
HISTORIA RODZINY ZDZIS£AWY z domu JÓZEFOWSKIEJ

TROCHÊ HISTORII

Urodzi³a siê w Iwanówce (Wo³yñ) 27.08.1929.

Jej ojciec Józef Józefowski pochodzi³ z B³otnicy.

W czasie odzyskiwania niepodleg³oœci po I Wojnie Œwiatowej walczy³ w Powstaniu 
Wielkopolskim. 

Jako 18 letni ch³opiec zg³osi³ siê na ochotnika do Powstania i dzielnie walczy³ 
pod dowództwem Stanis³awa Siudy .

Uczestniczy³ w walkach o Wolsztyn , Kaszczor, Kopanicê , Kargowê i inne 
miejscowoœci. 

W czasie wojny w roku 1920 walczy³ z Sowietami w II Pu³ku Wielkopolskim .

Za zas³ugi oraz odniesione rany 19,12,1920 roku zosta³ odznaczony Krzy¿em Virtuti 
Militari oraz zosta³a mu nadana ziemia na Wo³yniu we wsi Iwanówka gmina M³ynów 
powiat Dubno.

W IWANÓWCE

W 1924 roku przeprowadzi³ siê tam z ¿on¹.

Po przybyciu do Iwanowki zamieszkali u Niemca , bardzo serdecznego zreszt¹ , bo 
przecie¿ nie mieli domu ani niczego innego.

Mieszkaj¹c u niego i gospodarz¹c na roli Józef bardzo szybko rozpocz¹³ budowê 
domu a nastêpnie budynków gospodarczych.

By³ bardzo pracowitym i ju¿ w latach trzydziestych oprócz swoich 12 hektarów 
gospodarzy³ na trzykrotnie wiêkszym areale.

Kocha³ nowe technologie .Wtedy na ziemiach wschodnich ka¿da maszyna by³a cudem 
techniki a Józef sprowadzi³ z Wielkopolski najnowoczeœniejsze na owe czasy 
maszyny.

Nie mia³ szczêœcia Józef do potomstwa mêskiego , umierali zaraz po urodzeniu ale 
mia³ trzy dorodne córki Stanis³awê , Zdzis³awê i Halinê.

Dziewczynki jak mog³y w miarê dorastania pomaga³y w gospodarstwie , które wtedy 
liczy³o 5 koni , 15 krów mlecznych , bukaty ,byki, œwinie oraz mnóstwo drobiu.

I tak szczêœliwie p³yn¹ czas rodzinie Józefowskich.

WYBUCH WOJNY

By³ koniec sierpnia 1939 ca³a rodzina pracowa³a przy czyszczeniu i workowaniu 
zbo¿a gdy przyjecha³ konny goniec i wrêczy³ Józefowi kartê mobilizacyjn¹.

Józef wyda³ tylko ostatnie dyspozycje u którego ¯yda w Dubnie sprzedaæ zbo¿e i 
ju¿ go nie by³o - poszed³ na kolejn¹ wojnê.

Dziewczynki wraz z matk¹ zosta³y na gospodarstwie same.

Pod koniec wrzeœnia Józef wróci³ z wojny informuj¹c , ¿e Polska j¹ przegra³a a 
tereny na których mieszkaj¹ przypad³y drugiemu agresorowi -Sowietom. 

Po kilku dniach faktycznie do wioski wkroczy³y oddzia³y armii Sowietów.

Sowieci oczywiœcie w geœcie powitalnym zabrali im 5 koni a w zamian zostawili 
jednego mu³a , który i pustego wozu nie chcia³ poci¹gn¹æ.

Rozpoczê³a siê okupacja Sowiecka - oddawanie siana , zbo¿a itp za tzw "bumaszkê" 
oraz inne represje.

DEPORTACJA 

Rok 1940 rozpocz¹³ siê szczególnie ostr¹ zim¹.

10 lutego 1940 roku o godzinie 3 nad ranem do domu Józefowskich wtargnê³o NKWD.

By³o bardzo bolesnym , ¿e we wszystkim uczestniczy³o ok. 30 Ukraiñców z 
s¹siedztwa oraz ¯yd t³umacz.

Oczywiœcie najpierw rewizja niby w poszukiwaniu broni , spisanie danych i 
najgorsze ze wszystkiego - w dwie godziny musieli opuœciæ dom i udaæ siê w 
nieznane.

