Rufina Czerniewska Orechwa
(1899*1992)
Moi Rodzice
Urodzi;am si/ 20 marca 1899 w Korczykach ko;o Grodna. W m;odo=ci zwano mnie Rufini'. Moja
matka by;a Maria z To;oczk[w (1865*1938). By;a najstarsz' z rodziny pi/ciu si[str Stefanii, Magdaleny,
Apolonii, Anny oraz jednego brata Boles;awa. Pochodzila z miejscowosci Zapola a jej rodzice byli
Tekla z domu Trzeciak a ojciec Tomasz To;oczko. Ojciec m[j by; Konstanty Czerniewski, (1955*1926),
z rodziny dwuch braci on i Kazimierz oraz dwuch si[str Katarzyny
i Antoniny. Pochodzi; z Ejsmont[w a rodzice jego byli ojciec Wac;aw,
matka Katarzyna z domu Cydzik. Wrzyscy oni wywodzili si/ z okolic
Grodna. Maria mia;a 18, a Konstanty 28 lat gdy si/ pobrali. Ojciec
oddziedziczy; po swoich rodzicach niezbyt du#e gospodarstwo
rolne. By;o to za ma;e aby z po;owy mog; utrzyma\ swoj; rodzin/.
M[j ojciec by; pracowity i przedsi/biorczy i dlatego zacz'; dzier#awi\
maj'tki. By;y to ziemie hrabiego Walickiego, kt[ry za udzia; w
Powstaniu Styczniowym 1863 roku, zosta; zes;any na Sybir. Maj'tki
jego zosta;y skonfiskowane i oddane rosyjskiemu grafowi
Lewaszow, a potem w spadku przesz;y w posiadanie kniazia
Maria z To;;oczk[w i Konstanty Czerniewscy Wiaziemskoho, u kt[rego to nasz ojciec maj'tki te dzier#awi;.
Majatki te by;y po;o#one nad jeziorem Bia;ym, kilka kilometr[w od miasteczka Jeziory. Kniaziowie
mieszkali w Moskwie i Petersburgu a ziemi/ w dzier#aw/ przekazywali Polakom, kt[rzy zarz'dzali tymi
maj'tkami. Ojciec dzier#awi; pi/\ maj'tk[w> Wilanowo, Korczyki, Zadubie, Hubinka i Dunaj[wka.
Moi rodzice obj/li zarz'd tych posiad;o=ci w 1908 roku. Maj'tki te by;y obszerne i zarz'dzanie nimi
nie by;o ;atwe. W maj'tkach by;o du#o pracy i ojciec mia; w ka#dym maj'tku s;u#b/, kt[ra z rodzinami
mieszka;a w czworakach, to znaczy, w mieszkaniach dla nich przeznaczonych.
Otrzymywali tak
zwany deputat pieni/#ny i w naturze (siano, s;om/) mogli mie\ po jednej krowie na utrzymanie rodziny.
Ludno=\ okoliczna wiejska, w wi/kszo=ci bia;oruska, nie by;a dobrze nastawiona do dzier#awc[w. Z
czasem ch;opi, poznali ojca, polubili go, bo on by; dobry dla wszystkich. On dobrze zagospodarzy; te
maj'tki, uczyni; je bardziej wydajne i dochodowe. Kupcy w s'siednich miasteczkach jego szanowali.
On otrzymywa; on kniazia pochwa;y i uznanie za wzorowe prowadzanie maj'tk[w.

Moje m;ode lata.
Z wielk' przyjemno=ci' opowiada;am o Wilanowie, gdzie p[-niej zamieszkiwa;a ca;a nasza rodzina.
Moi rodzice byli bardzo wymagaj'cy a mama trzyma;a dzieci w rygorze. Tak by;y wychowywane dzieci
tamtych czas[w. W domu naszym te# by;a wielka harmonia, wzajemny szacunek i mi;o=\. Mama by;a
o 10 lat od ojca m;odsza, i gdy dzieci troch/ podros;y, sama zarz'dza;a
Wilanowem. ~ycie nasze nie tylko by;o wype;nione prac' i troskami, ale te#
z rado=ci' obchodzonymi rodzinnymi spotkaniami, =wi/tami, zabawami,
kulikami, grzybobraniem i wielu uciechach na ;onie natury. +wi/ta Bozego
Narodzenia i Wielkanocne, by;y przygotowywane zawsze w polskiej tradycji.
