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Karolina Krumin  

 

Powyższe wspomnienia Eleonory Korczykowskiej z Jasła wysłuchała i  spisała 

Karolina Krumin. Eleonora Korczykowska jest starszą siostrą mojego  dziadka Benedykta 

Czajki.  Praca została napisana  jako wypracowanie z historii na temat: „Moja rodzina w 

czasach okupacji” pod kierunkiem pani Ewy Pietraszek.  

 

 

MOJA RODZINA W CZASACH II WOJNY ŚWIATOWEJ 

 
 Kiedy wybuchła II wojna światowa miałam dziesięć lat i mieszkałam w Zarzeczu koło 

Jasła. Doskonale pamiętam, jak tego dnia rano przybiegł do mojego ojca nasz sąsiad. Miał on 

w swoim domu radio na słuchawki i właśnie z radia dowiedział się, że 1 września 1939 roku 

Niemcy przekroczyli naszą granicę. Tego samego dnia zobaczyliśmy na niebie niemieckie 

samoloty, które leciały z południa na południowy wschód. Prawdopodobnie leciały aby 

zbombardować lotnisko w Moderówce koło Krosna.  

 Jak dziś, pamiętam dzień 8 września, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam niemieckich 

żołnierzy.  Jechali od strony Żmigrodu na motorach z przyczepami i kierowali się w stronę 

Jasła. Nagle jeden motor skręcił z głównej drogi i polną drogą podjechał, aż pod nasz dom. 

Stałyśmy tam trzy, małe wystraszone dziewczynki, niemieccy żołnierze podeszli do nas, 

pogłaskali po głowach i poczęstowali  cukierkami. Kiedy przyszłyśmy do domu, rodzice 

kazali nam je wyrzucić w obawie, że mogą być zatrute. 

 I tak powoli, zaczęło się życie mojej rodziny podczas okupacji hitlerowskiej, życie 

pełne tragedii,  cierpień i bólu. Na początku października z kampanii wrześniowej wrócił 

bardzo załamany, mój stryj, Franciszek Czajka. Stryj służył w ułanach, a ja z przerażeniem 

słuchałam jego opowieści. Stryj opowiadał nam o swoich przeżyciach, kiedy przekradał się 

przez Bieszczady, obawiając się zarówno  Niemców jak i nacjonalistów ukraińskich. Z rąk 

tych obu nacji groziła mu śmierć.  

 W roku 1942 moi rodzice otrzymali wiadomość o aresztowaniu w Warszawie  brata 

mojej mamy, Antoniego Kurcza, który był majorem Wojska Polskiego.  W czasie okupacji 

działał w Związku Walki Zbrojnej, a następnie w  Armii Krajowej. Wujek został wywieziony 

do Oświęcimia, z którego już nie powrócił. Represje okupanta nie ominęły również jego 

rodziny, żona została wywieziona do obozu w Niemczech, a córka Idalia walczyła                  

w powstaniu warszawskim. Obie nie mając o sobie żadnych wiadomości odnalazły się 

dopiero po wojnie.  

  Tragedia nie ominęła również  drugiego brata mojej mamy, Stanisława Kurcza. Przed 

wojną mieszkał w Stanisławowie, gdzie był naczelnikiem  poczty. Jak   wielu Polaków, 

którzy znaleźli się pod okupacją radziecką, również i jego pięcioosobowa rodzina  została 

wywieziona przez Rosjan na Syberię w okolice Irkucka.  Kiedy tworzyła się Armia Polska na 

Wschodzie, dowodzona przez generała Władysława Andersa, miał to szczęście, że udało mu 

się do niej zaciągnąć. Po pewnym czasie  sprowadził  do Iraku żonę z dwoma synami. 

Niestety  na Syberii pozostawili grób sześcioletniej córki, która zmarła na tyfus. Ciężkie 

przeżycia pozostawiły piętno również na zdrowiu jego żony,  a  Irak stał się miejscem jej 

pochówku. Starszy syn Benedykt poszedł w ślady ojca wstępując do 2 Korpusu Polskiego       

i wyjechał do Włoch. Tam spotkał swojego ojca i razem z nim walczył pod Monte Cassino. 

Stanisław zginął w czasie szturmu wzgórza, a przy jego śmierci był jego syn.  Został 

pochowany na tym najsłynniejszym polskim cmentarzu.  

