
                         Roman Kołodziejczyk- rok 1920 
 
Roman Kołodziejczyk, urodził się w Szczebrzeszynie 28 lutego 1904 r. W 

1915 r., po zajęciu przez Austriaków Szczebrzeszyna, po otwarciu pierwszej 
szkoły powszechnej, rozpoczął w niej naukę, mając 11 lat. Był harcerzem, czy 
jak wtedy mówiono skautem, w drużynie założonej i prowadzonej przez 
nauczycielkę, panią Jadwigę Cybulską. Zatajając swój młody wiek (16 lat) 
zgłosił się w 1920 r., wraz z kilkunastoma innymi mieszkańcami i harcerzami 
(skautami) ze Szczebrzeszyna, do tworzonego w Zamościu przez mjr 
Jaworskiego II Szwadronu Jazdy Ochotniczej. Szwadron liczył około 150 
żołnierzy. 

 

 

                                                               Ze zbiorów Jerzego Jóźwiakowskiego 

Rok 1917. Drużyna harcerska w Szczebrzeszynie. Czwarty od lewej w ostatnim rzędzie stoi 
Roman Kołodziejczyk. W środku siedzi nauczycielka Jadwiga Cybulska, Po jej lewe ręce 
drużynowy Stefan Jóźwiakowski przyszły lekarz Ordynacji Zamojskiej, a na lewo od niego 
Irena Pawłowska w przyszłości żona Stefana. Pierwszy siedzący z prawej w dolnym rzędzie- 
Henryk Pawłowski. 

       
Pierwszy szwadron zorganizowany wcześniej, w którym służył m. In. 

ojciec gen Jaruzelskiego, został już wysłany na front w okolice Tomaszowa 
Lubelskiego. 

Ojciec nigdy nie opowiadał o swoich wojennych przeżyciach 
„całościowo”, jedynie fragmentami przy różnych okazjach, w nawiązaniu do 
bieżących zdarzeń. Mając 87 lat, na cztery lata przed śmiercią, udzieli wywiadu 
na temat wspomnień z dzieciństwa w zaborze rosyjski i 1920 roku. Autor 
wywiadu zbeletryzował go i umieścił w formie literackiej w książce „Czas 
hieny”, wśród wielu innych opowiadań, wspomnień i opisów, jako „Lekcję 
Zapomnianej Historii”. W fikcyjnym towarzystwie, fikcyjna pani Krystyna 



opowiada o przeżyciach Pana Romana aż do czasów sięgających pierwszych 
lat jego pracy nauczycielskiej w dawnym woj. Nowogródzkim. 

Niestety autor wywiadu nie pozwolił mi na wybiórcze użycie wspomnień 
ojca ze swojej książki. Ja zaś nie mogłem umieścić ich tutaj w wersji 
książkowej, gdyż tam, oprócz formy literackiej opartej na wspomnieniach ojca, 
znajduje się dyskusja członków fikcyjnego towarzystwa nie zawsze 
nawiązująca do jego wspomnień, sięgająca do czasów około 15 lat po jego 
śmierci, których to czasów ojciec już nie znał. Niektóre stawiane tam tezy na 
pewno by mu się nie podobały, są często płytkie, i często z pozycji, której 
myślę ojciec by nie popierał. Nie wiem także czy, i na ile, literacka forma 
zmieniła sam wywiad udzielony przez ojca.  

Dlatego muszę się opierać na „wspomnieniach rodzinnych”, trochę 
bardziej skąpych w fakty niż te umieszczone w książce, i nad czym ubolewam, 
nie w stylu „gawędziarskim” oddanym dobrze w książce, polegającym na 
mówieniu o zagadnieniach, często z dygresjami i bez chronologii, który to styl 
był zawsze w opowiadaniach ojca. Mój zapis będzie raczej „kronikarski”.  

Przed wojną byłem za mały żeby słychać opowiadań ojca. Siostry były 
młodsze ode mnie, mama tytan pracy miała czworo dzieci i na głowie 
gospodarstwo, nie było wtedy pralek, lodówek, piekarni itd. Po wojnie nikt nie 
wracał do jakiś „prehistorycznych” przeżyć ojca, kiedy nowe były tuż „za 
plecami”. Miałem 17 lat, gdy w praktyce opuściłem dom. Mnie i ojca dzieliła 
epoka- on żył ciągle w romantyzmie, ja w ciężkiej, powojennej rzeczywistości. 
Dla niego polska literatura kończyła się na Sienkiewiczu. Dla niego były to 
książki do nauki historii, dla mnie bardzo zgrabnie, z talentem napisane książki 
z gatunku miłość i szpada na tle historycznym. Pisane wg jednego schematu- 
począwszy od „Quo Vadis”: najpierw szalona miłość od pierwszego wejrzenia, 
potem ogromne trudności na tle przesadzonej literacko historii, zakończone 
szczęśliwie- innym tylko w „Panu Wołodyjowskim” Ze swojej przesady, czy 
raczej wyolbrzymianiu zdarzeń historycznych Sienkiewicz zdawał sobie sprawę 
i usprawiedliwiał- pisał „Dla pokrzepienia serc”.  

Często pisał „na kolanie”, nocami w hotelu, jeżdżąc z jedną ze swoich 
pięciu żon i ratując jej zdrowie w różnych zagranicznych uzdrowiskach. Musiał 
pisać atrakcyjnie, aby być czytany i zarabiać pieniądze na pobyty w kurortach. 

Dlaczego o tym piszę? Aby powiedzieć, że moje zainteresowanie 
przeżyciami ojca w roku 1920 nie było zbyt wielkie na tle tych z ostatnie wojny, 
które „były moje i żywe”. Dzisiaj żałuje tego, jak i nie spisania innych historii 
rodzinnych. Sądzę, że żałują tego wszyscy starsi ludzie, młodzi nadal nie 
przywiązują do tego wagi.  

Ojciec był przed wojną prominentnym działaczem Narodowej Demokracji 
w Szczebrzeszynie. Partii zasłużonej w walce o niepodległość Polski, której 
prezesem był Roman Dmowski, a po jego wycofaniu sie z działalności 
politycznej Maurycy hr. Zamoyski. Poświęcał wiele czasu wiecom, paradom, 
rozdawaniem ulotek i pikietowaniu żydowskich sklepów, którzy opanowali 
handel w Szczebrzeszynie. W którego rynku tylko jeden dom należał do, jak to 
wtedy mówiono, chrześcijan, a w całym ciągu wschodniej pierzei rynku- 
wszystkie sklepy, oprócz jednego, należały do Żydów. Ojciec jednak nie należał 
do frakcji, która wołała: bij Żydów.  

Był zaciętym przeciwnikiem Piłsudskiego, i jak wszyscy endecy oskarżał 
go o dwa zamachy stanu, przegraną wojnę o Kijów, o pomoc Leninowi w 
pobiciu białogwardzistów i związanym z tym zwycięstwie komunizmu.  



Oto wersja Narodowej Demokracji, wyznawana przez ojca. W roku 1917 
powstał w Paryżu KOMITET NARODOWY POLSKI, uznany przez rządy Francji, 
W. Brytanii, Włoch i USA za oficjalną reprezentację Polski. Podlegała mu 
licząca około 100.000 żołnierzy tzw. Armia Hallera. Przewodniczącym Komitetu 
był Roman Dmowski, członkami: I.J. Paderewski, E. Piltz, M. Seyda, S. Grabski, 
J. Haller. Komitet dążył do odbudowania państwa polskiego przy pomocy 
krajów „ententy” a nie Niemiec i Austrii.  

Tymczasem Niemcy, dawny sojusznik Piłsudskiego, przerażone 
zaczynającą się w ich kraju rewolucją i losem znajdujących się na Ukrainie i w 
Polsce resztek swojej armii, przywiozły Piłsudskiego pospiesznie do Warszawy 
jedno wagonowym pociągiem, tak jak Lenina.  Mianowana przez Niemców Rada 
Regencyjna powołała go natychmiast na szefa wojskowości, a w kilkanaście 
dni potem na Naczelnika Państwa. Potomek przewodniczącego Rady 
Regencyjnej, która odbierała go ze stacji, pisze, że było tam wszystkiego 5 
osób, a syn płk. Boernera wspomina, że ojciec  jego na polecenie Piłsudzkiego 
szybko, we wzorowy sposób, ewakuował z samej tylko Warszawy 26 
„eszelonów” niemieckich żołnierzy. Był to wg ND-decji pierwszy zamach stanu. 
Drugi nastąpił w roku 1926.  

Piłsudzki wstrzymał na telefoniczną prośbę Lenina (też socjalista 
działający m.in. w Galicji) na 6 tygodni naszą ofensywę na Kijów. Lenin dzięki 
temu mógł przerzucić wszystkie wojska na walkę z prawie już zwycięskim 
Denikinem, a po zwycięstwie nad nim całą armią uderzył na wojsko polskie i 
doszedł aż do samej Warszawy. Pogrzebane zostały nadzieje na utworzenie 
niepodległej Ukrainy, bufora między Polską a Rosją, a w Rosji zwyciężył 
bolszewizm.  