Go=ci si/ zaprasza;o nie tylko rodzin/, ale zaje#d#ali okoliczni proszeni i
nie proszeni kawalerowie.
Ojciec natomiast lubi; z dziecmi si/ pobawi\, wzi'\ na kolana, jak to si/
wtedy mawia;o da\ im go=ci]ca, (czekoladki lub cukierki) i pos;ucha\
Apolo]ci i Rufini =piewu. Moi rodzice byli idealnym ma;#e]stwem, nawzajem
si/ szanowali. Ojciec cz/sto radzi; si/ mamy w wa#nych sprawach i bardzo
ceni; jej zdanie. By; o ni' troskliwy i opieku]czy.
Rufinia Czerniewska
Z czasem dzieci podros;y i trzeba by;o
pomy=le\ o ich nauce. Jaki= czas rodzice utrzymywali nauczyciela w domu,
nauka rosyjskiego, polskiego, niemieckiego, matematyki i geografji. Polskie
ksi'#ki jakie mieli w domu by;y zawsze w pogotowiu do schowania w razie
gdy urz/dnik z gminy m[g; nadjecha\. Uczenie dzieci po polsku w zaborze
rosyjskim nie by;o dozwolone. Dziewczynki gdy podros;y te# uczy;y si/ tych
przedmiot[w. Dw[ch najm;odszych syn[w, Miko;aja i W;adzia, ojciec
umie=ci; w gimnazjum w Grodnie. Po niejakim czasie powr[ci; do domu
Miko;aj, i wkr[tce po nim powr[ci; W;adzio. Tak sko]czy;a si/ ich nauka
poza domem. Okaza;o si/. #e t/sknili za domem i wszystkimi jego wygodami.
W Wilanowie mieszka;a rodzina #ydowska. Lubi;am z Apolo]ci' chodzi\
do ich domu, bawi\ si/ z c[rkami i przygl'da\ si/ jak ich matka
Helencia, Apoloncia i Rufinia przygotowywa;a potrawy na ich =wi/ta. Mama nie broni;a c[rkom tam
chodzi\, przez co w wychowaniu dzieci rozwin'; si/ szacunek do innych tradycji i do innych wyzna]. W
domu moich rodzic[w ka#dy cz;owiek by; traktowany z godno=ci'i dlatego oni byli przez wszystkich
lubiani. Cz/sto proszono ojca na chrzestnego i by;o to we zwyczaju, #e nie mo#na by;o tego nikomu
odm[wi\. Gdy bracia podrosli pomagali w maj'tku. Ich wsp[;praca ze s;u#b' by;a
wzorowa. Za przyk;adem ojca doceniali s;u#b/ za ich uczciw' i rzeteln' prac/.
W niedziel/ do ko=cio;a ca;a rodzina je-dzi;a do Jezior, miasteczka odleg;ego o
jakie= 4 km. Po Mszy +w., przed ko=cio;em s'siedzi podziwiali nasz' liczn' rodzin/
. Mama nie sk'pi;a pieni/dzy na ksi'#ki, ubrania a szczeg[lnie na bi#uterj/ dla
swoich c[rek. Ona sama lubi;a dobrze sie ubiera\, a szczeg[lnie bardzo dba;a o
wyg'd swoich dzieci. Dziewcz/ta, Helena, Apolonia i Rufina, gdy podros;y, a mia;y
lat kilkana=cie, zajmowa;y si/ gospodarstwem. W zimie panienki dorastaj'ce
zajmowa;y si/ wyszywaniem serwet, haftowaniem sobie wyprawy, tj. obrus[w, r/
cznik[w, po=cieli. W domu rozmawia;o si/ tylko po polsku. W takich dostatnich
warunkach, w gronie rodziny, w pi/knym otoczeniu przyrody mo#na by;o #y\ i
Adalek
cieszy\ si/ wszystkim.
Moje rodze]stwo.
