Izabella Mączko (z domu Czerkawska)

LOSY OSADNICZE
Leon
Czerkawski
urodził
się
12.08.1898 r w Kiszyniowie na Besarabii z
rodziców Włodzimierza, szlachcica ziemi
podolskiej i Konstancji z domu Korbut,
Czerkawskich. Był wychowany przez swoich rodziców w duchu polskości – patriotyzmu i tradycji polskiej. Zachował czystość
języka polskiego, mimo że pobierał naukę
w szkołach rosyjskich.

Przez czternaście lat pracował i rozwijał
gospodarstwo. Początki były bardzo ciężkie, gdyż musiał się dorabiać od podstaw
nie mając, jako uciekinier z Rosji, własnego
dorobku. Miał zamiar założyć rodzinę więc
przede wszystkim myślał o wybudowaniu
domu. Po otrzymaniu kredytu z Banku
Rolnego w Równem, postawił drewniany
dom kryty czerwoną dachówką, jako jeden

Zdjęcie rodziny Czerkawskich z 1938 roku
W 1919 roku przedostał się ze zrewolucjonizowanej Rosji przez Rumunię do
Polski i zgłosił się na ochotnika do Polskiego Wojska w Krakowie. Brał udział w
Powstaniu Śląskim, w jednostkach Wojska
Polskiego, wspomagających powstańców
oraz w wojnie z bolszewikami w 1920 r.
Za czynny udział w obronie kraju
otrzymał 12-hektarową działkę ziemi na
osadzie Bortnica-Kraśnica w powiecie
dubieńskim na Wołyniu. Akt nadawczy Nr
76 z dnia 6.09.1927 r ale nadanie w posiadanie nastąpiło już 12.04.1922r (akt nadawczy na końcu artykułu).
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z pierwszych na osadzie. Wykończył jedno
duże pomieszczenie – kuchnię. Ożenił się
wtedy 27.01.1923 r z Anną Kielian córką
rolnika z Małopolski, która wniosła w
posagu 1000 zł, krowę, parę świń oraz
pościel, dwa duże obrazy Matki Boskiej i
Pana Jezusa i błogosławieństwo od rodziców na nową drogę życia na dalekich Kresach Wschodnich. Ojciec dokupuje wkrótce
drugą krowę, dochowuje się cielaka. Odkupuje od wojska dwa konie. Nabywa niezbędne narzędzia – pług, brony, sieczkarnię.
Do tego jednego pomieszczenia przyjmuje
dwóch osadników z żonami, którzy mają w
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sąsiedztwie działki, ale nie mają jeszcze
domów. 6 grudnia 1923 roku rodzi się syn
pierworodny Bolesław. Z czasem buduje
stajnię i stodołę, a następnie murowany
chlewik z kurnikiem.
Gospodarstwo się rozwija, przybywa
bydła, świń i drobiu. Sąsiedzi przenoszą się
do swoich domostw. Wykańcza stopniowo
dom – dwa pokoje i spichrzo-spiżarnię.
Następnie tynkuje dom zewnątrz i wykańcza sień i ganek. Osadnicy zakładają sady i
chmielarnie, a osadniczki warzywniki i
ogródki kwiatowe. Drzewa owocowe sprowadzono z poznańskiego. Nasz sad liczył
ponad dwadzieścia jabłoni, kilka wiśni, trzy
gruszki i morwę. Zabudowania gospodarcze
od strony północnej były obsadzone czereśniami, z czego największy pożytek miały
wróble i szpaki. W warzywniku, jak sama
nazwa wskazuje, były warzywa. Były też
szpalery malin, zagony truskawek i poziomek oraz rabarbar. Rosły krzewy porzeczek
i agrestu. Piękny był ogródek kwiatowy –
pełen kwiatów: floksów, piwonii, stokrotek,
rezedy, pachnącej maciejki i bratków –
ulubionych kwiatów mojej Matki. Pośrodku
ogródka rosła rozłożysta jabłoń – tyrolka, a
pod nią stała ławeczka, na której można
było odpocząć w cieniu po znojnej pracy.
Pod ścianą rósł krzak bzu i białej pachnącej
róży. Wjazd do domu, od drogi do bramy,
był obsadzony żywopłotem. Wjeżdżało się
na podwórze z górki, gdyż teren był górzysty, a dom i budynki gospodarcze były
usytuowane w dolince osłoniętej wzniesieniami od wiatru. Przez środek działki biegła
dolina porośnięta trawą, gdzie pasło się
bydło, a latem, gdy padał ulewny deszcz,
płynęła woda, z której uciechę miały dzieci
pluskając się w niej lub pływając balią. W
1927 roku urodziła się córka Izabella, pięć
lat później drugi syn (zmarł mając dziewięć
miesięcy), a następnie córka Wanda. Dzieci
rosły, starszy syn poszedł do szkoły powszechnej, która mieściła się w domu jednego z osadników, a córka do pierwszej
klasy czteroklasowej szkoły, która była na
osadzie Iwanówka – tam było bliżej i choKRESOWE STANICE