Gdy bolszewicy dochodzili do Warszawy Piłsudski podpisał plan 
operacyjny sporządzony przez szefa Sztabu Generalnemu gen. 
Rozwadowskiego przy wydatnej pomocy Francuskiej Misji Wojskowej przy 
Sztabie Generalnym, załamał się, złożył dymisję na ręce premiera Witosa 
i przed bitwą nad Wisłą wyjechał do żony.  Pojawił się po kilku tygodniach. 
Zwycięską obronę Warszawy i pościgiem za uciekającymi bolszewikami 
zawdzięczamy nadzwyczajnemu zrywowi całego narodu, i kilku wybitnym 
generałom w tzw. walkach nadniemeńskich. Po roku 1935 pobicie bolszewików 
zaczęto intensywnie przypisywać marszałkowi Rydzowi- Śmigłemu, jako 
uderzenie znad Wieprza.   

W drugiej połowie lat 30-tych ubiegłego wieku po uchwaleniu przez sejm 
ustawy o ochronie nazwiska i działalności Piłsudskiego można było za 
jakąkolwiek jego krytykę karać karą do 5 lat więzienia. (sposób wyborów do 
sejmu- patrz wspomnienia Zygmunta Klukowskiego na stronie internetowej 
www.szczebressyn.pl) Szeroko z tego korzystano, sporo ludzi osadzono w 
twierdzy Brzeskiej i Berezie Kartuskiej- tutaj bez sądu decyzjami starostów, 
które to stanowiska, jak i ministerstwa obsadzano w większości skierowanymi 
do cywila pułkownikami. Bito ich tam, i poniżano zmuszając np. do mycia 
szczoteczkami do zębów latryny. Inni –wśród nich Sikorski, Witos, Korfanty- 
musieli uciekać z Polski. 

Myślę, że dosyć wiernie opisałem ówczesną historię Polski wg 
Narodowej Demokracji, a także „wiarę i działalność” polityczną ojca.  

Co do wiary katolickiej- był głęboko wierzący i praktykujący. Co nie 
przeszkadzało mu powiedzieć jednemu z księży, że tylko sutanna ochroniła go 
policzka, gdy wyśmiewał poglądy bliskie ojcu.  



Za tę działalność i poglądy głoszone podczas pracy w państwowych 
szkołach odebrano ojcu, na początku lat trzydziestych ub. wieku, prawo 
nauczania. Grożono ojcu Berezą, a w końcu powołano do wojska na 
kilkumiesięczne ćwiczenia w stopniu szeregowca. Być może zadziałał tu zbieg 
okoliczności. Gen. Olbrycht dowódca 3 Dywizji Piechoty prowadził w Zamościu 
i okolicy twardą walkę z Żydami i może wolał ojcu dać to niż Berezę. 

 

                               
 
Matkę po kilku latach też zwolniono, rodzice nie mogąc nigdzie znaleźć 

pracy zakupili kilkanaście hektarów ziemi z parcelowanego folwarku Brody i 
dom po byłej Szlakówce. 

Ojciec patriota i dobry organizator już w październiku 1939 r. włączył się 
do działalności konspiracyjnej. Prowadził m. in. rozdział, do dalszego 
kolportażu, prasy podziemnej. Kilkunastoletni chłopak pędziłem mając „za 
pazuchą” gazetki do wyznaczonych odbiorców.  

Po roku 1944 wrócił do zawodu nauczycielskiego. Jak pisze Aleksander 
Przysada w swej książce „Szczebrzeszyn miasto bogate historią i ludźmi” za 
poglądy polityczne, krytykę władz i tworzenia „kołchozów”, usunięcie 
nauczania religii w szkołach, został w 1953 r. zwolniony z pracy. 
Rehabilitowany w 1957 r. w cztery miesiące po powrocie Gomółki do władzy. 
Pozwolono mu jednak na podjęcie pracy dopiero w 1964 r. Po wizytacji 
wizytatorów Kuratorium w Lublinie na lekcji, której tematem był „Potop” 
Sienkiewicza, zarzucono mu szerzenie nacjonalizmu i nienawiści do narodów 
Związku Radzieckiego (chodziło zapewne o Ukraińców) i wysłano na 
emeryturę. 

Od roku 1944 do 1989 przyświecała mu już tylko idea niepodległości. 
Przez 45 lat w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy zaczynał 
życzenie świąteczne od ogólnego: Abyśmy doczekali wolnej Polski. I doczekał. 

Do końca życia palił namiętnie papierosy, nie pił alkoholu- nigdy nie 
widziałem go podchmielonego. Lubił tańczyć i wg pań był doskonałym 
tancerzem, a także wodzirejem na zabawach odbywających się przed wojną w 
biurach ordynacji w Zwierzyńcu, lub cukrowni Klemensów, a po wojnie na 
zabawach szkolnych i spotkaniach seniorów.  



Miał czworo dzieci, ale na starość tylko je odwiedzał, i oczywiście był 
odwiedzany, nie było mowy, aby u któregoś z nas zgodził się zamieszkać na 
stałe. Cały Szczebrzeszyn to byli jego znajomi, z którymi mogło się pogadać, 
mieszkały jego siostry i część ich dzieci. Prowadził, jak zawsze, żywe życie 
towarzyskie i organizacyjne, a także działalność społeczną. Przed wojną przy 
powołaniu i budowie mleczarni, w roku 1944 organizacji Gimnazjum i Liceum, 
w którym był kilkuletnim przewodniczącym komitetu rodzicielskiego. Był 
prezesem organizacji kombatanckiej i koła wędkarskiego i to niemalowanym. 
Nade wszystko jednak, prawie do śmierci, prezesem Koła Seniorów przy domu 
kultury.  Pisze Aleksander Przysiada b. dyr. Liceum Pedagogicznego:  

„Na emeryturze dużo pracuje społecznie. Przewodniczy Kołu 
Absolwentów Seminarium Nauczycielskiego, organizuje wraz z kolegami zjazdy 
absolwentów, współtworzy książkę Zakłady Kształcenia Nauczycieli i ich 
wychowankowie. Niezwykłą popularność przynosi mu funkcja prezesa Klubu 
Seniora przy Miejskim Domu Kultury. Był niemalże wizytówką działalności 
Klubu. Roman Kołodziejczyk – emerytowany nauczyciel, którego energia i 
zaangażowanie stały się motorem działania Klubu. Z jego inicjatywy Klub 
Seniora nawiązał współpracę z podobnymi klubami z Tarnogrodu, Józefowa, 
Krasnobrodu, Zwierzyńca, Krasnegostawu i Zamościa. Owocem tych 
kontaktów były wspólne imprezy wypełniające wolny czas emerytów. 
Wspaniałym przedsięwzięciem okazały się Bale Seniora. Na taki bal – w 
umówionym miejscu – stawiają się członkowie zaprzyjaźnionych klubów. 
Często liczba uczestników balu sięga 150 osób. Panowie w odświętnych 
garniturach, a panie w pięknych kreacjach świetnie się bawią, często 
wspominając swoje młode lata. Suto i pięknie zastawiane stoły – organizujący 
bal seniorzy wprost się prześcigają w pomysłach nad zestawem menu, aby jak 
najokazalej przyjąć swoich gości. 

Po szesnastu latach prezesowania odszedł na wieczny odpoczynek 
Roman Kołodziejczyk. Dotąd wszystkim w Klubie brakuje wspaniałego humoru 
prezesa i wygłaszanych przez niego patriotycznych piosenek i wierszy”.  

 
Wszystko to utraciłby przenosząc się do któregoś z dzieci.  
 
Do końca życia chciał i był samodzielny. Mieszkał sam w domu, gdzie ze 

zdobyczy cywilizacyjnych była tylko elektryczność. Nie było gazu, piece były 
kaflowe a kuchenka opalana węglem. Ostatnie lata miał już w domu wodę z 
wodociągu. Dla nas dzieci, z których każe mieszkało w innym mieście: Teresa 
w Łodzi, Elżbieta w Gdańsku, Irena w Lublinie, a ja w Warszawie najgorszą 
niedogodnością był brak telefonu.  

Sprawność fizyczna, ale także umysłowa, nie opuszczały ojca aż do 
śmierci w wieku 91 lat. Również orientacja w terenie, którą chwalił się w swoich 
wspomnieniach, była godna podziwu. W czasie grzybobrania trzeba było 
przejść z nim, nie wiedział, co to jest wolne chodzenia, kilka kilometrów po 
lesie w różnych kierunkach, i niezależnie czy świeciło słońce czy nie, 
bezbłędnie trafiał z powrotem do pozostawionego samochodu.  

Na 6 miesięcy przed jego śmiercią, kierowałem wtedy placówką na 
Białorusi, zadzwoniła do mnie siostra z Lublina, że tato prosi mnie o przyjazd. 
Zaniepokojony szybko ruszyłem do Szczebrzeszyna, aby na miejscu 
dowiedzieć się, że będzie naprawiał płot i potrzebne mu są sztachety. 
Powiedziałem, że skoczę na Żurawnicę i kupię trochę sztachet. Jaka 



Żurawnica- usłyszałem. Jedziemy do Tereszpola, kupię tam sosnę, przetrzemy 
w miejscowym tartaku i będą sztachety. Cały ojciec. 