O godzinie 7 rano ruszyli saniami przez Iwanówkê zabieraj¹c inne rodziny 
osadników :Urbanów , Stankiewiczów , Kaftanów i wielu innych.

U Kaftanów zarz¹dzono postój. Pani Kaftanowa mia³a zarobione ciasto w dzier¿y i 
aby siê nie zmarnowa³o enkawudziœci polecili Marii Józefowskiej coœ z tym ciastem 
zrobiæ.

Maria napiek³a chleba i placków w piekarniku a dziewczynki mia³y okazjê zjeœæ 
œniadanie i by³o trochê pieczywa na dalsz¹ drogê.

Dziewczynki nie przejmowa³y siê zbytnio t¹ sytuacj¹ dla nich , na razie , by³a to 
tylko wycieczka.

Oko³o godziny 11 ruszyli w dalsz¹ drogê a¿ dojechali do Warchowic , który by³ 
punktem noclegowym.

Tam w szkole przenocowali.

Nastêpnego dnia zawieŸli ich do przygranicznej stacji kolejowej Zdo³bunów..

Na stacji za³adowano ich po 60 osób do jednego wagonu towarowego i zamkniêto.

Min¹³ tydzieñ zanim poci¹g ruszy³.

Brat Józefa , który unikn¹³ deportacji zd¹¿y³ w tym czasie dostarczyæ rodzinie 
trochê ¿ywnoœci.

Wagony w których przebywali mia³y po jednej i drugiej stronie zbite prycze , z 
boku dziura na ubikacjê i na œrodku ma³y piecyk nazywany koz¹.

Deportowani bardzo szybko siê zintegrowali , ustalili zasady korzystania z 
ubikacji (któr¹ domowym sposobem wznieœli) oraz piecyka do gotowania obiadów.

Deportowani urz¹dzali wspólne modlitwy i choæ dla wszystkich by³o jasne dok¹d 
pojad¹ , jeszcze ³udzili siê nadziej¹.

Poci¹g ruszy³.

W DRODZE NA SYBIR

Gdy mijali stacjê graniczn¹ Polski - Szepietówkê nikt nie mia³ najmniejszej 
w¹tpliwoœci dok¹d ich wioz¹ .W wagonach s³ychaæ by³o jeden wielki lament i p³acz.

Tak przez miesi¹c jechali a¿ dojechali do miasta portowego w obwodzie 
Archangielskim - Kot³as.

Nie bêdê pisa³ o udrêkach tej podró¿y , które s¹ oczywiste. Te chwilê szczêœcia 
kiedy otwiera³y siê drzwi i by³o s³ychaæ :"adin cza³awiek dwa wiedra - zupu 
dajut" albo " rebiata ugiel" - niestety nie by³o to czêsto.

W Kot³asie zakwaterowano ich w szkole , by³o tak ciasno , ¿e nie sz³o przejœæ .

W tym t³oku i brudzie nast¹pi³o pierwsze spotkanie z insektami- wszami , które 
póŸniej by³y ich sta³ymi przyjació³kami.

Po tygodniu w tym niesamowitym t³oku znów za³adowano ich na sanie i wywieziono w 
nieznane.

Po pierwszym dniu jazdy stanêli na nocleg w jakiejœ wiosce u dwojga staruszków.

Staruszkowie patrzyli na nich zlêknionym wzrokiem i nie chcieli wcale rozmawiaæ , 
ale jak mama Maria przygotowa³a kolacjê a ojciec Józef tradycyjnie odmówi³ 
pacierz przed jedzeniem , pêk³y lody i staruszkowie zeszli z pieca , nagotowali 
"czaju" i tak siê rozdyskutowali ,¿e spaæ k³adli siê póŸno w nocy.

Wczeœnie rano ruszyli w dalsz¹ drogê.

Wieczorem us³yszeli z³owrogie: "wam tu nada rabotaæ i ¿yæ a Polszu uwidite kak 
kaban niebo"

Byli na miejscu przeznaczenia.

MA£A JELUGA

Ma³a Jeluga by³ to posió³ek w którym znajdowa³y siê dwa drewniane baraki a 
dooko³a las , las i jeszcze raz las.

W baraku by³y sale przedzielone dwoma piecami z ceg³y a po obu stronach prycze. 
Od okna do pieca, po obu stronach sta³y drewniane sto³y ,które stanowi³y podzia³ 
sali na dwa mieszkania .Na naszej pryczy mieszka³o 12 osób.

