
Danuta Domaradzka – pierwsza kucharka i współorganizatorka „Wakacji z Bogiem"

"I  ojca  zamknęli  na  dłużej  i  siedział  pół  roku  w

Brygidkach, a później za jakiś czas zabrali mamę. I taka

sytuacja, że ojciec w więzieniu i mama w więzieniu... I ja

się tymi  dziećmi opiekowałam, bo ja byłam najstarsza. Nas

dokarmiali sąsiedzi, przynosili nam garnek zupy (...). 

                     

Maria Szewczysz, mama Danuty: „Pochodziła z Sądowej Wiszni, to jest między Lwowem

a Przemyślem, a ojciec Andrzej Kunysz z Krzemienicy koło Łańcuta. No i chodzili do szkoły

we Lwowie, jedno i drugie, i się jakoś znaleźli..." Pokochali i pobrali. I tutaj pani Danusia

mówi: „Jak to we Lwowie". Powtarzając refren niezwykle znanej i lubianej, nie tylko w tym

mieście, piosenki.

„Moja mama miała takie trzy kamienice dochodowe, takie czynszówki". W jednej z

nich  przy  ulicy  Żółkiewskiej  179  piękne  mieszkanie  zajmowali  państwo  Kunyszowie:

„Pamiętam, że to było naprzeciwko fabryki Baczewskiego. Przez znawców tematu wódka

Baczewskiego  była  uznawana  za  najlepszą  w  międzywojniu,  a  jak  się  przeszło  kilkaset

metrów w dół, to tam znajdowała się wytwórnia likierów Kronika, lwowskiego Żyda, nieco

mniej  sławna,  ale  wśród  wyrobów  bardzo  doceniano  wiśniówkę,  zwłaszcza  wielbiciele

delikatniejszych smaków chętnie się nią delektowali".

   Jeszcze przed wojną na świat przyszło pięcioro dzieci: Danuta, Stefania, Zofia, Józef

i Janina. Najstarsza z nich Danuta urodziła się 15 kwietnia 1933 roku. Rodzina, której głową

był legionista Piłsudskiego, żyła w politycznie uporządkowanym świecie, ceniąc patriotyzm

i tradycje narodowe, aż do momentu kapitulacji Lwowa 23 września 1939 roku.

   Dom  Domaradzkich  ocalał  po  niemieckich  bombardowaniach,  ale  z  fabryki

Baczewskich  zostały tylko gruzy,  sprzęt  rozkradli  Sowieci,  a  nazwiska  właścicieli  Stefana i

Adama Baczewskich znajdują się wśród ofiar zbrodni katyńskiej na liście charkowskiej.

   Danusia miała sześć lat, kiedy świat szczęśliwego dzieciństwa runął: „Przyszli Ruskie

i zaczęli bić ojca! Bili ojca w domu! A potem zabrali i zamknęli!" Jeszcze przed wybuchem

wojny NKWD miało listy najbardziej,  według nich,  wrogiego elementu,  czyli  wszystkich



tych, którzy kojarzyli się z niepodległą Polską. A byli to urzędnicy, naukowcy, twórcy kultury

polskiej, nauczyciele i legioniści. Po wkroczeniu na ziemie polskie realizowali swój cel: „No,

ale potem mama i stryjek Jakub... I wypuścili ojca. Tak, że to jakoby rzekomo była pomyłka".

„- Czyli najpierw okupacja sowiecka...

- Najpierw sowiecka, bo dwa razy byli Ruscy.

-Tak!  Tak!  Do  czterdziestego  pierwszego,  a  potem  w  czterdziestym  czwartym  przyszli.

Z przerwą na tych od Hitlera.

- Tak, tak było!”

   W  czasie  okupacji  Danusia  zaczęła  chodzić  do  szkoły:  „We  Lwowie  to  jeszcze

chodziłam do szkoły najpierw do rosyjskiej,  potem do niemieckiej,  polskiego  była  jedna

lekcja na tydzień, a codziennie było po pięć lekcji rosyjskiego albo niemieckiego. Ale mama

nas wysyłała  na tajne komplety.  I  tak oprócz tego,  co się szło do szkoły,  to po południu

biegaliśmy do takiej pani, Góreczko się nazywała i ona tak te dzieci prowadziła. I też była

zamknięta,  była bita! Pamiętam przyszła do nas, do domu i tak bardzo, bardzo płakała:  –

„Czegośmy się doczekali?! Niemcy ją zamknęli". Po chwili, bardzo wzruszona dodaje: „Jak

drugi raz weszli Sowieci, to nie wiem, czy jej nie wywieźli na Sybir, bo przecież drugi raz

znowu wywozili na Sybir. I nie wiem, co się z nią stało, bo już więcej nie mieliśmy z nią

kontaktu!"

