.
 Wybiegłam jednak trochę w czasie. Wracamy do 1945 r. – przez jakiś czas rodzice (nie wiem, czy 
z dziadkami Patyńskimi, bo babka Dawiskibowa dostała w którymś momencie jeden pokój bez wygód, 
z toaletą w korytarzu, w niedużej kamienicy przy ul.  Kilińskiego) mieszkali przy ul. Konfederackiej – 
ten dom, pierwszy po prawej stronie przy wyjściu z parku, stoi do dzisiaj. Tam się urodziłam 1 września 
1945 r. Następny adres to Żeromskiego 6 (po zmianie numeracji 10), dość duży dom bez wygód (wygody 
były zakładane po latach, kiedy na ulicy pojawiła się instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa), 
w dużym ogrodzie, w bezpośrednim prawie sąsiedztwie parku. Dom należał do ukraińskiego księdza Haś-
ki, który musiał opuścić Jarosław w ramach wymiany ludności (miał też inne poważne powody, żeby nie 
zostawać w Polsce).Pamiętam, że nie tylko okoliczni mieszkańcy wyrażali ubolewanie, że rodzina Haśko 
musiała wyjechać, ale jakoś nie słyszałam słów współczucia wobec nas, którzy też stracili wszystko. Dom 
ten nie stał się naszą własnością, mimo możliwości ubiegania się w którymś momencie o rekompensatę 
za utracone mienie; należał do końca do miasta. Dziadek nie chciał, jak mówił „brać cudzego”. W latach 
80. na tym terenie wybudowano osiedle.
 Prawdziwą bohaterką tamtych trudnych czasów była nasza babcia Paulina Patyńska. Dotarło to 
do mnie po latach. Po wyjeździe ze Lwowa warunki życia rodziny znacząco się zmieniły. Nie cierpieli 
głodu, ale praktycznie niczego nie mieli (kompletowanie jakichś przyzwoitszych mebli trwało do poło-
wy lat 50.). Babcia odwiesiła swoje jedwabne sukienki i futro w głąb szafy (jakże lubiłam tam zaglądać), 
odłożyła buty na wyższym obcasie. Zakasała rękawy i wzięła się do roboty.Nie wstydziła się tego. Zrobi-
łaby wszystko dla córki. Ciężko pracowała, uprawiając ogród, który dostarczał warzyw i owoców. Przez 
kilka lat hodowała kozę, aby było zdrowe i świeże mleko dla dziecka, czyli mnie, chyba przez dwa sezony 
w komórce była tuczona świnka, przerabiana potem na niedostępne na rynku specjały (przeżycia związa-
ne z egzekucją świnki, do której się przyzwyczajano, położyły kres tej hodowli). Gotowała dla wszystkich 
obiady, a potem, kiedy na świat przyszła moja siostra Anna (ur. w 1951 r.), miała też na głowie niemowlę. 
Kiedy trochę podrosłam, nauczyła mnie czytać, pisać i rachować na długo przed moim pójściem do szko-
ły. I nie słyszałam, żeby narzekała na swój los. Nasza dzielna babcia odeszła w 1988 r. 
 Z licznej rodziny Szpetmanów we Lwowie zdecydowały się zostać dwie siostry babci Patyń-
skiej, owdowiała Emilia Biernat i Katarzyna (Kazia) Czabanowska, obie bezdzietne. Nie wiemy, co 
nimi kierowało, być może nie chciały zostawiać swojego majątku. Brat Marian z żoną Wandą zamiesz-
kał w Gliwicach, brat Józef znalazł się z rodziną w Zabrzu. Wdowa po bracie Władysławie, który zmarł 
w 1943 r., osiedliła się z dorosłymi już Janką i Zbyszkiem oraz młodszą Krysią w Krakowie. Jednym 
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z ostatnich transportów wyjechała najmłodsza siostra Bronisława, po mężu Potoczna, z mężem, trzylet-
nią córeczką Danusią i urodzonym w styczniu 1946 r. synem Rysiem oraz matką Franciszką. Jak niedaw-
no napisała mi mieszkająca obecnie we Wrocławiu Danka Potoczna-Petru, od której uzyskałam wiele 
interesujących szczegółów dotyczących dalszej rodziny, ich podróż – z przygodami – trwała ponad mie-
siąc, a tam, dokąd dotarli (Jelenia Góra), czuli się odizolowani od świata i swoich korzeni, otoczeni przez 
bardzo przypadkowych ludzi. 
 Nasi rodzice i dziadkowie po przyjeździe do Jarosławia poznali wiele osób pochodzących z Kre-
sów lub w jakiś sposób związanych z utraconymi terenami, nawiązały się przyjaźnie, które przetrwały 
wiele lat. Wśród bliskich znajomych rodziców byli pp. Kubasiewiczowie, którzy przybyli do Jarosławia 
z Sambora już przed wojną, pp. Kozłowscy, których los rzucił w czasie wojny z Nadwórnej do Jarosławia, 
pp. de Cordé (ich córka Elżbieta mieszka chyba w Jarosławiu). W naszym domu bywał major Adam 
Domaradzki i fotograf Emil Domański. Mama pracowała w banku z p. Stefą Hulakówną. Wszystkich ich 
łączył jakiś sekretny kod.
 Stryj Adam (ojciec Jozafat Maria Dawiskiba) przez wiele lat przebywał w klasztorze oo. domi-
nikanów w Jarosławiu – miał specjalne pozwolenie prowincjała ze względu na matkę staruszkę, po jej 
śmierci w 1972 r. został przeniesiony do Gidel, gdzie zmarł w 1987 r. 
 Nasi najbliżsi przez całe pozostałe życie tęsknili za swoim miastem. Lwów był wielokulturowym, 
tętniącym życiem miastem; brakowało im tego bardzo. Z biegiem lat jednak intensywność tej tęsknoty się 
zmniejszała, nie godząc się ze stratą, oswajali się z nią. W 1966/1967 r do Lwowa pojechała babcia Patyń-
ska odwiedzić swoją siostrę Kazię, zaś w 1969 z Orbisem wybrał się tam nasz ojciec. Nasza mama nigdy 
nie chciała tam pojechać. Myślę, że widok tych samych ulic i tych samych domów, ale z innymi ludźmi 
i innym językiem, byłby dla niej nie do zniesienia. 
 Nasz ojciec zmarł w 1996, a mama w 2005 r. Moja siostra Anna, po mężu Szpunar, i ja, jesteśmy 
poniekąd ostatnimi strażniczkami rodzinnej pamięci o Lwowie. Dla naszych synów te sprawy nie mają 
już znaczenia.
 Przez długie lata nie mogłyśmy się zdecydować, żeby pojechać do Lwowa. Wreszcie w 2006 r. 
odwiedziłyśmy miasto naszych przodków. Kiedy znalazłyśmy się w centrum i przebiegłyśmy kilkoma 
ulicami, a potem wybrałyśmy się w okolice rodzinnej Wulki (jakże niestety zmienionej), spojrzałyśmy na 
siebie i powiedziałyśmy: teraz już rozumiemy, po czym płakali i do czego tęsknili przez całe życie.

Warszawa, wrzesień – październik 2017 r.
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Anna Kudyba