Z pocz'tku moi rodzice zamieszka;i w Ejsmontach i tam urodzi; si/ najstarszy Adam. Nast/pnie
rodzice zamieszkali w Korczykach, by; to maj'tek i wie= 18 km. od Grodna. Tam urodzily si/ ich wszystkie
pozosta;e dzieci> Edward, Micha;, Miko;aj, Helena, W;adys;aw, Apolonia i ja Rufina.

Adam Czerniewski (1883*1951) (Adalek) pomaga; ojcu w zarz'dzaniu maj'tkami jak inni bracia.
Gdy wr[ci; z wojska po I Wojnie +wiatowej, pozosta; na ojcowi-nie w Ejsmontach razem z bratem
Miko;ajem i jego rodzin'. Bardzo kocha; dzieci swego brata Miko;aja. Nigdy si/
nie o#eni;. Jego zami;owaniem by;o rybo;[wstwo, my=liwstwo i hodowla go;/bi.
Edward Czerniewski (1885*1970) (Edwardek) o#eni; si/ z Franciszk' Ejsymont
(1896*1983), 13 lat m;odsz' od siebie. Mieli dwoje dzieci, Zosi/ i Antoniego (To=ka).
By; dobrym synem i bratem, troskliwim m/#em i ojcem. Oboje do#yli s/dziwego
wieku. Oboje pochowani na cmentarzu w Koz;owiczach ko;o Grodna. Rodzina
Edwarda pomaga;a nam wysy;aj'c paczki do Rosji.
Micha; Czerniewski (1889*1954) (Micha=) bardzo lubi; przyrod/, las,
grzybobranie, kwiaty. O#eni; si/ z Bronis;aw' Cydzik. Mieli troje dzieci, Zuzann/
, Mariana i Olimpi/. Bronis;awa umar;a w 1952 roku. Oboje pochowani w Jeziorach
Edwardek
ko;o Grodna.
Miko;aj Czerniewski (1891*1949) (Mikolcio) o#eni; si/ z Helen' Cydzik.
Zamieszkali na ojcowi-nie w Ejsmontach. Wraz z nimi mieszka; najstarszy brat,
Adam, nie#onaty. Miko;aj i Helena mieli czworo dzieci, Wand/, Konstantego,
Ryszarda i Wac;aw/. Pozostali w Ejsmontach, ich dzieci nadal mieszkaj' w
Ejsmontach i okolicy. Miko;aj umar; w 1949 roku, Helena umar;a w 1973 roku.
Pochowani na cmentarzu w ziemi Grodzie]skiej.
Helena Czerniewska (1893*1950) (Hele]cia) mia;a zami;owania w czytaniu
ksi'#ek, haftowaniu, rysowaniu wzor[w i mia;a du#e zdolno=ci kulinarne. Wysz;a
za m'# za Wincentego Klawe (1888*1928), kt[ry by; wdowcem i mia; dwoje dzieci
Wac;awa i Elwir/. Helena mia;a z Wincentym pi/cioro dzieci, Danut/, Ryszarda
Micha;ek
Tomasza, Kordiana i Linet/. By;o jej bardzo ci/#ko gdy Helena zosta;a wdow',
Wincenty zmar; 25*go listopada 1928r. Gospodarstwo by;o du#e a dzieci by;y
ma;e. Z pocz'tku gospodarstwo odda;a w dzier#aw/, a gdy dzieci podros;y, Helena
przy pomocy swoich braci i s'siad[w zacz/;a sama gospodarzy\. P[-niej dzieci
te# pomaga;y. Do szko;y podstawowej chodzi;y do Grodna. Danuta sko]czy;a
Gimnazjum Kupieckie. Ryszard gdy sko]czy; szko;/ podstawow' w 1939 roku.
wtedy zaj'; si/ ca;kowicie gospodarowaniem, a m;odsze rodze]stwo jemu
pomaga;o. Helena opiekowa;a si/ nasz' matk'.
