
Dwa kwiaty 
Historia dwóch sióstr 



Moje dwie praprababcie 

Jest to historia dwóch sióstr, których wojenne losy były tak różne. Jedna z nich 
to Tatiana, której rodzina nie była na bieżeństwie. Druga to Tekla, która 
podczas I wojny światowej znalazła się aż na Uralu - w Orenburgu. Ich losy, 
chociaż tak różne, zeszły się po latach. Córka Tekli wyszła za mąż za syna 
Tatiany. Byli to dziadkowie mojego taty. Historia ta pokazuje jak różne losy 
mogły być, podczas bieżeństwa, w jednej rodzinie.  



Jak to się zaczęło? 

Tatiana i Tekla były córkami Marii i Józefa Wawulskich, którzy byli rolnikami. 
Przed wojną ich losy nie różniły się od historii innych rodzin. Mieszkały we wsi 
Stryki k. Bielska Podlaskiego. Ich dzieciństwo było beztroskie i nic nie 
zapowiadało późniejszych zdarzeń. Tatiana wyszła za mąż za Filipa 
Syczewskiego, zaś mężem Tekli był Michał Zabrocki. W 1915 roku obie 
rodziny pojechały na bieżeństwo, jednak rodzina Tatiany nie mogła dalej jechać 
ze względu na spalone mosty, a rodzina Tekli przez wiele lat nie zobaczyła 
rodzinnej wsi. To właśnie przed wyjazdem siostrom było dane zobaczyć się po 
raz ostatni. 



Biały kwiat 
                      czyli historia Tatiany 



Tatiana Syczewska 

Urodziła się w 1882 roku we wsi Stryki, gdzie też osiadła na stałe. Mężem jej 
został Filip Syczewski, z którym miała trójkę dzieci: Jana, Andrzeja i Natalię. W 
1915 roku, jak wszyscy mieszkańcy wsi uciekając przed nadchodzącymi 
Niemcami, udali się w nieznane. Nie wiedzieli gdzie jadą i jaki los ich czeka. Ich 
dalszą podróż przerwało spalenie mostów w okolicach Puszczy Białowieskiej. 
W tamtym miejscu rodzina Syczewskich postanowiła przeczekać najbardziej 
burzliwy okres działań wojennych. Po pewnym czasie powrócili do rodzinnej 
wsi, jednak po ich domu zostały tylko zgliszcza. 



Tak mógł wyglądać ich palący się dom 



Postanowili oni zamieszkać w sąsiedniej wsi Augustowo. Tam, w porównaniu z 
tułaczym losem bieżeńców, prowadzili w miarę spokojne życie. Zimą młodszy 
syn Andrzej lubił jeździć po zamarzniętym stawie. Ich spokój został zakłócony, 
kiedy bieżeńcy zaczęli wracać do Ojczyzny. Wygłodniali, biedni ludzie 
przywieźli ze sobą, oprócz ponurych wspomnień, choroby zakaźne- między 
innymi tyfus. Starszy syn Tatiany- Jan zachorował, jednak udało mu się 
wyzdrowieć. Po wojnie jak wszyscy, rodzina zaczęła powoli powracać do 
normalnego życia. Nieszczęściem rodziców była przedwczesna śmierć córki- 
Natalii. Tatiana zmarła w 1960 roku w wieku 78 lat.  



Cmentarz żołnierzy niemieckich i rosyjskich poległych w czasie I wojny 
światowej w Augustowie 



Grób Tatiany i Filipa Syczewskich na cmentarzu w Strykach 



Czarny kwiat 
                      czyli historia Tekli 



Tekla Zabrocka 

Podobnie jak jej siostra Tatiana, urodziła się we wsi Stryki. Mężem jej został 
Michał Zabrocki, z którym miała dwie córki: Marię i Leoniłę. Tragedia Tekli 
zaczęła się już w roku 1914, kiedy umarł jej mąż. Na bieżeństwo udała się w 
1915 z małymi córkami i matką. Los rzucił je tysiące kilometrów od rodzinnego 
domu- do Orenburga na Uralu. Tam kobiety próbowały ułożyć sobie życie. 
Tekla pracowała w pralni, dziewczynki chodziły do szkoły, matka zajmowała się 
domem. 