Wspomnienia z Czortkowa

 Coś ważnego bezpowrotnie umknęło w moim dość długim życiu, ale nadarzyła się nieoczekiwa-
nie chwila, w której można dokonać rozliczenia z czasem, z tym co tak szybko minęło. A prawdą jest, że 
najpóźniej z pamięci zaczynają wypadać przeżycia utrwalone najwcześniej,  że z wiekiem coraz chętniej 
wraca się do okresu dzieciństwa. 
 Urodziłam się 30 marca 1938 w Czortkowie w województwie tarnopolskim. Tu na Podolu 
w przepięknym miasteczku  przy ulicy Zamkowej nr 33 w domu rodzinnym po babci Annie Nowickiej 
przyszłam na świat jako bardzo chciane i oczekiwane dziecko przez rodziców Antoniego  Nowickiego 
i Michalinę z domu Baczyńską w szóstym roku ich małżeństwa. Do 30 kwietnia 1938 roku, to jest do 
chrztu, nad moim życiem czuwała babcia Maria Baczyńska z domu Budzińska, która była doświadczoną, 
dyplomowaną położną. Na przemian z moją ukochaną mamą i przeszczęśliwym ojcem pełnili dyżury 
przy meblowym łóżeczku, które znajdowało się w kuchni. Z mego bardzo wczesnego dzieciństwa dobrze 
pamiętam ten stary dom z rosnącymi od ulicy Zamkowej drzewami iglastymi, a po przeciwnej stronie 
ulicy - górę, na której rozciągała się Wygnanka (dzielnica Czortkowa ). Przy domu było duże podwór-
ko pełne latem kur,  kurcząt i kaczek.Obok znajdowały się budynki gospodarcze: nowo wybudowana 
owczarnia, stajnia i stodoła, i jeszcze studnia, a w niej czysta woda o niezapomnianym smaku i rosnąca 
nad nią wiśnia.
 Ogródek przy domu latem pełen był kwitnących kwiatów: róż, goździków, astrów, złocistych da-
lii. A w dużym sadzie za budynkami gospodarczymi rosły drzewa owocowe: wiśnie, jabłonie, grusze 
i derenie, a na nich chrabąszcze.
Obok w należytym porządku, złożony starannie przez ojca, znajdował się materiał budowlany na nowy 
dom, który nigdy nie został wybudowany.
 Lata 1939 - 45 to okres bardzo dużych niepokojów dla wszystkich ludzi zamieszkałych na Kre-
sach, a szczególnie dla Polaków. Dotknęły ich nie tylko represje ze strony okupantów zmieniających się 
podczas II wojny światowej, najpierw Rosji Sowieckiej, następnie hitlerowskich Niemiec, czy komuni-
stycznej Rosji. 
 Z opowiadania Rodziców przez wszystkie lata ich życia wiadomo mi, że te czasy represji i zagro-
żeń dotknęły moją bliższą i dalszą rodzinę z Czortkowa. Oczywiście osoby te już nie żyją. Pozostało tylko 
dwoje krewnych: kuzynowie - Maria (ur. w 1932 r.) i Bolesław (ur. w 1928 roku).
 Czortków to miasto położone na południowo - wschodnich rubieżach przedwojennej Rzeczpo-
spolitej. Centrum miasta usytuowane było na dnie głębokiego jaru, rozbudowane w kierunku południo-
wego stoku. Na północnym stoku - bardziej stromym - malowniczo widnieją niczym jaskółcze gniazda 
małe domki parterowe. Zaś środkiem jaru przepływa rzeka Seret, znajdując na północy swoje źródło 
w województwie tarnopolskim, a na południu kończąc swój bieg ujściem do rzeki Dniestr.
 W centrum miasta obok zabytkowego bazaru z wieżą zegarową zbudowano strzelisty kościół 
zwieńczony krzyżem. Na południowym stoku, u szczytu jaru, znajdował się klasztor ojców dominikanów 
otoczony świerkami. To właśnie tutaj dnia 2 lipca 1941 roku działy się tragiczne wydarzenia, o których 
opowiadał mój ojciec,  bardzo zżyty z kościołem, klasztorem oraz zakonnikami - pasterzami tego kościo-
ła. Tu służył do mszy świętej, przyjął chrzest, był przez wiele lat ministrantem, brał ślub.
 W  nocy z 1 na 2 lipca 1941 roku cofające się pod naporem hitlerowców wojska sowieckie doko-
nały straszliwego mordu ojców dominikanów. Uprowadzili z klasztoru czterech ojców  i strzałami w tył 
głowy zastrzelili na przedmieściu Czortkowa zwanym Berdo, nad rzeką Seret. Pozostałych czterech zabili 
w klasztorze, a klasztor podpalili. Wieść o śmierci dominikanów rozeszła się bardzo szybko. W miejscu 
nad Seretem, gdzie leżeli pomordowani, zebrały się tłumy ludzi, którzy klękali i z czcią całowali miejsce, 
gdzie znajdowały się ich ciała, zbierali do naczyń zakrwawioną ziemię.
 Na powierzchni wód Seretu o wschodzie słońca powstała tafla z krwi czortkowskich męczenników 
koloru ciemno bordowego, bardzo powoli zmieniająca swą barwę. Słychać było płacz. Zgodnie z nakazem 
zbito w pośpiechu z desek proste   trumny i przy śpiewie Salve Regina złożono ciała pomordowanych 
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do grobu wykopanego na brzegu Seretu. Zbrodnia ta nie była jedyną, jaka dotknęła to miasto. Wobec 
zbliżającej się armii niemieckiej, oddziały NKWD wymordowały w więzieniu setki zatrzymanych ludzi 
- Ukraińców i Polaków. Nastały czasy okupacji niemieckiej, dla niektórych nieco lżejsze. Nie trwało to 
jednak długo, bo nowe niebezpieczeństwo zaczęło grozić Polakom na Kresach ze strony ukraińskich na-
cjonalistów. Powstały bandy UPA. Często dokonywane mordy, ucieczki nocami niewinnych ludzi przed 
okrutną śmiercią, zmuszanie do opuszczania miast i wsi, strach i bezsilność wobec tragicznych wydarzeń 
dziejących się wokół budziły mieszane uczucia: chęć wyjazdu na Zachód i niechęć opuszczenia rodzin-
nych stron przez moich rodziców i rodzinę.
 Miałam wtedy 6 lat i jako mała dziewczynka nie rozumiałam tej sytuacji. Bawiłam się z rówie-
śnikami: z koleżanką, chyba o jeden rok młodszą, Ziutką Łuszczyńską ze wsi Zielona, której starszy brat 
Fryderyk (17 lat) był kolegą mojego kuzyna Bolesława oraz dwoma kolegami: Włodkiem i Irkiem, syna-
mi sąsiadki zza płotu Jarosławy Hrabowej (Ukrainki).
 Był rok 1945, styczeń - mroźny dzień. Mój ojciec przyniósł smutną wiadomość - u Łuszczyńskich 
dokonano mordu. Pamiętam, że mama bardzo płakała. Będąc już w Jarosławiu, dotarłam do wspomnień 
mojego kuzyna z tego okresu, który to wstrząsające wydarzenie opisuje w swoich wspomnieniach zatytu-
łowanych “Czortków” : W pewien taki mroźny dzień (chyba styczeń 1945) przyszedłem do szkoły. Podbiegł 
do mnie Mietek Korzeniowski i powiedział: Frydko nie żyje. Zamordowali go tej nocy, mamę i jego siostrę 
najmłodszą.. 
 Jak to się stało? Jeszcze kilka dni temu namawialiśmy go, żeby wreszcie przeprowadził się z rodziną 
do krewnych mieszkających na górnej Wygnance. Udaliśmy się do wsi Zielona, do domu Frydka. Było już 
pusto. Ojciec zabrał ciała i przywiózł je do krewnych na górnej Wygnance. Gdy dotarliśmy na podwórko, 
zobaczyłem wybite szyby w oknach, poprzewracane ule. Na framudze drzwi wejściowych i kuchennych 
widniał napis: marsz na Zachód do dwóch dni. To było polecenie dla pozostałych przy życiu. Na podłodze 
w kuchni były dwie kałuże krwi i jedna w pokoju. Sąsiadka państwa Łuszczyńskich zobaczywszy idących 
bandytów pobiegła, żeby ich ostrzec. Była godzina szesnasta, wchodząc do kuchni wykrzyknęła: idą!. Ojciec 
Frydka wyskoczył przez okno i pobiegł do lasu. Ona ukryła się na podwórku w dużej kupie chrustu z lasu. 
Stamtąd mogła obserwować bezpiecznie przebieg morderstwa. Matka Frydka zabrała czteroletnią córkę 
i skryła się w jamie do przechowywania ziemniaków, która była w ogródku z ulami. Frydko wybiegł na 
podwórko i żeby lepiej obserwować, wlazł na płot. Frydko patrzył w kierunku gospodarstwa Wierzbickiego i 
nie zauważył, że część bandy podeszła już pod bramę jego obejścia. Otworzyli bramę i wtedy dopiero Frydko 
ich spostrzegł. Zeskoczył z płotu i schował się w stajni. Krzyknęli do niego: stij! Lecz on biegł do stajni po 
ukrytą tam pepeszę. Magazynek jednak trzymał pod żłobem. Widocznie zbyt długo trwało łączenie maga-
zynka z pepeszą. Nie zdążył strzelić. Dopadli go i wywlekli na podwórko. Zaczęli bić kolbami karabinów. 
Frydko zawołał, że nie jest synem Łuszczyńskiego, tylko najmitą. Nie uwierzyli, więc powlekli go do sąsia-
dów i tam został zdradzony. Przywlekli go znowu na podwórko i zaczęli bić. Jeden z bandytów uderzył go 
dwa razy nożem w policzek. Wtedy Frydek zawołał, żeby go rozstrzelali i nie męczyli. Na jego krzyk wyszła z 
jamy matka z córką. Prosiła ich o zlitowanie się nad dzieckiem. Nie pomogło. Część bandy zajęła się matką. 
Wprowadzili ją do kuchni. Gdy przekroczyła próg, jeden z oprawców uderzył ją dwa razy siekierą w kark. 
Upadła na łóżko na wznak. Mała Ziutka, płacząc, chwyciła matkę za nogi. Kolejny bandyta strzelił jej 
w ucho z pistoletu. Pozostała martwa u stóp matki. A pies, który stanął o obronie swej pani, został zastrzelo-
ny. Frydka wprowadzono do pokoju i tam pchnięto bagnetem w serce. Bagnet utkwił w jego ciele. Ściągnięto 
mu buty i tak pozostawiono.
 Jak widać Polacy byli mordowani w szczególnie bestialski sposób. Napady band mnożyły się. Za-
częto podpalać domy, a do uciekających strzelano. 
 Był maj 1945 roku. Pomimo zakończenia wojny, pojawiły się afisze nawołujące Polaków do wy-
jazdu do Polski. Tak więc zmalała znacznie niechęć rodziców do opuszczenia ziemi, na której od pokoleń 
gospodarzyli nasi przodkowie. Pojawiło się nowe słowo: REPATRIACJA. Rodzice otrzymali kartę repa-
triacyjną. Ze smutkiem należało rozstać się z ojcowizną i wyjechać w nieznane. O tym zadecydowały 
pierwsze dni czerwca 1945 roku. Ojciec miał świadomość, że znajduje się na liście wyjazdu na Sybir. 
Mógł też zostać zamordowany. 
 Do drzwi naszego domu zapukał członek bandy, przyprowadziła go Ukrainka Prusowa (imienia 
nie pamiętam). Banderowiec miał obłocone buty. W mieszkaniu byli rodzice, mój kuzyn Frydzio - syn 
stryja Franciszka Nowickiego, który, będąc na wojnie, pozostawił żonę Anielę z siedmiorgiem dzieci. 
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Rodzeństwo Frydzia nie mogło się z nim zgodzić, dlatego moja mama zajęła się chłopcem do skończenia 
przez niego siedmiu klas i powrotu stryja Franciszka z wojny. Dotąd przebywał w naszym domu z nami. 
 Bandyta w języku ukraińskim, wrzaskiem, polecił Frydziowi położyć się twarzą do podłogi. 
Ja leżałam w łóżeczku i chlipałam, wtedy pociągnął mnie nerwowo za włosy, mamę kopnął i wrzeszczał, 
żeby myła mu buty. Korzystając z małej chwili nieuwagi, mój ojciec wyskoczył przez okno. Padły strzały. 
Mama bardzo płakała. Po wyjściu Prusowej i tego bandyty, płacząc, mówiła, że ojciec został zabity. Nie 
spaliśmy już do chwili wyjazdu z domu. Frydzio koczował nocami w stogu kukurydzy na podwórku, zaś 
mnie, trzęsącą się ze strachu, na rękach mama zaniosła do sąsiadki Hrabowej, która udzieliła nam pomo-
cy. Sama czuwała do rana. 
 O świcie, przebrana w sukienkę sąsiadki, matka poszukiwała ciała zabitego męża w krzakach. Na 
górze u Jurczyńskiego ojciec obserwował swoje podwórko, myśląc, że nas zastrzelono. Ujrzał sąsiadkę 
(mamę przebraną w jej ubrania) i zawołał drżącym głosem: Sławciu. Mama schylona podniosła głowę, 
zobaczyła żywego ojca i zemdlała. Ojciec, dziękując Panu Bogu, zszedł z góry. Rodzice cieszyli się, łącz-
nie z sąsiadką Hrabową - szczęśliwie wszyscy żyliśmy. To wydarzenie zadecydowało o natychmiastowym 
wyjeździe z Czortkowa. Powiadomiono rodzinę zdecydowaną na wyjazd, ojciec poinformował swoje-
go przełożonego (pracował tymczasowo na dworcu kolejowym), który bardzo pomagał Polakom (nie 
wiadomo, jakiego był pochodzenia), nam również - uznając wyjazd za pilny - pomógł w zorganizowa-
niu  transportu, podłączeniu dwóch wagonów - węglarek.
 Rodzice wciąż nie mogli uwierzyć, nękała ich myśl, że może to jakiś wybieg i zamiast na Zachód 
skierują pociąg na Sybir. Równocześnie na dnie ich duszy tkwiła nadzieja, że to wyjazd tymczasowy, że tu 
wrócimy. Były to jednak złudzenia. Na rampie dworca kolejowego został zgromadzony cały możliwy do 
wzięcia dobytek, również naszej rodziny. 
 W jednym wagonie, oprócz mamy Michaliny (ur. w 1910 r.), ojca Antoniego (ur. 1906 r.), Anny 
(ur. 1938), była także rodzina Klementowiczów: siostra mamy Ola, szwagier mamy Piotr, ich dzieci: cór-
ka Bogusława (1941 r.) i Alicja (1943). Syn stryja Fryderyk Nowicki (1931), rodzina Nowickich: siostra 
mamy Stefania, jej dzieci: Maria (1932), Bolesław (1932). 
 W drugim wagonie umieszczono konia, skrzynię zbitą z szaf wypełnioną zbożem i słoniną, pod-
ręczny bagaż, dokumenty, różne przedmioty pierwszej potrzeby i dwie pelargonie, które trafiły do pierw-
szego wagonu. 
 Przed wyjazdem nie spaliśmy w domu. Mama z kuzynem Frydkiem spała za owczarnią w sto-
gu kukurydzy, a ja u sąsiadki Hrabowej. Ojciec zaś dwie noce poprzedzające wyjazd spędził na rampie 
kolejowej, pilnując dobytku naszego i rodziny, razem z kuzynem Bolkiem. Tuż przed wyjazdem Bolek 
pobiegł na Wygnankę na podwórko, aby pożegnać jeszcze swoje gołębie. Do poidełek dał im dużo wody 
i powiedział, że już same muszą martwić się o pokarm. Gołębnik zostawił otwarty. 
 Dnia 13 czerwca 1945 r. około godziny 7 rano przyszli krewni i znajomi, którzy jeszcze nie zde-
cydowali się na wyjazd, będąc w podeszłym wieku, lub będąc Rusinami. Przyszli także koledzy kuzyna 
Bolka, którzy pozostali przy życiu. Pamiętam dokładnie ten czerwcowy poranek. Była mgła. Mama ciągle 
wyciągała chusteczkę, ocierając łzy, kurczowo trzymała mnie za rękę. Szłam niechętnie, ociągając się, nie 
zdając sobie sprawy z przeżycia moich rodziców. Z daleka już ujrzałam ojca, który na nasz widok jakoś 
dziwnie się odwrócił do wagonu, a kiedy dotarłyśmy do niego, nic nie mówił. Pewnego razu wyjaśnił mi. 
Zrozumiałam…. 
 Rozległy się wołania kolejarzy, żeby wsiadać do wagonów i zaczęły się pożegnania w milczeniu. 
Nikt nie odchodził ze znajomych i krewnych. Czekali. Minęło jeszcze kilka minut, pociąg drgnął, ruszył. 
Stojący zaczęli płakać i rozpaczliwie wołać. W wagonie powstał lament, starsi szlochali, dzieci, składając 
rączki, płakały, krzyczały. Nie rozumiałam, co się dzieje. Też długo płakałam, myśląc, że ktoś gdzieś nas 
zabiera i wywozi. W tym rozpaczliwym momencie mój ojciec zaintonował (miał piękny, doniosły głos) 
pieśń “Serdeczna Matko”. Po chwili podchwycili ją starsi.. opiekunko ludzi, niech Cię płacz sierot do litości 
wzbudzi. I tak łkając z przerywanymi słowami  wygnańcy wzdychamy, zlituj się, wołamy, zlituj się, niech 
się nie tułamy. Opuszczaliśmy nasze miasto.
 A tak kuzyn Bolek dodaje, uzupełnia swoje młodzieńcze przeżycia utrwalone w pierwszej części 
swoich wspomnień pt. “Czortków”:  Pociąg wyjechał ze stacji i wolno sunął do Wawrzynowa. Wysoko nad 
szczerbem zatoczyły krąg moje gołębie. Poznałem białego pocztowego samca, zrobiło mi się tak smutno, 
bardzo smutno i wtedy rozpłakałem się (skorzystały z otwartego gołębnika, zrozumiały, dlaczego otwarty). 
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Pociąg wziął zakręt, rozpędził się, żeby z rozpędem wjechać na wzniesienie. Oglądnąłem się za siebie, w  dali 
pozostał mój ukochany Czortków.  Nasz ukochany Czortków…
 Widok pięknego krajobrazu przesuwał się przed oczami pełnymi łez spływających po policzkach, 
żegnając piękną kresową ziemię coraz dalej i dalej. Mijaliśmy stolicę naszego województwa Tarnopol, 
następnie Lwów i w tym momencie ciocia Stefa, moja droga ciocia, mama Bolka, dopiero uwierzyła 
i zawołała: jedziemy do Polski, a nie na Sybir.
 Wreszcie dotarliśmy do Jarosławia, a nie do Przeworska, miejsca przeznaczenia, jak mieliśmy 
zapisane w karcie ewakuacyjnej, z nadzieją, że sytuacja unormuje się i szybko wrócimy - będzie bliżej. 
Decyzją ojca i napotkanego sąsiada pana Ludwika Lachmana, który tu się osiedlił, rodzice z rodziną 
wyładowali swój przywieziony majątek na peronie dworca kolejowego w Jarosławiu. Trzeba zaznaczyć 
“majątek” pomniejszony o dwie pelargonie, ponieważ zaraz na dworcu wyskubały je zgłodniałe owieczki.
 Początkowo przez bardzo krótki okres spędzaliśmy dnie i noce w Szkole Podstawowej nr 6  koło 
Kolegiaty jarosławskiej. Następnie przeniesiono nas do budynków koszar (ulica Rynek - obecnie Liceum 
Plastyczne) w pobliżu szkoły, gdzie w dość trudnych warunkach, nie skarżąc się i nie narzekając, zżyliśmy 
się z mieszkającymi tu wcześniej repatriantami, dzieląc się wszystkim i wspomagając nawzajem. Cieszy-
liśmy się, że żyjemy. Byliśmy pełni nadziei, że wrócimy do swego miasta, choćby piechotą, a wrócimy. 
 Razem z nami mieszkała “babcia” Zapałowa (nie znam pochodzenia) ze swoimi starszymi ode 
mnie wnuczkami: Rózią i Marysią oraz wnukami: Michałem i Mietkiem. Mieszkali tam także państwo 
Katarzyna i Jan Leśniakowie ze Lwowa, państwo Gołębiowscy z córką Ireną, Szulowie, Wincentowiczo-
wie z synem Jasiem, bezdzietne małżeństwo Ruszkowscy, Galiccy, Maria i Józef Cisowscy i inni, którzy 
dzisiaj w większości już nie żyją.
 Zaś z naszej rodziny Klementowiczowie po krótkim pobycie w Jarosławiu wyjechali do Kluczbor-
ka. Żyje tylko trójka ich dzieci, czasów tych jednak nie pamiętają. 
 Krewni z rodziny Nowickich po spotkaniu z Edmundem, który wrócił z wojny, wyjechali do 
Wałbrzycha, a następnie Bielska - Białej. Żyją ich dzieci: Maria i Bolesław, który koszmar swojej młodości 
szczególnie pamięta, chociażby ze względu na sędziwy wiek (90 lat). Bardzo często zdarza mu się z łezką 
w oku wracać do lat odległych, lat dzieciństwa i młodości, które zapadają w pamięć najmocniej. Mieszka 
do chwili obecnej we Wrocławiu. Ukończył tu studia, posiada duży dorobek naukowy, ożenił się z Hanną. 
Syn jego Andrzej urodził się we Wrocławiu, jest chirurgiem i wraz z żoną mieszka w Sopocie. 
 Jak już wspomniałam, moi rodzice, ja i Frydek mieszkaliśmy w koszarach. Nasze zwierzęta 
w godziwych warunkach razem z nami. Owiec pilnowała mama, która wypłakała swoje zdrowie pod lipami 
w sadzie obok willi, w której mieszkał kiedyś gen. Wieczorkiewicz. Ulubiony koń ojca “Cionia” znajdował 
się w stajniach obok willi. 
 Po kilkunastu miesiącach zostaliśmy przeniesieni do domu poukraińskiego, znajdującego się nie-
daleko koszar, na ulicę Podzamcze obok klasztoru sióstr benedyktynek, który był w czasie wojny bardzo 
zniszczony. Tam w ciężkich warunkach mieszkaliśmy ponad 30 lat. Tam  w 1984 roku zmarła moja “świę-
ta” Mama po bardzo długiej i ciężkiej chorobie. Tęsknota za rodzinnymi stronami towarzyszyła jej do 
ostatnich chwil życia. 
 Zostałam zapisana do szkoły podstawowej im. Królowej Jadwigi, a następnie ukończyłam Liceum 
Ogólnokształcące.  Na Podzamczu spędziłam późne dzieciństwo, młodość i zdałam maturę. W 1966 roku 
wyszłam za mąż za Mieczysława, rodem z Bełżca - to tam mimo braku komfortowych warunków przy-
szły na świat nasze dzieci:  Wojciech, Maria, Barbara i Piotr. Różnie to było. Nasza czwórka po kształce-
niu podstawowym, średnim, ukończyła dzięki naszemu wsparciu studia.
 W związku z ciężką, długoletnią chorobą mamy rozpoczęliśmy budowę domu jednorodzinnego 
na działce przyznanej nam przez Urząd Miasta. Oboje pracując z mężem budowaliśmy długo, ale uczci-
wie. Po prawie 20 latach wprowadziliśmy się do budynku w tzw. stanie surowym, ciesząc się komfortem 
- mieliśmy bieżącą wodę, gaz, a przede wszystkim mieszkanie bez wilgoci, z łazienką. Sypialnię zastępo-
wała nam na początku betonowa podłoga.
 Po przesiedleniu możliwość odwiedzenia swoich rodzinnych stron mieli moi rodzice. Mama 
zniosła tę podróż w miarę dobrze, ale ojciec wrócił z pobytu na Kresach zdruzgotany.  Zastał puste miej-
sca. Jego przepiękny sad, budynki gospodarcze nie istniały. Pozostał pochylony stary dom z oknem, któ-
re uratowało mu życie. W domu tym zamieszkała po naszym wyjeździe spokrewniona z nami rodzina 
Górskich, która straciła swój dom - podpalony przez banderowców. Obok domu zachowała się stara 
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studnia - ojciec poprosił przebywającą tam Ukrainkę o kubek, by napić się wody, która miała dla niego 
niezapomniany smak. Więcej rodzice już nie pojechali w tamte strony. Ojcu pozostał w pamięci jedynie 
smak wody i wspomnienia.
 Na Kresy pojechał także Bolesław- nie odnalazł już na swojej ojcowiźnie gołębnika, pozostał tylko 
dom i stara jabłoń. Dzisiaj, jako sędziwy człowiek, często z żalem wraca do wspomnień tamtych miejsc 
i wydarzeń.
 Po śmierci rodziców - Kresowian, jak ktoś powiedział - ludzi należących do szczególnej grupy na-
szego społeczeństwa, ludzi o krwawiących sercach, poranionych duszach, otwartych ranach w psychice, 
którzy uciekali nocami, ratując swoich bliskich przed okrutną śmiercią, odwiedziłam to szczególne miej-
sce uczestnicząc w wycieczko - pielgrzymce z proboszczem parafii Kolegiaty jarosławskiej. Nie potrafię 
powiedzieć, co czułam. Mój mąż, który był ze mną - jako mężczyzna zrozumiał uczucia mojego ojca. 
Później opowiadał o tym dzieciom i znajomym. Dużo czytał i czyta o tych pięknych kresowych ziemiach: 
Wołyniu i Podolu. 
 Jeżeli chodzi o moją osobę, mąż twierdzi, że pochodzę z pięknego Podola, a nie z Ukrainy. Mnie 
to wystarcza. Jestem szczęśliwa ze swego pochodzenia - miałam szlachetnych rodziców Kresowian. Czas 
biegł nieubłaganie - rodzice zmarli i zostali pochowani na Nowym Cmentarzu w Jarosławiu. 
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Bolesław Karol Duszka 

Z Sokala na Syberię
 

 Mój Ojciec Feliks, syn Jana, urodzony w Sokalu, woj. lwowskie dnia 4 stycznia 1888 r. jako 
najstarsze dziecko z sześciorga rodzeństwa. Rodzeństwo: Karol, Franciszek, Piotr, Wiktoria i Kazimierz. 
Ojciec zmarł 4.04. 1977 r. w Jarosławiu.
 Moja Mama Emilia, z domu Adamkiewicz, urodzona 17 września 1905 r. we wsi Szczytna koło 
Jarosławia jako najstarsze dziecko z czworga rodzeństwa. Rodzeństwo Mamy: Teresa, Stanisław i Hanna. 
Mama zmarła dnia 20 maja 1980 roku.
 Rodzice pobrali się 15 stycznia 1927 roku w Sokalu. Ja urodziłem się w Sokalu w dniu 21. 02. 1928 
roku. Na chrzcie świętym nadano mi imiona Bolesław Karol. Mój brat Ludwik Paweł urodził się w Sokalu 
3 listopada 1931 roku, a zmarł 7 listopada 1981 r.
 Mój ojciec z zawodu mistrz budowlany (specjalista od budowy wysokich kominów fabrycznych, 
„pieców Hofmana”). Przed I wojną światową i bezpośrednio po niej pracował przez 18 lat w Sądzie Po-
wiatowym. Następnie do 1939 roku prowadził własną firmę budowlaną. W roku 1930 wybudował dom 
w nowo powstającej ulicy (kolonii) Walawka pod nr 6 w Sokalu.

