
Od Redakcji.
Drogie babcie i dziadkowie, ciocie i wuj-

kowie, kuzynki i kuzyni, siostry i bracia (ale 
zabrzmiało!!!) Trzymacie w ręku, choć w 
dobie internetu, wi-fi i smartfona, chyba le-
piej powiedzieć macie przed oczami pierw-
szy numer naszej gazetki rodzinnej. Jest to 
nasz nowy pomysł na wymianę wiadomości 
i informacji o historii i dniu dzisiejszym na-
szych rodzin. Projekt ten zainicjowało parę 
osób z naszej facebookowej grupy. Będzie 
się dalej rozwijał wyłącznie poprzez Wasz 
udział. Dlatego zapraszam wszystkich, któ-
rzy chcieliby się podzielić swoimi rodzinny-
mi historiami, życiorysami swoich bliskich, 
swoimi pasjami i zainteresowaniami lub 
ciekawymi wydarzeniami z dnia codzienne-
go do pisania w naszej gazetce. Zapraszam 
też wszystkich fotoreporterów do przesy-
łania zdjęć z wydarzeń rodzinnych. Tylko 
dzięki Waszemu zaangażowaniu się w reda-
gowanie naszej gazetki damy jej szanse na 
zaistnienie i rozwój. Mam nadzieję, że nasza 
gazetka stanie się ulubioną lekturą dla nas 
wszystkich.

Jacek Kulasa
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Genealogia moja pasja
Moje zainteresowanie genealogią zaczęło się chyba po narodzeniu syna. 

Żona kupiła książeczkę pt. „Album naszego dziecka”. I tam uzupełniając 
puste pola trzeba było wpisać imiona i nazwiska dziadków i pradziadków.

To były lata 80-te XX w. Pierw-
sze informację pochodziły od naj-
starszych członków rodziny. Deka-
dę później z zapisków w zeszytach 
i z fiszek „przesiadłem” się na kom-
puter. To zdecydowanie przyśpie-
szyło pracę i pozwoliło na lepsze 
zarządzanie danymi. A tak na po-
ważnie to wtedy, gdy w sieci poja-
wiły się skany ksiąg metrykalnych. 
Wtedy mój proces poszukiwań 
nabrał dużego tempa i większego 
rozmachu. Wtedy również poja-
wiła się też potrzeba uzupełniania 
danych znajdujących się w archi-
wach państwowych. Nie pozostało 
mi nic innego jak rozpocząć wizyty 
w parafialnych kancelariach.

I tak powoli ale systematycznie 
moje drzewo genealogiczne pięk-
nie się rozrastało. Kolejnym ka-
mieniem milowym były najpierw 
darmowe a potem komercyjne 
programy umożliwiające publi-
kowanie drzewa genealogicznego 
w internecie. Wtedy to poprzez 
portale społecznościowe nawiąza-
łem kontakty z bliższymi i dalszy-
mi krewnymi, których normalnie 
pewnie nigdy bym nie poznał. I 
w ten oto sposób zaczęliśmy roz-
budowywać nasze drzewo także o 
rodziny skoligacone. Teraz przed 
nami zrodził się kolejny pomysł – 
rodzinna gazetka. Trzymacie w rę-
kach jej pierwszy numer. Czy będą 
kolejne? Decyzja należy do Was.

Jacek Kulasa
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Wrocław - miasto moich
czterech pokoleń.

Historia Czesława
Machowskiego - cz.1

Czy potrzebna mi
jest genealogia? 

W TYM WYDANIU



2

Korzenie i skrzydła nr 1 styczeń/luty 2020

Wrocław - miasto moich czterech pokoleń
Tu się urodziłam i wyrosłam tu, tu mi moja mama śpiewała do snu.  Podobnie jak ja moim dzieciom, wnukom i prawnuczce. 