Helena uwa#ana przez Sowiet[w jako ku;aczka (zamo#na gospodyni) zosta;a
aresztowana w Wielki Pi'tek w kwietniu w 1950r. W tym czasie by;a bardzo chora
i nie chodzi;a. By;a miesi'c w szpitalu i gdy wr[ci;a do domu 31*go lipca przyszed;
Mikolcio
nakaz, aby zabra\ j' do wi/zienia. Pan B[g inaczej zarz'dzi;. Zmar;a dzie]
wcze=niej 30 lipca. Oboje z m/#em pochowani s' na cmentarzu w Kulbackach
ko;o Grodna.
W;adys;aw Czerniewski (1895*1967) (W;adzio). O#eni; si/ z Aleksandr'
Ejsymont. Mieli dwoje dzieci, Iren/ i Kordiana. Po II Wojnie +wiatowej, zamieszkali
w Lisewo ko;o Tczewu. W;adys;aw umar; 22go stycznia 1967. Aleksandra umar;a
8go wrze=nia 1961. Oboje pochowani na cmentarzu w Tczewie.
Apolonia Czerniewska (1897*1984) (Apolo]cia) wysz;a za m'# za Mateusza
Ejsymonta. Mieli pi/cioro dzieci, Teres/, Stanis;awa, Elwir/, Konstantego i
Zbigniewa. Jej zami;owaniem by;y ta]ce, =piew i rado=\ w #yciu. Po II Wojnie
+wiatowej jej rodzina przenie=la si/ do Sztumu, wojew[dztwo Elbl'g. Mateusz
W;adys;aw
umar; 7go stycznia, 1974. Apolonia umar;a 29go kwietnia, 1984. Rodzice, jako
ma;#e]stwo prze#yli ze sob' 52 lata. Brat, Konstanty, pracowa; i mieszka; przy rodzicach w Sztumie,
zmar; 13go kwietnia 1986 roku. Oboje pochowani na cmentarzu w Sztumie,

I Wojna +wiatowa.
Gdy wybuch;a I Wojna +wiatowa wszyscy moi bracia zostali powo;ani do wojska a nasz ojciec sam
musia; zarz'dza\ maj'tkami. Przysz;y ci/#kie czasy wojenne. Z czasem front przeszed; i niemieckie
oddzia;y zaj/;y okolice Grodna. Odrodzi;o si/ Pa]stwo Polskie. Potem przysz;a Rewolucja Bolszewicka.
Przez te okolice przesz;a nawa;a bolszewicka. Maj'tki zosta;y zrujnowane i rozgrabione przez wojn/.
Ojciec w trudnych chwilach musia; nas chroni\ u krewnych w Grodnie.
Po wojnie, moi rodzice wszystko stracili. Maj'tki kniazi[w rosyjskich zosta;y rozparcelowane i oddane
polskim osadnikom za zas;ugi wojenne. Nasza rodzina powr[ci;a do rodzinnych maj'tk[w w Ejsmontach.
Lata miedzywojenne
Cz/stym go=ciem w naszym domu by; m[j przysz;y m'# Kazimierz Orechwa. Wtedy on by; studentem
podchor'#[wki w Wilnie. Na =wi/ta i na r[#ne ferie przyje#d#a; do domu i do nas przychodzi;. Wida\
by;o #e on si/ mn' zainteresowa;. On by; bardzo weso;y i jego charakter mnie si/ podoba;. I tak si/
potoczy;o #e Kazik si/ po pewnym czasie mnie o=wiadczy;, a ja to przyj/;am. +lub odby; w ko=ciele w
Jeziorach. Po =lubie wyjechali=my razem do Wilna i tam zamieszkali w wynaj/
tym mieszkaniu. Dla mnie to by;o przygn/biaj'ce mieszka\ w mie=cie.
Brakowa;o mnie przestrzeni i tej pi/knej przyrody rodzinnych stron. Musia;am
Kazikowi cz/sto o tym m[wi\, bo jak tylko on sko]czy; podchor'#[wk/ i nie
dosta; si/ na zawodowego oficera, wr[cili=my na jego ojcowizn/ do
Orechwicz. Tam zacz'; gospodarzy\, na swojej cz/=ci. W Orechwiczach
najpierw urodzi;a si/ moja c[rka Alicja, kt[ra bardzo wcze=nie umar;a a
potem urodzi;a si/ Irena. W mi/dzyczsie Kazik jako weteran wojenny,
otrzyma; od pa]stwa dzia;k/ 17 hektar[w ziemi blisko wioski ~ydomla. W
po;'czeniu z ojcowizn' by;o do=\ wystarczaj'co #eby utrzyma\ rodzin/.