Wspomnienia  naszej rodziny z okresu II wojny światowej

     Nadszedł rok 1939, rok pojawiających się czarnych chmur nad Polską. Już wiosną mówiło się bar-
dzo głośno o wojnie. W szkołach w miesiącach maju i czerwcu uczono nas, jak posługiwać się maskami 
przeciwgazowymi w razie użycia gazów trujących podczas wojny.
 Pamiętam, jak z dwoma chłopcami z klasy, chodziliśmy do Instytucji Wojskowej po te maski 
i przynosiliśmy na lekcję do szkoły.
 Lato było ciepłe. Ostatnie beztroskie wakacje dziecięce. I nadszedł ten straszny czarny dzień 
1 września 1939 r. Wybuch II wojny światowej. Niemcy napadły na Polskę, chociaż w rzeczywistości dzień 
był jasny, bezchmurny i bardzo ciepły – zresztą jak cały wrzesień. Samoloty niemieckie latały bardzo 
nisko. W Sokalu zbombardowano stację kolejową i więcej nic. Pamiętam, jak już kilka dni trwała woj-
na, jechałem na siwym koniu (koń był Dziadzia Bieniasza) przez pole, z którego zostało zebrane zboże, 
a z naprzeciwka widziałem dwa nadlatujące samoloty, które momentalnie obniżyły swój lot i z maszyno-
wych karabinów ostrzelały mnie. Na szczęście nie trafiono ani we mnie, ani w konia, a odpryski ziemi 
bryzgały po mnie i po koniu, który spłoszył się, puścił w galop i zatrzymał się dopiero przed bramą Babci.
 Niemcy przyszli do Sokala, a raczej do rzeki Bug (miasto leżało po prawej stronie rzeki, natomiast 
przedmieście Zabuże i stacja kolejowa po lewej stronie Bugu) gdzieś między 18 – 22 września. Postawili 
warty na mostach ze swej strony i do samego miasta nie wkroczyli.
 Około 25 września do Sokala wkroczyły wojska sowieckie. Przybyli samochodami ciężarowymi 
i tankami – czołgami. Jechali dzień i noc – i tak przez kilka dni. Było ich bardzo dużo. Marnie ubrani, 
w szare długie szynele z parcianymi pasami. Karabiny mieli z czterokątnymi bagnetami zawieszonymi 
na paskach parcianych i na sznurkach. Ograbiali sklepy ze wszystkiego. Trzymając w rękach całe bo-
chenki zagrabionego chleba, stali i jedli bez używania noża. Po kilku dniach pobytu zaczęto wyrąbywać 
przepiękny las sokalski, w którym rosły duże dęby i sosny. W wyrąb lasu zaangażowali z okolicznych 
wsi chłopów z zaprzęgami konnymi do wywozu tego budulca. Z drewna budowano pospiesznie bunkry 
i okopy wokół Sokala.
 Pewnego jesiennego dnia z samego rana przyszedł do nas do domu pewien żołnierz sowiecki 
w wieku ok. 40 lat. Myśmy już byli po śniadaniu. Ów żołnierz wchodząc zaraz zapytał, czy mógłby dostać 
coś do zjedzenia. Mama zrobiła mu śniadanie składające się z paru jaj smażonych na plasterkach słoniny, 
kawy z mlekiem i chleba z masłem. My jako dzieci bacznie przyglądaliśmy się jemu, a w szczególności 
może dlatego, że to śniadanie jadł bardzo łapczywie. Jak zjadł, powiedział, że takiego śniadania jeszcze 
nigdy nie jadł, a smażoną słoninę to jadł za cara. Mówiąc to, miał łzy w oczach.
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 Nadeszła zima, bardzo wczesna zima i bardzo mroźna. Zaspy śnieżne sięgały dwóch metrów. 
W grudniu rozpoczęła się nauka w szkołach – wyłącznie w języku ukraińskim. Święta Bożego Narodze-
nia były smutne. Byliśmy pod okupacją sowiecką.
 I przyszła jedna z lutowych nocy, która, jak się później okazało, tragiczna nie tylko dla naszej 
rodziny, ale dla wielu setek rodzin polskich. Był to już rok 1940. W dniu, a raczej w nocy z 9 na 10 lutego 
1940 r. około godziny pierwszej usłyszeliśmy silne dobijanie się do drzwi zewnętrznych naszego domu, 
co postawiło nas wszystkich na równe nogi. Dobijanie się do domu nie ustawało i dało się słyszeć: „dawaj, 
odkrywaj dwieri”. Drzwi otworzyła Mama. Do mieszkania wtargnęło dwóch uzbrojonych w karabiny 
enkawudzistów. Jeszcze jeden, jak się okazało, pozostał na warcie na podwórzu. Pierwsze ich słowa były 
skierowane do Taty: łożys twarzą do podłogi. Następne słowa to: orużje u was jest? Przeszukali pobieżnie 
i pospiesznie ,byle jak, w łóżkach, szafie i w szufladach szafy i stołu. I oczywiście broni nie znaleźli, bo 
jej po prostu nie było. Jeden z nich, na pewno jakiś „starszyna”, następnie powiedział: dawajtie, sobirajsia 
w sorok minut. Dał nam 40 minut na ubranie się, zabranie ciepłych rzeczy i żywności na pięć dni . Kazał 
przede wszystkim ciepło się ubrać, wziąć pierzyny i poduszki. Poza tym nic więcej nie wolno nam było 
zabrać. Kiedy usłyszeliśmy te słowa dawaj, sobirajsia, ścięło nas wszystkich nieomal z nóg. Mama i my – 
dzieci zaczęliśmy lamentować i płakać. Mamie ze strachu drżały ręce, nie mogła się skupić, nie mogła nic 
pakować, a jeden z tych enkawudzistów ciągle nas poganiał słowami: bystriej, skorej. W domu mieliśmy 
zapas żywności bardzo duży. W komorze stała beczka solonej słoniny, wisiała marynowana i uwędzona 
szynka, wędzone boczki, pęta kiełbasy, wędzona słonina,było sporo cukru, soli, kasz różnych i mąki. 
 Z tego nic nie dali nam wziąć – za wyjątkiem dwóch bochenków chleba, troszkę kiełbasy, troszkę 
wędzonej słoniny i parę lasek solonej słoniny z beczki. To miało starczyć na pięć dni dla czterech osób. 
Pozwolono wziąć troszkę naczyń stołowych, garnek, garnuszki, miseczki, łyżki itp. Cały dorobek ro-
dziców pozostał na zawsze dla innych – obcych ludzi. Gdy wyprowadzali nas na podwórko, stały tam 
sanie zaprzęgnięte w dwa konie. Powoził nimi Ukrainiec. Wsiedliśmy na sanie i wyruszyliśmy w wielkiej 
rozpaczy w podróż w nieznane. Jeden enkawudzista pozostał w domu, dwóch nas konwojowało na ko-
niach. Z miasta wieźli nas w kierunku północnym. Na drogach poza miastem były wielkie zaspy, silny 
mróz i roziskrzone nocne niebo. Konie z saniami ledwo przechodziły po tych zaspach. Dowieźli nas 
do wsi ukraińskiej Ilkowice – odległej ok. 4 km od Sokala. Zawieziono nas do szkoły stojącej w środku 
wsi, jak się później okazało był to punkt zborny. Gdy wprowadzili nas do środka szkoły, w jednej z sal 
była już jakaś rodzina polska przywieziona i około pół godziny przed nami. Kiedy ujrzeliśmy tę rodzinę 
– przygnębieni i zrozpaczeni, i naraz w nas wszystkich wstąpiła lekka ulga, że w tym wielkim nieszczę-
ściu nie jesteśmy osamotnieni. Z każdą chwilą dowożone były następne rodziny, z dziećmi, niemow-
lętami, po starców włącznie. Niczym nadszedł dzień, dwie duże sale lekcyjne oraz duży korytarz były 
zapchane ludźmi, tak że trudno było przejść. Następne transporty polskich rodzin nie miały po prostu 
już miejsca w szkole, więc były pozostawiane na dziedzińcu. Stłoczonym w salach lekcyjnych ludziom, 
ciepło ubranym, zaczęło brakować powietrza. Ludzie zaczęli mdleć, krzyczeć, lamentować. Nie było 
wody. Trudno było wydostać się na dziedziniec szkolny. Jak dobrze pamiętam – jedna z kobiet wówczas 
zmarła. Ludzie spędzeni na dziedzińcu szkolnym po paru godzinach zaczęli mocno marznąć, w związku 
z czym następowała wymiana z ludźmi będącymi wewnątrz szkoły. Później same dzieci i niektóre matki 
z niemowlętami pozostawały w pomieszczeniach szkolnych, a reszta była na dziedzińcu. Straż złożo-
na z kilkudziesięciu enkawudzistów pilnowała wokół szkoły. Jak tylko zaczął się dzień i było już ponad 
100 rodzin – Mama zorientowała się, że niektóre rodziny zamożniejsze mają więcej rzeczy i żywności 
od nas. Poprosiła komendanta straży, aby zezwolił pojechać do domu i coś więcej zabrać, bo mieliśmy 
bardzo mało rzeczy, a szczególnie żywności. Komendant pozwolił Mamie pojechać pod strażą saniami 
po następne rodziny. W domu Mama zastała już nowych gospodarzy i enkawudzistów rozbawionych, 
siedzących przy suto zastawionym stole. Na widok tego jeszcze bardziej Mama się rozpłakała i w gruncie 
rzeczy z tego wszystkiego wzięła tylko trochę solonej słoniny z beczki, bo wędlin nie dano brać żadnych 
i z tym wróciła z następną wywożoną rodziną. W piwnicy było parę litrów spirytusu i sporo wina. Nowi 
mieszkańcy domu powyciągali to i tak ucztowali i śmiali się, że Polaczki poszli na pohybel – na straty.
 Transporty ludzi przybywały do południa. Pod wieczór nastąpiła deportacja ze szkoły, ale już 
nie pojedynczych rodzin, tylko po trzydzieści, może czterdzieści sań obstawionych strażą na koniach. 
I tak po kilkunastu kilometrach jazdy – jak się okazało - zawieźli nas do miejscowości Romosz na stację 
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kolejową. Na stacji stał przygotowany skład pociągu złożony z kilkudziesięciu wagonów ciężarowych – 
bydlęcych, do których podjeżdżały podwody konne i upychano po kilka rodzin do wagonu i zasuwano za 
nimi drzwi, zamykając na kłódki. W wagonie pośrodku stał piecyk żelazny i trochę węgla. W podłodze 
przy jednych drzwiach rozsuwanych była wycięta dziura do załatwiania spraw fizjologicznych. Rozpalo-
no ogień w piecyku i po kilkudziesięciu minutach piecyk był czerwony i zziębnięte nasze ciała zaczęły się 
rozgrzewać. Cały dzień nic nie jedliśmy. Wody w wagonie nie było. Ludzie jak trochę się rozgrzali, zaczęli 
późnym wieczorem coś do jedzenia wyciągać i jeść. Ale to wszystko na sucho, chciało się pić, a tu nie 
było nic. Pamiętam, jak my – dzieci drapaliśmy oszronione okucia stalowe, aby chociaż trochę zaspokoić 
pragnienie, ale to była kropla w morzu. W wagonie ciemno, żadnego światła, jedyna bardzo nikła jasność 
od otwartych drzwiczek pieca. Po około godzinie pociąg ruszył w kierunku polsko – sowieckiej granicy 
z 16 września 1939 r.
 Na drugi dzień po południu, tj. 11 lutego 1940 r., przywieziono nas do stacji i miasta polskiego 
granicznego – Sarny. Do Sarn zdążono już wybudować szeroki tor. Obok na torze vis à vis znajdował 
się inny pociąg towarowo – bydlęcy. Rozsunięto nasze drzwi i otrzymaliśmy rozkaz, by po osiem ro-
dzin przechodzić do tego drugiego składu, gdzie w każdym z wagonów przygotowane były specjalne 
dwupoziomowe prycze. Na jednym poziomie lokowano po dwie rodzin. Pośrodku stał żelazny okrągły 
piecyk, w podłodze dziura na wiadome już nam sprawy. Po przeładowaniu nas do wagonu zasunięto 
i zaryglowano drzwi. Rozpaliliśmy w piecu ogień. Po jakiejś godzinie otworzył i rozsunął drzwi enka-
wudzista, zawołał dwóch mężczyzn, dając im dwa wiadra i poprowadził po wodę. Woda rozeszła się 
momentalnie. Z pragnienia ludzie wypili prawie półtora wiadra wody. Resztę zagotowano i zrobiono 
(bo ktoś miał) herbatę. Ktoś miał cukier. My nie mieliśmy ani cukru, ani herbaty. Po dwóch dobach 
mieliśmy, jeśli to można nazwać, pierwszy gorący posiłek. Już dwie doby nikt nie umył twarzy, ani rąk. 
Do tej dziury w podłodze, za wyjątkiem dzieci, nikt nie chodził, czekając na noc, jak pociąg ruszy. Po-
ciąg ruszył w nocy. Po cichu, pojedynczo, w pewnych odstępach czasu ludzie załatwiali swoje potrzeby 
fizjologiczne. Na dłuższy okres taka sytuacja stała się niemożliwa. Pomyślano więc, aby zawiesić dwa 
prześcieradła, lub dwie kapy, stwarzając w ten sposób odizolowaną część „przybytku” od pozostałej czę-
ści wagonu. Mijały dni i noce, a my ciągle jechaliśmy w tych samych wagonach, nocą niedoświetlonych. 
Wieziono nas przez Mińsk, Witebsk, Bołogoje, Jarosławl. Raz na dobę otwierano wagony. Strażnik za-
bierał dwóch ludzi z dwoma wiadrami, w których przynoszono zupę i wodę. Zupa była różna – z ryb, 
z kaszy jęczmiennej, jaglanej, z kapusty. Początkowo dawali nam tylko samą zupę. Po paru dniach, jak za-
częło nam brakować chleba, to zaczęliśmy się upominać o chleb. Później dawano nam jeden bocheneczek 
z formy blaszanej, ok. 2 kg na dziesięć osób. 
 W wagonie było prawie czterdzieści osób, tj. osiem rodzin. A więc zupy i wody było za mało. 
Początkowo wiadro wody przeznaczano na herbatę ranną i wieczorną. Po tygodniu podróży zdecydo-
wano, że 2/3 wiadra wody będzie się przeznaczać na herbatę – później już samą gotowaną wodę, i 1/3 
na mycie rąk i twarzy. W tej 1/3 wody myła się połowa osób, a na następny dzień – druga połowa. My-
liśmy się co drugi dzień w wodzie około 3 – 3.5l na 18 – 20 osób. Te ostatnie myjące się osoby myły się 
w brudnej polewce. Układ był taki: jeśli dziś ktoś rozpoczął mycie, to za dwa dni mył się ostatni. Podróż 
w tych warunkach trwała około 3 tygodni. Ostatnia stacja kolejowa, jeśli dobrze pamiętam, nazywała się 
chyba Bochujawlensk. Dalej drogi żelaznej nie było. Dalszą podróż w tym śnieżnym i mroźnym klimacie 
odbyliśmy jeden dzień samochodem ciężarowym pod plandeką – ale tył był otwarty. Śnieg tyłem nawie-
wał nam do środka. W każdym samochodzie konwojowało nas dwóch enkawudzistów. Jeden był z tyłu 
z nami, drugi zaś w szoferce – co jakiś czas wymieniali się, bo w szoferce było cieplej. Od rana do wieczo-
ra jechaliśmy bardzo zmarznięci, bez jedzenia i picia. W zaspach samochody stawały, więc musieliśmy 
odkopywać i pchać je - to zdarzyło się parę razy w ciągu dnia. Niektórzy ludzie poodmrażali sobie nogi. 
W naszej rodzinie na szczęście nikt nie miał odmrożonych kończyn, bo nogi trzymaliśmy w kocach. 
Pierwszą połową dnia jechaliśmy trasą wiodącą przez pola, natomiast później jechaliśmy już przez lasy 
świerkowo – brzozowe. Pod wieczór zajechano do jakiejś wsi, gdzie kazano nam wysiadać. Po przeje-
chaniu kilkuset kilometrów nikt z siedzących w tych samochodach nie mógł wyjść i ustać na nogach, 
ze względu na silne wyziębienie ciała. Na noc rozlokowano nas po jednej rodzinie do jednej chaty. 
Po raz pierwszy zetknęliśmy się z ludźmi ruskimi, mieszkającymi na dalekiej północy, z ludźmi bied-
nymi, ale dobrymi. Gospodyni nastawiła samowar. Mieliśmy jeszcze ze sobą trochę solonej słoniny 
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i kawałek chleba. Za kawałek słoniny gospodyni dała nam na kolację swój chleb, a nasz pozostał w zapa-
sie. 
 Po pierwszym posiłku tego dnia, na rozścielonej słomie, położyliśmy się spać. Rano gospodyni 
nagotowała „czogun” – zupy w piecu piekarskim, dała nam też po kawałku chleba. Zaraz po śniadaniu 
zabrano nas z całym naszym dobytkiem w rękach. Dalej, jak się okazało, transport samochodami był 
niemożliwy ze względu na złe, wąskie leśne drożyny – bo trudno to było nazwać drogami. Tak więc 
dalsza podróż odbywała się saniami jednokonnymi – jedna rodzina na jedne sanie. Straż NKWD była 
zmniejszona. Saniami jechaliśmy 3 lub 4 dni – ciągle w kierunku północnym. Dziennie przejeżdżaliśmy 
ok. 40 – 60 kilometrów, w zależności od napotykanych wiosek lub osad leśnych. Trzy sanie obsługiwał 
jeden kołchoźnik. Przejazd saniami był o tyle lepszy, że można było iść piechotą, a zatem nie marzło się. 
Im dalej na północ, to coraz mniej sosen i brzóz. Drzewostan potężnych świerków robił wrażenie przy-
gnębiające – jednym słowem – wielka tajga.
 Wszędzie, gdzie zajeżdżaliśmy wieczorami, dostawaliśmy „kipiatok” z samowara. Rzadko kiedy 
dawano nam coś jeść, bo ci ludzie sami nie mieli i współczuli nam bardzo. I tak przez kolejne 3 lub 4 dni 
jechaliśmy lasami – tajga nie do przebycia. 
 Z tej podróży saniami utkwił mi w pamięci taki obrazek: wieczorem rozlokowano nas po chatach 
(chaty wszystkie drewniane) i z nami był przewoźnik. Zaczęliśmy jeść (a jedliśmy dwa razy dziennie – 
rano i wieczorem). Mama pokroiła po kromce chleba i kawałku słoniny. Przewoźnik nasypał z woreczka 
płóciennego do miski trochę zmielonego owsa, zalał zimną wodą i zaczął jeść. Mama, jak to zobaczyła, 
zaraz dała mu kawałek chleba i słoniny. Wziął to bardzo chętnie, pocałował słoninę i chleb oraz się roz-
płakał. Po chwili powiedział: sało ja kuszał jeszcze za cara.
 I tak po czterech dniach, a było to w pierwszej dekadzie marca 1940 r., dowieziono nas do celu. 
Był to niewielki obszar wyciętego lasu o nazwie Rżawki, na którym stało sześć dużych i jeden mniejszy 
baraków: stołówka, magazyn – sklep, bania – łaźnia, budynki mieszkalne, w których mieszkali enka-
wudziści, piekarz z rodziną, magazynier z rodziną, pielęgniarka i obsługa stołówki. Był jeszcze jeden 
niewielki budynek, który był przeznaczony na szkołę – o jednej małej izbie lekcyjnej i mieszkanie nauczy-
ciela. 
 Naszą rodzinę, wraz z siedmioma innymi, zasiedlono do baraku nr 1 (najmniejszego) w pomiesz-
czeniu nr 2. W baraku nr 1, jako nietypowym w stosunku do pozostałych, były dwa pomieszczenia: po-
mieszczenie nr 1 było mniejsze – zasiedlone przez 3 rodziny z Nowogródka. Była to inteligencja wyższej 
rangi. Pozostałe baraki miały po dwa pomieszczenia o jednakowej powierzchni, a pośrodku korytarz.
 Pomieszczenie nr 2 o powierzchni ok. 35 m2 z trzech stron zabudowane było piętrowymi prycza-
mi. Od wejścia, po lewej stronie, zamieszkiwali:

1. Szczepański Tadeusz, jego żona Maria i syn Zbigniew.
2. Pióro Kazimierz, jego żona Rozalia, dzieci: Zygmunt, Adam, Krysia, Marian i najmłodsza 

córka, której imienia nie pamiętam.
3. Sidor – imion nie pamiętam. Dwoje małżonków, dwoje dzieci i stary ojciec Sidora
4. Pieczonka Marcin – z żoną i trzema córkami (imion nie pamiętam)
5. Moczulski Piotr z żoną Emilią, córką Kazimierą i synem Eugeniuszem.
6. Nasza rodzina Duszków – Feliks, Emilia, Bolek i Ludwik
7. Bieniarz Stanisław – drugi mąż naszej babci Franciszki, ich córka a moja ciocia Hela
8. Bar i jego żona Hanna, - Mamy siostra, a moja ciocia