dziły do niej rówieśniczki sąsiadów. Na
osadzie Bortnica-Kraśnica było około 84
osadników wojskowych. Obok Bortnicy
leżały osada wojskowa Iwanówka i polska
osada cywilna Bortnica, a wokół były wsie
ukraińskie Pogorzelce, Buszkiewicze, Iwanówka, czeska wieś Ludgardówka oraz
kolonia niemiecka Hanczarycha. Między
wsią Iwanówka a Ludgardówką ciągnął się
Las Iwański. Działki osadnicze były przeważnie o powierzchni 45 ha. Otrzymali je
zasłużeni oficerowie. Z Bortnicy do miasta
powiatowego Dubna było około 10 km.
Bortnica należała do parafii rzymskokatolickiej kościoła farnego w Dubnie.
Praca na roli była bardzo ciężka, gdyż brak
było zmechanizowanych urządzeń. Posługiwano się pługami, kosami i bronami,
później pojawiły się siewniki, grabiarki,
kultywatory, a następnie kosiarki. Przeważnie uprawiało się pszenicę, żyto, owies,
ziemniaki i buraki pastewne. Uprawa
chmielu trwała krótko, gdyż nie była opłacalna – ceny na chmiel były wówczas bardzo niskie. Trzeba było zlikwidować chmielarnię, zostały tylko po niej pale i drut.
Osadnicy zajmowali się, poza gospodarką
rolną, hodowlą trzody i bydła.
Powiatowy Oddział Związku Osadników w Dubnie wspomagał w miarę możliwości brać osadniczą m.in. w uzyskaniu
kredytów itp. W okolicy powstały kółka
rolnicze propagujące nowości w uprawie
rolnej i hodowli. Organizowane były wystawy rolnicze, na których eksponowano
osiągnięcia produkcyjne, nowe urządzenia,
nawozy itp. Organizowano różne kursy m.in. 3dniowy kurs przeszkolenia przodowników życia i kultury wsi O.T.O i K.R. w
Dubnie w dniach 10-12.I.1934 r. Na osadzie
poza szkołą powszechną powstała mleczarnia, do której odstawiało się mleko i można
tam było nabyć masło, a więc nie trzeba
było robić go w domu. Był też sklepik.
Większe zakupy robiło się w Dubnie.
W naszym gospodarstwie były stale 3-4
krowy (Malina, Kalina, Wiśnia) rasy czerwonej. Były one kolczykowane jako wydaj-
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ne. Kolczykowane też były świnie – maciory zarodowe. Sprzedaży – zakupu bydła
dokonywano na „Targowicy” w Dubnie.
Często pojawiali się na osadzie Żydzi (bardzo dużo było ich w Dubnie i innych miastach Kresów). Skupowali świnie i drób
oferując różne przedmioty domowego
użytku. Żydzi skupowali też owoce, często
„na pniu” wcześniej podczas kwitnienia
sadów. Żydzi w Dubnie opanowali cały
handel. Dopiero w latach trzydziestych
pojawił się jeden sklep bławatny pana
Kościelskiego i jeden masarski pana Kaweckiego. Osadnicy do pracy na roli w
okresie letnim najmowali ludzi z pobliskich
wsi ukraińskich, była też pomoc sąsiedzka.
Nam pomagał w gospodarstwie brat ojca,
któremu udało się też uciec z Rosji. Był u
nas do czasu powołania go do wojska. Do
prac w obejściu mieliśmy na stałe parobka,
natomiast w domu służącą. Gospodarstwa
pilnował pies Bryś, który w zimie woził
dzieci na sankach.