Po koniec października znowu zadzwoniła siostra, że tato chce się 
upewnić czy przyjadę na Wszystkich Świętych i Zaduszki do Szczebrzeszyna. 
Był zmieniony, poszarzał na twarzy. On, który zawsze zżymał się, gdy ktoś 
chciał go podtrzymać, teraz poprosił, aby wziąć go pod rękę i zaprowadzić na 
cmentarz, na, jak to określał, „rodzinną działkę”, gdzie leżą jego a teraz i nasi 
rodzice. Chcąc się kilkanaście minut pomodlić, musiał usiąść na sąsiednim 
grobie. Zaniepokojony jego stanem poprosiłem dyrektora szpitala, aby go 
przyjął. Dyrektor przyrzekł i miała go tam zaprowadzić tzw. pielęgniarka PCK. 
Jak się potem dowiedziałem odmówił pielęgniarkę- do szpitala miał mniej niż 
100 metrów. Droga wyłożona „kocimi łbami” schodziła dosyć stromo w dół i na 
nieszczęście zaczął padać deszcz. Pośliznął się, uderzył głową w kamień i 
stracił przytomność. Odzyskał ją po przewiezieniu do szpitala, był jednak, jak 
to określają neurochirurdzy „mózgowcem”- nie poznawał nikogo i był 
agresywny. Uspokajał się tylko, kiedy go goliłem. 

Umarł 29.XI.1995 r.  

Przed wspomnieniami ojca trochę historii i geografii terenu, na którym to 
się działo. 

Po rozbiorze Polski b. księstwo Halicko-Włodzimierskie- od roku 1434  
Województwo Ruskie, w którego skład wchodziły ziemie: Halicka, Przemyska,  
Sanocka i Chełmska- w której znajdował się Szczebrzeszyn, zostało włączone 
do monarchii Austrowęgierskiej, jako Galicja. Pełna jej oficjalna nazwa: 
Królestwo Galicji i Lodomerii. Galicz to Rusiński Halicz, a austriackie imię 
Lodomer to polski Włodzimierz. Tak powstała nowa nazwa dawnego księstwa 
Halicko- Włodzimierskie, którego władcą w XIV wieku po śmierci Kazimierza 
Wielkiego był krótko Ludwik Węgierski, syn siostry Kazimierza Elżbiety. 
Spadkobiercami tych ziem poczuli się więc austrowęgierscy Habsburgowie  

Ziemia to nazwa środkowej, przedrozbiorowej jednostki: województwo, 
ziemia, powiat. Jej zasadniczym powołaniem było sądownictwo. 

Galicja ze swoim samorządem terytorialnym- Sejmem Galicyjskim 
urzędującym we Lwowie- miała dużą samodzielności w sprawach 
gospodarczych, powszechnego nauczania, politycznym-partie polityczne, a 
nawet wojskowym-patrz Legiony Piłsudzkiego.  

W roku 1809 Książę Józef Poniatowski pobił wojska austriackie i włączył 
Ziemię Chełmską, od Drohiczyna na północy do linii Kraków- Sandomierz Bełz 
na południu, do stworzonego przez Napoleona Księstwa Warszawskiego. Po 
klęsce Napoleona Księstwo Warszawskie znalazło się w zaborze rosyjskim, a 
ziemia Chełmska wraz ze Szczebrzeszynem w Guberni Lubelskiej. I przez 123 
lata żyła, jak cała Rosja w ciemnocie, analfabetyzmie, zacofaniu i wszystkim 
tym, co dzisiaj ogólnie nazywamy martyrologią naszego narodu. Mieliśmy 
szczęście do takich zwycięstw. Sobieski wydatnie pomógł wojskom niemiecko-
austriackim pod wodzą Jana Luksemburskiego złamać potęgę Turcji, która 
przez wieki trzymała za gardło Austrie i Rosję. W sto lat później Rosja i Austria 
odwdzięczyły się nam zaborami. (podobno do odsieczy wiedeńskiej został 
skłoniony przez papieża obietnicą kapelusza kardynalskiego dla ojca 
Marysieńki, który po Wiedniu otrzymał chociaż nie był księdzem. Jako kardynał 
żył w Rzymie aż do 93 roku życia przysparzając Marysieńce moc zmartwień 
swoimi skandalami) 



 
A oto, co o roku 1920 pisze w swoim pamiętniku dr Klukowski: „Żywo 

interesowałem się tym, co się działo w kraju. Bo też były to czasy naprawdę 
osobliwe. Ze wszystkich stron czaił się wróg i całe społeczeństwo musiało 
wytężać wszystkie siły, aby nie wpaść w nową niewolę. Dla swej obrony 
musiało nowo powstałe państwo zmobilizować wszystko i wszystkich.[...] 
  Wobec coraz groźniejszych wieści, młodzież starsza licznie zaczęła się 
zgłaszać na ochotnika do szeregów wojskowych. W tym czasie mjr Jaworski 
zorganizował w Zamościu II Szwadron swojej „Jazdy Ochotniczej”.  

Ze Szczebrzeszyna zgłosiło się sporo ochotników, a więc:  
Jóźwiakowski Stefan – uczeń VI klasy gimnazjum, późniejszy lekarz; 
Czernicki Karol – uczeń gimnazjum, przez dwa dni był w niewoli u 

bolszewików, skąd uciekł;  
Czernicki Romuald – uczeń progimnazjum, brat Karola, umarł na 

czerwonkę w Zamościu w czasie formowania szwadronu;  
Kapeć Henryk – uczeń gimnazjum w Zamościu;  
Kołodziejczyk Roman – uczeń szkoły powszechnej w Szczebrzeszynie;      
Kołątaj Marian – praktykant sklepowy;  
Strojnowski Jan – nauczyciel szkoły powszechnej w Szczebrzeszynie, 

ranny pod Kąkolewnicą k. Międzyrzecza, dostał się w ręce bolszewików,               
przepadł bez wieści;  

Piotrowski Teodor – drogomistrz w Szczebrzeszynie;  
Ornat- „ober” we młynie w Szczebrzeszynie;  
Zakrzewski Czesław – dzierżawca „popówki” w Rozłopach, późniejszy 

burmistrz w Szczebrzeszynie;  
Sawulski Wiktor – zginął na froncie jako żołnierz we wrześniu 1939 r.;  
Pulikowski Edward – gospodarz Cukrowni „Klemensów”;  
Szubert Aleksander – nauczyciel szkoły powszechnej;  
Ferenc Paweł – nauczyciel szkoły powszechnej w Czarnym Stoku, 

późniejszy nauczyciel Seminarium w Szczebrzeszynie [...]  
Komisja poborowa pracowała w Zamościu bez przerwy.[...]  
A sytuacja stawała się coraz groźniejsza. Dochodziły nas hiobowe wieści 

o cofaniu się armii polskiej na całym froncie i o szybkim posuwaniu się 
naprzód bolszewików.[...] W Szczebrzeszynie zaczęły się pokazywać pierwsze 
wozy z uciekinierami ze wschodu, wyłącznie ze sfer zamożniejszych i 
urzędniczych. Liczne tabory wojskowe przeciągały przez Szczebrzeszyn, 
udając się na zachód, koleje ograniczyły przewóz osób cywilnych, poczta 
funkcjonowała coraz gorzej, gazety stawały się rzadkością, a radia w tym 
czasie nie było [...].   

Zbliżały się krytyczne dla nas dni. Przez miasteczko ciągnęły coraz 
liczniejsze tabory uciekinierów.[...] Jechały powozy i bryczki, a najczęściej duże 
wozy drabiniaste zaprzężone w dobre konie dworskie, naładowane rozmaitymi 
rzeczami, skrzyniami, walizami, pościelą. Nie wszystkimi pojazdami powozili 
furmani lub fornale. Na bardzo wielu wozach siedzieli z lejcami w rękach 
dostatnio ubrani panowie, a nawet panie i panienki. Niemało wozów jechało z 
księżmi, też bez furmanów, czasami obok siedziała gospodyni. Widok 
uciekających ziemian, a zwłaszcza księży, wyprowadzał z równowagi mojego 
intendenta, eksdziedzica Żuchowskiego. Stawał w otwartym oknie i przy 
przejeżdżających księżach zawsze zaczynał śpiewać na cały głos, 



niemiłosiernie fałszując: »Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród«. Jadący podnosili 
głowy w stronę okna i zacinali batem konie.[...] 

Przygnębiające wrażenie robiły odchodzące wojska – najpierw tabory, 
potem oddziały liniowe. Wreszcie i to się skończyło. W Szczebrzeszynie 
pozostała tylko jedna kompania saperów z dwoma podporucznikami, z których 
jeden nazywał się Matkowski. W ogrodzie szpitalnym, jakieś dziesięć metrów 
od budynku głównego, wykopano rowy strzeleckie dla centralnego 
ostrzeliwania szosy i mostu na rzece Wieprz. Takież okopy porobione tuż za 
miastem w kilku innych miejscach. Na szosach w pobliżu okopów ustawiono 
ruchome zasieki z drutów kolczastych. 