Ogó³em w Ma³ej Jeludze mieszka³o ok.250 osób.

Na drugi dzieñ po przejeŸdzie Sowiecki felczer przeprowadzi³ "badania lekarskie" 
i do pracy.

Doroœli pracowali w lesie przy wyrêbie lasu.

Józef by³ brygadzist¹ zespo³u :brygadzista -wawalszczyk , dwie panny z dwoma 
koñmi -zwalszczyki i jeden zwalszczyk , który roz³adowywa³ i uk³ada³ drewno nad 
rzek¹.

Dziewczynki chodzi³y do Sowieckiej szko³y w wiosce Jeluga oddalonej o trzy 
kilometry. By³a tam 4 klasowa szko³a podstawowa. Najpierw dziewczynki uczy³y siê 
jêzyka rosyjskiego a póŸniej odbywa³y siê normalne zajêcia w jêzyku rosyjskim. Co 
ciekawe w tej szkole Zdzis³awa zda³a czwart¹ klasê z wynikiem dobrym. 

W okresie wakacji aby zmusiæ dzieci do pracy nie p³acono doros³ym ani rubla. 
Dzieciaki musia³y wtedy zbieraæ jagody i tak pan komendant mia³ wykonany plan 
skupu jagód.

Polacy byli tak pracowici , ¿e (oczywiœcie za zgod¹ komendanta ) potrafili po 
dniu ciê¿kiej pracy udaæ siê na karczowiska i karczowaæ pnie. W ten sposób 
uzyskan¹ ziemiê zamieniali w ma³e poletka uprawne , na których sadzili ziemniaki 
i warzywa. Niestety grunty by³y piaszczyste i nie dawa³y zbyt obfitych plonów.

Pomimo , ¿e byli z Wielkopolski i nie by³o w ich naturze cokolwiek marnotrawiæ , 
dopiero tam nauczyli siê szanowaæ wszystko co urodzi ziemia do ostatniego ŸdŸb³a.

W Ma³ej Jeludze nie mogli kultywowaæ jakichkolwiek polskich zwyczajów czy 
obrzêdów.

Gdy w maju urz¹dzili sobie w korytarzu maleñk¹ kapliczkê i odprawili nabo¿eñstwo 
majowe , natychmiast zjawi³ siê komendant i zniszczy³ kapliczkê.

Gdy na Bo¿e Narodzenie zrobili sobie maleñk¹ choinkê , komendant natychmiast im 
j¹ zabra³. Stwierdzi³ , ¿e mog¹ j¹ ustawiæ na nowy rok.

Swoje zachowanie usprawiedliwia³ : "jak jesteœ wiêŸniem , to musisz s³uchaæ 
rozkazów tej w³adzy która nad tob¹ panuje"

Matka Maria by³a przydzielona do brygady " lesarubów " i pracowa³a przy obcinaniu 
ga³êzi przy zwalonych drzewach.

Oko³o 7-8 maja gdy œniegi zaczyna³y tajaæ wszyscy przerywali swoje prace i szli 
sp³awiaæ drewno rzek¹. Polega³o to na tym , ¿e czêœæ spuszcza³a drewno do rzeki a 
pozostali szli wzd³u¿ brzegów aby nie dopuœciæ do zatorów. Sp³aw drewna trwa³ do 
koñca maja.

Nadesz³o lato , jak¿e inne ni¿ w Polsce , przyroda po prostu eksplodowa³a do 
¿ycia.

Nadszed³ sierpieñ 1941 roku i wiadomoœæ na któr¹ oczekiwali od dawna , o któr¹ 
modlili siê wieczorami - Sikorski podpisa³ uk³ad z Sowietami.

S¥ WOLNI.

NA TU£ACZYM SZLAKU

Z Ma³ej Jelugi przy wielkiej wœciek³oœci komendanta wyjechali 5 wrzeœnia 1941 .

Pieszo i okazj¹ dotarli do portu Timoszyna a stamt¹d statkiem do Kot³asu. W 
Kotlasie koczowali pod go³ym niebem . Organizowali w tym czasie ¿ywnoœæ i odzie¿ 
na dalsz¹ podró¿ na po³udnie Azji.

Gdy nazbiera³a siê odpowiednia liczba ludzi i oczywiœcie pieniêdzy udali siê nad 
jezioro Aralskie i stamt¹d bark¹ towarow¹ pop³ynêli rzek¹ Amudari¹ do Kipczaku.