Jednak moje rodzinne korzenie są na drugim końcu Pol-
ski w województwie podkarpackim. Moi rodzice urodzili 
się w Błażowej. Przyjechali do Wrocławia zaraz po wojnie 
w 1946 roku. Bieda i niedostatek zmusił ich do wyjazdu w 
poszukiwaniu lepszych warunków życia. Przez wiele lat nie 
wierzyli, że pozostaną tu na dłużej. Zawsze „siedzieli na wa-
lizkach”. Wyjazd z Błażowej jako młodego małżeństwa, był 
dla nich wtedy wielką niewiadomą przygodą. Mieli jednak 
marzenia, które powoli zaczęły się spełniać i tak pozosta-
li aż do śmierci. W zburzonym Wrocławiu, znaleźli sobie 
mieszkanie i pracę. Zdobyli wykształcenie i zawód. Począt-
kowo nie było im łatwo, ale warunki bytowe były wielokrot-
nie lepsze niż w rodzinnym domu. Oboje byli półsierotami. 
Jak mogli starali się jeszcze pomagać swoim matkom. Nie 
zawsze podejmowali słuszne decyzje, chociażby to z wybo-
rem opustoszałego mieszkania. Osiedlili się w południowej 
części Wrocławia - na Krzykach. Mimo strasznych zniszczeń 
tej dzielnicy, były tam wille jednorodzinne, pięknie zagospo-
darowane i wyposażone. Oni wybrali mieszkanie w dużym 
dwudziestorodzinnym bloku, gdzie osiedlili się inni Polacy. 
Wśród tych rodzin było kilka z Błażowej. Wzajemnie się 
ściągali i pomagali zagospodarowywać. Nie siedzieli z pusty-

mi rękami. Włączyli się, podobnie jak inni osiedleńcy z całej 
Polski, do odgruzowywania tego miasta. Przykładem mogą 
być umieszczone poniżej fotografie zniszczeń wojennych, a 
dla porównania stan dzisiejszy tego miasta. W odpowiedzi 
na moje pytanie, dlaczego nie wybrali większego mieszka-
nia, odpowiadali, że ze względu na bezpieczeństwo woleli 
być wśród swoich. Myślę jednak, że oni nie mieli tak dużych 
wymagań i do końca nie wierzyli, że zostaną tu na zawsze. 
Wrocław został zaludniony dopiero przez repatriantów ze 
wschodu około 1958 roku. Wspomniane wille zamieszkali 
profesorowie, lekarze i inni wykształceni ludzie. 

Rodzice jak tylko mogli odwiedzali rodzinne strony. Za-
bierali nas ze sobą na kilkudniowy urlop w czasie wakacji. 
Krajobraz Podkarpacia nas zauroczył. Wtedy mieliśmy oka-
zję poznać dalszą rodzinę. Ja osobiście zaczęłam przyjeżdżać 
prawie rokrocznie do Błażowej, Kąkolówki czy Dynowa do-
piero po wyjściu za mąż. Mąż był także zauroczony tym za-

kątkiem ziemi. Za każdym razem odkrywaliśmy coś nowego 
na Rzeszowszczyźnie. Rodzinne wakacje zaczynaliśmy nad 
Morzem Bałtyckim, przejeżdżaliśmy całą Polskę, aby doje-
chać na Podkarpacie i wracaliśmy do Wrocławia. Te podróże 
sprawiły, że ziemia moich przodków stała mi się bardzo bli-
ska. Miałam już wtedy dwie małe Ojczyzny - Wrocław i Rze-
szów. W dobie internetu można dotrzeć do wielu zakątków 
ziemi i zdobyć wiele informacji. 

W ten sposób zaczęłam poszukiwania informacji na temat 
moich przodków. Przypadkowo natknęłam się na informacje 
genealogiczne opracowane przez Jacka Kulasę. Jako nauczy-
cielka nawiązałam z kolegą „po fachu” kontakt. Udzielił mi 
wielu cennych wskazówek i informacji, jednocześnie włą-
czając moją rodzinę do drzewa genealogicznego „Korzenie 
i skrzydła”, którego jest administratorem. Dzięki temu za-
raził mnie pasją poszukiwań genealogicznych i sprawił, że 
poznałam swoich przodków. Jednocześnie odkryliśmy, że 
mamy  wspólnych krewnych. Przy okazji tych poszukiwań 
poznałam wiele cudownych ludzi związanych z tą okolicą i 
nawiązałam przyjacielskie kontakty. Zachęcam wszystkich 



Historia Czesława Machowskiego - cz.1
Inwazji na Polskę w 1939 r. dokonały Niemcy, Związek Radziecki i niewielki słowacki kontyngent. Niemiecka inwazja rozpo-
częła się 1 września tydzień po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow. Inwazja ZSRR na Polskę Wschodnią rozpoczęła się 17 
września zgodnie z tajnym protokołem zawartym w Pakcie. Kampania zakończyła się 6 października, kiedy Niemcy i Związek 
Radziecki podzieliły i zaanektowały całą Polskę.

