
 

 

Śladami historii 

 

Każdy z nas zna powiedzenie, że historia lubi zataczać koło. Często nie wprost ale bywają 

decyzje, życiowe wybory, które często nieświadomie kierują nas w stronę naszych korzeni. Tak 

było gdy ponad 4 lata temu zamieniłam życie w mieście na spokój krępieckiej wsi. Wielu nie 

dawało mi szans, na to że odnajdę się wśród ciszy, zielonych pól, z dala od zgiełku i szumu miasta. 

A ja już nie wyobrażam sobie, że mogłabym żyć w innym miejscu. DOM, własny DOM do którego 

wracam jak na skrzydłach, zimą planuję co zrobię wiosną. Kopię, koszę, sieję, przesadzam, walczę 

z kretami, po raz kolejny przesadzam choinkę szukając dla niej idealnego miejsca…  

Czy podobnie robili moi pradziadkowie? Jakimi byli ludźmi? Z jakimi zmagali się troskami, 

co sprawiało im radość? Co z ich marzeniami, planami? Czy w trudzie dnia codziennego znajdowali 

czas na przyjemności? Im jestem starsza tym bardziej chcę poznać historię mojej rodziny.  

Mieszkam w szczególnym miejscu gdzie z okien mojego domu widzę stary, drewniany dom 

moich pradziadków. Szczególnie teraz gdy zima odsłoniła stare belki, smutne okna, a o toczącym 

się niegdyś życiu w tym miejscu świadczy resztka płotu i dumny biały komin, górujący nad 

zawalonym dachem. Niedługo wiosenne bzy przesłonią całą posesję i tylko nieliczni dostrzegą 

wśród zielonych drzew stary dom. 

 



Prababcia Zosia, ta dzielna kobieta, która sama wychowała gromadkę dzieci. Pradziadek 

Aleksander nie wrócił z wojennej zawieruchy. Z przekazów rodzinnych nie wiele wiadomo o 

Aleksandrze, ze wspomnień spisanych przez świadków historii, wiem,  że wyruszył wraz z innymi 

mężczyznami z Krępca by walczyć z okupantem.. walczyć,  no właśnie, gdzie doszedł, daleko czy 

może całkiem blisko, gdzie zginął, czy Jego mogiła jest samotna i zapomniana a może żyją jeszcze 

ludzie, którzy pamiętają Jego i te smutne czasy. 

W dobie internetu i dostępnych tam informacji, natknęłam się na opis dramatycznych 

wydarzeń dotyczących krępieckiej wsi i ludzi tworzących jej historię. Szok… wśród innych 

wymienionych ważnych dla miejscowości mieszkańców pojawia się Aleksander … był wśród tych 

co poszli walczyć i nigdy nie wrócili.  

 



Szukam dalej ale już nie trafiłam, na żadne informacje, wspomnienia. Szkoda. Historia bez 

zakończenia. Niewiedza jest przykra. 

I tak miałam zakończyć ten tekst, ale czy naprawdę nie zdobyłam żadnej wiedzy ? Nie 

mam jej o jednym człowieku ale setki przeczytanych stron pozwalają inaczej mi spojrzeć na moją 

wieś. Tu każde miejsce ma swoją historię, zalew, otaczający go park, usypany kopiec z figurą Matki 

Boskiej, kapliczka w polu, inaczej patrzę na pomnik, który mijam zbierając zakręt na 

Olimpijczyków. Dzięki poszukiwaniu informacji o pradziadku poznałam historię innych ludzi i 

miejsc. Czy sąsiedzi, mieszkańcy napływowi i Ci od zawsze tu mieszkający wiedzą jak silne korzenie 

ma nasza wieś i sąsiadujące z nią miejscowości?  Czy tempo życia pozwoli nam na chwilę 

zatrzymać i się i posłuchać co by powiedziały mury pałaców, ruiny dworków, niemi świadkowie 

dawnych wydarzeń. 

Niedaleko Krępca na Podzamczu stoi piękny pałacyk. Większość z nas doskonale go zna, 

obecnie mieści się w nim szkoła ale zanim został upaństwowiony, toczyło się tam życie a Pan na 

Podzamczu zarządzał i pomnażał majątek. Po wojnie nie mógł już wrócić i odzyskać swojej 

własności. Jak wielką trzeba mieć w sobie siłę i determinację, jaki hart ducha by zacząć życie od 

nowa. Zostawić to co dobrze znane, choć zniszczone i rozgrabione ale wciąż będące domem, z 

dobrze znanym każdym kątem. Twój dom…. był, bo jednym dekretem, nie masz już gdzie wracać. 

Jak silne emocje muszą towarzyszyć spadkobiercom, którzy odwiedzają to miejsce, wspominają 

dawne życie, spacerują po parku, zwiedzają pałac. Ironia i drwina losu. Zwiedzać swój dom. Są u 

siebie, tak blisko, na wyciągnięcie ręki a jednak tak daleko.  



 

Czas wojny nie oszczędził pałacu, stacjonowały tu wojska niemieckie i radzieckie. Z 

zapisów świadków tych mrocznych zdarzeń, wiadomo, że Pani Dziedziczka Rulikowska wstawiła 

się u okupanta za miejscowymi mieszkańcami, mężczyznami, którzy w Wielkanoc zostali 

aresztowani i osadzeni w więzieniu na Lubelskim Zamku. Zostali wypuszczeni z więzienia a jeden z 

nich na bosaka, polami biegł z Lublina do Mełgwi, próbując zostawiając traumatyczne, więzienne 

przeżycia za sobą. Jedni z ostatnich, którzy żywi opuścili Zamkową Basztę.  

Chętnie oglądamy, czytamy i ekscytujemy się bohaterstwem nieznanych ludzi, nawet nie 

wiedząc, że Ci prawdziwi bohaterowie mieszkają obok nas, może nawet codziennie mijamy się z 

tym „staruszkiem” sąsiadem, który jeszcze wczoraj by tym młodym chłopakiem walczącym o 

przetrwanie, niepewnym jutra, gdzie strach i głód był chlebem powszednim. 

Warto czytać, rozmawiać, poszukiwać informacji, wiedzieć…… ale najważniejsze to żeby o 

NICH pamiętać.  
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