Ziemi/ kt[ra Kazik dosta; by;a zaniedbana. Pierwsze zbiory by;y bardzo
s;abe. Pa]stwowa po#yczka hipoteczna w sumie 3000z; pomog;a w
zagospodarowaniu. Oboje z wielkim uporem i determinacj' pracowali=my +lub Rufiny i Kazimierza Orechw[w
aby przetrwa\ trudne pocz'tkowe lata. Z roku na rok coraz lepiej nam si/ wiod;o. Zacz/li=my budowa\
dom na nowej dzia;ce, a wtedy ca;a rodzina przenios;a si/ do pobliskiej miescowo=ci Obuchowicze,
Tutaj urodzi;a si/ Ala (druga Alicja) i urodzi;a si/ jeszcze Anusia, kt[ra umar;a jako niemowl/.
Jak tylko nowy dom zosta; wyko]czony ca;a rodzina si/ tam przenios;a. Dobrze radzili=my sobie i
wkr[tce nasze gospodarstwo zacz/;o przynosi\ obfite plony. W ~ydomli urodzi;y si/ moje c[rki Stenia
i Krystyna. Kazik przez to #e by; w rezerwie, je-dzi; przewa#nie na dwu*tygodniowe \wiczenia wojskowe.
Wtedy gospodarstwo spada;o na moje barki i jako= sobie dawa;am rad/. W pracy pomaga;a liczna
rodzina, rodze]stwo i kuzynostwo, kt[rzy mieszkali w okolicy. Dzieci ucz/szcza;y do szko;y, kt[ra by;a
blisko i jak na tamte czasy dobrze zaopatrzona w sprz/t i wykwalifikowanych nauczycieli. Z latami
kupili=my #niwiark/, co by;o wielk' rzadko=ci' w naszych okolicach. Na #niwa wie=niacy przychodzi;y
z ch/ci'. Zasadzili=my ma;y sad dooko;a domu i ju# nawret ma;e drzewka zacz/;y owocowa\ i wszystko
si/ wydawa;o, #e b/dzie jak najlepiej. Zaci'gni/te d;ugi na budow/ domu i zakup sprz/tu rolniczego ju#
zosta;y sp;acone. Rodzice mieli dalsze plany dla rodziny, niestety zbli#y;a si/ II Wojna +wiatowa wrzesie]
1939 rok.

II Wojna +wiatowa
+wiatowa.
Kazik jako oficere rezerwy, z wybuchem wojny zosta; powo;any do wojska. Odjecha; na wojn/ na
w;asnym siwym koniu. Zosta;am na osadzie z czworgiem dzieci, moja najstarsza c[rka Irena mia;a 12
lat a Krystyna 6. Osady by;y rozrzucone a Polak[w nie by;o za du#o w tej okolicy. W czasie nieobecno=ci
m/#a przychodzili Bia;orusini, robili rewizj/ i jego szukali. To mnie wyka]cza;o nerwowo, bo nie
wiedzia;am gdzie on teraz jest i obawia;am si/ o niego. Jednej nocy kto= zapuka; do okna i okaza;o si/
#e to Kazik wr[ci;. By;am przera#ona i kaza;am mu ucieka\, bo ch;opi mag' jego zamordowa\. Kazik
z ci/#kim sercem, po#egna; si/ z nami i wyruszy; na p[;noc w stron/ Litwy, gdzie zosta; internowany.
Z przyj=ciem wojsk Sowieckich do Grodna, sko]czy;y si/ napady na osadnik[w i ch;opi uspokoili si/.
Wyw[zka do Rosji.