Obie główne siły okupacyjne były wrogo nastawione do 
istnienia suwerennej Polski, jej kultury i narodu polskiego. 
Około 6 milionów ludzi (ponad 20% populacji) zginęło w 
latach 1939–1945 w wyniku okupacji, a ogromna liczba z rąk 
Sowietów, którzy zdaniem wielu osób byli jeszcze bardziej 
barbarzyńscy niż naziści. Rosja nie podpisała żadnej mię-
dzynarodowej konwencji w sprawie zasad wojny, a pojma-
nym polskim kombatantom odmówiono statusu jeńców wo-
jennych i wielu zmarło. Jednym z największych okrucieństw 
popełnionych przez Sowietów stała się masakra katyńska. 
Była to seria egzekucji przeprowadzonych przez tajne służby 
radzieckie w rosyjskim lesie katyńskim, w których według 
szacunków zginęło 22000 Polaków (8000 oficerów wojsko-
wych, 6000 policjantów i cywilów). Rząd nazistowski ogłosił 

odkrycie grobów w 1943 r., Ale przez lata rząd rosyjski za-
przeczał jakiemukolwiek zaangażowaniu, obwiniając Niem-
ców.

Od lutego 1940 r. do pierwszej połowy 1941 r. Sowieci de-
portowali ponad 1,2 mln ludzi z Polski, najwięcej w czterech 
masowych deportacjach. Szacuje się, że zmarło 0,76 mln de-
portowanych, w tym duża liczba dzieci, które stanowiły oko-
ło jednej trzeciej deportowanej populacji.

Po klęsce Polski w 1939 r. Polski rząd na uchodźstwie 
zorganizował we Francji siły bojowe składające się z około 
80000 mężczyzn. Ich jednostki podlegały armii francuskiej. 
W czerwcu 1941 r. pod kryptonimem Operacja Barbarossa 
Niemcy najechały Rosję. Stalin zaczął wówczas szukać po-
mocy od narodów przeciwnych Niemcom i podpisano umo-
wę między Związkiem Radzieckim a polskim rządem na 
uchodźstwie, aby udzielać sobie nawzajem pomocy i wszel-
kiego rodzaju wsparcia w wojnie z Niemcami. Na mocy tej 
umowy rząd radziecki udzielił amnestii wszystkim polskim 
obywatelom zatrzymanym na terytorium ZSRR jako jeńcy 
wojenni lub z innych powodów. Szacuje się, że do polskiej 
armii rekrutowano następnie 83000 mężczyzn, co stanowi 
bardzo cenny wkład w alianckie wysiłki wojenne, szczegól-
nie w kosztownej bitwie na włoskiej ziemi o Monte Cassino 
w 1944 r.

Czesław Machowski urodził się w 1926 roku w Trościań-
cu. Rodzina mieszkała tam do 1937 r. Następnie przeprowa-
dzili się do Strusowa, gdzie mieszkała również siostra (Wik-
toria) i brat (Florian). Przeprowadzili się do Strusowa dla 
lepszego życia.

W 1940 r. Rodzina Machowskich mieszkała w Strusowie 
w małej wiosce na terenie ówczesnej Polski Wschodniej, ale 
obecnie jest częścią Ukrainy. Głowa rodziny Aleksander był 
stolarzem (produkował beczki i okna) i prowadził własną 
farmę. Było to gospodarstwo mieszane z kilkoma końmi i 
krowami, a uprawiane rośliny obejmowały buraki, kukury-
dzę cukrową i kukurydzę. Aleksander ożenił się z Anielą i w 
rodzinie było sześcioro dzieci, 3 chłopców i 3 dziewczynki, 
w wieku od 2 do 13 lat. Czesiu był najstarszym dzieckiem 
(ur. 1926), a także mieszkająca w domu jego babka ze strony 
matki.

Po wybuchu wojny Aleksander kontynuował życie cywil-
ne, ale polska armia dała mu broń i około 500 sztuk amuni-
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do przeżycia tej pięknej przygody, poznania swoich korzeni 
oraz zdobywania informacji na temat ich życia, aby móc to 
przekazać późniejszym pokoleniom i ocalić od zapomnienia.