Razem 33 osoby. Spanie odbywało się na pryczach dolnych i górnych. Z chwilą przyjazdu na miejsce 
przejął nas w swoje władanie miejscowy oddział NKWD. Pamiętam, jak wprowadzono nas do baraku, 
pom. nr 2 ( w sumie 33 osoby), to dzieci musiały od razu wchodzić na gołe prycze, ponieważ nie było 
miejsca na podłodze dla wszystkich. Powstała niesamowita rozpacz, szczególnie ze strony kobiet – na-
szych Mam, że w takich warunkach mamy mieszkać i żyć. Równocześnie pocieszały się, że to na pewno 
długo nie potrwa i powrócimy do Polski.
 Stojący pośrodku NKWD-zista, starszy stopniem, ubrany w granatowy mundur, widząc tę roz-
pacz i słysząc ciągle powtarzane przez nas słowa, że w niedługim czasie wrócimy do Polski, nagle krzyk-
nął: mołczat, Polszczy bolsze nie uwidisz, kak swojego ucha nie widisz. Zdiesz budiesz żyt, zdiesz budiesz 
rabotat i zdiesz podochniesz!. (Milczeć, Polski więcej nie zobaczysz, jak swego ucha nie widzisz. Tu bę-



133

dziecie żyć, tu będziecie pracować i tutaj zdechniecie). I dalej powiada: nie po to my was tutaj przywozili, 
żebyście zaraz wracali. Stanęliśmy u progu ponurego życia. Na twardych pryczach z desek, na pościelo-
nych kapach i prześcieradłach trudno było doczekać dnia, bo wszystkie kości nas bolały. Mężczyzn zaraz 
na drugi dzień zabrano do wyrębu grubych świerków. Teren wyrębu był oddalony ok. 3 – 4 km od obozu. 
Mojego Tatę zaraz po paru dniach wezwano w nocy (za każdym razem przychodził enakawudzista) na 
przesłuchanie. Ten cykl przesłuchań trwał z miesiąc, w odstępach 2 - 3 dniowych i zawsze w nocy, prze-
ważnie około północy. Te noce przez naszą rodzinę do rana były nieprzespane. Szczególnie interesowało 
ich pochodzenie, przynależność do partii lub jakiejś organizacji, służba wojskowa, stopień wojskowy, 
w jakiej jednostce odbywana była służba i w jakiej miejscowości, przebieg pracy zawodowej od początku 
do października 1939 r, jaki majątek się pozostawiło, jaki był dochód miesięczny, ile zarabiali inni u Taty. 
Tu trzeba dodać, że mój Tato prowadził przed II wojną światową przedsiębiorstwo budowlane o spe-
cjalności budowy wysokich kominów fabrycznych, pieców martenowskich i pieców typu Hofmana do 
wypalania cegieł. Ten cykl pytań powtarzał się za każdym razem, czasem pytano o coś innego. Po paru ty-
godniach pobytu w obozie przyszły pierwsze Święta Wielkanocne – jakie były te Święta przykre, smutne – 
a nie wesołe, jak głosi nam pieśń wielkanocna „Wesoły nam dziś dzień nastał”. Ojcowie nasi, jak zwykle co 
dzień wstali rano, jak było jeszcze ciemno. Poszli do stołówki na śniadanie i do pracy w kolejny śnieżny, 
mroźny i zimowy dzień. Pozostając w baraku z naszymi Matulami, nie mieliśmy nic więcej do jedzenia 
oprócz posiłku obozowego. Nasze Mamy, płacząc, zaśpiewały parę pieśni wielkanocnych, i nam dzieciom 
udzielił się płacz. Po śpiewie, oprócz płaczu i szlochania, nie było słychać nic więcej. I tak przeszły Święta 
Wielkiej Nocy jako pierwsze w obozie. Początkowo nasze Mamy nie pracowały. Później kobiety i starsze 
dzieci skierowano do spławiania drewna na rzece (nazwy rzeki nie pamiętam) w miejscowości Baza, 
która oddalona była od obozu Rżawki w kierunku południowo – zachodnim ok. 8 kilometrów, którą to 
drogę do pracy i z pracy codziennie przemierzali pieszo wszyscy. Pracować musiał każdy, z wyjątkiem 
dzieci do lat 15-tu, starcy i chorzy obłożnie. Za dzienną pracę płacono nam od 3 do 5 rubli, w zależności 
od ilości wykonanej roboty. Ocena wykonania ilości roboty nie zawsze była sprawiedliwa – zarobek ten 
starczał zaledwie na obozowe życie. Do oświetlenia pomieszczeń w barakach służyło łuczywo, natomiast 
do ogrzewania służył piec piekarski opalany drzewem, którego na szczęście nie brakowało. Wody pitnej 
nie było. W okresie zimy wodę mieliśmy ze śniegu, natomiast latem korzystaliśmy z rzeczki bagiennej, 
żółtej o nazwie Rżawka, wijącej się wśród potężnych lasów w odległości ok. 400 m od usytuowanych ba-
raków. Koryto rzeczki Rżawka o szerokości 2 – 2.5 m miała dno żółtawo – brązowe, woda była również 
w tym samym kolorze i o smaku bagna, a wynikało to z podłoża torfowego, opadających brązowych szpi-
lek ze świerków, jak również starych, powalonych i gnijących drzew w korycie rzeki. Tu pod północnym 
kołem podbiegunowym zimy były długie, śnieżne i bardzo mroźne. Zima rozpoczynała się w drugiej 
połowie września, lub na początku października i trwała nieustannie do końca kwietnia. Śniegi były bar-
dzo duże, najlepiej było to widać po ściętych drzewach w okresie zimy, gdy po stopnieniu latem śniegu 
pozostałe pnie miały wysokość nawet do 2 m. Mrozy również nam bardzo dokuczały, które nieustannie 
trzymały od 30 do 40 stopni, a często i nawet do – 50 stopni. Takiej pory roku jak wiosna lub jesień tutaj 
nie było. Były trwające 2 – 3 tygodnie okresy przejściowe od zimy do lata i od lata do zimy. Lata i ciepła 
było bardzo mało, bo ok. 3 – 3.5 miesiąca. 
 Wyżywienie, jak się później okazało, było względnie dobre, ale to trwało krótko – gdzieś do końca 
maja 1940 r. Później jedzenie było bardzo złe i w niedostatecznej ilości. Za wyżywienie w stołówce: zupę, 
chleb, drugie danie, herbatę czy czarną zbożową kawę płaciliśmy rublami otrzymywanymi za pracę. Jak 
wspomniałem, na początku wyżywienie było względnie dobre – chleb w dowolnej ilości, na śniadanie 
była herbata i czarna kawa słodka, czasami kasza jęczmienna, na obiad do wyboru dwie zupy. Jedna z ka-
szy jęczmiennej lub owsianej, druga z kiszonych grzybów (prawdopodobnie opieńki) i kasza jęczmienna 
lub owsiana, na kolację – to co zostało z obiadu. Te zupy i kasze powtarzały się codziennie, maszczone 
olejem. Masła, słoniny, jarzyn, owoców, mięsa czy wędlin przez okres dwuletniego pobytu nie było. Nasi 
rodzice, czyli ludzie starsi, przypuszczali, że tak długo to nie potrwa. Kupowano więcej chleba i suszono. 
Przez okres dwóch miesięcy moi rodzice nasuszyli duży worek razowego chleba, jak się później okazało, 
był on naszym zbawieniem na przeżycie. Na początku czerwca wszystko się urwało. Pracujący otrzymy-
wał pół kilograma chleba razowego, gliniastego, niepracujący - 20 dkg na dobę. Do tego gorzka herbata 
lub kawa na śniadanie i kolację. Na obiad zupa owsiana i kasza owsiana, na pół z łuskami – jedząc, bez 
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przerwy się pluło. Ten zestaw obiadowy był przez dwa miesiące, aż do momentu dostarczenia następnego 
prowiantu. Prowiant ten dostarczano końmi. Następna dostawa – to śmierdzące, solone dorsze w becz-
kach. Śniadania i kolacje dalej bez zmian, a na obiad zupa z dorsza i na drugie – dorsz. Jak w stołówce go-
towano dorsze, to na cały obóz rozchodził się bardzo przykry smród. Trudno to było jeść i tak trwało dwa 
następne miesiące. Nie mogliśmy się doczekać, kiedy będzie znów ten owies. Chleb przeważnie wszyscy 
spożywali rano – bo cóż tego chleba było? Np. 20 dag – była to kromka chleba z formy blaszanej. Kto nie 
miał zapasów, to wieczorem płukał kiszki czarną kawą, bo po prostu nie miał co jeść. Mama oczywiście 
suchary wydzielała co wieczór, po całej kromeczce.
 Praca przy wyrębie lasu była bardzo ciężka i to dzień w dzień po 10 – 12 godzin, bez wolnego dnia 
w miesiącu, czy roku. Ludzie z wycieńczenia ślepli, niektórzy, gdy zapadał zmrok, przestawali cokolwiek 
widzieć. Jak wracano z pracy, ci, którzy coś jeszcze widzieli – szli jako pierwsi i ostatni, zamykając po-
chód. W środku szli ci, co nie widzieli, trzymając się za kije między sobą. Brak witamin powodował także 
nagminną chorobę zębów. Z lasu wyciągano ścięte drzewo końmi (było ich 2) i ciągnikiem na gąsieni-
cach. Następnie ładowano na duże, 3 - płozowe sanie, których komplet składał się z dwóch części. Takich 
zestawów ładowano 10 sztuk, ciągnął je ciągnik na gąsienicach, po specjalnie zrobionym torze w śniegu, 
na dość dużą rzekę – nazwy tej rzeki nie pamiętam. Przepływała ona przez miejscowość zwaną Bazą. 
Tu je rozładowywano i składano w olbrzymie stosy. Następnie, jak ruszyły lody na rzece, spławiano je 
i drewno płynęło prawdopodobnie do portu Archangielsk. Część drewna, w niewielkiej ilości, przywożo-
no do obozu. Gdy ruszył spław drzewa, moi rodzice, i nie tylko, chodzili z obozu Rżawki do miejscowości 
Baza. Tam otrzymywali obiad i nocą wracali do obozu leśną ścieżką. Praca trwała od świtu do dobrego 
zmroku, trzeba powiedzieć, że była nad wyraz ciężka przy zwałowaniu tak potężnych kloców. Taki okres 
prac trwał ok. 4 tygodni i obejmował wiosnę 1940 i 1941 roku. Po zakończonym spławie drewna zabie-
rano ludzi do korowania ściętego drewna znajdującego się w obozie. Następnie piłowano na odpowied-
nie wymiary, przygotowywano i wyrabiano kloce do budowy następnych baraków mieszkalnych, gdyż 
w istniejących było bardzo ciasno. Przeciętnie przypadało ok. 1.5m2 powierzchni na jednego człowieka. 
W nowo budowanych nie barakach – a budynkach był wyższy standard, który polegał na tym, że całą 
powierzchnię dzielono na 4 części, które oddzielone były od siebie cienkimi ściankami z pojedynczych 
desek, do wysokości ok. 2.2 m (wysokość pomieszczenia to ok. 2.7 m). Każda z takich „klatek” była dla 
jednej rodziny. Między innymi staliśmy się szczęśliwymi mieszkańcami takiego pomieszczenia o po-
wierzchni ok. 12 m2 . 
 W styczniu lub lutym 1941 roku przeniesiono nas i jeszcze dwie inne rodziny z baraku nr 1 do 
baraku 7 lub 8. Warunki były znacznie lepsze, bo w tej jednej części zamieszkiwało 15 osób. Przypadało 
wówczas po około 3 m2 na jedną osobę. We wrześniu 1940 roku zorganizowano naukę dla dzieci w wieku 
od 7 do 14 lat. Zakres szkoły był czteroletni. Nauka odbywała się wyłącznie w języku rosyjskim. Uczono 
języka rosyjskiego, rachunków i najnowszej historii radzieckiej od 1917 roku. W budynku szkolnym 
była tylko jedna salka do nauki o powierzchni 25 – 30 m2, w której jeden nauczyciel uczył cztery klasy. 
Oprócz sali był niewielki korytarz i mieszkanie nauczyciela. Nauczycielem był ok. 30-letni mężczyzna – 
Rosjanin, komsomolec, szczupły szatyn, niewysoki (ok. 1.65 wzrostu). Ja z bratem chodziłem do 4 klasy, 
którą ukończyliśmy w maju lub na początku czerwca 1941 r. Pierwsze klasy rozpoczynały naukę o 7.30, 
a ostatnie kończyły o zmroku, bo trudno się było uczyć przy zapalonym łuczywie. Klasy pierwsze miały 
po 2 godziny dziennie nauki, klasy drugie – po 2 lub 3 godziny, klasy trzecie – po 3 godziny i klasy czwar-
te – po 3 i 4 godziny dziennie. Z perspektywy czasu podziwiam tego człowieka, który tyle godzin uczył 
i miał do czynienia np. w czwartej klasie, często z bardzo wyrośniętymi i niesfornymi 13. i 14. latkami. 
Po paru miesiącach pobytu w obozie ludzie wycieńczeni pracą i głodem oraz klimatem, jaki tu panował, 
bardzo chorowali i nagminnie umierali. Trumnę dla zmarłych wykonywano z nieostruganych desek, coś 
w rodzaju prostokątnej paczki. Wydzielono na cmentarz część obszaru w lesie. Teren wszędzie był bagni-
sty. Gdy wykopano grób na głębokość 1 m, prawie natychmiast wypełniał się wodą. Trumnę ze zmarłym 
wkładano do tej wody i zasypywano. Przez okres 2 lat zmarło bardzo dużo ludzi – przypuszczam, że ok. 
1/3 osadzonych. Do tego obozu przywieziono ok. 80 – 90 rodzin, tj. ok 450 osób. Byli to ludzie z Sokala 
z ulicy Walawka i Kolonii Walawka, powiatu sokalskiego oraz Nowogródka i jego okolic. Z chwilą na-
stania okresu letniego zaczęliśmy wchodzić w głąb nieprzebytej tajgi w poszukiwaniu jakichś jagód lub 
grzybów. Grzyby można było znaleźć na pagórkach, a szczególnie na pagórkach w okolicach Bazy, gdzie 
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rosło nieco brzóz i sosen. Rosły tam przeważnie kozaki i borowiki, a pod koniec lata można było znaleźć 
podpieńki. Z jagód można było znaleźć tylko maliny i to wyłącznie na wielkich zwaliskach drzew. Wy-
walone na skutek (prawdopodobnie) huraganu drzewa zajmowały powierzchnie ok 80 – 100 ha kilka lat 
temu. Jeśli chodzi o jagody, przypomina mi się w tej chwili mój osobisty wielki dramat, który przeżyłem 
jako 12.5 letni chłopiec. Otóż pewnego dnia rano do naszego baraku nr 1 przyszedł syn ruskiego pieka-
rza, 20. letni chłopiec o imieniu Wala, który powiedział do mnie: Bolik, sobirajsia, pojdiom po mrożku (to 
nazwa jagód budową podobnych do malin, tylko trochę większych, rosnących w tym terenie niezwykle 
rzadko, w bagiennych mchach). Muszę dodać, że Wala był trochę nienormalny. Ze mną chciały iść też 
kobiety – raz, że obawiały się mnie samego puścić, a szczególnie pani Maria Szczepańska (Mama była 
w pracy), a po drugie, że same chciały nazbierać tych jagód i poznać miejsca, gdzie rosną. Wala zdecy-
dowanie odmówił. Zdenerwował się, złapał mnie za rękę i wyszliśmy z baraku. Od naszego baraku po-
szliśmy od razu na północ, przeszliśmy rzekę Rżawkę. Po przebytych dwóch, a może trzech kilometrach 
drogi, ścieżka się skończyła, a on szedł dalej naprzód. Od momentu wyjścia z baraku nie zamienił ze mną 
ani słowa. Po następnych, może kolejnych 2 km, skręciliśmy na wschód. On szedł pierwszy, a ja cały czas 
za nim – milcząc. Po pewnym czasie zobaczyłem tę morożkę. Zapytałem, co to jest – i on potwierdził, że 
to morożka (były to pierwsze zamienione przez nas słowa). Ale szliśmy dalej, nie zbierając jagód. Po pew-
nym czasie zobaczyłem, że tej morożki jest coraz więcej. W pewnej chwili ogarnął mnie wielki strach, że 
on chce mnie zabić. Postanowiłem się wrócić. Chodząc sam godzinami, nie mogłem natrafić na to samo 
miejsce, z którego skręciliśmy na wschód – zacząłem błądzić. Widząc, że nie mogę znaleźć drogi, zaczą-
łem wołać o pomoc. Po całodniowym błądzeniu, w szoku, znalazłem się na olbrzymiej bagiennej polanie. 
Usiadłem na skraju polany pod dużym krzakiem. Nie miałem już siły wołać, a miałem świadomość, że 
mego krzyku i tak nikt nie usłyszy. Na polanie postanowiłem pozostać, bo uznałem, że wolę umrzeć tutaj 
niż w tych bezkresnych lasach. Zapadał już zmrok, przestałem już płakać, ale trudno było mi się pogo-
dzić z myślą, że będę musiał zostać tutaj na zawsze. Aż tu naraz w tej głuchej ciszy słyszę, jak rusza się 
gałąź, oglądam się niemrawo i zobaczyłem twarz z wyszczerzonymi zębami – był to Wala. Powiedział do 
mnie „przestraszyłeś się mnie i odszedłeś” – nie wiem, jak on to wyczuł. Powiedziałem jemu, że zacząłem 
zbierać morożkę i zgubiłem się. Kilkadziesiąt kroków na zachód od tej polany była wąska ścieżyna, którą 
szliśmy wcześniej. Jak wróciliśmy do obozu, była już noc. Ze strony rodziców i dziadków była ogromna 
radość. Pod wieczór w obozie dzwoniono kawałkiem żelaza o zawieszony fragment szyny stalowej, ale te 
odgłosy do mnie nie dochodziły – byłem zbyt daleko.
 Należałoby wspomnieć o drzewostanie tajgi. Świerk stanowił 99%, gdzieniegdzie na wyżynach 
rosła brzoza i trochę sosen. Od obozu na wschód – ok. 600 m rosły brzozy, dzięki nim mieliśmy zamiast 
cukru rozpuszczalny sok, którym słodziliśmy herbatę lub zbożową kawę. Nie żyło tutaj żadne ptactwo, 
ani dzikie zwierzęta. Długie, mroźne i bardzo śnieżne zimy, brak zboża siewnego oraz osad wiejskich to 
główne przyczyny braku występowania zwierząt. Jedyne zwierzęta, jakie początkowo były, to psy, które 
pojawiły się nie wiadomo skąd w parę tygodni po naszym przybyciu. Po kilku miesiącach psy zaczęto 
zabijać – jedzono ich mięso i tłuszcz, aby przeżyć (ludzie chorujący na gruźlicę, wierzyli, że psie sadło 
będzie im pomocne). Ze skór robiono kożuchy.
 Pierwsze Święta Bożego Narodzenia w 1940 roku przypadły jeszcze w baraku nr 1. Były zupełnie 
podobne do Świąt Wielkanocnych, za wyjątkiem dwóch rzeczy: po pierwsze była choinka postawiona 
na stole (oczywiście mała) i przyozdobiona czym kto miał – ktoś znalazł troszkę waty, ktoś wyciągnął 
wstążeczki kolorowe. Po drugie była zupa grzybowa i pierogi z grzybów. Pan Kazimierz Pióro otrzymał 
paczkę od rodziny, w której była i kasza gryczana. Grzyby zostały uzbierane w okolicy Bazy. Za opłatek 
służył razowy chleb, niezupełnie zjedzony rano na śniadanie. Ta wspólna kolacja przy zapalonym łuczy-
wie odbyła się późno, bo nasi rodzice z pracy przyszli w ciemną noc. A przygotowanie zupy i pierogów 
zajęło trochę czasu. Po wigilijnej wieczerzy zaśpiewano parę kolęd, potem trochę płaczu i wypoczynek 
nocny na twardych pryczach, aby nazajutrz wcześnie rano udać się na miejsce wyrębu drzew.
 Parę zdań jeszcze o innych dodatkowych dolegliwościach nękających ludzi w obozie. Najgorsze 
były dwie plagi: pluskwy, które dokuczały przez okrągły rok i olbrzymie komary w okresie lata. Pluskwy 
znajdowały się wszędzie – np. latem chodząc po tajdze napotykało się dużo powalonych drzew, odłu-
pując zmurszałą korę znajdowaliśmy setki pluskiew. W barakach były one w każdej szparze ściany, 
w pryczach, w sufitach. Dziesiątki setek pluskiew, które w nocy nas niemiłosiernie gryzły. To była ist-
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na mordęga. Mimo bardzo rzadkiej i skąpej ilości sprzedawanego mydła dla mieszkańców obozu, było 
ono uzupełniane ługiem robionym z popiołu drzewnego. Mydła używaliśmy tylko do mycia się i kąpieli 
w bani czyli łaźni. Natomiast do prania bielizny i pościeli używany był ług. W bani na środku leżały duże 
kamienie – otoczaki, ułożone w stosy, pod którymi wcześniej palono ogień. Gdy te kamienie zostały 
nagrzane niemal do czerwoności, polewano je gorącą wodą i wytwarzała się gorąca para. Były dwa kotły 
z wodą – jeden kocioł obudowany, pod którym palił się ogień, a drugi stał z boku z wodą zimną. Wodę do 
łaźni nosiliśmy wiadrami z rzeki (łaźnia była obok rzeki). Kamienie w łaźni, gdy ostygły, służyły nam do 
dezynfekcji bielizny. Łaźnia była w codziennym użyciu – każdy z baraków miał swój dyżur przy jej sprzą-
taniu i obsłudze. Pierwsze kąpały się kobiety z dziewczynkami, a potem mężczyźni z chłopcami. W ten 
sposób utrzymywana higiena osobista pozwoliła nam na uniknięcie jeszcze jednej plagi, czyli wszawicy. 
W roku 1941 po spławie drewna, był to prawdopodobnie początek czerwca, naczelnik Bazy kazał na-
szej rodzinie przenieść się z obozu Rżawki właśnie do Bazy. Zabraliśmy cały swój skromny dobytek 
w worki na plecy i ruszyliśmy na nowe miejsce. Tam otrzymaliśmy do swojej dyspozycji jeden pokój 
o powierzchni ok 15 m2. Oddzielony on był od pozostałych pomieszczeń cienkimi ściankami, przez 