Nastrój stawał się coraz bardziej trwożny, wzmagało się napięcie 
nerwów, wzrastał niepokój. Wszelkimi sposobami starałem się podtrzymać 
ducha wśród mojego personelu pomocniczego. Wieczorami, gdy już skończyła 
się wszelka robota i krzątanina w szpitalu, zabierałem obie pielęgniarki do 
swojego mieszkania i tu... czytałem im Słowackiego.[...] 

28 sierpnia bolszewicy podeszli pod Zamość i przecięli szosę na 
Szczebrzeszyn. Byliśmy już odcięci od Zamościa, lecz jeszcze przez parę 
godzin porozumiewaliśmy się z nim telefonicznie, dopóki nie przerwano 
drutów. 29 i 30 sierpnia bolszewicy podchodzili pod sam Szczebrzeszyn. Byli w 
pałacu w Klemensowie, byli i w cukrowni, gdzie w pewnym domu dwaj 
żołnierze bolszewiccy zgwałcili jedną panią na oczach męża (ze zrozumiałych 
względów nazwiska jej nie wymieniam). Podchodzili do okopów tuż pod 
naszym miastem [...]. W dzień, stojąc na wzniesieniu w ogrodzie szpitalnym 
niedaleko kostnicy, widzieliśmy na własne oczy kilku bolszewików 
zjeżdżających z Brodzkiej Góry. Były to jednak tylko małe podjazdy konnicy 
Budionnego. Oczekiwaliśmy lada chwila ich wejścia do miasta. 

Nadszedł wieczór, po kolacji wszyscy porozłazili się do swoich pokoi. W 
całym szpitalu zapanował zupełnie niezwykły nastrój niepewności i 
oczekiwania.[...] Dyżur pełniła tego dnia Maria Neussówna. Widziałem, że jest 
zdenerwowana bardziej od innych. Zdawała sobie sprawę z tego, że jej, jako 
dyżurnej, może pierwszej wypadnie zetknąć się z bolszewikami, jeżeli ci w nocy 
zjawią się w szpitalu. Uspokoiłem ją trochę, zapewniając, że nie będę się kładł 
spać i że, usłyszawszy jakiś ruch na ulicy przed szpitalem, zaraz zejdę na dół i 
sam spotkam niepożądanych gości. Być może mniej od innych miałem obaw, 
że przecież przetrzymałem jakoś rewolucję bolszewicką w Rosji i pracując w 
tym czasie w szpitalu wojskowym w Symferopolu na Krymie, dużo miałem z 
nimi do czynienia.[...] 

31 sierpnia jakoś o bolszewikach cicho. Nie widać ich w pobliżu 
nigdzie.[...] Saperzy mieli już pewną wiadomość, że oddziały Budionnego 
zaczęły się cofać. Ogarnęła nas szalona radość. Zaprosiłem do siebie oficerów 
na wieczór. Żołnierzom kazałem wydać z zapasów szpitalnych kilka litrów 
spirytusu. Całe miasto wyległo na ulicę. Omawiano wypadki ostatnich dni. 
Okazało się, że podjazd bolszewicki był już koło samego Szczebrzeszyna, już 
podchodził do okopów między cukrownią a miastem – i stąd się cofnął”. 

 

                                   Co pamiętam ze wspomnień ojca  
  
Po zakupieniu twierdzy zamojskiej przez carat, dawną Akademię 

Zamojską przeniesiono w latach 20-tych XIX wieku do Szczebrzeszyna, jako 
szkołę wojewódzką. Uczniami jej były przeważnie dzieci okolicznej szlachty i 



zamożniejszych mieszczan. W odpowiedzi na niepodległościowe demonstracje 
młodzieży i udział w konspiracji przedpowstaniowej szkołę w 1852 r. 
zamknięto. W jej budynkach umieszczono piechotę rosyjską, a na ulicy 
Trębackiej sotnię Kozaków.  

W powstaniu styczniowym wzięło udział sporo uczniów b. Szkół 
Szczebrzeskich, i innych mieszkańców Szczebrzeszyna. Wg tradycji rodzinnej 
w powstaniu brał też udział dziadek ojca Franciszek. 

  

         
 
 

                                     Franciszek Kołodziejczyk 1828- 1910 
 

Wstąpili oni do partii powstańców Lelewela-Borelowskiego. Partia ta była 
słabo uzbrojona- trochę dubeltówek, kos a nawet specjalne, grube, mocne 
dębowe kije, która to „broń” miała być przydatna w walce wręcz, jak i sypanie 
przeciwnikom w oczy miałkim piaskiem niesionym w specjalnych torbach.  

Powstańcy mieli plan zaatakowania Szczebrzeskiego garnizonu wojsk 
rosyjskich i w ten sposób zdobycie broni. Piechota miała przyjść z lasów zza 
Brodzkiej Góry, koło Szlakówki i dalej przez Bród Wołoski (dzisiejszy most) do 
miasta, i zaatakować garnizon od strony klasztoru. Kawaleria po przejściu 
przez Bród Stary od strony Przedmieścia Zamojskiego. Ale Rosjanie byli w 
pogotowiu. Wyznaczony obserwator na wieży klasztornej zobaczył kilkuset 
ludzi nadchodzących od strony Brodów i zadzwonił w dzwony. Konny oddział 
powstańców ostrzelany z budynków szkoły przejechał tylko galopem przez 
miasto.  



Potem powstańcza partia przeszła do Zwierzyńca ścigana przez wojsko. 
Pierwsza potyczka z Rosjanami została rozegrana w Zwierzyńcu, tam gdzie 
dzisiaj znajduje się pomnik- mogiła. Powstańcy wycofali się do Panasówki i tam 
stoczono bitwę. Po obu stronach były duże straty.  

Po powstaniu dziadek Franciszek pracował- przechowywał się w folwarku 
Wiszenki pomiędzy Izbicą a Skierbieszowem, gdzie obok były lasy a 
przysłowiowy diabeł mówił dobranoc. Jeszcze dzisiaj trudno tam się znaleźć. 
Folwark dzierżawił Lots, lub już Lotz, syn Lotsa- protoplasty Lotsów, Lotzów i 
Loców, przynajmniej tej części, która mieszka w południowo- wschodniej 
Polsce. (w Rzeszowskim, Biłgorajskim i Zamojskim około 30 osób). Senior Lots 
został przez Ordynację Zamojską sprowadzany z zagranicy, jako specjalista 
leśny i nosił tytuł Dyrektor Administracji Lasowej. Potem był dzierżawcą majątku 
ordynackiego w Starym Zamościu.  

Zapewne za jego protekcją syn dzierżawił Wiszenki też będące 
własnością Ordynacji Zamojskiej. Nie wiemy kiedy dzierżawca Wiszenek się 
urodził, ale zginął około 1864 r. Wg tradycji rodzinnej został zamordowany 
przez kozaków za pomoc powstańcom 1863 r. Ukrywali się u niego, lub znaleźli 
zatrudnienie. Mieszkańcy w sąsiednich wsi byli w przeważającej ilości greko 
katolikami, często przymuszeni już do powrotu do prawosławia. 
Niewykluczone, że ktoś powiadomił władze o przechowywaniu powstańców. 
Chłopi nie kochali panów i powstańców. Przypomnieć należy powieść 
Żeromskiego „Rozdziobią nas kruki, wrony”. Kozacy zaczęli poszukiwania. 
Lotz osobiście wywiózł b. powstańców w inne miejsce. Kiedy wracał 
prawdopodobnie spotkał go oddział Kozaków. Do Wiszenek konie przyciągnęły 
sanie z trupem. Znęcano się nad nim– podobno miał obcięte uszy, wyprute 
wnętrzności. Zaczęły się szykany, żona Lotza musiała zrezygnować z majątku.  

Syn Lozta zamordowanego przez Kozaków- Józef Lotz- pracował w 
Borku Bodaczowskim, jako szlakowy, to znaczy kontrolował wywóz drzewa z 
lasu. Dwóch z jego synów (miał ich pięciu i córkę), Aleksander i Kazimierz 
wnukowie zamordowanego, postawili wiatrak w Bodaczowie, niedaleko parku 
przy pałacu Zamoyskich. Trzech innych: Henryk, Wacław i Jan Józef (gajówka 
Krzywe) pracowali w leśnictwie. Także córka wyszła za leśnika. Niektóre z Ich 
dzieci dalej nosiły nazwisko Lotz, a inne na skutek błędów urzędniczych Loc.  

Zmuszanie do przyjęcia prawosławia było powszechne. Nie ominęło 
samego Szczebrzeszyna i okolić. Przymuszano nie tylko grekokatolików, ale 
wykorzystując każdą sytuację, także rzymsko katolików. Prawosławny pop o 
nazwisku Tracz- polakożerca, który kierował parafią prawosławną w 
Szczebrzeszynie korzystał z każdej okazji. Oprócz istniejącej cerkwi zabrał 
katolikom tzw. klasztor- kościół przy byłym katolickim klasztorze, które teraz 
został zamienionym w żeński prawosławny. Zabraniano rzymskokatolickiemu 
księdzu udzielania ślubów czy ostatniego namaszczenia. Udzielał je Tracz 
często w asyście żandarmów. Asystował wszystkim pochówkom. Wielokrotnie 
opowiadał ojciec, jak takiego namaszczenia udzielał bratu dziadka Janowi, i jak 
ten po odejściu popa poprosił o osełkę i w ostatnich chwilach swego życia 
próbował zetrzeć ze swojego czoła znajdujące się tam oleje. Wielu ludzi 
przechodziła nielegalnie przez niedaleko położoną granicę z Galicją, aby tam 
wziąć ślub, lub ochrzcić dzieci.  
Sporo zmuszanych w ten sposób ludzi przeszło na prawosławie. Nazywano ich 
powszechnie z ruska pierekińczykami- pierekineli się, przerzucili na 



prawosławie. Np. w Topólczy wybudowano cerkiew i założono cmentarz 
prawosławny istniejący do dzisiaj. 