Pewnego dnia bardzo wczesnym rankiem, a by;o to 10 lutego 1940 roku przyszli #o;nierze rosyjscy
z bia;orusk' milicj' i kazali nam si/ pakowa\. Mieli=my opu=ci\ nasz dom. By;am przekonana, #e
wezm' nas w pole i wszystkich rozstrzelaj' i nawet nie chcia;am si/ pakowa\. Moja c[rka Ala nie
straci;a g;owy w tak tragicznej chwili i pakowa;a co mog;a. Nawet jeden przychylny milicjant poradzi;
zabiera\ co cieplejsze i nowsze. Tego dnia, przed opuszczeniem domu, ukl/kli=my przed obrazem
Matki Boskiej Nieustaj'cej Pomocy i odm[wili=mu &Pod Twoj' Obron/&. By;o bardzo zimno. Saniami
zawie-li nas na stacj/ kolejow' i tam ju# czeka; na nas poci'g towarowy, do kt[rego zostali=my
za;adowani. W wagonie by;y z ty;u jakby p[;ki i tam my=my zrobili sobie pos;anie do spania. Stali=my
na stacji d;ugo, przychodzili krewni, s'siedzi, przynosili nam #ywno=\. Po jakimm= czasie poci'g
ruszy; i jechali=my w nieznane strony. Na jakiej= stacji dostali=my w wiadrach kasz/, kt[ra na mrozie
parowa;a ale faktycznie gor'c' ju# nie by;a. Pomimo tego #e by;y=my g;odne, nie mog;y=my tego je=\.
Zrobili=my u#ytek z tej kaszy i palcami pozatykali=my szpary mi/dzy deskami w naszym wagonie.
Wagony by;y nie ogrzewane, a zima by;a wyjatkowo mro-na. Przez to, #e wagon by; wype;niony
ludzmi, ogrzewali=my si/ w;asnym ciep;em. Spali=my w ubraniach i przykrywali=my si/ wszystkim co
mieli=my. W k'cie sta; kubel dla naszych potrzeb. To by;o bardzo kr/puj'ce. Gdy poci'g stawa;,
wyskakiwali=my z wagonu i swoje potrzeby starali=my si/ za;atwi\ przy torach. Zawsze by; strach, #e
poci'g odjedzie. Jechali=my d;ugo, czasami na stacjach czekali=my dniami i nocami by si/ wymin'\ z
innym poci'giem. I tak podr[#uj'c na wsch[d, dojechali=my do punktu naszego przeznaczenia, tam
gdzie Rosjanie nas zadecydowali osiedli\, i to by;a Mikuli]skaja Baza, Dobra]ski Rejon, +wierd;owskaja
Ob;a=\.
~ycie na Uralu
Tu w lesie, by;y ju# dla nas przygotowane baraki wybudowane z k;od drzewa, szpary by;y wypchane
mchem i wewn'trz by;y prycze na kt[rych mogli=my urz'dzi\ sobie jakie takie spanie. Nasz barak z
obszern' sal' najpierw zajmowa;o du#o ludzi. P[-niej ten barak zosta; podzielony na mniejsze cz/=ci.
W takiej jednej cz/=ci zamieszka;y=my ja z moimi czterema c[rkami i razem z kuzynk' Teci', jej c[rk'
Heni' i synem Wiesiem. W pokoju by; piec na drzewo. Tam na Uralu musia;am ja i inne niewiasty
pracowa\ przy =cinaniu drzew w lesie i ostrymi ;opatkami ociosywa\ boczne ga;/zie i szykowa\ je do
wyw[zki. Praca ta nie by;a dobrze p;atna, ale musia;y=my pracowa\ bo tylko dzi/ki temu mo#na by;o
zakupi\ porcj/ chleba, kt[ra by;a wyznaczona na matk/ i na ka#de dziecko. Mogli=my te# sprzeda\
co= z naszego ubrania czy te# jakie= poszewki czy prze=cierad;a, za kt[re dostawali=my #ywno=\.
Gdy skontaktowa;am si/ z rodzin' listownie, w nied;ugim czasie zaczeli=my dostawa\ paczki z Polski.