które słychać było rozmowy sąsiadów. Szpary w ściankach działowych zalepialiśmy papierem, szmatkami, 
mchem – jednym słowem, czym tylko się dało. Cały barak był zamieszkiwany, podobnie jak cała Baza, 
przez Rosjan, którzy byli tu przywiezieni w latach 30. XX wieku. Był to już następny „awans”, jeżeli chodzi 
o nasze mieszkanie. Wykonaliśmy z desek dwa łóżka, stół, dwie małe ławki do siedzenia oraz jedną małą 
ławkę na naczynia stołowe. Czulibyśmy się nieomal dobrze, gdyby nie fakt, że w sąsiednim pomieszczeniu 
mieszkał trochę nienormalny człowiek ze swoją rodziną. Codziennie wieczór robił on straszne awantury 
swoim domownikom, grożąc im siekierą.
 Naczelnik Bazy wiedział, że Tato jest majstrem murarskim. Kazał Tacie wybrać miejsce na terenie 
Bazy, gdzie znajduje się glina. Na najwyższym punkcie otwartego terenu, na którym ta glina się znajdo-
wała, wyplantowaliśmy duży plac do układania i suszenia cegły. Wykonaliśmy dół do wyrobu gliny. Cykl 
wyrobu cegły był następujący: wieczorem kopaliśmy glinę i nosiliśmy nosiłkami do dołu, po zapełnieniu 
dołu – zalewaliśmy go wodą, przywożoną konnym beczkowozem z pobliskiej rzeki. Rano następowało 
mieszanie nogami gliny w dole – z reguły robiłem to z bratem i pomagała nam Mama. Następnie Tato wy-
rzucał wyrobioną glinę, a Mama wypełniała nią formy przez nas zrobione, po czym równała je palcami. 
My z bratem gotowe cegły nosiliśmy na plac, gdzie były one składowane. Następnego dnia przewracali-
śmy je na drugą stronę, układając w odpowiednie stosy do suszenia. Tato wybudował z wysuszonej cegły 
piec służący do wypalania kolejnych partii cegieł. Cała nasza rodzina była zaangażowana w prace przy 
wytwarzaniu cegieł, z których budowano piece ogrzewające mieszkania i kominy. Pracowaliśmy od świtu 
do nocy. Wyżywienie w dalszym ciągu było takie samo – śmierdzący podczas gotowania dorsz zatruwał 
całą Bazę. Trudno przy tym zapachu było nawet pracować przy wyrobie cegieł.
 Już pod koniec lata 1941 roku dochodziły do nas wieści, że Niemcy napadły na Rosję. Zaczęły 
też docierać do nas następne, bardziej pocieszające wieści, że generał Sikorski podpisał pakt z Rosją. Na 
początku zimy (wrzesień – październik) oznajmiono nam, że jesteśmy wolni. Początkowo nie uwierzy-
liśmy w to. Przy powtórnym ogłoszeniu powiedziano nam, że jesteśmy wolnymi obywatelami i jeśli ktoś 
chce wyjeżdżać, to droga wolna dla wszystkich. To był szok!!!. Z tej olbrzymiej, bezkresnej tajgi nie tak 
łatwo było się nam wydostać, ale ważne, że już była wolność!!! Aby Bóg dał zdrowie i wytrwałość, to na 
„czterech”, ale do Polski wrócimy! To było nas wszystkich silne postanowienie.
 Gdy nadeszła zima, Mama i ja z bratem, przestaliśmy pracować. Tato pracował już w lepszych wa-
runkach, tzn. przy remoncie i murowaniu pieców grzewczych oraz remoncie przewodów kominowych 
w budynkach mieszkalnych i stołówce.
 Myśleliśmy o wyjeździe, a na to trzeba było mieć spełnione przynajmniej dwa warunki: pierwszy 
– to właściwe dokumenty, drugi – to pieniądze. Niektórzy ludzie mieszkający w obozie Rżawki zaczęli 
chodzić do miasteczka powiatowego Szangały po dokumenty. Dokumenty wydawano do dwóch miej-
scowości, w których tworzyła się polska armia pod dowództwem gen. Władysława Andersa. Nazw tych 
miejscowości w tej chwili nie pamiętam. Jedna z nich kojarzy mi się jako Czkałów. Był koniec listopada 
lub pierwszy dzień grudnia 1941 r., nasza Mama wybrała się w drogę piechotą ponad 40 km do tego 
miasteczka celem załatwienia dokumentów na wyjazd. Idąc do tego miasteczka, napotkała w połowie 
drogi wracającego już z dokumentami starszego człowieka o nazwisku Paszko. Właściwie to człowiek 
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ten leżał na śniegu, wyczerpany, półprzytomny. Mama nic nie mogła mu pomóc, gdyż na tej przestrzeni, 
za wyjątkiem lasu, żadnej zabudowy nie było. Jak się później okazało, ten człowiek zmarł – być może 
zamarzł na leśnej drodze. Mama, mimo pobytu tam na miejscu dwa lub trzy dni, dokumentów dla nas 
nie otrzymała, mimo iż inni dostawali je bez przeszkód. 
 W dniu 5 grudnia 1941 r. około godziny 6 wieczór do naszej izby przyszedł naczelnik bazy (na-
zwiska nie pamiętam). Wcześniej nigdy do nas nie przychodził, dlatego zaskoczenie nasze było więk-
sze. W izbie był Tato, brat i ja. Mamy nie było. Rozmowę zaczął o tym i owym, następnie przeszedł na 
rozmowę „jak nam się żyje, czy Tato jest zadowolony z pracy, czy zarobione pieniądze wystarczają na 
wyżywienie, czy chciałby tu pozostać?” Tato, jak pamiętam odpowiedział, że jest trochę lepiej niż było 
na początku, mamy oddzielną izbę, lżejszą pracę, zarobki ledwo wystarczają na tę śmierdzącą zupę z dor-
sza i kawałek przydziałowego chleba. Tato zdecydowanie odmówił pozostania tam na Syberii. Wówczas 
on powiedział, że przeniesie Tatę na etat majstra i będzie pracował jako umysłowy pracownik, rodzina 
będzie otrzymywała znacznie większe przydziały chleba i w pierwszej kolejności otrzyma odzież letnią. 
Większe miały też być zarobki Taty. Zaoferował także na lato nowy, dwupokojowy drewniany budynek 
dla naszej rodziny, przy którym mielibyśmy możliwość trzymania kozy. Po wysłuchaniu tego Tato od-
powiedział zdecydowanie: NIE! Wówczas naczelnik zdenerwował się i doniosłym głosem oświadczył, 
że wobec tego nigdzie nie wyjedziemy i zostaniemy tu na zawsze bez żadnych awansów i przywilejów, 
a ojciec będzie zwykłym robotnikiem przy wyrębie lasu i spławianiu wiosną budulca. Nie oczekując na 
odpowiedź, wstał i wyszedł, nie powiedziawszy do widzenia. Nastąpiła grobowa cisza. Nasza trójka przez 
dłuższą chwilę nie odzywała się. Po chwili Tato powiedział, abyśmy się przebrali i poszli spać. Tak nieba-
wem uczyniliśmy, ale o spaniu nie było mowy. Gdzieś ok. godziny 9 wieczór przyszła wyczerpana Mama, 
po ponad czterdziestokilometrowej podróży, była bardzo przygnębiona. Po paru minutach powiedziała, 
że nie otrzymała dokumentów na wyjazd, mimo iż wszystkim innym wydawano je bez problemu. Tato 
przedstawił Mamie historię, jaka rozegrała się tutaj mniej więcej przed dwiema godzinami. Tato powie-
dział, że wniosek jest prosty, naczelnik bazy powiadomił naczelnika obwodowego NKWD w Szangałach 
o zatrzymaniu nas na stałe. Tato zdecydował, że jeszcze tej nocy musimy uciekać. Mama położyła się 
na chwilę, aby odpocząć, zjedliśmy po kawałku chleba, napiliśmy się ciepłej wody, spakowaliśmy swoje 
manatki i o północy z 5 na 6 grudnia 1941 r. uciekliśmy. Noc była jasna i bardzo mroźna. Na pewno było 
ponad 45 stopni mrozu. Podczas marszu ostre, zimne powietrze zatykało nam dech w płucach. Jak się 
zaczęło rozwidniać, zeszliśmy z drogi, usiedliśmy na zwalonym drzewie – był to pierwszy nasz wypoczy-
nek. Przeszliśmy może 15 km. Mama była bardzo zmęczona i nie mogła już dalej iść. Jej nogi z bólu były 
spuchnięte. Rozpaliliśmy ogień, zawiesiliśmy garnek ze śniegiem, a gdy zagotowała się woda, wyjęliśmy 
z naszych skromnych zapasów trochę razowych sucharów, które moczyliśmy we wrzątku. Był to pierwszy 
posiłek. Następnie ruszyliśmy dalej w drogę. Z każdym kilometrem droga stawała się dla Mamy coraz 
trudniejsza. Przystanki musieliśmy robić coraz częściej. Drugi posiłek, identyczny jak rano, zjedliśmy 
około 2 po południu. Po przejściu kolejnych 2 – 3 km zaczął zapadać zmierzch. W czarnych kolorach 
zaczęliśmy widzieć możliwość dojścia do miasteczka przed nocą. Przystanki następne robiliśmy już co 
kilkadziesiąt metrów. Mama opierała się na naszych ramionach i tak dowlekliśmy się do Szangał, gdzieś 
ok. 9 wieczorem. Mieliśmy w nogach ponad 40 km, a Mama prawie 85. Był to następny dramat całej na-
szej rodziny. Mama wiedziała, gdzie można zanocować, bo poprzednie dwie noce spędziła w tym miej-
scu. Był to parterowy, drewniany, dość duży dom. W jednej połowie mieszkali właściciele, a w drugiej  
(było to duże pomieszczenie ok. 40 m2), zatrzymywali się przybywający tam Polacy z dwóch lub trzech 
obozów pracy z powiatu Szangały. Tam właśnie spotkaliśmy rodzinę Heleny Michno z synami Marianem, 
Jankiem i Władkiem. Ludzie ci oczekiwali tu na dokumenty i pociąg. Na podłodze była słoma. Mama, nie 
czekając na posiłek, położyła się. Spotkaliśmy tutaj także innych znajomych. W tym pomieszczeniu, wraz 
z kilkudziesięcioma innymi ludźmi, mieszkaliśmy do 24 grudnia 1941 r. 
 W międzyczasie, niektórzy otrzymywali dokumenty i wyjeżdżali, w ich miejsce przychodzili inni. 
Mama szukała codziennie kontaktów, aby ktoś miał dojście do powiatowego naczelnika NKWD, abyśmy 
mogli otrzymać dokumenty. Mijały dni, siedzieliśmy ciągle, czekając na dokumenty. Trzeba było mieć 
pieniądze na życie i ewentualnie na dalszą podróż. Tato w tym celu sprzedał na bazarze swoje prawie nie 
noszone ocieplane palto z futrzanym kołnierzem. Jak dobrze pamiętam, otrzymał za nie 200 rubli – było 
ono na pewno warte więcej. Tacie pozostała tylko mocno zniszczona kurtka przy wyrębie lasu. Tak więc 
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żyliśmy, chodziliśmy codziennie do ogólnodostępnej stołówki (jedynej w mieście), tam kupowaliśmy 
zupę z solonych grzybów, do której dodawano kromkę chleba. Ponieważ samego chleba nie sprzedawano, 
kupowaliśmy po parę zup na osobę, aby w ten sposób zdobyć chleb także na śniadanie i kolację. W końcu 
Mama dowiedziała się, gdzie mieszka naczelnik i zaraz wybrała się do jego żony do domu. Po dłuższej 
rozmowie Mama zaproponowała, że sprezentuje jej swoje futro, jeżeli wpłynie ona na męża, by wydał 
nam dokumenty. Za dwa lub trzy dni po tej rozmowie Mama ponownie odwiedziła dom naczelnika. 
Dokumenty były gotowe! My otrzymaliśmy dokumenty, a żona naczelnika – futro. Był to pamiętny dzień 
24 grudnia 1941 r. Dokumenty były wystawione (nie pamiętam miejscowości) tam, gdzie były organizo-
wane polskie placówki wojskowe – do miejscowości tej nigdy nie było nam dane dotrzeć. Nasza babcia 
– tj. Mama Mamy – Franciszka Bieniarz (po drugim mężu), wraz z córką Heleną oraz moją ciotką Hanią 
Bar (siostra Mamy) i wraz z jej mężem Władkiem w dalszym ciągu pozostali w obozie Rżawki w baraku 
nr 1. 
 Będąc już w Polsce, dowiedzieliśmy się od pani Marii Szczepańskiej (która wróciła do Polski 
w 1946 r.), że wyjechali z obozu i przebywali w jednej z tych dwóch miejscowości, gdzie były polskie pla-
cówki wojskowe. Babcia i Dziadzio zmarli tam na tyfus. Hela – trzynastoletnia dziewczynka, wraz z inny-
mi dziećmi, została wywieziona do Iranu, a następnie trafiła do USA, gdzie wstąpiła do zakonu żeńskiego. 
Ciocia Hania, wraz ze swoim mężem Władkiem, wstąpili do armii polskiej tworzonej przez gen. Andersa. 
Brali udział w walkach m.in. pod Monte Cassino. Po wojnie zamieszkali w Szkocji, gdzie urodziło im się 
dwóch synów. Po kilku latach pobytu tam wyjechali do USA i zamieszkali w okolicy Chicago. Ze Szkocji 
pisali do nas, gdyż odnaleźli nas przez Czerwony Krzyż. Z USA dostaliśmy jeden, lub dwa listy i więcej 
nie mieliśmy żadnej wiadomości. Mój brat, na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, poszuki-
wał ich przez polską ambasadę w USA, która po pewnym czasie poinformowała, że być może zginęli oni 
podczas huraganu, który spustoszył okolice Chicago.
 W Szangałach nie było stacji kolejowej – musieliśmy iść do innej miejscowości oddalonej o kil-
kanaście kilometrów, do której docierał pociąg raz na kilka dni. Tak miało być właśnie tej nocy z 24 na 
25 grudnia. Zebrało się parę rodzin, za zapłatą wynajęliśmy parę sań i wyjechaliśmy w stronę stacji. Wa-
gony były ciężarowe, nieogrzewane. Do pierwszej większej stacji (nazwa nieczytelna) było ok. 80 km. 
Na stacji wskazano nam jeden ciężarowy wagon, na który mieliśmy wykupić bilety. Załadowaliśmy się do 
tego wagonu. Okazało się, że jednych drzwi nie dało się zasunąć. Była to druga wigilia Bożego Narodze-
nia na wygnaniu. Pociąg ruszył około północy. Jego obsługę stanowili więźniowie, którzy zatrzymywali 
pociąg co kilka lub kilkanaście kilometrów i żądali od nas wódki albo jedzenia, szantażując nas, że dalej 
pociąg nie pojedzie. Musieliśmy też sami dostarczonymi przez nich piłami i siekierami wyrąbywać po 
drodze drzewa, które używane były w parowozie jako opał pod kotłem. Tak podróżowaliśmy przez trzy 
doby – muszę dodać, że przy 40 stopniowym mrozie, w wagonach było bardzo zimno. Wszyscy bardzo 
pomarzli, skakali, ruszali się, ale to nic nie pomagało. Mnie początkowo bardzo zmarzły nogi – po dwóch 
dniach w ogóle ich nie czułem. Do celu dotarliśmy po trzech dobach. Poszliśmy się ogrzać na stację 
i napić gorącej wody. Zjedliśmy też po parę sucharów. Po rozgrzaniu zacząłem odczuwać straszne piecze-
nie palców u nóg. Zdjąłem trzewiki i zobaczyłem, że u obydwu nóg moje duże palce są czarne – było to 
silne odmrożenie. Tak spędziliśmy Święta Bożego Narodzenia. Były to jedne z najgorszych dni w moim 
życiu. Mama obok stacji znalazła tutejszą, uczciwą staruszkę, która zabrała nas do swojego bardzo małego 
domku o jednej izbie. Tam było ciepło. Nagotowała nam kartofli w łupinach, w samowarze przygotowała 
„kipiatok”. Zjedliśmy kartofle momentalnie i popiliśmy gorącą wodą. Był to nasz pierwszy dobry posiłek 
po trzech dniach i pierwsze kartofle po prawie dwóch latach.
 Następnego dnia wyjechaliśmy już pociągiem osobowym do Wołogdy – największego miasta 
w tym rejonie. Po wyjściu z wagonu napotkaliśmy liczną grupę Polaków, którzy zwrócili się do nas: 
chodźcie do nas do wagonu, bo nam tutejsza władza przydzieliła trzy wagony i mamy już jechać do 
polskich placówek wojskowych. Bez chwili wahania poszliśmy i wsiedliśmy do jednego z wagonów, 
w którym było jeszcze miejsce. Okazało się, że były to wagony ciężarowe, w których po obu stronach 
ulokowane były piętrowe prycze, a pośrodku stał okrągły żelazny piecyk z zapasem węgla. Przy jednych 
drzwiach wyrżnięto dziurę w podłodze i wykonano siedzenie z desek – coś na wzór muszli klozetowej. 
Takimi samymi wagonami wywieziono nas z Polski 10 lutego 1940 roku. Wolna była jedna prycza na 
dole, którą zajęliśmy. Oprócz nas byli w wagonie jeszcze: Michno Helena ze swoimi trzema synami 
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(Marianem, Władkiem i Jankiem), Moczulski Piotr z żoną Emilią i dziećmi: Gienkiem i Kazią; rodzina 
Paradowskich – Jan i jego żona (imienia nie pamiętam) i ich dwie córki: Gienia i Stefa oraz syn Edward; 
czteroosobowa rodzina Tołpów – pamiętam tylko imię starszego syna Tadka. Być może w tym wagonie 
była jeszcze jedna rodzina, ale tego już nie pamiętam. Ruszyliśmy w nocy w nieznajomym nam kierunku. 
W tych wagonach jechaliśmy dzień i noc, z długimi postojami na niektórych stacjach. Zorientowaliśmy 
się, jak przejeżdżaliśmy wielkie masywy górskie, że jesteśmy na Uralu. Wtedy wiedzieliśmy, że wiozą nas 
na wschodnią Syberię. Przejeżdżaliśmy przez takie miasta, jak: Swierdłowsk, Tiumen, Oms, Nowosy-
birsk, Tomsk, Krasnojarsk aż do Irkucka. 
 Na stacji kolejowej w Irkucku staliśmy parę dni, po czym ruszyliśmy w dalszą drogę. Jak się oka-
zało, jechaliśmy tą samą trasą z powrotem. Z Omska pojechaliśmy na Pietropawłowsk i Czelabińsk. Tu-
taj staliśmy parę godzin, tutaj także była najprawdopodobniej polska placówka wojskowa. W naszym 
wagonie została odprawiona przez kapelana wojskowego msza święta. Była to pierwsza msza święta od 
dwóch lat. Dla nas było to bardzo rozrzewniające. Przyszli także z pozostałych wagonów nasi rodacy. Nie 
wiem, dlaczego nie wysiedliśmy tam, lecz w nocy pojechaliśmy dalej. Bardzo dobrze pamiętam taki oto 
obrazek: jest noc, gdzieś przed północą, my młodzi chłopcy siedzimy na ławce wokół piecyka i pieczemy 
na piecyku cebulę. Pociąg stał wówczas przed stacją jakiegoś większego miasta. Było to miasto Ufa, sto-
lica autonomicznej Republiki Baszkirskiej położonej na Uralu. Nagle nastąpiło niesamowite uderzenie 
w nasz skład pociągu. Koła wagonów jakby dostały potężnego drgania, piecyk z piekącą się cebulą rozwa-
lił się, a w wagonie powstał pożar. Ludzi z pryczy pozrzucało do środka, na ten żarzący się węgiel. Jedne 
drzwi, które były używane, rozsunęły się. Mnie wyrzuciło na zewnątrz, gdzie upadłem w wielki śnieg. 
Jak się okazało, była to katastrofa kolejowa. Na nasz stojący pociąg, nie mający wjazdu na stację, wje-
chał z tyłu, z pełnym impetem, drugi pociąg towarowy. Widziałem, jak miażdżące się wagony z wielkim 
zgrzytem spadały z wysokiego nasypu w dół. Palące się wagony i straszliwy krzyk ludzi, którzy tam byli 
był przeraźliwym przeżyciem, którego nigdy nie zapomnę. Nasz wagon, który był mniej więcej pośrod-
ku składu pociągu, ocalał. Za wyjątkiem potłuczeń i oparzeń, nic poważniejszego nikomu się nie stało. 
Za nami były dwa kolejne wagony z polskimi rodzinami, a następnie parę platform z czołgami i kolej-
nych parę wagonów żołnierzy rosyjskich, udających się prawdopodobnie na front. Jeden z wagonów, 
w którym podróżowały polskie rodziny, został częściowo rozbity i znalazł się w dole nasypu. W nim zgi-
nęło parę osób, gdyż na wagon ten spadły jadące platformy z czołgami. Wiem, że dwie córki rodziny Soł-
tysów ocalały – 16 letnia Stefcia i jej 12 letnia siostra. Rodzice ich zginęli. Nie pamiętam, ile osób zginęło, 
a ile pozostało przy życiu. Żołnierze rosyjscy, jadący za nami, w większości zginęli. To była dramatyczna 
katastrofa, nie można było pomóc ludziom, którzy zostali przygnieceni ogromem żelastwa. Człowiek stał 
się zupełnie bezradny. 
 Po paru godzinach uporządkowano te wagony, które ocalały, dołączono do nich kolejne i skład ten 
ruszył z Ufy do Kujbyszewa, a następnie przez Penzę i Tambow przewieziono nas do miasteczka powiatowe-
go o nazwie Sosnowska, w województwie tambowskim. Dalej linii kolejowej nie było. Tu nam kazano opu-
ścić wagony i porozprowadzano nas na kwatery do rosyjskich rodzin, które mieszkały w domkach jednoro-
dzinnych, mających najwyżej dwie izby: pokój i kuchnię. Był to początek marca 1942 r. Ponad dwa miesiące 
spędziliśmy w tym samym wagonie, bez kąpieli, mydła, prania i zmiany bielizny. Już w czasie podróży zalęgły 
się wszy i świerzb. Nie było ratunku na tę plagę, która nas opanowała, żadnych środków dezynfekcyjnych. 
Czy jedliśmy podczas tej gigantycznej podróży? Przeważnie raz, a czasami najwyżej dwa razy na dzień.          