W wieku ponad 7 lat, około 1912 r. ojciec poszedł do szkoły 
przygotowawczej tzw. wstupitielnowo otdielenia- wstępnego oddziału. Uczyli 
tam po rosyjsku zarówno Rosjanie, jak i pirekińczyki, którzy jak wszyscy 
neofici byli gorsi niż nauczyciele rosyjscy. Metodą wychowawczą był 
oczywiście kij. Jeszcze w moich czasach, w latach trzydziestych XX wieku biło 
się dzieci w szkole po łapach linijką. 
  Naukę w szkole powszechnej, jak już napisałem wyżej, ojciec rozpoczął 
w 1915 r. , kiedy to, po zajęciu Szczebrzeszyna przez wojska austriackie, m.in. 
otwarto szkołę z prawdziwego zdarzenia, utwardzono drogę do Zwierzyńca i 
Zamościa i doprowadzono do Szczebrzeszyna linię kolejową.  

Do punktu zbornego ochotników w Zamościu zgłosił się ojciec wraz z 
innymi zaraz po zakończeniu roku szkolnego 1920. Zostali zakwaterowani w 
budynku poklasztornym Franciszkanów odebranym im przez cara, późniejszym 
długoletnim kinie „Stylowy”, dzisiaj znowu świątyni. Ponieważ panowała 
powszechnie czerwonka zostali niezwłocznie zaszczepieni. Nie ustrzegło to 
jednego z nich Romualda Czernickiego- umarł w pierwszych dniach. 

Zostali wyposażeni w lance i karabiny, niestety nie krótkie kawaleryjskie, 
lecz długie karabiny piechoty. Były bardzo niewygodne podczas jazdy konnej- 
obijały się o plecy i siodła. Ćwiczono z nich strzelanie na strzelnicy. Ćwiczono 
także jazdę konną. Polegała ona na tym, że koń trzymany na kilkometrowej 
lince biegał kłusem w koło, a przyszły ułan musiał wskoczyć na konia w biegu 
trzymając się łęku siodła.  Dla ojca nie było to zbyt trudne. W rodzinie jego 
babki po kądzieli, Marianny, rolników w Kawenczynie było sporo koni. Jeździło 
się na nich z innymi chłopakami, a to do wodopoju, a to na pastwiska, lub na 
pławienie i mycie do Wieprza. Urządzano wyścigi- z końmi i jego obrządzaniem 
było się za pan brat. Dlatego wyróżniał się przy obsłudze koni w swoim 
szwadronie. 

Ojciec mój był sprawny fizycznie i silny. Najlepiej świadczy o tym 
późniejsze zdobycie pierwszego miejsca w biegu na pięć tysięcy metrów i 
nagrodę za ten wyczyn: zegarek z wisiorkiem w kształcie strzemienia. Zegarek 
był srebrny z wygrawerowanym na kopercie napisem: „Romanowi 
Kołodziejczykowi za zwycięstwo w biegu na 5.000 metrów—Sejmik Zamojski” i 
data, której już nie pamiętam. Będąc podrostkiem rozebrałem go, aby 
sprawdzić, co też znajduje się w środku. Oczywiście nie umiałem go złożyć z 
powrotem- i powoli poszczególny elementy zawieruszone ginęły. Ojca podczas 
biegu bolały ręce, jak opowiadał ostatni kilometr biegł z rękami na plecach. 

Jego rodzice mieli dwa morgi pola, jego ojciec był z zawodu masarzem, a 
czasami, jak wielu w takim miasteczkach, aby zarobić na życie, i murarzem.  
Powszechne wtedy było, że dzieci musiały od dziecka pomagać rodzicom w 
tych pracach. Wyrabiało to w nich siłę, spryt i wytrzymałość. Później, gdy już 
miał własne gospodarstwo rolne, bez żadnego trudu stawał do pracy przy 
koszeniu łąki czy zboża i wcale nie był słabszy od innych.  

Szwadron był używany w czasie pobytu w Zamościu, jak myślę w 
charakterze ćwiczeń, do służby rozpoznawczej. Najdłuższy rajd prowadził aż do 
Werbkowic.  

Fala bolszewickich wojsk przybliżała się do Zamościa. Na tym odcinku 
działała kawaleria Budionnego. Szwadron musiał zmienić miejsce postoju. Przy 
wyjeździe z Zamościa mieszkańcy serdecznie ich żegnali, panie przypinały 



kokardki podobne do tych z 1863 r. Przerzucono ich w okolice Puław, omijając 
Lublin polnymi drogami. Pierwszy nocleg wypadł w Izbicy, Krasnystaw minęli 
nocą, a drogi nocleg wypadł w Wierzchowiskach. Droga była bardzo uciążliwa, 
nikt wcześniej nie odbywał tylu godzin jazdy na koniu. Nogi puchły. Nogi i 
pośladki bolały. 
 Na nowym miejscu postoju ojciec, który był zwinny, i wykazywał się 
świetną orientacją w terenie został przydzielony do plutonu sztabowego, który 
nie tylko ochraniał sztab, ale także był plutonem rekonesansowym. Potem 
ruszyli do Turowa koło Radzynia Podlaskiego. Tam mieli dłuższy postój typowo 
wojskowy- sztab w dworku, wojsko we wsi. Tam po raz pierwszy zobaczył 
majora Jaworskiego, który do tej pory przebywał na Wołyniu.  

Był to najczęściej wspominanym przez ojca okres w jego „wojennej 
epopei”.  Bliskość frontu, wycofujące się w nieładzie po bitwie warszawskiej 
oddziały sowieckie były dookoła- przed, za i obok nich. Dano znać, że w 
pobliskim lesie biwakuje prawdopodobnie oddział bolszewickiej artylerii. 
Ojciec poszedł na ochotnika, jako zwiadowca. Szedł cicho z „sokolim” okiem 
wbitym w ciemność. Usłyszał szmer i rozmowę. Okazało się, że w lesie 
biwakował oddział artylerii- cztery armaty i obsługa. Uderzyli całym spieszony 
szwadronem- zdobyte armaty zagwożdżono.   

Następny bardzo zapamiętany epizod to wyjazd, jako przyboczny (luzak) 
oficera do Radzynia Podlaskiego. Zapamiętany pewnie dlatego, że na wprawę 
dostał karabinek kawaleryjski i nagan. Był to bębenkowy rewolwer produkcji 
rosyjskiej o dość długiej lufie, celny i nie zawodny, bardzo ceniony w wojsku. 
Dla 16-letniego chłopaka, który w dotychczasowym życiu nie miał nic do 
czynienia z bronią był to moment, który się najbardziej zapamiętało. Dla 
Radzynia Podlaskiego jechali bardzo ostrożnie. Było ciemno, oficer liczył na 
bardzo dobry wzrok ojca wysyłając go pierwszego choć sam miał lornetkę. 
Dojechali do słynnego pałacu Paców, znajdującego się dwa kilometrów za 
Radzyniem, a dzisiaj już w jego obrębie. Spotkał tam swojego drużynowego z 
drużyny skautów Szczebrzeskich Stefana Jóźwiakowskiego- późniejszego 
lekarza Ordynacji Zamojskiej i dyr. szpitala w Szczebrzeszynie. Od niego 
dowiedział się, że zginął od rozrywającego się granatu Teodor Piotrowski z ich 
szwadronu, bliski sąsiad Kołodziejczyków mieszkający koło cerkwi, 
drogomistrz ze Szczebrzeszyna. 

Kiedy szli do Bugu natknęli się w Mordach na oddział przeciwnika. Wraz 
z dowódcą plutonu sztabowego rotmistrzem białogwardzistą, jednym z pięciu, 
którzy dołączyli do szwadronu, uderzyli na nich. Sowieci uciekli bez waliki.  

Z Mord poszli w kierunku Międzyrzecza Podlaskiego. Tam na początku 
listopada szwadron rozwiązano- nie był już potrzebny. Starszą młodzież 
wcielono do oddziałów wojskowych, młodszą odesłano do szkół. 

Dopiero, kiedy powrócił do domu dowiedział się o walkach koło 
Szczebrzeszyna, gwałcie w Klemensowie itp.   