Halina Walczak



cji. Schował broń do obory, a amunicję trzymano w kominie. 
Rosjanie odwiedzili i zapytali, czy w domu jest jakaś broń, 
a Aleksander zaprzeczył. Poszukiwania Rosjan niczego nie 
dały.

O 5 popołudniu. 10 lutego Rosjanie znów pukali. Dwaj 
uzbrojeni żołnierze byli przy drzwiach i ogłosili, że rodzina 
ma 30 minut na zebranie jedzenia i ubrań, których będą po-
trzebować na długą podróż. To był szok i zupełne zaskocze-
nie. W rodzinie Machowskich brakowało Aleksandra, który 
wyjechał do pracy. Kiedy Rosjanie wrócili, zdezorientowane 
dzieci Machowskiego były świadome niebezpieczeństwa tej 

sytuacji z powodu postawy ich matki. Rosjanie zgromadzi-
li wszystkich w domu, oprócz ludzi w sąsiednich domach, i 
zabrali ich do oddalonej o około 2 km hali w Ząbkach, gdzie 
znajdował się dworzec kolejowy. Trzymano ich w holu do 
północy, kiedy zapędzono ich do wagonów kolejowych do 
czasu wyjazdu w nieznane miejsce. Wyjazd był opóźniony 
do następnego ranka, ponieważ w rodzinach, które zostały 
zebrane, brakowało wielu osób.

Kristina Schulz

Czy potrzebna mi jest genealogia?
Genealogia – ród – wiedza o rodzinie potrzebna jest każdemu człowiekowi, tylko nie każdy ma świadomość jej znaczenia. Da-
jący pozytywną odpowiedź wiedzą jak ważną spełnia rolę. Natomiast dający negatywną odpowiedź, nie wiedzą ile tracą. Pragnę 
poniżej zająć się tak jednymi jak i drugimi, opierając się na własnym doświadczeniu i przykładach. Oczywiste jest, że historia w 
szerokim pojęciu rozumiana, składa się z historii rodzin, bo to one ją tworzą. 

Rodzinę porównać można do łańcucha ogniw, w którym 
każdy członek jest ogniwem. Do owego łańcucha podczepiać 
można ogniwa innych gałęzi. Powstaje wówczas drzewo ge-
nealogiczne, w którym każde zerwane ogniwo powoduje ze-
rwanie więzi z poprzednimi. 

Bogactwem wiedzy o przodkach jest właśnie genealogia, 
którą zdobywamy w poszukiwaniach. Do wspaniałości na-
leży jeśli nasi przodkowie zapisali ową wiedzę i nam prze-
kazali. Jednak rzadkością jest, aby nas to spotkało i stąd po-
trzebne są poszukiwania, aby zerwane ogniwa w łańcuchu 
genealogicznym połączyć. Mogę z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, że poznawszy przodków niesamowicie wzbo-
gacamy nie tylko siebie, ale także wszystkich będących w 
ogniwach gałęzi genealogicznych. Nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, jakie bogactwo informacji przynosi genealogia. To 
co ja dowiedziałem się z genealogii o mojej rodzinie budzi 
zdziwienie. Nie ważne jest czy przodkowie byli prostymi 
ludźmi, czy wielkimi, ale oni byli i żyli. Natomiast ja będący 
rodzinnym ogniwem korzystam z ich dziedzictwa. Odszuku-
jąc przodków wyrażam im wdzięczność że żyję i jestem kim 
jestem, bo to im zawdzięczam geny i zdrowie. Dopóki będą 
w pamięci potomnych będą nadal żyli, bo żyjemy tak długo 
dopóki istniejemy w pamięci. 

Czy spełnienie tak ważnego obowiązku w ludzkim życiu 
jest potrzebne? Dla mnie nie tylko potrzebne, ale konieczne. 
Mam satysfakcję, że jestem kim jestem i nie stałem się ze-
rwanym ogniwem w łańcuchu wiedzy o przodkach. Wprost 
trudno sobie wyobrazić jak bardzo jest mi to potrzebne. Na-
wet nie ważne co potomni po mnie zrobią z przekazaną im 
wiedzą. Do ideałów zaliczam rodziny, które z pokolenia na 
pokolenie piastują tradycje rodzinne, podtrzymując tok ro-
dzinnych zdarzeń z genealogią włącznie. 