 Na dużych stacjach pociąg z reguły stał parę godzin. Braliśmy dwa wiadra z jednego wagonu 
i chodziliśmy na stację po zupę. Podczas wojny, ze względu na wędrówkę ludzi, były organizowane po-
siłki w postaci zupy, do której czasami dodawano kawałek chleba. Przeważnie były to zupy bezpłatne, 
czasami płaciło się 2 lub 3 ruble za wiadro zupy, jeśli do niej był chleb. Na mniejszych stacjach miejscowe 
kobiety wynosiły w koszach jakieś pierogi, chleb, placki, bliny, mleko, gotowane kartofle. To wszystko 
można było kupić za pieniądze, lub wymienić za towar.
 Na jednym z przystanków przydzielono nas do domu o jednej izbie, w którym nie było właścicie-
la, lecz przebywała w nim rodzina białoruska: matka z trojgiem dzieci – córką Niurą i dwoma młodszymi 
synami. Kobieta ta była żoną komunisty, wojskowego oficera. Sama też była wielką komunistką. W tej 
jednej izbie zamieszkało nas dwie rodziny – razem 8 osób. Ubikacji, nawet drewnianej, na zewnątrz nie 
było. Była jedynie rozwalona szopa, w której załatwiało się sprawy fizjologiczne i wybierało się wszy z bie-
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lizny, których było masę. Najpierw trzeba było zwalczyć świerzb, bo on nieprzeciętnie dokuczał, a szcze-
gólnie w pościeli, kiedy było ciepło. Mama poszła do miejscowego lekarza, który przepisał śmierdzącą 
maść. Wszyscy smarowaliśmy się nią na noc. W tym samym czasie ta białoruska rodzina po ułożeniu się 
do snu też zaczynała się drapać. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, czy może zarazili się świerzbem od 
nas. Po dwóch tygodniach była generalna gorąca kąpiel w jakiejś balii. Po niej przestało nam dokuczać 
swędzenie. Pozbyliśmy się wszawicy. Białorusini spali na swoich łóżkach metalowych, a my spaliśmy na 
słomie rozścielonej na podłodze. Było to bardzo uciążliwe w utrzymaniu czystości w pomieszczeniu. Na-
sza współlokatorka cierpiała na jakąś chorobę, która objawiała się tylko nocą, podczas snu. Już pierwszej 
nocy atak jej choroby postawił nas na równe nogi. Mocno przestraszeni nie wiedzieliśmy, co się dzieje. 
W niesamowity sposób rzucało ją po łóżku, charczała, z ust toczyła się silna piana. Jej dzieci natychmiast 
łapały ją za ręce i nogi oraz wkładały coś w usta. Powtarzało się to co noc, lub co drugą. Po dłuższym cza-
sie mieliśmy serdecznie wszystkiego dosyć – tych nocnych ataków, wspólnego zamieszkiwania w jednej 
izbie z zapalczywą, stalinowską komunistką. Jak na razie nie mieliśmy wyjścia. Nie było co jeść, nie było 
pieniędzy, aby można było jedzenie kupować. Mama szybko wpadła na pomysł wróżenia z kart. W ten 
sposób zarabiała na skromne życie. Po kilku dniach pobytu Mama zaczęła chodzić po domach i wróżyć, 
jeśli ktoś sobie tego życzył. W zamian otrzymywała przeważnie prowiant – kartofle, kiszone ogórki, ki-
szoną kapustę, chleb, czasami trochę mąki. 
 Gdy nadeszła wiosna, razem z bratem chodziliśmy po kołchozowych i sowchozowych polach 
kartoflanych i zbieraliśmy zmarznięte, cieknące kartofle, które jesienią pozostały na polu. Myliśmy je 
potem w wodzie, krajali na kawałki, suszyli, a następnie tłukło się je na mąkę i piekło placki. Miasteczko to 
miało 5 zasadniczych zakładów pracy: dwa kołchozy, dwa sowchozy i gorzelnię (spirtzawod). Pod wzglę-
dem obszaru miasto to było stosunkowo duże, bo prawie każdy za swoim domem miał dość dużą działkę 
przyzagrodową. Była też cerkiew koło stacji kolejowej, w której znajdowało się kino. My mieszkaliśmy na 
terenie, który należał do kołchozu „13 Oktiabra”. Przyszła wiosna. Tato i ja poszliśmy do pracy do koł-
chozu wyżej wymienionego. Tato pracował jako murarz, ja byłem pastuchem świń, a właściwie jako jego 
pomocnik. W życiu gorszej roboty nie miałem. Jako młody chłopiec, który ukończył 14 lat, nie miałem 
siły ganiać za tymi niesfornymi zwierzętami, które nie trzymały się stada, które liczyło około 150 sztuk. 
Po dwóch, a może trzech miesiącach, byłem zupełnie wykończony. Zwolniłem się z tego kołchozu i posze-
dłem do pracy do drugiego o nazwie „Robotnik”, którego siedziba znajdowała się na drugim końcu miasta.     
 Po trzech lub czterech miesiącach Mama znalazła inne mieszkanie. Parę domów bliżej rynku, 
ale po tej samej stronie ulicy, u Daszki – tak miała na imię właścicielka, nazwiska nie pamiętam. Domek 
był murowany, składał się z dwóch izb – pokoju i dużej izby. Mieszkało tam troje Rosjan: Dasza, jej syn 
Wasia i córka. My otrzymaliśmy pokój. Daszka trzymała krowę, czasami dostawaliśmy od niej litr mleka. 
W kołchozie „Robotnik” przydzielono mi posadę pomocnika murarza. W tym czasie murarz oblepiał 
gliną ściany zewnętrzne warsztatu naprawczego. Ja rozrabiałem glinę z wodą i przynosiłem murarzowi. 
Ciężka to była praca, bo rozrobić glinę ręcznie, to tak samo jak rozrobić beton ręcznie. Kołchoz dzielił 
się na 5 brygad – ja pracowałem w pierwszej, największej. Pewnego sierpniowego dnia, późnym popołu-
dniem, przyszedł do mnie brygadzista i powiedział, abym poszedł do stajni, zaprzągł parę koni do wozu 
i pojechał do magazynu głównego, gdzie mieścił się zarząd kołchozu. Miałem zawieźć i zdać 3 tony gro-
chu. Sam miałem załadować groch i dostarczyć go na miejsce. Ponieważ jednorazowo na wóz mogłem 
załadować tylko jedną tonę, trzykrotnie jeździłem do magazynu, ładowałem groch i wyładowywałem go 
na miejscu. Wieczorem dostałem pochwałę za dobrze wykonaną pracę. Do murarza już nie wróciłem. 
Zwoziłem z pola do magazynu młócone zboże. Pola były rozległe, najdalsza odległość wynosiła 12 km. 
Trzeba było obrócić dwa razy dziennie. Pracę rozpoczynałem o godzinie szóstej, a kończyłem między 
dziesiątą, a jedenastą w nocy – dzień w dzień, dopóki nie spadł śnieg. Zimową porą woziło się saniami 
z pola słomę dla krów, koni i świń na podściółkę. Dla gorzelni woziliśmy torf, którego kopalnia znajdo-
wała się w lesie, około 15 km od Sosnowki. 
 Pewnego razu, gdy przyjechaliśmy po torf, kierownik torfowiska poprosił nas trzech, abyśmy 
zawieźli siano zebrane latem do jego domu na wsi. Załadowaliśmy na 3 sanie siano i zawieźliśmy pod 
wskazany adres oraz zrzuciliśmy do szopy. Jego matka, starsza już osoba, chciała dać synowi coś do je-
dzenia, bo on do domu przychodził co parę dni. Chyba mnie najlepiej patrzyło z oczu, więc poprosiła, 
abym dostarczył 3 pakuneczki dla jej syna. Ledwie zdążyliśmy wyjechać z zagrody, od razu dwaj towa-
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rzyszący mi Rosjanie kazali pokazać, co dostałem. Nie zgodziłem się, lecz oni wyrwali mi pakunki siłą. 
Były w nich kartofle, parę placków (coś w rodzaju podpłomyków) i garnek kwaśnego mleka. Rosjanie 
zarządzili, że zjemy sami prowiant – mleko wypiliśmy, placki zjedli, a ziemniaki miałem zabrać do domu. 
Sumienie dręczyło mnie, że zjedliśmy to i zostawiliśmy kogoś głodnego bez jedzenia. Nikt temu kierow-
nikowi jednak nie przyznał się. Gdy za kilka dni przyjechaliśmy ponownie, nie wspomniał o tym fakcie, 
ale rozmawiał z nami już tylko służbowo. Drugi taki obrazek przypomina mi się, jak pewnego zimowego 
dnia pojechaliśmy po siano dla potrzeb kołchozu. Mama dała mi kromeczkę suchego chleba, abym zjadł 
w południe. W tym celu zanurzyłem się w siano i zacząłem jeść. Momentalnie moi towarzysze zauważy-
li, że coś mam do jedzenia i zmusili mnie, abym się z nimi podzielił. Podczas pobytu na zesłaniu moim 
wielkim marzeniem było tylko jedno: wrócić do Polski i najeść się do syta chleba i napić mleka.
 Później Tato rzucił pracę w kołchozie „13 Oktriabrja”, bo nie mógł zarobić nawet na swoje wy-
żywienie. Pracowaliśmy do końca pobytu w Sosnowce prywatnie – co prawda dorywczo. Ojciec stawiał 
i przebudowywał piece grzewcze i piekarskie. Tu zarobek był znacznie lepszy. Mama zarobkowo nie pra-
cowała. Od czasu do czasu wróżyła z kart. Ludwik, mój brat –w tym czasie jeszcze nie pracował. 
 Z chwilą nastania wiosny 1943 roku ja i jeszcze dwóch rosyjskich rówieśników z tej brygady 
wyjechaliśmy około 8 km w pole, do wykonywania orek wiosennych pod zasiew zboża jarego. Najpierw 
musieliśmy się zagospodarować w szczerym polu, by można było żyć tam dzień i noc przez parę tygodni. 
Wykonaliśmy wykop, nad którym zrobiliśmy krokwie z drewna – okrąglaków, przyniesionych z rosnące-
go obok lasu. Przywiązaliśmy powrósłami ze słomy żerdzie i okryli słomą, pozostawiając wejście jak do 
budy psa. Wewnątrz zasłaliśmy dość grubo słomą. Tu nocowaliśmy i chronili od deszczu. Pracowaliśmy 
codziennie – żadnych dni wolnych i świątecznych nie było. Wyżywienie nasze składało się z kaszy jęcz-
miennej maszczonej olejem i kilograma chleba. Kaszę gotował nam stary koniuch, który, aby mieć zupę 
– wlewał więcej wody. Czasami były kartofle, ale tylko wtedy, gdy któraś z matek podała przez koniucha, 
który dwa razy w tygodniu dojeżdżał do zarządu kołchozu po prowiant dla nas i koni. 
 W dniu 1 maja po południu zrobiono nam święto. Brygadzista przyjechał w południe, przywiózł 
kawałek mięsa, które koniuch nam ugotował. Oprócz tego przywiózł butelkę wódki oraz dodatkowy 
przydział chleba – nie wliczony do zarobku. Zjedliśmy po kawałeczku mięsa z chlebem, w pięciu wypili 
butelkę wódki i mieliśmy wolne popołudnie. Straszna to była frajda.
 Do mycia służyła nam tylko zimna woda z beczki, którą codziennie koniuch przywoził do 
pojenia koni i dla nas. Mydła i ręcznika do wycierania się nie mieliśmy. Spaliśmy w tej ziemiance 
w brudnych ubraniach roboczych i przykrywaliśmy się kufajką. Ta orka z zasiewami trwała nieustannie 
do momentu koszenia, tj. do około 10 czerwca. Pamiętam raz, jak przyszła Mama w pole, gdy oraliśmy. 
Siedziała przed ziemianką i czekała na mnie. W pierwszej chwili nie poznała mnie, byliśmy wszyscy 
mocno opaleni od wiosennego słońca i wiatru, a oprócz tego brudni. Mama na mój widok rozpłakała się. 
Przywiozła trochę chleba i bańkę mleka. Mieliśmy łącznie z koniuchem dobry posiłek. 
 Nastąpiło zakończenie orki i siewów wiosennych. Konie miały zasłużony wypoczynek, nam na-
tomiast zaczynała się kolejna ciężka praca. Kosiliśmy trawę na olbrzymich połaciach żyznych łąk. Także 
dzieci bez żadnego wypoczynku pracowały przy koszeniu. Wyżywienie było takie samo jak przy orce. 
Spanie pod krzakiem na wolnym powietrzu, podczas deszczu w stogach siana lub trawy. Ludzi było tutaj 
znacznie więcej – bo aż z pięciu brygad. Ja jako jedyny Polak. Chociaż jeszcze w tym kołchozie pracowa-
ła Gienia Paradowska i Jan Michno. Gienia była pomocą traktorzysty, a Janek jako „polewoj” – polowy 
pilnujący zasiewów zboża i płodów rolnych. Potem nastąpiły żniwa – koszono różnego rodzaju zboża: 
proso, żyto, owies, soczewicę, pszenicę – najgorsza i najtwardsza do koszenia. Kosząc pszenicę przez cały 
dzień, czuliśmy, że ręce odmawiają nam posłuszeństwa. Należało wykonać codzienną normę – pracę na-
szą nadzorował brygadzista, który mierzył i obliczał urobek. Spaliśmy pod mendlami zboża – najgorzej 
było jak padał deszcz, szczególnie w nocy, gdy podczas ulewy przemakaliśmy do przysłowiowej suchej 
nitki, a ubranie wysychało na naszych ciałach.
 Wyżywienie było takie samo jak przy poprzednich robotach, chociaż czasami, raz na dwa tygo-
dnie, było troszeczkę mięsa w zupie mięsnej. Była to zupa bez żadnych jarzyn, tylko osolona. Jedzenie tej 
zupy wyglądało następująco: wlewana była do miedniczki z nieocynkowanej blachy, wszyscy zasiadali 
na ziemi po turecku wokół tej miski i jedli drewnianymi łyżkami. Mięsa nie wolno było brać. Najpierw 
skrawek mięsa brał najstarszy z siedzących, lub najstarszy rangą polową mężczyzna, wówczas dawał znak, 
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uderzając łyżką w brzeg tej miedzianki i wtedy błyskawicznie dawało się nura łyżką, aby złowić skwarek 
mięsa. Nie wolno było wziąć dwóch skwarków. Ten starszy osobnik bacznie obserwował. Jeśli jeszcze coś 
pozostało, zaczynała się druga kolejka, a czasami nawet trzecia i czwarta. 
 Koszenie zboża trwało do początku września, następnie następowało mechaniczne młócenie, 
przy którym pracowali starcy, kobiety i dziewczęta. Młodzi chłopcy zatrudnieni byli przy zwożeniu zboża 
furmankami zaprzęgniętymi w parę lub pojedyncze konie. Zboże zwoziło się do magazynów państwowych 
lub kołchozowych. Miałem parę bardzo ładnych i dobrych klaczy. Jedna była kara z biała plamą na czole 
o imieniu Buria, a druga kasztanka – Gończa. Gończa miała bardzo ognisty temperament. Gdy zjeżdżało 
się z góry, nie potrafiła trzymać furmanki na specjalnych pasach, które widocznie ją łaskotały.
 Pewnego razu, zjeżdżając z góry, trzymałem Gończą za uzdę, a tu naraz pękł łańcuch od hamulca. 
Nie pomogło moje wymachiwanie batem, a nawet i bicie po łbach – konie puściły się w pęd. Chciałem 
błyskawicznie wskoczyć na furmankę, dostałem łańcuchem po plecach, a siła ta ściągnęła mnie pod tylne 
koła wozu załadowanego pszenicą. Poderwałem się jednak bardzo szybko. Zauważyłem, że z lewego buta 
pozostał mi tylko zapiętek. Przodu buta nie było, bo koło go przecięło. Poderwałem się szybko i ruszyłem 
za końmi. Na dole był dziurawy, drewniany most bez poręczy i bałem się, że konie się przestraszą owych 
dziur i mogą wraz z furmanką wpaść do rzeki. Wtedy byłby ze mną koniec – z więzienia szybko bym 
nie wyszedł. Obawiałem się szczególnie o Gończą, która była bardzo płochliwa. Na szczęście wszystko 
skończyło się dobrze – konie przeskoczyły przez most i zatrzymały się pod górą. Dobiegłem do nich 
i wsiadłem na wóz. Do magazynów kołchozowych było jeszcze około 6 km. Z każdą następną chwilą 
zacząłem odczuwać coraz większy ból lewej nogi i kręgosłupa. Po przyjeździe do magazynu nie mogłem 
o własnych siłach zejść z furmanki. Magazynier wezwał pomoc, dwóch robotników zdjęło mnie z wozu 
i bryczką przewodniczącego kołchozu zawieziono mnie do szpitala. Na szczęście nie było żadnych zła-
mań, była tylko pęknięta kość lewej nogi w podbiciu, bardzo potłuczony kręgosłup, potłuczone lewe 
ramię i sina szrama przez plecy od łańcucha. Po paru dniach pobytu w szpitalu przywieźli mnie do domu.
 Chodziłem o kuli przez kilkanaście dni, Mama poszła do kołchozu prosić, aby dali mi coś w ra-
mach odszkodowania. Dostała dwa pudy (32 kg) pszenicy i jeden litr miodu. 
 We wrześniu, na koniec roku obrachunkowego, okazało się, że to, co zarobiłem (zboże, chleb, 
miód, kasza), to właściwie przejadłem i byłem dłużny kołchozowi 24 kg zboża. Innego ekwiwalentu 
w postaci odzieży lub pieniędzy nie otrzymywaliśmy. W tej sytuacji zwolniłem się z kołchozu i poszedłem 
pracować do spirtzawodu (gorzelni), który był położony w obrębie kołchozu „13 Oktiabria”, a więc mia-
łem bliżej do pracy. Była to jesień 1943 roku.
 Nieco wcześniej - w okresie lata - do gorzelni poszedł pracować mój brat jako niespełna 13 letni 
chłopiec. Przydzielono mu parę wołów i woził torf ze wspomnianego wcześniej torfowiska (jeździł ok 30 
km dziennie). Pewnego razu, w okresie zimowym, gdy wracał z torfem, jeden z wołów zasłabł i padł na 
drogę. Brat był sam, zbliżała się noc – na leśnej drodze prowadzącej do torfowiska nie było nikogo. Nie 
chciał opuścić zwierząt, bo za nie sądownie odpowiadał. Już późnym wieczorem wilki poczuły zwierzynę, 
więc przybliżały się na niebezpieczną odległość. Wcześniej brat rozpalił ognisko, aby się ogrzać, gdyż 
bardzo zmarzł. Ogień powstrzymywał wilki, lecz co bardziej odważne osobniki zaczęły podchodzić bliżej. 
W tej sytuacji brat wdrapał się na drzewo i zaczął krzyczeć, wzywając pomocy. W tym czasie rodzice 
bardzo się niecierpliwili, że tak długo nie wracał – powinien być w domu już co najmniej od 3 godzin. 
Mama poszła więc do dyrektora gorzelni (znała go dobrze, a szczególnie jego żonę). Ten zorganizował 
poszukiwania, wysyłając sanie oraz parę ludzi. Odnaleźli mojego brata Ludwika, siedzącego na drzewie, 
zmarzniętego i wystraszonego do tego stopnia, że nie mógł o własnych siłach zejść na dół. Woła, który 
jeszcze żył, załadowano na sanie i powoli udali się w drogę powrotną do gorzelni. Ludwika szybko 
przewieziono do domu – po tak silnym wychłodzeniu dostał zapalenia płuc i chorował przez kolejnych 
parę tygodni. Za bohaterski czyn, jak to nazwał dyrektor gorzelni, Ludwik dostał w nagrodę 2 l spirytusu 
i trochę pieniędzy.
                    Gdy przyszedłem pierwszego dnia do pracy w gorzelni, dyrektor zabrał mnie do swego domu 
służbowego, abym wykopał pod specjalnym zadaszeniem jamę na piwnicę. Szybko uwinąłem się 
z powierzoną mi pracą. Żona dyrektora gorzelni poczęstowała mnie śniadaniem, zupą gotowaną na 
mięsie oraz chlebem. Na obiad dostałem duszone kartofle z tłuszczem i kawałek boczku. Takiego obiadu 
nie jadłem od paru lat. Kilka godzin po zjedzeniu tak obfitego posiłku zaczął mnie boleć brzuch – mój 
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żołądek odwykł od takiego jedzenia. Na drugi dzień z tego powodu nie mogłem pójść do pracy. Za 
wykopanie piwniczki u dyrektora gorzelni otrzymałem kwit do magazynu na pewną ilość spirytusu – 
ok. ½ litra. Kiedy wróciłem do pracy, przydzielono mi karego konia, którym woziłem torf i spirytus 
w dwustulitrowych stalowych beczkach. Spirytus na stacji kolejowej był przepompowywany do cystern. 
Codziennie rano o 5.30 jadłem śniadanie, a o 6 zaczynałem już pracę. Pomieszczenie, w którym jada-
liśmy, urągało wszelkim podstawowym warunkom higienicznym. Był to istny śmierdzący chlew. Obok 
znajdowało się drugie pomieszczenie, w którym przygotowywano posiłki zarówno dla nas, jak i dla świń 
przebywających w chlewie za ścianą. Smród świńskiego nawozu rozchodził się po wszystkich pomiesz-
czeniach. W tym smrodzie, mimo wielkiego głodu, nie dało się jeść. Zarobki jednak były zdecydowanie 
lepsze, a praca lżejsza i krótsza. Płacono nam pieniędzmi i spirytusem, a dodatkowo otrzymywaliśmy 
wspomniane śniadanie. Pamiętam, że otrzymywałem 2 l spirytusu miesięcznie, a ile rubli nie pamiętam. 
Za dodatkową pracę otrzymywałem zapłatę w spirytusie, który zawsze można było sprzedać (chętnych 
nie brakowało), a za pieniądze można było kupić na rynku żyto, pszenicę, mąkę, kartofle, mleko, a cza-
sami nawet mięso. W międzyczasie zmieniliśmy mieszkanie. Wyprowadziliśmy się od Daszki do domku 
pewnej kobiety, która odstąpiła go nam w całości. Był to drewniany, dwuizbowy dom na tej samej ulicy, 