Często opowiadał o wyżywieniu. Przez wiele dni byli karmieni 
gotowanym grochem. Gotowanym a często niedogotowanym. Nauczyliśmy się 
mówił, językiem wybierać ten niedogotowany i wypluwać. Czasami i tego 
brakowało. Próbowano niestety kraść na własna rękę, lub wymuszać we 
dworach i wsiach. Szczególnie karmę dla koni. Ojciec nieraz prosił spotkane 
we wsiach kobiety mówiąc, że jest głodny. Na ogół mu nie odmawiano. Ale 
bywały całe dnie bez jedzenia. W takiej samej sytuacji była tak armia polska, 
jak i bolszewicka- wszędzie kwatermistrzostwo nie było w stanie zaspokoić 



wszystkich potrzeb. To też tereny, przez które przechodził wojsko były 
ogołocone z żywności. Urągano temu, który napisał piosenkę: „Jak to na 
wojence ładnie….” 
                                  

Szlak bojowy” drugiego ochotniczego szwadrony jazdy mjr Jaworskiego. 
 

  
                                                              

 

                                                                   * * * 
W dawnych wiekach bardzo ważne dla ludzi było pokrewieństwo, tzn. ile 

ktoś miał z kimś „wspólnej krwi”. W tamtych czasach tylko większa grupa ludzi 
– ród oparty na związkach „krwi” – dawała możliwości obrony i zdobywania 



pożywienia. Przecież nie było wówczas prądu, gazu, centralnego ogrzewania, 
bieżącej wody, ciągników i innych maszyn rolniczych, nawozów sztucznych, 
piekarni, masarni, mleczarni itd., itp. A gdy spotkało kogoś nieszczęście i 
została wdowa z gromadką dzieci? Można było liczyć tylko na pomoc rodu – 
rodziny. Na całe szczęście rodzina była blisko – nikt w zasadzie nie wyjeżdżał 
dalej niż do sąsiedniej wsi. Była także bardzo liczna, gdyż oprócz dużej liczby 
dzieci zaliczało się do niej też ludzi posiadających nawet nieduży procent 
„wspólnej krwi”. 

Na skutek rozproszenia rodzin po Polsce, a nawet świecie, więzy te 
zostały zerwane. Znamy jeszcze swoich ciotecznych i stryjecznych braci i 
siostry, ale często nie wiemy nawet, ile oni mają dzieci i jak się one nazywają. A 
przecież te dzieci mają jeszcze 25% tej samej „krwi”, co nasze dzieci. A nasi 
cioteczni i stryjeczni mają z nami tyle samo „wspólnej krwi”, ile my mamy z 
naszymi matkami i ojcami. Nigdy się nad tym nie zastanawiamy, ale tak jest 
naprawdę. Moja matka i jej siostra mają 100% tej samej „krwi”. Ich dzieci, my i 
nasi cioteczni, dziedziczymy po nich 50% tej „krwi”- resztę po ojcach. A więc 
połowa „krwi” płynącej w żyłach moich, mojej matki jej siostry i moich 
ciotecznych jest taka sama. Oczywiście „krwi” według ówczesnych kryteriów – 
gdyż o genach nikt jeszcze wtedy nie wiedział. 

Utrwalone przez wieki nazwy pokrewieństwa przetrwały bardzo długo, bo 
jeszcze za czasów mojej młodości ciocią była tylko rodzona siostra matki. Brat 
matki to był wujek, a jego żona była wujenką, a nie ciocią. Brat ojca nazywany 
był stryjem, a jego żona stryjenką. Ich dzieci to cioteczni, wujeczni i stryjeczni – 
siostry i bracia. Dzisiaj wszyscy krewni, a nawet obcy ludzie, to ciocie i 
wujkowie.  
 Takim rodem byli niewątpliwie Kołodziejczykowie. Moi przodkowie 
zamieszkiwali w Szczebrzeszynie od lat 1780-tych, a może i dłużej, lecz niestety 
nie mogę znaleźć na to potwierdzenia w źródłach pisanych. Pewnie dlatego, że 
dopiero wtedy, lub nie wiele wcześniej zaczęto wprowadzać do kościelnej 
ewidencji nazwiska mieszkańców wsi, dotychczas nazywanych zwyczajowo 
imieniem z ewentualnym przydomkiem. Tylko szlachta zapisywała do swych 
kronik kto się z kogo rodził. Jeżeli były jakieś wcześniejsze księgi metrykalne-  
dzisiaj nie ma ich ani w parafii w Szczebrzeszynie, ani w Archiwum 
Powiatowym w Zamościu i Archiwum Wojewódzkim w Lublinie, czy Archiwum 
Akt Dawnych w Warszawie.  

Polskie nazwiska, i nie tylko polskie, inne słowiańskie też, były tworzone 
w większości od nazwy wykonywanego zawodu, zawodu ojca, imienia ojca lub 
od nazwy miejscowości zamieszkania.  

Najpierw, dość wcześnie, nazywano zapewne ludzi parających się 
rzemiosłem nazwami ich zawodów, np. szewc, krawiec, stolarz, kowal, bednarz, 
kołodziej itp., a ich synów, ale także uczniów: (kto to?) Szewczuk, Krawczuk, 
Stolarczuk, Kowalczuk, Bednarczuk, Kołodziejczuk, lub przymiotnikowo (czyj  
to uczeń?): Szewski, Krawiecki, Stolarski, Kowalski, Bednarski, Kołodziejski. 

Wiele jest także nazwisk utworzonych od imienia ojca: Zygmuntowicz, 
Piotrowicz, Piotrowski. Także, co dziś jest trochę mniej czytelne, od imienia np. 
Wańka – Wańkowicz, od Juśka albo Juszka (dawny Józef) – Juśkiewicz czy 
Juszkiewicz. 

Tworzono je od miejsca zamieszkania: np. Bielański (Bielany) czy 
Lubaczowski (Lubaczów).  



Powstawały także od cech charakterystycznych, przezwisk, ułomności, 
wyglądu, charakterystycznych zachowań itp. Np. Garbaty, Krzywousty, 
Bździuch, Chyży. Biczaka  z Brodów Dużych, znanego mi osobiście, który miał 
wydatne wargi, wszyscy nazywali Wargaty. 

Pierwsze nazwiska dziedziczne zaczęły się utrwalać około 250-300 lat 
temu. Jeszcze na początku XIX w. nadal się jednak kształtowały. Mój 
prapradziadek podaje do aktu urodzenia córki, że jego żona jest z domu 
Kalicińska, a w akcie ślubu tejże córki, że Kalita. Niewątpliwie nazywała się 
Kalita, a mówiono o niej i zwracano się do niej Kalicicha lub Kalicińska. 
Występująca w różnych aktach Grela figuruje czasami jako Greluha. Jeszcze w 
czasach mojej młodości na żonę naszego sąsiada Hołoty mówiono 
powszechnie Hołocicha, a nie Hołotowa.  

Podobnie było i z datami umieszczanymi w dokumentach. Błażej 
Kołodziejczyk do aktu chrztu swojego pierwszego syna w 1828 r. podał, że ma 
lat 22, a jego żona 27. Trzy lata później zaś, do aktu chrztu córki, że ma lat 24, a 
jego żona 25. W dalszych latach nie było wcale lepiej. 

Nazwa zawodu: kołodziej jest zapewne jeszcze starosłowiańska, bo jest 
zrozumiała i dla Białorusinów, i dla Ukraińców, i dla Rosjan. W Polsce pierwszy 
zapis nazwy tego zawodu pochodzi z 1475 r., zaś najstarszy zapis słowa 
Kołodziejczyk z roku 1603 r. – „Woycziech Kołodzieyczik uczeń”. Dzisiaj 
powiedzielibyśmy chyba: „Wojciech – uczeń kołodzieja”. Jeszcze dzisiaj 
pobrzmiewa mi w uszach, jak po naszym przyjeździe na Brody sąsiadki  
nazywają mnie i zwracają się do mnie imieniem Romajtek, a rozmawiając z 
kimś o mnie, mówią Kołodziejczuk.  

Nigdy nie dowiemy się, czy zawód kołodzieja, jak wiele zawodów, 
przechodził u moich dalekich przodków z ojca na syna. Nie znajdziemy też 
odpowiedzi na pytanie, czy od dawna byli mieszczanami i mieli własny 
warsztat, czy też chłopami pańszczyźnianymi i pracowali w warsztacie 
dworskim, a potem się usamodzielnili.  

  Ojciec mój opowiadał o jakieś niejasnej rodzinnej legendzie, że 
Kołodziejczykowie przywędrowali do Szczebrzeszyna ze Śląska za Kościuszki. 
Jurek Kołodziejczyk, niespokrewniony z nami, ale też ze Szczebrzeszyna, 
słyszał od swego ojca coś podobnego, tylko bez Kościuszki. Za mojej pamięci 
mieszkały w Szczebrzeszynie przynajmniej cztery rody Kołodziejczyków. Żaden 
nie był uważany za naszych krewnych. Jeżeli więc mięliśmy wspólnego 
przodka, to raczej wcześniej niż „za Kościuszki”. Ale myślę, że każdy był z 
„innej kołodziejni”. Był to zawód popularny, ponieważ nie było wtedy ani kolei, 
ani samochodów, a cały transport ludzi i towarów odbywał się „trakcją konną”. 
Potrzeba było dużo furmanek i bryczek i związanych z tym kołodziejów.  