Oko³o 1,5 km od portu mieœci³ siê ko³choz "Kaganowicz" . Tam zatrudnili siê przy 
zbiorach bawe³ny , mogli znów kupiæ trochê prowiantu i mieæ dach nad g³ow¹.

Po miesi¹cu ruszyli dalej. Znów bark¹ ale teraz p³ynêli ca³y miesi¹c. Wielu ludzi 
na barce z g³odu i wyczerpania zmar³o, ich groby na brzegach znacz¹ ca³¹ drogê 
barki.

Ojciec Józef zadba³ o rodzinê zabezpieczy³ siê w znaczne iloœci tranu i cebuli- 
chyba to uratowa³o im ¿ycie .

W jakim ma³ym porcie przesiedli siê do bydlêcych wagonów i rozpoczêli dalsz¹ 
podró¿ poci¹giem. Poprzez Taszkient dotarli do ma³ego miasteczka Kasan.

By³ koniec roku 1941. W rozwalonych murach , koczuj¹c pod go³ym niebem , bez 
pieniêdzy i jedzenia prze¿yli Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok 1942.

Po nowym roku przyjechali z oddalonego o 22 km ko³chozu i zgodzili siê ich 
zatrudniæ.

S³owo bieda mo¿e mieæ ró¿ne odcienie ale w tym ko³chozie poznali jej ostatnie 
dno.

Z traw przypominaj¹cych szczaw gotowali zupy. Zbierali nasiona tzw. samosiejek po 
zbiorach . Z zebranych traw pili herbatê.

Z ca³odzienn¹ pracê w ko³chozie mo¿na by³o dostaæ 200 gr starego pokruszonego 
sera owczego.

Sytuacja rodziny by³a tym trudniejsza , ¿e w lutym ojciec Józef odszed³ do armii 
Andersa.

Rodzina by³a w powa¿nych tarapatach - grozi³a im œmieæ g³odowa.

W maju 1942 Polska Placówka w Kasanie zorganizowa³a sierociniec dla Polskich 
dzieci.

Matka Maria nie maj¹c innej alternatywy odda³a tam córki.

W SIEROCIÑCU

Kierownikiem sierociñca by³a pani Pelagia Zakrzewska.

W sierpniu 1942 og³oszono , ¿e sierociniec jest ewakuowany poza granice Rosji.

Samochodami sierociniec dotar³ do Krasnowocka. Dziewczynki martwi³y siê tylko czy 
mama jedzie z nimi. Jecha³a.

Z Krasnowocka pop³ynê³y do Pahelvi w Persji.

Tam po roz³adunku przesz³y dezynfekcjê i dosta³y œwie¿¹ odzie¿ i obuwie .

Po oko³o trzech tygodniach pobytu w Pahlevi górskimi drogami sierociniec dotar³ 
do Teheranu.

Tam dla dziewczynek warunki by³y bardzo dobre. Niestety po dwóch tygodniach 
sierociniec ruszy³ w dalsz¹ drogê .

Tym razem do Awhazu. Niestety pomiêdzy Pahlevi i Awhazem dziewczynki pogubi³y siê 
z matk¹ .

W Awhazie sierociniec przebywa³ doœæ d³ugo. Kierownik urz¹dza³ musztry paradne , 
które bardzo podoba³y siê mieszkañcom , ale dzieci od py³ów i kurzu pochorowa³y 
na jaglicê oczn¹ i trzeba by³o parady przerwaæ.

W³aœnie w Awhazie Halinka Józefowska przyst¹pi³a do I Komunii Œwiêtej , bez mamy 
i taty i bardzo skromnie. Ale czy do Boga trzeba iœæ w bogactwie ?

Z Awhazu przewieziono sierociniec do Karaczi .

Po krótkim pobycie w Karaczi zaokrêtowano ich na statek i wyp³ynêli w morze.

AFRYKA

Sierociniec dop³yn¹³ do Tanzani w Afryce wschodniej. Dziewczyny znalaz³y siê w 
Polskim obozie Tengeru. W obozie zamieszkiwa³o cztery tysi¹ce Polaków. 
Dziewczynki zamieszka³y w okr¹g³ych domkach w których by³y trzy pokoje . Dwa 
zajmowa³y dziewczyny po 9 osób , trzeci wychowawca. Obóz znajdowa³ siê na 
terenach wykarczowanej d¿ungli . Zaledwie 3 stopnie od równika i po³o¿enie ponad 
tysi¹c metrów npm. powodowa³y niepowtarzalny klimat .Z okiem obozu w odleg³oœci 
70 kilometrów widaæ by³o szczyt Kilimand¿aro , obok ale znacznie bli¿ej 
znajdowa³a siê góra Meru. W obozie funkcjonowa³o znane powiedzenie :"Osiedle 
Tengeru u stóp góry Meru".