wilnej. Życie towarzyskie – to odwiedziny
sąsiedzkie i spotkania rodzinne: chrzciny,
imieniny, święta religijne oraz wakacje –
przyjeżdżali wówczas goście. Z okazji świąt
narodowych organizowano imprezy w
szkole (gdy pobudowano nową). Z okazji
spotkań żołnierskich odbywały się parady
Krakusów na koniach organizowane przez
Powiatowy Oddział Związku Osadników
Wojskowych w Dubnie (patrz zdjęcie).
Ponieważ dzieci dorastały, trzeba było
posłać je do gimnazjum w Dubnie. Początkowo starszy syn Bolesław mieszkał na
stancji, co pociągało za sobą duże wydatki.
Rodzice podęli decyzję, że przeniosą się do
miasta wydzierżawiając gospodarstwo. I tak
w 1936 roku przenieśliśmy się do Dubna,
gdzie ojciec pobudował duży dom, aby
mieć dochód z lokatorów. Do nowego
domu wprowadziliśmy się w 1938 roku.
Niestety nie mieszkaliśmy w nim długo.
1 września 1939 roku wybuchła wojna
polsko-niemiecka. 17 września wkraczają

Parada osadników z okazji Święta Niepodległości 11.11.1928 r
Jeżeli chodzi o życie kulturalne, to było
ograniczone. Kino i restauracje były w
Dubnie. Sala Ludowa była na osadzie cy-
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na Kresy Wschodnie Sowieci. Dnia
10.02.1940 roku zostaliśmy deportowani na
teren ZSRR. Po trzytygodniowej podróży w
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bydlęcych wagonach i tygodniowej jeździe
saniami dotarliśmy do miejsca zesłania. Był
to posiołek Jarynga nad rzeką Wyczegdą
koło Jareńska w obłasti Archangielskiej.
Zesłańcy byli zatrudnieni przy wyrębie lasu
i spławie drewna na rzece Wyczegdzie.
Praca i warunki życia były bardzo ciężkie.
Po zawarciu umowy 30.07.1941 roku przez
generała Władysława Sikorskiego z rządem
ZSRR uzyskaliśmy możliwość wyjazdu z
miejsca zesłania. Bezzwłocznie po otrzymaniu „udostowierenia” udaliśmy się około
15 września 1941 r parostatkiem z posiołka
do portu i stacji kolejowej Kotłas skąd, po
wynajęciu przez pięć rodzin wagonu towarowego, przemierzaliśmy bezkresne tereny,
kierując się na południe ZSRR, gdzie tworzyła się Armia Polska pod dowództwem
gen. Władysława Andersa, zwolnionego z
więzienia na Łubiance w Moskwie. Ponieważ przyjmowanie mężczyzn do wojska
wstrzymano, zostaliśmy skierowani do
pracy w kołchozach na terenie Uzbekistanu.
Początkowo przebywaliśmy w okolicy
Buchary, gdzie zbieraliśmy bawełnę za
bardzo skromne wyżywienie. Następnie
przewieziono nas barkami bydlęcymi rzeką
Amu-Darią i dalej pociągiem do rejonu
Dechkanbad u stóp gór Pamiru. Był to okres
zimowy, więc nie było pracy w kołchozie,
gdzie nas skierowano. Warunki były bardzo
ciężkie, panował straszny głód, a rzeczy na
wymianę na żywność już nie mieliśmy.
Dopiero na wiosnę zatrudniono ludzi przy
sortowaniu zboża, za co otrzymywali znikomą ilość mięsa, przeważnie ze zwierząt,
które padły (np. z owcy chorej na pryszczycę). Po interwencji mego ojca dostaliśmy
koninę ze starej szkapy. Wyjątkiem było
mięso z młodego konia, który złamał nogę
gdy łapano go na lasso, aby odstawić do
wojska. Pod koniec stycznia 1942 r ojciec
pojechał do miasta Guzar, gdzie tworzyła
się jednostka wojska polskiego. Został
przyjęty do wojska wraz z synem. Po miesiącu zabrał nas tj. mamę, mnie i moją
młodszą siostrę do Guzaru. W tym czasie
panowała epidemia tyfusu i dyzenterii.
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Śmierć zbierała straszne żniwo. Mój brat
też zachorował na tyfus, ale uratowano go i
wrócił do swojej jednostki wojskowej. Pod
koniec marca 1942 r zostaliśmy ewakuowani do Iranu. Ojciec i brat zostali skierowani
ze swoimi jednostkami na Bliski Wschód
(Palestyna, Irak), a kobiety i dzieci zostały
ulokowane w obozach cywilnych w Teheranie. W połowie sierpnia 1942 r wyjechałyśmy do Afryki Wschodniej, gdzie dzieci i
młodzież mogli kontynuować naukę rozpoczętą w Teheranie. Mieszkałyśmy w osiedlu
Ifunda koło miasta Irynga w Tanganice.
Ponieważ w Ifundzie nie było gimnazjum,
młodzież starszą dowożono do osiedla w
Kidugali (dzień drogi samochodem od
Ifundy). Ojciec służył, ze względu na wiek i
stan zdrowia, w jednostkach pomocniczych
w Iraku, a później w Egipcie, a brat, po
przeszkoleniu wojskowym w Palestynie i
Iraku został skierowany na front włoski.
Brał udział w bitwie o Monte Cassino, a
następnie, po przerwie spowodowanej
pobytem w szpitalu z powodu odniesionych
ran pod Monte Cassino w walkach o Ankonę i Bolonię. Po zdobyciu z plutonem bunkra niemieckiego i wzięciu do niewoli
załogi niemieckiej pod Monte Cassino,
został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po zakończeniu działań wojennych we
Włoszech kontynuował naukę w Gimnazjum i Liceum 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Po demobilizacji brat wyjechał do
Anglii.
Pod koniec roku 1947 rodzice wraz z
bratem podjęli decyzję powrotu do kraju –
ojciec wrócił z Egiptu, brat z Anglii, a
mama i siostra z Afryki na wiosnę 1948 r.
Zamieszkaliśmy początkowo u rodziców w
Solcu Kujawskim, a później w Pruszczu
Gdańskim. Brat podjął pracę i studia w
Szczecinie w filii Poznańskiej Akademii
Handlu Zagranicznego (później przemianowanej na Wyższą Szkołę Ekonomiczną).
Ukończył studia pierwszego i drugiego
stopnia oraz rozpoczął studia doktoranckie.
Niestety ciężka choroba, a następnie śmierć
przerwała wszystko. Zmarł w wieku 35 lat.
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Ojciec, po ciężkich przeżyciach w ZSRR,
zmarł niedługo po powrocie do Polski w
wieku 53 lat.