gdzie mieszkaliśmy poprzednio. Bliżej miałem stamtąd do pracy. Ściągnęliśmy do siebie panią Emilię 
Moczulską z synem i córką, która zamieszkiwała na wsi, parę kilometrów od Sosnowki. Pani Moczulska 
została sama bez męża, gdyż w kwietniu 1943 r. pana Piotra Moczulskiego, a także innych zabrali do 
wojska Wandy Wasilewskiej organizowanego przez płk. Z. Berlinga. Moczulscy zamieszkali w kuchni, 
a my w pokoju.
 Nadszedł rok 1944, Polacy mieszkający w Sosnowce w liczbie kilku rodzin zaczęli się organizować, 
by otrzymać dokumenty i możliwość wyjazdu w kierunku Polski. W tym czasie Sowieci już parli na 
Zachód. Powołano komitet, który miał załatwiać dokumenty uprawniające do wyjazdu. W skład tego 
komitetu weszli: moja Mama, Kot, Jan Paradowski i Tołpa. Jak pamiętam ludzie ci wyjeżdżali dwa lub 
trzy razy do Tambowa – miasta wojewódzkiego. Pod koniec marca lub na początku kwietnia przyszły do-
kumenty z województwa do powiatowych władz NKWD. Otrzymały je wszystkie rodziny – my, Kot, Pa-
radowski, Moczulska, Michno, Federuk, Sołtys (dwie siostry). Być może jeszcze był ktoś jeszcze, ale tego 
nie pamiętam. Wszystkim nam wydano dokumenty, które wystawiono do stacji Nowozybków, obłast 
Orłow. W dokumentach był dopisek na rodinu. Pociąg osobowo – towarowy do Sosnowki przychodził 
raz na dobę, około godziny 9 –tej, a odchodził między 11-tą a 12-tą. Mieliśmy wyznaczony dzień odjaz-
du, gdzieś około połowy kwietnia. Nie mogliśmy się doczekać tego dnia. Gdy nadszedł, już we wczesnych 
godzinach rannych byliśmy na stacji. Jeszcze kasa była zamknięta. Gdy ją otworzono, kupiliśmy bilety do 
Nowozybkowa i czekaliśmy cierpliwie na pociąg. Około 11-tej podstawiono wagony, do których szyb-
ko załadowaliśmy się. Nie zdążyliśmy dobrze się ulokować, gdy nagle do wagonu wkroczyło czterech 
uzbrojonych enkawudzistów oraz piąty oficer tejże instytucji. Wyczytał on cztery nazwiska: Duszka, Kot, 
Paradowski i Tołpa – wszyscy mieli opuścić wagon. Gdy to usłyszeliśmy, wszyscy zamarliśmy bez ruchu. 
Nastąpiła śmiertelna cisza. Oficer powtórzył to jeszcze raz i żołnierze zaczęli wyrzucać nas siłą z wagonu. 
Gdy tylko znaleźliśmy się na ziemi, oficer dał natychmiast rozkaz odjazdu i pociąg odjechał. Pozostało 
nas około 17 – 18 osób. Zabrano nam wszystkim dokumenty na wyjazd. Rodzice zaczęli pytać, co się sta-
ło, lecz dowiedzieli się jedynie, że taki był rozkaz. Mieliśmy wrócić na swoje kwatery. Jednak nie mieliśmy 
gdzie wracać, gdyż gospodarze już przejęli zajmowane przez nas uprzednio pomieszczenia. Enkawudzi-
ści odjechali, a my pozostaliśmy w wielkiej rozpaczy, nie mając dokąd wracać. 
 Cały dzień spędziliśmy w dworcowej poczekalni bez jedzenia. Wieczorem ktoś przyniósł garnek 
gorącej wody. Zjedliśmy po kawałku chleba i popili ciepłą wodą. Porozkładaliśmy swoje rzeczy na beto-
nowej posadzce i poukładali rzędem. Na to przyszedł naczelnik stacji i chciał nas wyrzucić na zewnątrz, 
mówiąc, że to nie jest hotel. Nie daliśmy się jednak usunąć, więc wezwana została milicja, która wyrzuciła 
nas z poczekalni. Kazano nam wracać tam, skąd przyszliśmy. Gdy powiedzieliśmy, że nie mamy swoich 
domów, milicjanci odjechali, a my wróciliśmy do budynku stacji i położyliśmy się spać. Około 11-tej 
w nocy pan Tołpa wstał i wyszedł – nikt nie wiedział, gdzie i po co. Wrócił około pierwszej w nocy, ska-
cząc do góry jak małe dziecko. Zapytał nas, co mu damy jak nam odda dokumenty? Wszyscy patrzyli na 
niego jak na wariata, nikt jego radości nie podzielał. Po chwili włożył rękę do kieszeni kurtki i wyciągnął 
wcześniej zabrane nam dokumenty. Nastąpił szał radości – nikt do rana nie zmrużył oka, czekając na 
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przyjazd pociągu. Jak się okazało później, pan Tołpa poszedł prosto do naczelnika NKWD (widocznie 
wiedział, gdzie mieszka). Jego dom stał na wysokiej podmurówce. Udało mu się wdrapać tak, by zapukać 
do kuchennego okna. Powiedział żonie naczelnika, która podeszła do niego, że jest Polakiem i chce roz-
mawiać z jej mężem. Tołpa padł na kolana przed żoną naczelnika i zaczął prosić, by wpłynęła na męża, 
by oddał dokumenty, gdyż bardzo tęsknimy za krajem i chcemy do niego wrócić. Po dłuższej rozmowie 
naczelnik zdecydował się oddać nasze dokumenty. Pan Tołpa z wdzięczności padł znowu na kolana, po 
czym szybko uradowany przybiegł do nas. Sytuację tę pan Tołpa opowiedział nam później (Tołpa był 
mężczyzną około 55 letnim).
 Nazajutrz w godzinach popołudniowych odjechaliśmy pociągiem. Pod wieczór, gdy dojeżdżaliśmy 
do jakiejś węzłowej stacji (nazwy nie pamiętam), czekali na nas ludzie, z którymi mieliśmy wyruszyć 
poprzedniego dnia. Wielkie było nasze zdziwienie, gdy zobaczyliśmy ich przy torach. Pociąg jechał 
bardzo powoli, dzięki czemu ludzie ci mogli wsiąść do niego. Uciecha była niesamowita – witali nas tak 
gorąco, jakby nas nie widzieli od dawna. W nocy odjechaliśmy innym pociągiem w kierunku Orłowa, 
do stacji docelowej Nowozybkow. Miasto to było bardzo zniszczone działaniami wojennymi. Front był 
niedaleko – świetnie słyszeliśmy wystrzały z dział i armat. Wszyscy zamieszkaliśmy na przedmieściu 
w opuszczonym i trochę uszkodzonym domku. Nie było w nim szyb w oknach i brakowało niektórych 
drzwi. Mieszkaliśmy tam około dwóch tygodni, pożywienie gotowaliśmy na podwórzu, bo piec piekarski 
był zniszczony. 
 Front przesuwał się na zachód w dość szybkim tempie. Postanowiliśmy poruszać się wraz z nim, 
byle bliżej do Polski. Z Nowozybkowa wyruszyliśmy chyba bez ważnych dokumentów. Wiem, że stara-
liśmy się o nie, ale czy je otrzymaliśmy, nie pamiętam. Nie mieliśmy pieniędzy na pociąg, więc postano-
wiliśmy ruszyć piechotą. Był to już koniec kwietnia 1944 r. Obraliśmy drogę na Czernigów, Kijów, idąc 
codziennie ok 30 – 40 km. Nocowaliśmy przeważnie po wsiach. Co 4 lub 5 dni robiliśmy dzienny postój, 
aby nogi mogły wypocząć. W tych dniach wypoczynku staraliśmy się zarobić na życie. Rozchodziliśmy 
się po wsi, pytając, czy możemy coś zrobić koło domu. U starszych, samotnych ludzi znajdowaliśmy ro-
botę – a że była to wiosna, głównie kopaliśmy działki przyzagrodowe, naprawiali płoty, cieknące dachy, 
rozsypujące się kominy. Za pracę otrzymywaliśmy przeważnie chleb, mąkę, kaszę, czasami kawałek słoni-
ny, mleko lub nawet pieniądze. Ludzie mieszkający na Ukrainie mieli sporo zboża w domach, bo Niemcy 
znosili kołchozy i zwracali ludziom ziemię. 
 Idąc piechotą setki kilometrów przez Ukrainę, bardzo często widywaliśmy spalone całe wsie. Żad-
nego życia tam nie było, ani jednego całego domu. Sterczały tylko kominy po budynkach mieszkalnych. 
Był to bardzo straszny i przykry obraz. Czasami mówiono nam, że Niemcy spędzali ludzi do paru domów, 
oblewali je benzyną i puszczali z dymem wraz z całą wsią. Idąc wciąż piechotą, dotarliśmy do Kijowa 
i tu mieliśmy poważny problem z przekroczeniem mostu na Dnieprze. Nie mając ważnych dokumentów, 
baliśmy się posterunków stojących na moście. Przeżegnaliśmy się i ruszyliśmy do przodu. Straż popro-
siła o dokumenty. Patrzyli, czytali i powiedzieli nam, że nasze dokumenty były tylko do Nowozybkowa. 
My powiedzieliśmy, że tam jest napis na rodinu, a my jesteśmy Polakami i wracamy do kraju. Strażnicy 
wciąż wpatrywali się w nasze dokumenty, a potem w nas – brudnych, obdartych, wynędzniałych ludzi 
i pozwolili nam iść. Gdy przeszliśmy przez most, był wieczór 15 maja 1944 roku. Nie poszliśmy na noc do 
miasta, gdyż był obowiązek meldowania się, więc postanowiliśmy zanocować w zaroślach. Nie wiedzieli-
śmy, że w tych krzakach były ukryte działa przeciwlotnicze. Nocą nastąpił nalot samolotów niemieckich 
na miasto i właśnie z tych zarośli, kilkadziesiąt metrów od nas, odezwały się działa przeciwlotnicze. Nie 
spaliśmy całą noc. Jak się okazało w dzień, miasto nie zostało zbombardowane – ucierpiały jedynie ko-
szary wojskowe. Na rynku – targu kupiliśmy coś do jedzenia. 
 Po śniadaniu wyruszyliśmy w kierunku Żytomierza. Idąc w dalszym ciągu pieszo, dotarliśmy do 
Żytomierza. Miasto było bardzo zniszczone. Były ostatnie dni maja. Postanowiliśmy pozostać w jednym 
z rozbitych budynków, by odpocząć, wykąpać się w łaźni miejskiej, wyprać bieliznę. Spotkaliśmy sporo 
Polaków tu urodzonych i mieszkających. Część z nich rozmawiała słabą polszczyzną. Otrzymaliśmy tro-
chę mydła i sody do prania oraz jedzenie. 
 Po paru dniach odpoczynku, z przypadkowo napotkanymi sowieckimi żołnierzami, dogadaliśmy 
się, że zabierzemy się wraz z nimi samochodem ciężarowym do Równego. Za podróż mieliśmy zapłacić 
wódką. Kupienie 1 litra alkoholu nie nastręczało trudności, ponieważ niemal w co drugim domu pędzo-
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no bimber. Trzech żołnierzy od razu przy samochodzie wypiło pół litra, po czym kazali nam wsiąść do 
auta. Troszkę baliśmy się wsiadać na pakę, ale nie mieliśmy innego wyjścia. Byliśmy już bardzo zmęcze-
ni tą podróżą trwającą około miesiąca. Do Równego dotarliśmy szczęśliwie tego samego dnia, a był to 
czwartek Bożego Ciała. Trwała procesja. Z ciężarowego samochodu wysiedliśmy na jednej z ulic miasta 
(było nas około 30 osób). Każdy miał na plecach woreczek lub trzymał w ręku swój dobytek. Staliśmy 
na chodniku pod płotem, zastanawiając się, gdzie się mamy udać, aby znaleźć jakieś pomieszczenie na 
nocleg. Wśród przechodzących ulicą, pewna pani w wieku około 50 lat spojrzała na nas – strasznych 
nieszczęśników i zapytała, cośmy za jedni i skąd przybywamy. Odpowiedzieliśmy, kim jesteśmy i jaką 
przebyliśmy drogę. Kobieta ta bez zastanowienia zaprosiła nas wszystkich do siebie do domu. Był to par-
terowy drewniany dom na wysokiej podmurówce z czterema pokojami. Odstąpiła nam dwa pokoje do 
spania. Tej nocy jednak nie spaliśmy wcale. Przed spaniem otrzymaliśmy zupę kartoflaną, którą dla nas 
specjalnie ugotowała nasza gospodyni. Zupa omaszczona była słoniną z przysmażoną cebulką. Do tego 
otrzymaliśmy chleba do woli. Bardzo nam smakowało. Olbrzymi kocioł, około 30 litrów zupy, zjedliśmy 
w przeciągu kilku minut. Po posiłku odpoczywaliśmy w ogrodzie, w towarzystwie tej bardzo sympatycz-
nej i uczynnej pani, która była bardzo zainteresowana naszym losem. Z wielkim współczuciem wsłuchi-
wała się w nasze opowieści. Pod wieczór powiedziała nam, że chyba źle się stało, że właśnie dziś trafiliśmy 
do Równego, bo od kilku dni nocami przylatują niemieckie samoloty i robią zwiad, co mogło sugerować 
zbliżające się bombardowanie (w Równem było dużo koszar wojskowych). Około 10 wieczorem położy-
liśmy się na podłodze do snu – niektórzy z nas natychmiast usnęli, inni nie mogli. Nagle nadleciała duża 
ilość samolotów bombowych, miasto zostało oświetlone jak w dzień – zaczęło się bezlitosne bombardo-
wanie, które trwało do wschodu słońca. Obok stała trzypiętrowa kamienica, do której piwnic przenieśli-
śmy się wszyscy. Było tam już pełno ludzi. Przez tych parę godzin przeszliśmy istne piekło. Bomby padały 
dosłownie obok nas (może 30 – 40 m), z kamienicy wyleciały wszystkie szyby, a elewacja budynku została 
posiekana odłamkami. Dookoła powstawały kolejne pożary. Przestraszeni tym bombardowaniem, zapy-
taliśmy naszej dobrodziejki, gdzie możemy pójść, niedaleko od miasta, by zatrzymać się na parę tygodni 
– może znaleźć pracę i trochę się odżywić. 
 Znajdujący się w pobliżu front nie pozwalał nam na dalszą wędrówkę na zachód. Wiedzieliśmy 
także o tym, że polskie Kresy do rzeki Bug nie będą już należały do Polski. Ta kobieta wskazała nam jed-
no miejsce, które miało być bezpieczne od grasujących dookoła band ukraińskich – był to majątek rolny 
z cukrownią i gorzelnią, położony około 3 km od miasta – nie pamiętam, niestety, nazwy tej miejsco-
wości. Udaliśmy się tam wszyscy. Idąc ulicami tego miasta, trudno było przez nie przejść. Wielkie doły 
po bombach, rozwalone kamienice tarasowały ulice. Były też mniejsze doły, przy których stały tabliczki 
z napisami: „uwaga niewypały”. Przedzierając się przez zrujnowane miasto, dotarliśmy pod wskazany 
adres tego majątku. Strzegli go partyzanci gruzińscy, bo prawdopodobnie oni go zdobyli. W majątku 
tym zarządzał rządca o nazwisku Gaj. Zgłosiliśmy się do niego, aby dał nam pracę i pomieszczenie do 
zamieszkania. Przydzielił nam jedną izbę o powierzchni 30 m2 w starym, drewnianym czworaku, kry-
tym słomą, opuszczonym przez fornala, który przeniósł się do nowego domku. Podobno połowa stałych 
fornali zamieszkiwało już w nowych, jedno lub dwurodzinnych budynkach (dwupokojowych z kuchnią, 
spiżarką i podpiwniczeniem). Wraz z budynkami mieszkalnymi otrzymali także budynki gospodarcze.
 W tym jednym pomieszczeniu zamieszkało nas cztery rodziny: pani Moczulska z synem Gien-
kiem i córką Kazią, pan Michno, Helena z synami Jankiem i Władkiem, pan Federuk ze swoją córką i ma-
łym wnukiem oraz nasza czteroosobowa rodzina. Później zamieszkała z nami jeszcze jedna pani w wieku 
około 35 lat, ale nie wiem, skąd ona się wzięła. Prawdopodobnie dołączyła z wojska, bo była w polskim 
kobiecym mundurze. Wszyscy spaliśmy na słomie na podłodze. Ja z Tatą zaczęliśmy pracować w polu. 
Tato miał trudności, bo rolnikiem nigdy nie był, na roli nigdy nie pracował – toteż przy każdej pracy się 
męczył. Ja – zahartowany w pracach kołchozowych w Rosji i o 40 lat młodszy - nie miałem żadnych pro-
blemów przy takich pracach, jak: koszenie konną żniwiarką, składanie zboża w stogi, grabienie skoszonej 
koniczyny, mechanicznym omłocie zboża. Ludwik pasał krowy rządcy – pana Gaja. Było ich chyba cztery 
sztuki. 
 Po paru tygodniach wspólnego zamieszkiwania w tym czworaku pan Gaj zabrał naszą rodzinę do 
dworku zwanego rządcówką i odstąpił nam jeden pokój z oddzielnym wejściem z drugiej strony od ogro-
du (wraz z dużą werandą). Tam nam już było dobrze. Spaliśmy w normalnych łóżkach, tak jak w domu, 
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zarabialiśmy stosunkowo dobrze, zaczęliśmy też lepiej się odżywiać. Pod dostatkiem mieliśmy chleba, 
kartofli, częściowo nawet mięsa i chyba ze dwa litry mleka dziennie, które brat otrzymywał jako zapłatę 
za wypasanie krów rządcy. 
 Był to okres nasilenia prac polowych. Ludzi do pracy było mało, pozostali przeważnie starsi, więc 
z konieczności pracowaliśmy od 5.30 do zachodu słońca. Z tego okresu przypominam sobie mój dru-
gi dramat życiowy. Przejeżdżałem wozem drabiniastym parokonnym przez wąwóz. Otaczały go skarpy 
o wysokości około 3.5 metra. Na górze wąwozu po mojej prawej stronie stał mocno podpity ruski żoł-
nierz, o azjatyckiej urodzie. Na jego piersi wisiał automat z okrągłym bębenkiem. Obok niego stała tutej-
sza, ukraińska czarnowłosa kobieta lekkiego prowadzenia się o imieniu Marusia. Na dole w wąwozie stał 
polski żołnierz, który rozmawiał z tym Uzbekiem. Omijając polskiego żołnierza, musiałem skierować ko-
nie i wóz na prawą stronę skarpy. Ów żołnierz zauważył w ostatniej chwili wystające z wozu widły, złapał 
je rękami i odrzucił na bok. Ten ruch zauważył ruski żołnierz. Zsunął się z góry do wąwozu, zdjął automat 
z piersi, odbezpieczył, przyłożył mi do czoła i powiedział: ja tebie ubiju kak soboku, ty banderowiec chotieł 
ubit polskogo sołdata. Niewiele myśląc, złapałem obiema rękami za lufę automatu i podniosłem do góry. 
On szarpnął automat, pociągając jednocześnie za spust, wystrzelał całą serię naboi i tak szamotaliśmy się 
przez chwilę. Widząc to, Marusia także zsunęła się ze skarpy i rzuciła się na szyję temu żołnierzowi, za-
częła go całować i prosić, aby nie robił mi krzywdy, bo nie jestem żadnym banderowcem, a pracownikiem 
pobliskiego majątku ziemskiego. Żołnierz po chwili dał spokój. Dzięki niej pozostałem przy życiu. Polski 
żołnierz stojący parę kroków od nas w ogóle nie reagował.
 Zbliżał się początek września, nasi rodzice zastanawiali się, dokąd mamy się udać. Do Sokala 
w tej sytuacji nie było po co – po pierwsze nie będzie już należał do Polski, po drugie nasz dom był zajęty 
i obawialiśmy się napadów band ukraińskich. Pan Federuk, który był Ukraińcem (miał żonę Polkę, która 
zmarła w obozie), skierował się ze swoją córką i wnukiem do swojej miejscowości położonej w powiecie 
sokalskim. Pani Emilia Moczulska z synem Gienkiem i córką Kazią skierowała się do Sokala, do braci 
swego męża. Pan Piotr Moczulski był Ukraińcem ożenionym z Polką. Pozostali, tzn. nasza rodzina, pani 
Helena Michno ze swoimi synami Jankiem i Władkiem, pan Jan Paradowski wraz z żoną, córką Gienią 
i synem Edwardem (już bez córki Stefanii, ponieważ w Sosnowce w 1943 r. powołano ją do wojska pol-
skiego), pan Tołpa wraz z żoną, synem Tadkiem i drugim młodszym, którego imienia nie pamiętam, 
postanowiliśmy pojechać do Polski w jej nowych granicach. 
 We wrześniu 1944 roku wsiedliśmy do pociągu w Równem i już istniejącą granicę na Bugu 
przekroczyliśmy po uprzedniej odprawie celnej ze sprawdzeniem dokumentów przez żołnierzy 
radzieckich. Przyjechaliśmy do Chełma. Z Chełma pan Michno wraz z synami pojechał do Horodła do 
swojej rodziny, gdyż rodem stamtąd pochodziła owa rodzina. My pojechaliśmy przez Lublin, Rozwadów 
do Przeworska. Pan Paradowski Jan ze swoją rodziną udali się do wsi Żurawiczki i tam zamieszkali, gdyż 
stamtąd pochodziła pani Paradowska. My z rodziną państwa Tołpów pojechaliśmy do Jarosławia. Pań-
stwo Tołpowie pojechali następnie do Radymna, a stamtąd dalej do niedaleko położonej wioski (nazwy 
nie pamiętam) i tam zamieszkali na stałe. 
 Nasza rodzina z Jarosławia udała się do wsi Szczytna leżącej około 3 – 4 km od Jarosławia. We wsi 
tej moja Mama miała wujka Sławińskiego i ciocię, u których przez parę miesięcy zatrzymaliśmy się. Wio-
sną 1945 roku moi rodzice złożyli dokumenty potwierdzające nasz pobyt w Rosji. Dostaliśmy domek po 
Ukraińcach w Jarosławiu przy ulicy Dolnoleżajskiej 46 (potem 44). Ja poszedłem do szkoły – początkowo 
ukończyłem 4 klasy gimnazjalne w ciągu dwóch lat, a później trzyletnie liceum w Państwowej Szkole Bu-
downictwa w Jarosławiu. Od 1 sierpnia 1950 roku rozpocząłem pracę na podstawie otrzymanego nakazu 
pracy w Komunalnym Przedsiębiorstwie Remontowo – Budowlanym w Lublinie, ul. Bernardyńska 7. 
Rodzice moi pozostali do swojej śmierci w Jarosławiu, w domku na ulicy Dolnoleżajskiej 44.
 