W dzisiejszym świecie poszukiwania genealogiczne są 
bardzo ułatwione. Na forach internetowych znaleźć może-
my mnóstwo z indeksowanych ksiąg parafialnych krajowych 
i zagranicznych. Od mormonów uzyskać możemy z mikro-
filmów dane genealogiczne z całego świata. Tych informacji 

przybywa i jest coraz więcej. Nie musimy jeździć po urzę-
dach i parafiach w poszukiwaniu danych. Najlepiej jednak 

Mój dziadek Franciszek Józef Lenartowicz z babcią Marianną i trój-
ką synów. W środku Stanisław ur 1897 - mój Ojciec, siedzą Henryk 
ur 1899 i Piotr ur 1900. Zdjęcie wykonane w Mielcu przez znanego 

fotografa Jadernego .
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korzystać z własnych zasobów, jeżeli je oczywiście mamy. 
Sposobem do uzyskiwania pomocy w poszukiwaniach ge-
nealogicznych jest jednoczenie się w towarzystwach zajmu-
jących się genealogią, gdzie członkowie wzajemnie sobie 
pomagają. Do tworzenia drzew genealogicznych, możemy 
korzystać z wielu internetowych programów, możemy też 
korzystać z własnych pomysłów. 

Dzięki poszukiwaniom odnaleźć możemy nie tylko daw-
no temu zmarłych członków rodu, ale także żyjących w kraju 
i za granicą. Podam własny przykład. Siostra mojego Ojca, 
wiele lat przed I Wojną Światową, spod zaboru austriackie-
go wyemigrowała za pracą do USA, gdzie wyszła za mąż za 
takiego jak ona emigranta polskiego. Z jej wielodzietnego 
małżeństwa powstało i rozrosło się sporo pokoleń, z których 
wielu członków też już nie żyje. Ich potomkowie nie znają 
języka polskiego, ale dzięki Internetowi, oni nie tylko wiedzą 
o mnie i rodzinie w Polsce, ale także czytają korzystając z 
translatora to co publikuję w Internecie. Dzieje się tak po-
mimo zaniku kontaktów osobistych. Myślę, że wielu z nich 
dzięki temu wie, że jego korzenie tkwią w Polsce, co umacnia 
ich więź z ojczyzną swoich przodków. A co ja z tego mam? 
Dodatkową satysfakcją. 

Fakt, że genealogia umacnia więzi rodzinne jest bezdy-
skusyjna. Kolejnym przykładem są zjazdy rodzinne. Jest to 
trudne zadanie, bo wymaga od organizatorów sporo po-
święceń. Jednak korzyści z kontaktów osobistych z innymi 
żyjącymi nawet w odległych krajach członkami rodzin są 
ogromne. Często zabierane na zjazdy dzieci do starości pa-
miętają zabawy z przed lat z innymi dziećmi rodzin. Dorośli 

wymieniając kontakty umacniają własne więzi wznawiając 
utracone dawniej kontakty. 

Ubodzy są twierdzący negatywnie o potrzebie genealogii 
i odcinający swe ogniwa od rodzin. Od młodych słyszę, mam 
jeszcze czas, nie będę się tym zajmował. We własnej rodzi-
nie mam sporo wyrażających powyższy pogląd. Radzę, niech 
jak najszybciej dokonają własnych przemyśleń. Czas szybko 
mija i nawet młody człowiek spoglądający za siebie odnaj-
dzie, że uciekło mu życie i nie da się go powtórzyć. Nawet się 
nie oglądniemy, a przyjdzie wnuk i zapyta nas o przodków. 
Czy lepiej stać bezradnie przed wnukiem, czy wyprzedzać 
pytania? Odpowiedź nasuwa się sama. 

Zdaję sobie sprawę, że wiele nie udało mi się osiągnąć. 
Jednak pragnę wyrazić wdzięczność Opatrzności za to, co 
pozwoliła mi zrobić. Wykonałem wolę Opatrzności i prze-
kazałem na karty opowieści wszystko co pamiętałem. Żyłem 
jak umiałem i jak mi pozwolono, bo moje życie spełniło się 
w trudnych czasach. Moi przodkowie także nie mieli łatwego 
życia, co odnaleźć można w moich opowieściach. Zachęcam 
do pisania własnych wspomnień, a że także one wzbogacają, 
odpowiadam twierdząco.