Przysy;ali kasz/, m'k/, nawet w puszkach pieczon' wiepszowin/ zalan' t;uszczem, kt[r' u#ywa;am
troszk/ do zupy co nadawa;o smak. W;a=nie dzi/ki tym paczkom od rodziny z Grodna prze#yli=my ten
trudny rok na Uralu. Kupi;am koz/ kt[r' nazwali=my Ma]ka. Mleko kozie by;o bardzo po#ywne i t;uste
a w zimie to by;o nam bardzo potrzebne. W tej okolicy by;a szko;a powszechna, wi/c Ala, Stenia i
Henia musia;y i=\ do szko;y. Najstarsza Irka nie mog;a pracowa\ bo by;a za m;oda, a gimnazjum tam
nie by;o. By;a opiekunka i uczy;a Krysie Polskiego i pilnowa;a Wiesia. I tak nasza grupa wygna]c[w
z#y;a si/, przyzwyczai;a powoli do tego systemu #ycia i stara;a si/ u;o#y\ to #ycie jak najlepiej.

Droga do Wolno=ci
M[j m'# w mi/dzyczasie zosta; internowany na Litwie i dzi/ki temu znalaz; si/ w Kozielsku 6 miesi/
cy p[-niej, w drugin rzucie. Przez to omin'; go Katy]. Po amnestii on wst'pi; do armii gen.W;adys;awa
Andersa. Przy najbli#szej okazji, on wyci'gn'; nas z Uralu. Na po;udnie dostali=my si/ statkami rzecznymi
po rzekach Kama i Wo;ga. Potem poci'giem na kilka miesi/
cy do w Kazachstanu ko;o Taszkientu. Wiosn' 1942 roku
powr[cili=my do Toskoje sk'd Kazik do;'czy; nas do transportu
rodzin, na wyjazd z Rosji. W Krasnowodsku dostali=my si/
ma statek, kt[ry z nami dop;yn'; do portu Pahlewi w Persji.
Za;adowani na otwarte ci/#ar[wki perscy kierowcy wie-li nas
przez strome g[ry nad przepa=ciami pe;ne serpentyn do
Teheranu. Tu zostali=my umieszczeni w obozach. ~ycie nasze
poma;u sie unormowa;o. Zosta;y utworzone szko;y a Krysia
mog;a przyst'pi\ do Pierwszej Komunii. Tu w Teheranie
spotka;y=my si/ znowu z m/#em zanim on wraz z wojskiem Rufina z c[rkami pierwsze lata w Ugandzie
wyjecha; do Palestyny. W nied;ugim czasie wraz z innymi rodzinami wyjechali=my transportem przez
Karachi w Indiach, i Mombas/ w Afryce, do Ugandy, do obozu Masindi, po;o#onego z dala od miasta i
wiosek murzy]skich.
W tym osiedlu by;o oko;o 500 polskich rodzin, w wi/kszo=ci dzieci
z matkami, by; te# sierociniec. Takich oboz[w w Afryce Wschodniej
by;o 21, rozsianych po by;ych koloniach brytyjskich. W Afryce sp/
dzili=my ponad 6 lat. Tak d;ugi pobyt w tropikalnym klimacie, odbi;
si/ na naszym zdrowiu. Wszyscy chorowali=my na malari/, a ataki
tej choroby powraca;y w wi/kszym nasileniu w ka#d' por/
deszczow'. ~ycie w Afryce by;o bardzo prymitywne, domki
pobudowane z ga;/zi splecionych i wype;nionych szar' glin' tworzy;y
=ciany, dach pokryty traw' s;oniow', a pod;oga ubite klepisko z gliny.
Rufina z c[rkami przed wyjazdem do Anglii Dooko;a domu wykopany rowek, kt[ry chroni; od zalewu wod'
podczas cz/stych ulewnych burz. Okres deszczowy trwa; p[; roku, wtedy m/czy;a nas malaria. Okres
suszy te# trwa; p[; roku, ca;a ro=linno=\ zamiera;a tak jak na zim/ a upa;y by;y niezno=ne. Pod;og/ w
domkach polewali=my wod', a przez parowanie och;adzali=mu pok[j. Z czasem przyzwyczaili=my si/
do klimatu i do #ycia w Afryce. By;a to dla nas &Ma;a Polska Oaza& w g;/bi &Czarnago L'du&. Mieli=my
tam polskie szko;y, polski szpital z trzema polskimi lekarzami, polski ko=ci[; i jednego ksi/dza. P[-niej
mieli=my trzech ksi/#y i wybudowali=my wspania;y ko=ci[;, kt[ry do dzi= dnia stoi. Tu c[rki Irena i Ala
uko]czy;y matury a Stenia i Krysia zacz/;y gimnazjum.