nia gospodarcze zburzone a sady wykarczowane podobno w latach pięćdziesiątych.
Po osadnikach pozostała tylko ziemia, ale

Grupa potomków osadników wojskowych z Bortnicy pod drogowskazem –
druga od prawej strony Izabella Mączko (Czerkawska), wrzesień 1994 r
Ja, po uzyskaniu świadectwa dojrzałości
w Gdańsku, rozpoczęłam pracę i studia
ekonomiczne w Szczecinie, a następnie w
Poznaniu uzyskując tytuł magistra ekonomii. Siostra ukończyła w Szczecinie Akademię Medyczną, Wydział Stomatologii. Po
studiach zamieszkałyśmy z mamą w Bydgoszczy. Mama dożyła 78 lat.
Tęskniliśmy bardzo za domem w Dubnie i za gospodarstwem na Bortnicy, ale nie
mogliśmy tam pojechać. Dopiero w 1969
roku nadarzyła się okazja odwiedzenia
Kresów Wschodnich. Byłam w Dubnie i na
Bortnicy. Na osadzie nie pozostało nic po
gospodarstwach osadników tak wojskowych jak i cywilnych – domy i zabudowa-
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już nie nasza. Powstał tam olbrzymi kołchoz. Przywiozłam wówczas mojej mamie
zebrany bukiet polnych kwiatów, jak się
później okazało nie z naszej działki. Drugi
raz byłam tam we wrześniu 1994 roku. Tym
razem trafiłam, dzięki koledze z sąsiedniej
działki, na miejsce gdzie była nasza gospodarka. Zrobiono mi zdjęcie w miejscu,
gdzie stał nasz dom i zabudowania gospodarcze. Pojechaliśmy tam w grupie 8 osobowej, w której cztery osoby pochodziły
z Bortnicy. Każdy z nas zabrał ze swej
działki trochę ziemi i polne kwiaty. Ziemię i
kwiaty wkopałam pod pomnik, gdzie spoczywają moi rodzice.
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