Wspomnienia ograniczam tylko do tych przodków, o których istnieją 
dokumenty, i tylko z linii prostej, pomijając boczne. Akta urodzeń określają ich, 
ich rodziców i ich żony jako mieszczan, z wyjątkiem Wiktorii Kot, córki rolnika. 
Byli rzemieślnikami: sukiennikami - do połowy XIX w. Szczebrzeszyn był dużym 
ośrodkiem przemysłu sukienniczego – ostatni zakład sukienniczy został 
zlikwidowany w 1946 r., rzeźnikami, garncarzami itp. Nie ulega wątpliwości, że 
któryś z naszych praprzodków zajmował się również szlachetnym starożytnym 
rzemiosłem: kołodziejstwem.  

Oto jak w aktach parafialnych zapisani są moi przodkowie w linii męskiej, 
przy czym znak zapytania (?) oznacza, że nie znam daty urodzenia bądź 
śmierci: 



Kołodziejczyk Walenty (? –?), sukiennik, żonaty z Konstancją Padzińską; 
Kołodziejczyk Błażej (1809*–1846**), sukiennik (w akcie zgonu już rzeźnik), 
żonaty z Agnieszką Wesołowską***, córką bednarza Wojciecha i Katarzyny z 
Czechońskich; 
Kołodziejczyk Franciszek (1828–1910), rzeźnik, żonaty z Antoniną Dębską, 
córką Szymona i Marianny z Kalitów**** – garncarzy; 
Kołodziejczyk Jan Wincenty (1867–1943), masarz, żonaty z Wiktorią Kot, córką  
rolnika Wojciecha i Marianny Patro; 
Kołodziejczyk Roman (1904–1995), nauczyciel, żonaty z Stefanią Bielańską,  
nauczycielką; 
Kołodziejczyk Romuald Janusz (ur. 1930), ekonomista, żonaty z Urszulą Mżyk, 
nauczycielką; 
Kołodziejczyk Janusz Romuald (1956–1985), mój syn;  
Kołodziejczyk Mariusz (1961–1961), mój syn. 

-------------- 
* Różne daty urodzenia w różnych dokumentach: 1806, 1807, 1808, 1809. 
** Według legendy rodzinnej zmarł po ugryzieniu go przez „gada” 

(żmiję?). 
*** Różne daty urodzenia: 1801, 1806, 1807. 
**** W innych dokumentach wymieniana jako Kalicicha, Kalicińska. 
 
Wśród rodziców żon ww. Kołodziejczyków przewijają się takie nazwiska 

jak: Wiśniewska, Drabik, Grygiel, Panas oraz Grela, wymieniana w innych 
dokumentach jako Greluha.  

Ojciec z rozrzewnienie wspominał o patriotycznym nastawieniu w domu 
swoich rodziców. Nie mogłam niestety prześledzić, czy moi dziadkowie, Jan 
Wincenty i Wiktoria z Kotów, mieli rodzeństwo i jakie, z powodu nieżyczliwości 
szczebrzeskiego organisty, który nie pozwolił mi na długie przeglądanie akt 
parafii. Podobno dziadek Jan Wincenty miał pięciu braci, a babka Wiktoria, co 
najmniej kilka sióstr i brata. Jedna siostra wyszła za mąż za Kimaczyńskiego i 
była matką trzech synów: Stanisława, właściciela księgarni w Szczebrzeszynie, 
Zygmunta, profesora chemii, i trzeciego,  profesora w Akademii Muzycznej w 
Warszawie.    

Dziećmi Stanisława byli Zygmunt i Krystyna, żona wziętego adwokata 
Niechaja, długoletnia nauczycielka liceum w Szczebrzeszynie.  

Imię jednego z braci dziadka Jana Wincentego poznałem w tragicznych 
okolicznościach. Na kilkadziesiąt minut przed śmiercią nieprzytomny dziadek 
podniósł lekko głowę i wpatrzony w drzwi tak jakoś wesoło powiedział: „O, 
Piotruś przyszedł”. Było to imię jego starszego, nieżyjącego już brata. Miałem 
wtedy 13 lat i zrobiło to na mnie straszne wrażenie, tak zresztą jak i na całej 

zebranej rodzinie.  
Bardzo, bardzo lubiłem dziadka Wincentego. Średniego wzrostu, krępy, 

powolny, zawsze spokojny, rzadko uśmiechnięty. Był, jak wielu w 
Szczebrzeszynie, trochę rzeźnikiem, trochę murarzem, trochę rolnikiem. Miał 
około 2 morgów pola w kilku kawałkach przy drodze na Szperówkę. W czasie 
żniw jeździło się naszymi końmi, aby zwieźć mu plony, kilka kop zboża. Miał 
malutką stodołę na swoim ciasnym podwóreczku za domem, przy dzisiejszej 
ulicy Zamkowej 5. 

 



                    
 Rodzice ojca- moi dziadkowie około 1910 r., Jan Wincenty i Wiktoria Kot- córka po kądzieli z 

rodziny Patro                            

      

      Jan Wincenty Kołodziejczyk                       Jego żona, Wiktoria Kot 
                         w wieku około 73 lat.                                      W wieku około 69 lat. 
                         Zdjęcia „urzędowe” do kenkarty podczas niemieckiej okupacji. 

  
Często zachodziłem do niego i widziałem, jak młócił to zboże cepem. Miał 

jakąś wadę w kolanie i czasami stawał, zakładał jedno kolano pod drugie tak, że 
to pod spodem było unieruchomione, i robił skręt tułowia, jak gdyby naciągał 
sobie w tym znajdującym się pod spodem kolanie jabłko. Może chodziło o 
skurcz mięśnia? Często przychodził do nas na Szlakówkę. Pamiętam go, jak 
spokojnie i powoli je z nami obiad, albo robi coś w polu lub sprawnie, bez 



pośpiechu „sprawia” zabitą świnię, robi z niej różne wyroby, wędzi szynkę itp. 
Nie pił alkoholu. Domem rządziła babcia Wiktoria, lecz dziadek nie był 
pantoflarzem. Umierając w wieku 77 lat, był silny – podnosił na plecy worek z 
kilkudziesięcioma kilogramami zboża. Za późno rozpoznane zapalenie płuc 
zmiotło go w ciągu kilku dni, na dwa lata przed pojawieniem się w Polsce 
penicyliny.  

Najbliższa rodzina mieszkająca w Szczebrzeszynie, którą znałem 
osobiście, to dziadek Jan Wincenty Kołodziejczyk (zwany Wincenty, Wicuś) i 
babcia Wiktoria, ich dzieci z małżonkami oraz wnuki – moi cioteczni bracia i 
siostry:   

                              

ich dzieci 

Natalia              
(1892–1982)            

Marianna              
(1899–1981)             

Roman           
(1904–1995)          

Genowefa 
(1905?–?)   
 

mąż:                 
Jan Kapeć            
(1887–1961)             

mąż:                  
Wincenty              
Szyduczyński            
(1895– 1961)            

żona:               
Stefania          
Bielańska  
(1906–1989)                  

mąż:         
Aleksander            
Czechoński 
(1901–1950)         
 

i wnuki 

Eugenia            
Zdziarska 
(1916–1977)           

Stanisław  
(1920?–?)                        

Romuald             
ur. 28.05.1930 r.                  

Ryszard 
(?–?) 
 

Henryk  
(1918–2000)                          

Halina                
Nosewicz             
(1922?–?)          

Teresa              
Szumigaj                
ur. 23.01.1934 r.                 

Izabela 
?  
(?–?)   
 

Adam              
(1920–2002)          

Barbara              
Bubieło 
(?–?) 

Elżbieta            
Kalinowska  
ur. 23.11.1936 r.                            

Wiesława 
? 
(?–?) 

Izabela      
(?–?)                                                               

 Irena Łowczyńska 
ur. 17.01.1944 r.    
 

 

 
Gdy patrzę na naszego ojca, jego siostry i wszystkie ich dzieci, to chyba 

nikt z nich nie odziedziczył po dziadku Wincentym ani jego krępej postury, ani 
ciemnych włosów, powolności, wiecznego spokoju, małomówności. 

Za to na pewno dużo, lub bardzo dużo, odziedziczył nasz ojciec, jego 
siostry i niektóre z dzieci po babce Wiktorii np. ja. Gadatliwość, nerwowość, 
szybkie działanie, szybkie chodzenie. Chodziła o lasce, gdyż miała sztywną 
nogę po jakimś opowiadanym mi, ale nie zapamiętanym wypadku, a mimo to 
trudno było dotrzymać jej kroku. Odnosiłem wrażenie, że każdego dnia musiała 
odwiedzić swoje czworo dzieci, aby wymienić z nimi wszystkie usłyszane 
wiadomości.  

Kołodziejczykowie żyli na ogół długo. Nie wiemy, ile lat żył Walenty. Jego 
syn Błażej zmarł tragicznie w wieku około 40 lat. Następny, Franciszek, żył jak 
na tamte czasy długo, bo aż 82 lata. Dziadek Jan Wincenty zmarł, jak to wyżej 
opisałem, w wieku 77 lat, w pełni sił. Ojciec Roman żył prawie 92 lata, do 
ostatka w dobrym zdrowiu. 



