
1.3.1.3.9.5.4. 

        Mirosław 
            Jacek 

 *2.02.1974  St. Wola 

 

ż.1. Mirosława 

                z d.  Zajko 

* 15.06.1973  St. Wola 
 

ż.2. Iwona Teresa  

                  z d. Buława 

* 6.10.1976 

1.3.1.3.9.5.4.1. 

     M a t e u s z 
              Jan 

*18.09.1992 St. Wola 

1.3.1.3.9.5.4 

1.3.1.3.9.5.4.2. 

     G a b r i e l a 
           Jadwiga 

* 8.06.2000  St. Wola 
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                                                                                                                              Jacek Chciuk 

                   Tablicę tę uzupełniła Zofia Kłobutowa (1.3.1.3.9.4.). 
 

 

  Zofia Chciuk zam. Kłobutowa (1.3.1.3.9.4.) - wspomnienie o rodzinie ( fragmenty listu  

        z dn. 27.05.`04.). 

...Prawdę mówiąc, bardzo mało wiem i mało pamiętam moich Rodziców, a Dziadków w ogóle. 

Migawki z  dzieciństwa, które utrwaliły się w  mojej  pamięci, to choroba Matki,  Jej śmierć, 

a raczej pogrzeb. Marzec 1940 roku. Było zimno, a trumna stała przed kościolem, bo to był Wielki 

Piątek. Jak wyglądała, wiem z portretu ślubnego. Pamiętam natomiast, że nie brała mnie nigdy na 

kolana i nie całowała. Umarła na gruźlicę. Momenty z życia Ojca: pierwszy, to kiedy uciekaliśmy 

we wrześniu 1939 r. przed Niemcami z chorą Matką na furmance. Matka leżała w pierzynach, a ja 

z braćmi Adamem i Stanisławem siedzieliśmy obok. Nadleciał samolot niemiecki i strzelał do ludzi 

na szosie. My uciekaliśmy w pole, a wóz z Matką został na drodze. 

Pamiętam Ojca w mundurze kolejarskim i karbidówkę, przy której uczył mnie czytać i pisać. 

Ojciec został ciężko ranny w brzuch, w Zbydniowie, w czasie obławy na partyzantów. 

Przypuszczam, że też był partyzantem, a na pewno utrzymywał z nimi kontakty, bo w tym 

tragicznym dniu nie nocował w domu. .... Ojciec po 18-tu dniach umarł.   Przed samą śmiercią  

przywieziony został ze szpitala do domu.  Ten moment pamiętam dokładnie - wieczorem, dzień 

przed śmiercią, pociąg osobowy zatrzymał się naprzeciw naszego domu (mieszkaliśmy przy torach 

kolejowych)  i Ojca wyniesiono na noszach. Był przytomny.  Zmarł nad ranem. 

Moja macocha Jadwiga, była dobrą, wspaniałą matką. Została sama, z czwórką dzieci, bez 

środków do życia. Po śmierci Ojca nie zostawiła nas. Opiekowała się nami tak, jak mogła 

najlepiej. Chwała Jej za to. Było bardzo ciężko, bo rodzina nie pomogła nam ..... 

 

...Czesław Chciuk (1.3.1.3.8) brał udział w wojnie polsko - bolszewickiej. Ponieważ o prace było 

b. trudno, wyjechał do Francji. Mieszkał w Aulnay k. Paryża. Pracował w fabryce urządzeń 

precyzyjnych. Ożenił się z Polką z pod Częstochowy . Byli bezdzietni. 

... Mój stryj Adam (1.3.1.3.5), najstarszy z rodzeństwa, wyjechał do USA, ożenił się z Polką, mieli 

czworo dzieci.......Siostra Ojca Antonina z Chciuków Walulik, podobnie jak Adam wyjechała do 

Ameryki. Wyszła tam za Polaka, mieli pięcioro dzieci.... 
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