PS.
 W obozie Rżawki oprócz wspomnianej rodziny Kazimierza Pióry z Kolonii Walawka, przebywała 
sześcioosobowa rodzina Stanisława Pióry, także z tej Kolonii. Zamieszkiwali w baraku nr 3 lub 4. Obie 
rodziny wróciły do Jarosławia pod koniec 1944 roku lub na początku 1945. Pióro Stanisław i żoną Teresą 
i córkami Kazimierą, Janiną, Władysławą, Józią, i synem urodzonym w obozie (imienia nie pamiętam), 
zamieszkali na stałe w Jarosławiu obok Rynku. Natomiast Pióro Kazimierz wraz z żoną Rozalią, synami 
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Zygmuntem, Adamem (który zmarł), Marianem oraz córkami Krystyną i najmłodszą, której imienia nie 
pamiętam, zamieszkali w miejscowości Widna koło Jarosławia.
 Na początku roku 1946 przyjechała do Jarosławia pani Maria Szczepańska ze swoim synem Zbi-
gniewem, którzy zamieszkali w Stawkach koło Jarosławia, a od kilkunastu lat mieszkają w Jarosławiu na 
ulicy Kościuszki. 
Pan Tadeusz Szczepański, jak i Marian Michno, zginęli na wojnie. 
Pan Piotr Moczulski po zakończonej wojnie, jako żołnierz zdemobilizowany, otrzymał dom poniemiecki 
w Nowej Rudzie, pow. Wałbrzych, dokąd ściągnął swoją rodzinę. Eugeniusz Moczulski – syn – mieszka 
od kilkudziesięciu lat we Wrocławiu, tam mieszkają także Jan i Władysław Michno. Rodzina Michnów 
nie była w obozie Rżawki, ale w innym powiecie – Szangały, w którym to mieście spotkaliśmy się w grud-
niu 1941 r. Córka Moczulskich – Kazimiera od momentu wyjścia za mąż mieszka w Warszawie do dnia 
dzisiejszego.

 Rękopis wspomnień został udostępniony przez rodzinę pana Bolesława Karola Duszki, za co składa-
my serdeczne podziękowania.

 Biogram rodziny Duszków znajduje się w pierwszej części „Jarosławskiej Księgi Kresowian.
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