Orenburg Tu mieszkała rodzina Tekli 



A dzisiaj miasto wygląda tak 



Z późniejszych wspomnień córki Tekli- Leoniły w mojej rodzinie pozostała 
historia o upartym wielbłądzie. W drodze do szkoły w Orenburgu Leoniła i 
Maria dostały od nieznajomego propozycję by podjechać do szkoły na 
wielbłądzie. Skorzystały z propozycji i trochę przestraszone wsiadły na 
wielbłąda. Po pewnym czasie zwierzę postanowiło, że dalej nie pójdzie. 
Uparte zwierzę usiadło na poboczu i odmówiło dalszego marszu. Właściciel 
nic nie mógł zrobić i dziewczynki były zmuszone iść dalej do szkoły na 
piechotę. Kiedy wracały po zakończonych zajęciach zobaczyły, że wielbłąd 
nadal siedzi przy drodze i nie chce się ruszyć. Właściciel próbował różnych 
metod włącznie z paleniem ognia obok zwierzęcia. 
 



100 lat później prawnuczka Tekli z wielbłądem 



Wielkie nieszczęście spada na rodzinę Tekli, gdy ona sama choruje na tyfus i 
umiera. Zostaje pochowana w Rosji w pobliżu monasteru. Przed jej śmiercią 
matce- Marii przyśnił się sen o czarnym kwiecie z opadającymi płatkami. Do 
rodzinnych Stryk powróciła Maria z wnuczkami. Zastały tam jedynie zgliszcza 
swojego domu, bo cała wieś została spalona podczas wojny. Było im bardzo 
ciężko. Dziewczynki w wieku około 10 i 13 lat musiały same zarabiać na 
życie. Ich babcia- Maria także ciężko pracowała. Maria umarła w 1946 roku a 
jej wnuczki : Leoniła w 1980, a Maria w 1989. Wszystkie spoczywają na 
cmentarzu w Strykach. 



Na cmentarzu w Strykach spoczywa Maria Wawulska- matka Tatiany i Tekli 



Groby córek Tekli: Marii i Leoniły na cmentarzu w Strykach 



Z bieżeństwa Leoniła przywiozła ze sobą talerz, który zachował się do dziś  



Dwubarwny bukiet 
czyli wspólna historia 



Leoniła Zabrocka i Andrzej Syczewski 

Po ciężkich powrotach i zawierusze wojennej ludzie na nowo zaczęli układać 
sobie życie. Dzieci dorastały i zakładały własne rodziny. Młodszy syn Tatiany- 
Andrzej na towarzyszkę dalszego życia wybrał młodszą córkę Tekli- Leoniłę. 
Pomimo bliskiego pokrewieństwa stanowili bardzo zgodne i szczęśliwe 
małżeństwo. Urodziła im się dwójka dzieci: moja babcia Nadzieja w 1934 oraz 
jej brat Jan w roku 1949. Losy, które rozdzieliła wojna, znów połączyła miłość. 



Zdjęcie przedstawiające rodzinę 
Syczewskich około 1950 roku:  
po środku Leoniła z małym Janem na 
rękach, po lewej Andrzej, po prawej 
Nadzieja. 



Podsumowanie 

Na przykładzie historii mojej rodziny możemy przekonać się jak trudnym 
doświadczeniem było bieżeństwo. Ludzie którzy żyli w tych czasach do końca 
życia opowiadali o wojennej tułaczce, dalekiej Rosji, trudach podróży. Życie 
bieżeńców dzieliło się na czas przed wyjazdem i po powrocie a czas bieżeństwa 
był uważany przez nich za okres przejściowy. W obecnych czasach ludzi, którzy 
przeżyli bieżeństwo, nie ma już wśród żywych, jednak wspomnienia pozostały i 
są w rodzinach przekazywane. 



Dziękujemy za uwagę! 

Przygotowanie: Michał Zinkiewicz klasa IIIB przy współpracy z Iwoną Zinkiewicz 
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