 Młodszym synem wujka, Irkiem, zaopiekowała się rodzina z Irlandii, która po wojnie 

zabrała go ze sobą do swego kraju. Kiedy Irek dorósł, wyjechał do Anglii i wraz ze swoją 

rodziną mieszka tam po dziś dzień.  Natomiast  Benek, obawiając się powrotu do kraju            
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i szykan ze strony władzy, postanowił pozostać we Francji, gdzie założył rodzinę. Nic nie 

wiedział o losie swego młodszego brata. W  swoich listach do nas, do kraju, bardzo się z tego 

powodu martwił. Kiedy po pewnym czasie napisał do nas z Irlandii Irek,  mogliśmy tę 

radosną wiadomość przekazać Benkowi. I tak, za sprawą mojej rodziny, udało nam się 

połączyć obu zaginionych braci. W latach późniejszych, razem co roku, odwiedzali naszą 

rodzinę w  Polsce. 

 Zły los nie ominął również siostry mojej mamy, Marii Chochołek. W kwietniu 1943 

roku Gestapo aresztowało jej męża Władysława Chochołka oraz córkę Antoninę i syna Jana. 

Antonina i Jan byli młodymi ludźmi w wieku 20 i 22 lat i oboje należeli do Armii Krajowej. 

Ponieważ pracowali w Gamracie Gestapo postawiło im zarzut wynoszenia broni  z zakładu. 

Żadne z nich nie wróciło do domu. Antonina i wujek Władek prawdopodobnie zostali 

rozstrzelani i pochowani na cmentarzu w Warzycach. Natomiast Jan został wywieziony do 

Krakowa i przebywał w więzieniu na Montelupich. Mój ojciec otrzymał z więzienia list         

z prośbą o czystą bieliznę. Kiedy pojechał z paczką otrzymał jedynie wiadomość, że już go 

tam nie ma.  

W 1944 roku  mama otrzymała wreszcie wiadomość o losach trzeciego  brata, Adolfa 

Kurcza. Wujek we wrześniu 1939 roku walczył w Armii Karpaty, po klęsce wrześniowej spod 

Lwowa przez Zaleszczyki przeszedł do Rumunii, a następnie do Francji, gdzie zaciągnął się 

do formowanej przez generała Władysława Sikorskiego Armii Polskiej. Następnie po klęsce 

Francji przez Hiszpanię, Portugalię dotarł do Anglii. Tam zaciągnął się do I Samodzielnej 

Brygady Spadochronowej. Pod  dowództwem generała Stanisława Sosabowskiego brał udział 

w bitwie pod Arnhem. Po zakończeniu wojny wrócił do kraju       w 1948 roku.  

A teraz czas na moje wspomnienia z czasów okupacji. Niemcy często robili rewizje    

w naszym domu, ponieważ szukali mojego ojca.  Ktoś im doniósł, że należał do Armii 

Krajowej. Pamiętam, jak na przeszukanie domu przyjechało jasielskie Gestapo, jednym          

z gestapowców był Ślązak Drzyzga. Szukali broni w całym domu, pytali nas o ojca.              

W naszym domu kwaterowali żołnierze niemieccy i  właśnie oni mnie obronili przez 

przesłuchaniem mówiąc, że ojciec nie bywa w domu.  

I tak doczekaliśmy dnia, kiedy wojska radzieckie wkroczyły do naszej wsi. Było to    

15 stycznia 1945 roku około godziny 5 rano. Obok naszego domu stał niemiecki wóz 

zaprzężony w dwa konie, a na wozie znajdowała się  amunicja.  Kiedy  jeden z koni został 

zabity, drugi niestety nie mógł uciec. Kiedy wyszłam za próg domu zobaczyłam mojego 

kolegę, Mariana Krakosia, który wziął z wozu leżący tam plecak i zaczął uciekać w naszą 

stronę. Za nim biegł rosyjski żołnierz i strzelił do niego z karabinu. Kolega dostał postrzał      

w szyję, dopiero wieczorem rosyjskie sanitariuszki opatrzyły fachowo jego ranę. Ja przez dwa 

dni siedziałam przy nim i tamowałam krew płynącą z rany. Dopiero po dwóch dniach  udało 

nam się zawiadomić jego rodzinę. Niestety zmarł z upływu krwi po 4 dniach, już po 

wyzwoleniu.  

 

 

 


