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OPOWIEŚĆ
O JEDNEJ MIŁOŚCI
Moi pradziadkowie Stefan (syn Jana)
Pos krob ko (~1870 r. ur.) i Katarzyn a
Po skrob ko (córka Jana) (z d. Ambroziewicz (~1870 r. ur.) mieli s ześ cioro
dzieci: Adam (sy n Wit old, wnuki: Jan,
Wito ld, Geniek), Jan (poszedł do Rosji
w 1917 r. i zginął), Hanna, Felicja (córki:
Krystyna, Leontyna, Władysława; wnuki:
Barb ara, Jan , Ad am; Jan, Sta nisław),
Jad wig a (sy n Bo les ław, córka Ju lia;
wnuki: Pio tr, Małgorzata) i M aria (moja
babcia). Teraz już żadne z dziadków nie
żyje. Ale kiedyś zawierali małżeńst wa i
mieli d zieci. Wszys cy ci moi krewni od
st ron y b abci (69 o sób ) s ą na drzewie
g enealog iczn y m w In tern ecie p o d
adresem: www.mo ikrewn i.pl Niektó rzy
z nich mieszkają w Polsce (większość w
Białymstoku i niedaleko tego miasta), inni
w Ameryce i w Europejskich krajach. Ale
od st ron y mojego d ziadka St anisława
Gorolewskiego nie znam prawe nikogo.
Wiem ty lko, że urod ził się w 1907 roku
w M ichało wie. Nawet n ie uda ło mi się
o dn aleźć ani ś wiad ect wa ch rztu , an i
ślubu. Wiem na sto procent, że wszyscy
moi d ziad kowie i p rad ziad kowie b yli
katolikami, a dużo dokumentów Kościelnych zostało zniszczonych przez władze
Sowieckie w 1939 roku. Zostały w Archiwum tylko dokumenty z 1915 roku.
Moja b abcia Maria Gorolewska (z d.
Poskrob ko) urodziła się w 1912 roku w
malej miejscowości Waniewo (Gmina
Narew po d Białymst okiem). Kilka lat
temu moja mama Karolina Jeroszyna (z
d. Gorolewska) pojechała na to miejsce
w poszukiwaniu swoich krewnych. I oczywiście odnalazła ich tam wielu. Niektórzy
n awet p amięt ali sio st rę moje j mamy
Kazimierę, która miała około czterech lat,
kied y mo i d ziad ko wie wy jech ali ze
swojeg o rodzinnego miasta w po szukiwaniu lepszych warunków życia. Bo naprawdę już nie mieli gdzie mieszkać: dom
rodzinny został kompletnie zniszczony
przez pożar. Ro dzice mojej babci zmarli
i starszy brat babci razem ze swoją żoną
zbu dował na miejscu teg o do mu s wój
własn y dom. To były trudne czas y dla
moich d ziad ków. Mus ieli znaleźć takie
miejsce, gdzie mogliby zamieszkać i wychowywać swoje dzieci. I być może z tego
powodu moja babcia nie pozwalała nam
szukać swoich krewnych, bo została jakby
wyrzucona z domu rodzinnego.

Dalej dokładnie nie wiem jak było.
Wiem tylko, ze moja mama urodziła się
w 1944 roku w województ wie warmińs kim. A p rzed t y m d ziad ko wie mieli
jeszcze syna, który zmarł jeszcze w pierwszym roku życia na zapalenie płuc. Poza
ty m mo i dziad ko wie mieszkali na wsi
(teraz Bierio zowka, Obwó d Kalin in gradzki). Babcia pracowała dla Niemców
jako praczka. A kiedy przyszła armia Sowiecka do Królewca, to mojego dziadka
zabrano ze sob ą jako tłumacza (b ardzo
dobrze znal język niemiecki). Dziadkowie
u mówili s ię s p ot kać w t ym s amy m
miejscu po Drugiej Wojnie Światowej.
Up łyn ęło sp oro czasu , zamiast niemieckiego miasta Koenigsberg powstał
Kalining rad (Związek Radziecki). W
1946 roku wład ze Sowieckie propon owały mo jej babci wrócić do Pols ki. Ale
nie mogła wyjechać, bo miała dwie małe
córeczki. M oja mama Karo lina miała
wtedy dwa lata, a jej siostra Kazimiera –
o siem lat. Opró cz tego bab cia b yła
umówiona z dziadkiem i w ogóle nie miała gdzie zamieszkać w Polsce, bo wszystkie ko nt akty z kre wn ymi już zo st ały
utracone. Właśnie tak myślała i cierpliwie
czekała na powrót swojego męża. Wychowywała córki sama, mo dliła się i miała
nadzieję, że kiedyś znów zobaczy się ze
Stanisławem. Na wsi, gdzie mieszkała razem z d ziećmi już nie miała pracy, bo
wszyscy Niemcy wyjechali do swojego
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kraju. I wtedy babcia pojechała do Kaliningradu i osiedliła się w malej miejscowości Szosejnoje (za miastem). Kilka
p olskich ro d zin też tam zamieszkało .
Niektórzy z nich i nadal żyją i należą do
naszej p arafii Święte go Wojciecha w
Kalining radzie.
Kilka razy władze So wieckie p ytały
moją babcię o jej męża, i dlaczego nie
wyjechała. Moja babcia strasznie bała się
ws zys tkieg o, bo nawet nie mogła ani
czytać, ani pisać po rosyjsku. Starała się
rzadko uży wać języka polskiego (pozostał tylko dla modlitwy) i zaczęła uczyć
się języka rosyjskiego. Też nie wolno było
przyznać się, ze jes t kato liczką jak jej
starsza córka. Może dlatego moja mama
i moja ciocia słabo znały język polski.
Moja babcia tak bardzo kochała swojego męża, że już nigdy więcej nie wyszła
za mąż, cho ciaż miała du żo wielb icieli.
Przez całe swoje życie czekała na Stanisława, ale n igdy już go nie zob aczy ła.
Zmarła w 1991 roku.
Nasi krewni powied zieli mojej mamie,
że jej ojciec kiedyś przyjeżdżał do Polski
i szukał jej mamy. W czasie swojej wizyty
do Polski mój dziadek Stanisław powiedział, ze przyjeżdżał do Obwodu Kaliningradzkiego i na tym samym miejscu,
gdzie zostawił swoją żonę i dwie córki,
zobaczył ogromny lej od bomby. I wtedy
pomyślał, ze one zginęły.
Co stało się dalej z moim dziadkiem
nikt z nas zych krewnych dokładnie nie
wie. Mówili, że gdzieś wyjechał i już nigdy nie powrócił do Polski.
Taka tragiczna była ta historia miłości
moich dziadków – Marii i St anisława…
Nie spotkali się więcej już nigdy.
Nap rawd ę tru dno mi by ło pisać ten
artykuł. Zawsze plączę, kiedy o tym opowiadam. Moja mama nie pamięta swojego
ojca, ale ma nadzieję odnaleźć kogokolwiek z jego rodziny.
P.S. Brat kuzynki mojej mamy Jadwigi
mieszka na Białych Błotach (kolo Bydgoszczy) i właśnie stamtąd pochodzi mąż
mojej s tars zej có rki Patrycji A d rian
Mariusz Bucholc. Ciekawe to wszystko,
prawda?
Karolina Kuroczkina
(wnuczka Marii i Stanisława
Gorolewskich )
Toruńskie środowisko naukowe repre-zentow ać
będzie m.in.