Jeśli kogokolwiek przekonają moje powyższe słowa i roz-
pocznie przygodę z genealogią, to pozostanę z jeszcze jedną 
dodatkową satysfakcją. 

Teofil Lenartowicz
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Moje związki z Błażową
Zastanawiam się ile z nas jest w jakiś sposób związanych z Błażową. I nie chodzi mi tu o urodzenie w tym zakątku Podkarpacia, 
ale o jakiekolwiek korzonki tutaj sięgające. To właśnie dzięki tym korzonkom jestem teraz z Wami a to za przyczyną Halinki 
Walczak, dziękuję (mam nadzieję, że się nie obrazisz za użycie personaliów), która zareagowała na moją „odezwę” czyli prośbę 
o kontakt w sprawie moich przodków. I co się okazało? Odnalazłyśmy wspólnych aż trzech przodków, przynajmniej na razie, bo 
dalej szukamy. A dom nr 75 w Błażowej stał się tym łącznikiem. Zresztą na swojej genealogicznej drodze spotykam same przy-
jazne i pomocne duszyczki kolejna z nich to Ania Kocój-Twardowska (sorki Aniu), która poprowadziła mnie za rączkę przez 
proces związany z badaniem DNA. Również jest moją „kuzynką”,  związaną z Błażowszczyzną. Kto następny?

Ja osobiście jestem w Błażowej (i okolicy) zakorzeniona 
a dokładniej połowa mojej osoby. To tutaj urodził się mój 
tato i tutaj urodzili się i mieszkali moi dziadkowe ich dziad-
kowie itd. aż co najmniej do okolic XVII w, bo tylko dotąd 
udało mi się zgłębić temat, na razie. Spędziłam tutaj mnó-
stwo wspaniałych chwil jako dziecko i nastolatka i często 
wracam wspomnieniami do tych młodych wspaniałych lat. 
Tak, że Błażowa jest mi bardzo bliska zarówno pod wzglę-
dem pochodzenia jaki i emocjonalnie. To tutaj i w okolicz-
nych wioskach szukam swoich przodków. A okazuje się, że 
jest ich całkiem sporo. Muszę przyznać, że mam szczęście bo 
to właśnie w Błażowej jest USC gdzie kierowane są z upo-
rem maniaka moje kroki. Droga nie zawsze jest taka jakiej 
bym oczekiwała, ale konsekwencja, upór i cierpliwość powo-
li przynosi efekty.  I już nie mogę się doczekać kiedy znów 
zacznę natarcie.  Ale nie tylko tam skupiają się moje wysiłki.

Ostatnio moje oczy zwróciły się na błażowski cmentarz. 

I on stał się miejscem moich penetracji. Tematem przewod-
nim było odnalezienie grobu moich pradziadków i tak się 
zaczęło. Grób znalazłam i tak się w tym zapędziłam, że zna-
lazłam dużo więcej a największym, niespodziewanym od-
kryciem jest grób mojej 2xprababci zmarłej w 1920 r. Idąc za 
ciosem sfotografowałam prawie całą starą część cmentarza. 
Niestety, spóźniłam się co najmniej o kilka, kilkanaście lat. 
Ta część jest zapomniana, opuszczona, zarośnięta i co naj-
gorsze na bieżąco likwidowana. Ale trudno, tego nie da się 
odwrócić ale mam nadzieję, że przynajmniej to co jeszcze 
pozostało zachowa się i być może znajdą się tacy którzy od-
najdą swoich bliższych lub dalszych krewnych.

Właśnie aby tak się stało podjęłam współpracę z lokal-
nym pismem Kurier Błażowski i na jego stronie internetowej 
umieszczane są sukcesywnie zdjęcia z lekkim opisem - www.
biblioteka.blazowa.net. Przesyłam też część zidentyfikowa-
nych zdjęć do Jacka, naszego administratora, który zamiesz-
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cza je w naszym drzewie. Fajnie by było abyście tam zaglą-
dali, bo pewnie nie wszystko udało i uda mi się wyłapać. A 
jak trzeba kogoś odszukać to proszę dać znać, postaram się 
sprostać wyzwaniu. W tym roku plan jest taki; skończyć ob-
fotografowywać Błażową i zająć się Kąkolówką (wieś obok) z 

której pochodzi moja 2xpra babcia.
To tak myślę na początek tyle, a potem zobaczymy.