O ich żonach wiem tylko, że Antonina Dębska, żona Franciszka, żyła 
tylko 50 lat, osierocając 13-letniego Jana Wincentego. W dwanaście lat po jej 
śmierci 64-letni Franciszek ożenił się powtórnie z 59-letnią wdową (od 2 lat), 
Franciszką Kitą, córką Jana Rabińskiego i Marianny Tracik.  

Żenili się, jak wszyscy w tym czasie, młodo. Błażej i jego żona Agnieszka 
Wesołowska, gdy mieli po około 20 lat. Franciszek, mając 21 lat, z 19-letnią 
Antoniną Dębską. Jan Wincenty w wieku 24 lat z 19-letnią Wiktorią Kot. Roman, 
mając 25 lat, z 23-letnią Stefanią Bielańską.  

       Kilka słów o rodzinach sióstr ojca. 
Mąż najstarszej Natalii, Jan Kapeć, z zawodu rzeźnik, miał przed wojną 
wynajęty boks w hali targowej, gdzie sprzedawał mięso.  
 

  
Pierwsza na lewo – hala targowa w Szczebrzeszynie. Cztery bramy wiodły do czterech rzędów 
straganów, trzy z nich zajmowali kupcy żydowscy, jeden, jak się wtedy mówiło – 
chrześcijańscy. Pierwsze drzwi z lewej – techniczne. 

 
 Kapciowie przed pierwszą wojną światową wyjechali do Stanów 
Zjednoczonych, gdzie urodzili się im Eugenia i Henryk. Po powrocie z Ameryki, 
za zarobione tam pieniądze, wybudowali jednopiętrową kamienicę. Lubiłem tam 
chodzić, bo ciocia Natalia zawsze częstowała włoskimi orzechami, których 
kilka drzew rosło w ich ogrodzie.  

W 1940 r., kiedy Ameryka nie była jeszcze w stanie wojny z Niemcami, 
ambasada USA w Warszawie zwróciła się do Henryka i Eugenii, powiadamiając 
ich, że – ponieważ urodzili się w Stanach – są obywatelami amerykańskim i 
mogą wyjechać do USA. Nie skorzystali z tego.  

Ciocia Marianna, powszechnie zwana Manią, wyszła za mąż za 
Wincentego Szyduczyńskiego – bednarza. Lubiłem też zachodzić do jego 



warsztatu i patrzeć, jak robił beczki, niecki, szafliki, balie itp. rzeczy. Ile to 
wymagało precyzji, a wykonywane było bardzo prymitywnymi narzędziami. 
Pachniało przyjemnie, obrabianym drewnem. Mieli nowoczesny gramofon 
szafkowy bez tuby. Z wierzchu zakładało się płytę i otwierało drzwiczki szafki, 
skąd wydobywał się głos. Nie palił papierosów, za to zawsze miał przy sobie 
miętowe cukierki, które sam ssał i mnie nimi częstował. Był zawsze w 
pogodnym, dobrym humorze i dowcipkował. Po wojnie już nie wykonywał 
swego zawodu, założył sklep z farbami.  

Ciocia Gienia wyszła za rolnika, Aleksandra Czechońskiego. Jej starsza 
córka Izabela, która wyszła za mąż na Śląsku, zabrała ją do siebie po bardzo 
wczesnej (w wieku 49 lat) śmierci Czechońskiego.  

Miałem dziesięcioro ciotecznych sióstr i braci ze strony 
Kołodziejczyków. Eugenia zmarła bezdzietnie. Henryk ma dwu synów i cztery 
wnuczki. Adam jednego syna. Izabela Kapeć zmarła jako panna. Stanisław 
(prawnik, zmarł młodo) miał chyba dwoje dzieci. Jego syn, chyba lekarz, 
mieszkający w Radzyniu Podlaskim, zginął prawdopodobnie w wypadku 
samochodowym. Halina zmarła bezdzietnie (jej mąż Janusz i jego dwaj bracia 
nie mieli w ogóle dzieci). Barbara ma dwóch synów i mieszka w Kraśniku. 
Ryszard, Izabela i Wiesława Czechońscy mają dzieci, ale nie wiem nawet ile.                
                      

                                                         *  
                                                 *               *      
Po ukończeniu szkoły powszechnej ojciec mój, Roman Kołodziejczyk,  

rozpoczął naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w 
Szczebrzeszynie, które ukończył w 1927 r. Został nauczycielem w miejscowości 
Podzitwa- położonej nad rzeką Dzitwą. W/g Urzędowego Wykazu Miejscowości 
w Polsce z roku 1932: „Podzitwa wieś w gminie Raduń, powiat Lida, 
województwo Nowogródzkie, poczta i telegraf Raduń, parafia prawosławna 
Pielasa, stacja kolejowa Bastuny 42 km”.  

Wieś otoczona była takimi bagnami, że do Lidy położonej w linii prostej 
około 20 km nawet w zimie nie można było przejść ani przejechać. Drogą 
wiejską do Pielasy (8km), dalej 10 km drogą bitą do Radunia (tam był kościół 
katolicki), trzeba było iść piechotą, lub jechać furmanką czy rowerem. Z 
Radunia już autobusem 23 km do stacji kolejowej Bastuny, stamtąd 16 km 
pociągiem do  powiatowej Lidy- jeżeli jechało się służbowo do inspektoratu, 
innego urzędu, lub do lekarza. Jeżeli na zakupy, czy „do kultury” to 90 km do 
Wilna. 

Uczył ojciec w szkole czteroklasowej. Jak wspominał mój przyjaciel 
Aleksander Piwowarek w takiej szkole uczył jeden nauczyciel. Łączone były 
klasy pierwsza z drugą i trzecia z czwartą. Program klas pierwszej i drugiej był 
realizowany każdorazowo w ciągu roku, natomiast w dwóch następnych 
przedstawiał wręcz kuriozalne rozwiązania: Do klasy trzeciej należało 
uczęszczać dwa a czwartej trzy lata. I tak; do klasy trzeciej uczęszczać mieli 
dziewięcio i dziesięciolatkowie, zaś do czwartej jedenasto, dwunasto i 
trzynastolatkowie. Odpowiednio istniały dwa i trzy rodzaje podręczników 
sygnowanych; kurs "A" i "B" dla kl. III, oraz "A", "B" i "C" do kl. IV. Dzieci. były 
podzielone na grupy, z których każda podczas wspólnego uczenia się 
przerabiała inny program, od klasy pierwszej do czwartej. Ukończenie takiej 
szkoły nie dawało możliwości nauki w szkole średniej, a ich wiedza nabywana  
w tak połączonych grupach była zapewne- pożal się Boże. 



 

 
                    Roman Kołodziejczyk młody nauczyciel z Podzitwy  

 
Ludność, jak oko sięgnie białoruska i litewska, wrogo nastawiona do 

polskiej szkoły, i rywalizująca między sobą o przekształcenie jej w szkołą 
białoruską lub litewską. Odmowy posyłania dzieci, świadczeń na rzecz szkoły, 
nocne napady na szkołę itd. Za poradą władz szkolnych Roman wyposażył się 
w rewolwer. Z drugiej jednak strony Roman został w tej Podzitwie ojcem 
chrzestnym Kazimierza, którego nazwiska już nie pamiętam.  

Ludzie mieszkali często w kurnych chatach, wśród dookolnych bagien, 
bez dróg i kolei, z najbliższym sklepem odległym o kilka kilometrów. Ziemia 
uboga mało co rodziła. Jedzono to, co ziemia urodziła, co wyhodowano, co dał 
las, i co złowiono w jeziorach. Na przednówku do resztek mąki dosypywano 
zmielone żołędzie, a i tak cierpiano głód. Chodzono w tym, co sami utkali z lnu, 
wełny i w kożuchach. Na nogach noszono łapcie z łyka, zimą bogatsi buty z 
wyprawionej przez miejscowych skóry. Bieda była nieopisana. Nawet oficjalnie 
nazywano te tereny Polską „C”.  

Jedyny zarobek przynosiły ogromne zbiory grzybów, które po 
wysuszeniu sprzedawano za grosze przyjeżdżającym specjalnie po nie 
żydowskim kupcom. Pieniędzy otrzymanych za grzyby wystarczało na sól, ale 
już nie na naftę. Świecono łuczywem, chodzono spać „z kurami”. Prawie nikt 
nie mógł pozwolić sobie na lekarza, zastępowali ich znachorzy i baby- 
szeptuchy. Można sobie wyobrazić brud i zaduch w chatach, a także poziom 
higieny.  



Co robić przez cały rok? Polować. W niedzielę wybrać się do kościoła do 
odległego o 18 km Radunia. Jeździć po zabawach i kuligach. Flirtować na 
spotkaniach nauczycielskich. Można było pojechać do pięknego Wilna, ale ile 
razy w roku? 

 

 
Spotkanie w Wilnie trzech przyjaciół ze Szczebrzeszyna. Od lewej Józef Spoz student 

medycyny w Wilnie, Roman Kołodziejczyk nauczyciel z Podziwy, Wacław Niechaj student 
medycyny w Wilnie, mój ojciec chrzestny.  