Tengeru by³o takim ma³ym Polskim miastem. By³o przedszkole , szko³a podstawowa , 
gimnazjum ogólnokszta³c¹ce im. Stefana Batorego , gimnazjum handlowe ,mechaniczne 
,rolnicze , krawieckie. Funkcjonowa³ Koœció³ Katolicki.

Dziewczyny mog³y by byæ tu ca³kiem szczêœliwe ale nie by³o mamy .

Ojciec Józef przebywaj¹cy w tym czasie w Armii Andersa z daleka mia³ pieczê nad 
rodzin¹ , poprzez kana³y wojskowe ustali³ miejsce pobytu córek i miejsce pobytu 
¿ony. Mama Maria odnalaz³a siê w s¹siedniej Ugandzie i czym prêdzej przyjecha³a 
do córek .

Maria zabra³a je z sierociñca i zamieszka³y razem w siódmej grupie . Maria 
pracowa³a w kuchni obozowej.

Zdzis³awa i Stanis³awa ukoñczy³y w Tengeru Gimnazjum Ogólnokszta³c¹ce a Halina 
Gimnazjum Krawieckie. Rok szkolny jak na nasze warunki koñczy³ siê dziwnie bo 15. 
grudnia .PóŸniej by³y wakacje - obozy harcerski , wycieczki po Afryce itp. I 
wszystko by³oby w porz¹dku gdyby nie œwiadomoœæ , ¿e ojciec walczy na wojnie.

I tak up³yn¹³ czas do 1948 roku.

Józef w tym czasie przeby³ ca³y szlak bojowy z Armi¹ Andersa z Monte Cassino 
w³¹cznie. Po uzyskanych odznaczeniach nale¿y s¹dziæ , ¿e walczy³ dzielnie. We 
W³oszech zosta³ zdemobilizowany i uda³ siê do Polski.

Dziewczynki z matk¹ poprzez W³ochy uda³y siê równie¿ do Polski. Nale¿y tu dodaæ , 
¿e niewielu z obozów w Afryce wraca³o do Polski - mieszkaj¹ obecnie w Anglii , 
Kanadzie , Australii ,Rodezji i wielu innych miejscach na ca³ym œwiecie.

(Ja wiem jedno babciu Zdzisiu , dobrze ¿e wróci³aœ , dobrze ¿e mia³aœ córkê 
El¿bietê i bardzo dobrze , ¿e ja j¹ spotka³em.)

ZNÓW W DOMU

Niestety dom rodzinny Józefowskich pozosta³ poza granicami Polski . Co mieli 
robiæ , wrócili wiêc w swoje strony rodzinne . Zamieszkali w Solcu Nowym w gminie 
Przemêt niedaleko od rodzinnej B³otnicy .

Józef Józefowski znów okaza³ siê znakomitym gospodarzem , z niewielkiego 
gospodarstwa osi¹ga³ znakomite wyniki i bardzo szybko zosta³ so³tysem.

Józef Józefowski zmar³ w 1962 roku.

Maria Józefowska zmar³a 1990 roku.

Zdzis³awa Wieczorek z domu Józefowska zamieszkuje w Solcu Nowym a gospodarstwo 
prowadzi jej syn Grzegorz Wieczorek.

Córka Zdzis³awy, El¿bieta jest ze mn¹ i chyba ma siê dobrze.

Stanis³awa Machowiak z domu Józefowska mieszka w Lesznie, ma równie¿ dwoje 
dzieci.

Halina Owsianna z domu Józefowska mieszka w Wolsztynie , ma równie¿ dwoje dzieci.

Na podstawie Zdzis³awy z domu Józefowskiej

Stara³em siê wiernie oddaæ historiê tej rodziny ale na pewno nie uda³o mi siê 
oddaæ ich cierpieñ , radoœci i smutków.

Gdy oczami wyobraŸni zobaczysz trzy ma³e dziewczynki w ogromie szalej¹cej wojny 
zrozumiesz co mam na myœli.

Dla ukochanej teœciowej Zdzis³awy

Zbyszek Minta 
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