Anna Renata Krawiec 

Każda pora życia ma swoje rytmy
Każda pora życia ma swoje rytmy. Również ta, gdy osiągamy dojrzałość. Zwalniamy wówczas nieco, a codzienne przypadki, 

które do tej pory ograniczały nasze życiowe widoki do spraw i obowiązków istotnych tu i teraz, stają się z dnia na dzień mniej 
ważne. Zaczynamy patrzeć inaczej: z większego dystansu, pod nieco innym kątem, z uwagą nastawioną na odmienne szczegóły 
i porządki. 

Dotyczy to zwłaszcza przeszłości. Coraz boleśniej odczu-
wamy wokół siebie brak. Brak najbliższych, którzy porozjeż-
dżali się po świecie lub po prostu poumierali. Zaczynamy 
zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy tu na chwilę a nasze 
miary sukcesu, powodzenia, kariery mają swe surowe i oczy-
wiste granice. 

Nie tylko o to zresztą chodzi. I nie o rodzaj sentymentali-
zmu związany z żalem, że wszystko przemija. Rzecz jest bar-
dziej dotkliwa. Dotyczy pamięci oraz pytań o źródła trwa-
łości tego wszystkiego, co uważamy za istotne dla naszego 
życia. 

Zaczynamy wówczas intensywnie szukać. Niektórzy z 
nas stają się wysokiej klasy specjalistami w dziedzinie archi-
waliów, koligacji, historii przodków. Rodzinne genealogie, 
godziny i dnie spędzone w archiwach, uzupełnianie braku-
jących ogniw, węzłów czasu o imiona, twarze, daty jest nie-
zwykle ważne. To ono czyni nas podmiotem w grze z nie-
ustannie płynącym czasem. 

To – Szanowni Państwo – będziemy na łamach naszego 
pisma robić. Wytaczać argumenty przeciwko nicości – tuż na 
jej skraju, na jej terytorium – ze świadomością, że warto od-
najdować w pomroce tego, co przeszło, iskry dawnego życia, 
dawnych uczuć, pasji i nadziei. Iskry egzystencji ludzi, którzy 
są nam bliscy. W naszych żyłach płynie przecież ich krew…

Zapraszamy do udziału w owym niespiesznym zbieraniu 
głosów i faktów; śladów dawnego istnienia, dawnej egzysten-
cji. 

Mariusz Kalandyk
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Styczeń
6.01.1931
W Chmielniku urodziła się Kazimiera Szczęch (z d. Pajda) 
żołnierz WEDETY, członek Armii Krajowej.

6.01.2014
Zmarł Józef Ziajka z wykształcenia był geografem, na-
uczycielem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łańcucie i 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Pracował jako przed-
siębiorca i należał do Kongregacji Przedsiębiorców Ziemi 
Łańcuckiej. Jego pasją były podróże, był działaczem PTTK 
i Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W latach 2010-
2014 pracował w Radzie Miasta Łańcuta.

9.01.1928
Urodził się Konstanty Kulasa - długoletni nauczyciel mate-
matyki mieleckich szkół. Od 1970 r. pełnił funkcję wicedy-
rektora I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego 
w Mielcu, a od 1983 r. pedagoga szkolnego. Przyczynił się 
do rozwoju szkoły oraz jej sukcesów dydaktycznych i wy-
chowawczych. Wyróżniony został m.in. Krzyżem Kawa-
lerskim OOP oraz w roku szkolnym 1972/1973 Nagrodą 
Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia 
dydaktyczne i wychowawcze. Zmarł 7 XI 1988 r. Spoczywa 
na cmentarzu komunalnym w Mielcu.

20.01.2003
Zmarł Kazimierz Gawęcki. W 1933 r. rozpoczął studia 
rolnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Po oswobodzeniu 
miasta rozpoczął pracę na tymże uniwersytecie. Został 
zatrudniony w Zakładzie Hodowli Ogólnej Zwierząt. W 
1948 r. na Wydziale Rolnym Uniwersytetu i Politechniki 
we Wrocławiu uzyskał stopień doktora. W 1954 r. został 
profesorem nadzwyczajnym, a w 1967 r. profesorem zwy-
czajnym. W 1985 r. przeszedł na emeryturę. Wieloletnia 
bogata działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyj-
na profesora Kazimierza Gawęckiego została dwukrotnie 
uhonorowana tytułem doktora honoris causa Akademii 
Rolniczej w Poznaniu i Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

31.01.1909
Urodził się Stanisław Garbarczyk. Żołnierz Armii „Łódź” 
w wojnie obronnej Polski w 1939 r. Poległ w obronie Oj-
czyzny 4-5 września 1939 r.