Pobyt w Anglii
Z Afryki wyjechali=my do Anglii w 1948 roku. Po dwu tygodniowej podr[#y, przez ocean, Morze
Czerwone, Kana; Suezki, Morze +r[dziemne, Cie=nin/ Gibraltar i Ocean Atlantycki, zawin/li=my do
portu Southampton. Tu na nas czeka; m'#. spotkanie po przesz;o 6 latach. On w miedzyczasie przez
Palestyn/ a potem W;ochy przyjecha; w 1946 roku do Anglii wraz z 2*gim Korpusem gen, Andersa. W
tym czasie bardzo du#o rodzin przyjecha;o do Anglii. Wszyscy my=leli, #e nied;ugo wr[cimy do Polski.
Zamieszkali=my w Walii, w obozie ko;o Aberport, gdzie oddzia; m/#a by; stacjonowany. Po kilku
tygodniach moj m'# odwi[z; Steni/ i Krysi/ do Grendon Hall, do polskiego gimnazjum z burs', na
p[;noc od Londynu.
Wkr[tce zamieszkali=my w Londynie. Ca;a rodzina dawa;a sobie rad/. Wszyscy mieli=my jakie=
prace tak #e mogli=my si/ dobrze utrzyma\. Podczas naszego 10 letniego pobytu w Londynie wszystkie
nasze 4 c[rki wydali=my zam'# za Polak[w.

Na Sta;e do Chicago.
W 1951 pierwsza zam/#na c[rka Ala wyemigrowa;a do Stan[w. Za ich przyk;adem wszyscy
wyje#d#ali=my do Ameryki. Ja z m/#em i pozosta;' zam/#n' c[rk' i jej rodzin' pop;yn/li=my w roku
1958 statkiem do Nowego Yorku a stamt'd poci'giem do
Chicago gdzie usadowi;a si/ ca;a rodzina. Wtedy mia;am 59
lat. M[j m'# Kazik dosta; dobr' prac/ w hotelu &Drake& w
centrum miasta. W tej pracy dorobi; si/ dla nas niez;ej
emerytury. Pracowa; do wieku 82 lat. Wielkim prze#yciem by;a
dla nas strata zi/cia, kt[ry nagle umar; w 1974 roku, a potem
=mier\ jego #ony, a naszej najstarszej c[rki Ireny w 1978.
Osierocili czw[rk/ dzieci w wieku 13 * 21 lat. Mieszkali=my
wtedy u nich w domu w dolnym apartamencie. Pomimo
naszego wieku i tak wielkiego smutku poczuli=my wtedy #e
musimy si/ zaj'\ wnukami. Pan B[g pozwoli; nam s;u#y\ im 1958 Rufina z m/#em i ca;' rodzin' w Chicago
naszymi radami i by\ moralnym wsparciem do czasu gdy wnuczki wysz;y zam'# a wnuk si/ o#eni;.
Gdy wnuczki sprzeda;y dom rodzic[w, c[rka Ala z m/#em zaj/;a si/ nami i zamieszkali=my w g[rnym
mieszkaniu ich domu.
Rodzina nasza bardzo si/ powi/kszy;a. Byli=my szcz/=liwi mie\ 7 wnuczek i 7 wnuk[w. Wszystkie
nasze wnuki poko]czy;y studia z czego byli=my bardzo dumni. Doczekali=my si/ jeszcze 17 prawnuk[w.
Pomimo tych prze#y\ wojennych i roz;'ki, Pan B[g by; dla nas ;askawy.
W tym mieszkaniu oboje rodzice mieszkali jeszcze dobrych kilka lat pe;ni umys;u sprawni fizycznie.
Oboje zmarli w tym mieszkaniu. Rufina Czerniewska Orechwa zmar;a 16 kwietnia 1992 w wieku lat 93
i pochowana zosta;a na cmentarzu Maryhill w Niles.