Kalendarium
Luty

9.02.1932
Urodził się Piotr Kazana. Zajmował się handlem zwierzętami. 
W tym celu wybudował w Mielcu stajnie targowe. Angażował 
się w działalność społeczną na rzecz miasta. W latach 1916-
1919 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” i wspierał go finansowo. W 1919 r. wybrany został do 
Rady Gminnej i powierzono mu funkcję asesora w Zwierzch-
ności Gminnej. Zmarł 9 II 1932 r. Pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Mielcu.

17.02.1943
W niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Au-
schwitz-Birkenau zgineła Natalia Gołuchowska (z d. Małkie-
wicz).

20.02.1912
Urodził się Stanisław Bałda, członek WEDETY, żołnierz AK.

26.02.1926
Urodził się Czesław Pajda, członek WEDETY, żołnierz AK.
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Sanocka - kołysanka od siedmiu boleści

cichym deszczem noc sie skrada
ciepłym deszczem pachnie w domu
parapety sen obsiada
po kryjomu, po kryjomu...

aksamitnym nietoperzem
złotą bajką, srebrnym cieniem
nocka swojej bramy strzeże
przed złudzeniem, przed zwątpieniem

na marzeniach dzień upływa
wielkoskrzydłym samolotem
złorzeczenia deszczem zmywa
gdzieś - na potem. komuś - potem

zapominaj swe tęsknoty
(wrócą rano jak bumerang)
zdejmij księżyc z żywopłotu
chociaż dzisiaj, choć na teraz...

Poezja Marty Hanus

Maria Magdalena potem

Skąd słabość do ziarnka piasku?
Jego niewątpliwe zalety oceniam z pełzającej perspektywy.

Czy przez odbite w nim ślady Twoich stóp? 
Czy przez odcisk palców żłobiących kontury
rodzących się dopiero myśli? 
Czy raczej przez pamięć o bólu od uderzeń nierzuconych kamieni?

We wszechświecie ziarnka - mój świat zamknięty niewielki.
Przylgnął do Twojej dłoni, tak zyskał sens.
Co istniało dotąd w zawieszeniu, teraz jest. Trwa.
Oddycha.

Wariatka

ja nie wiem
czy chciała gnać ku ziemi
czy zbiec przed chłodem niebieskiej jesieni
nie powiem
jak fałdy sukni płyną
po schodach bielszych od boskiej dziedziny
nie zgadnę
czy skryta w muszli małża
czy wewnątrz duszy drży skulona na dnie

śledzę ja wzrokiem
gdy zawieszona na bólu obłokiem
chwyta palcami
płaszcza brzeg tego co włada światami
błaga o więcej
i wznosi oczy w modlitwie nieświętej
a potem potem
gaśnie w poświacie uniesiona złotej

Wiatr...
Błogosławiony, w kim zagości.
Jego myśl błyskawicą przecina ciemności niemyślane.
Jego dłoń kształci to, co nie znalazło dotąd formy.
On przyjacielem geniuszy i powiernikiem szaleńców.
Pijany przestrzenią,
zachłyśnięty wolnością, w pędzie gubi skarby,
by przycichnąć przy ziemi i szukać.
Zbierać.
Gromadzić.
Z innych źródeł wysysać.
Zakochanym plącze włosy i dłonie,
podrywa ze snu niespełnione tęsknoty.
Rządzi natchnieniem poetów i intuicją odkrywców,
pasją naukowców i ręką lutnistów.
W czwartym dniu stworzony, pragnie być równy aniołom,
bo jak one posiadł sztukę latania i przenikania dusz.
Czekam wiatru,
wyglądam oknem,
nasłuchuję...
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Mam pomysł

Jacek Kulasa
e-mail: jkulasa@mybigfamily.pl
www: http://mybigfamily.pl
fb: https://www.facebook.com/groups/mojafamilja/