  W  roku  czterdziestym  pierwszym  Lwów  dostaje  się  pod  okupację  niemiecką:

„Działalność cały czas była akowców. A to pociągi wysadzali w powietrze, a to tory kolejowe,

a to mosty, a to... Gdzieś tam zawsze nocami, gdzieś krążyli po Lwowie".

   Rodzice  Danusi  należeli  do  Armii  Krajowej,  a  ona  niespełna  wtedy  jeszcze

dziesięcioletnia,  wspomina:  „Różne  dokumenty  nosiłam  jako  dziecko.  Roznosiłam  takie

praktyczne rzeczy: zapałkę, gumkę, guzik, jakieś słowo. Musiałam do tego miejsca, do tej

kamienicy zapukać i tylko to powiedzieć. I ja chodziłam!".

„- Takim posłańcem pani była?

- Takim posłańcem. A Lwów to znałam! Jeszcze dzisiaj trafię...

-  Spotkałam się  kilkakrotnie  z  opinią,  że  to  jest  trudne miasto,  ono ma takie  uliczki  jak

labirynt... Mówią, że łatwo zabłądzić we Lwowie. Tak w „Akwarium" opisuje Lwów Wiktor

Suworow.

- Ja bym dzisiaj nie zabłądziła. Byłam we Lwowie po tych przemianach kilka razy. Tak jakby

mnie nie było tylko kilka dni...”

   Kiedy okupację sowiecką zastąpiła niemiecka: „To ojca zamknęli na dłużej i ojciec pół

roku siedział  w Brygidkach.  To jest  więzienie  we Lwowie.  I  później,  za  jakiś  czas,  trzy



miesiące czy więcej, zabrali mamę. I była taka sytuacja, że ojciec w więzieniu i mama w

więzieniu, że... I ja się tymi dziećmi opiekowałam, bo ja byłam najstarsza. Nas dokarmiali

sąsiedzi, przynosili nam garnek zupy. A jeden sąsiad, bo przed domem były krzaczki i obcinał

te krzaczki, i mówi do mnie: – Jak chcesz to weź te patyczki. I ja tymi patyczkami grzałam

wodę".

  Krótko  po  aresztowaniu  rodziców do  mieszkania  Kunyszów  wtargnęli  Niemcy:  „I

Niemiec mi przyłożył pistolet do głowy, i wrzeszczał: – Gdzie ta drukarnia? Gdzie te ulotki?

A tam było przejście, to znaczy było wyjście. W naszym mieszkaniu, jak była kuchnia i koło

tej kuchni była krata. I oni całą podłogę nam zrąbali, szukali wejścia, no przejścia, przez filar

do drugiej piwnicy... I nic nie znaleźli!". Danusia koło kuchni posadziła młodsze rodzeństwo:

„I  tak  siedzieli  na  tej  jednej  kracie  koło  kuchni!  Powiedziałam:  –  Tutaj  siedzieć  w  tym

miejscu! A tam w piwnicy było całe podziemie, tam wszystkie ulotki, wszystkie odezwy były

drukowane! Taka drukarnia była! A te dzieci dalej siedziały na tej jednej płytce, którą można

było tylko podnieść i wejść do podziemia!".

„- A Niemcy tych dzieci nie zgonili? Zostawili? Aha! Grzecznie siedziały i cicho były, takie

przedwojenne wychowanie...

- Tak siedziały sobie jedno obok drugiego na kupie. I później już nogi trzymały na tej ziemi,

na tym piasku, bo to był piasek. I Niemcy wyszli! I jak to Pan Bóg ma wszystko w swoich

rękach!”

Następnego dnia stryjek Jakub przywiózł ręcznym wózkiem deski: „Zostały te belki

takie przepiłowane, takie nieduże były, na szerokość ręki. I do tego deski przybito i spokojnie

dzieci mogły chodzić." Danusia, która w chwili tych wydarzeń była dziewczynką nieco ponad

dziesięcioletnią, uważała się za dorosłą, stąd to określenie rodzeństwa „dzieci". Przecież już

była dorosła... Musiała być!

   Stryj  Jakub  nie  poprzestał  na  przybiciu  desek,  postanowił  uwolnić  mamę  i  ojca

Danusi: „Stryj mamę wykupił.  Sprzedał cały majątek! Dał Niemcom! Stryj  mówił, że ten

Niemiec strasznie się buntował,  mówił,  że  mało tego wszystkiego,  a stryjek mówił:  – Za

jedno życie  to  mało?! Tyle wszystkiego!  Całą teczkę złota  i  tobie to jeszcze mało tego?!

Pamiętam te opowiadania stryja, jak się targował z tym Niemcem."

„- I potem wraca mama?

- Wraca mama... Ja nie poznałam mamy, jak mama weszła, była siwa jak gołąbek, paznokcie

miała poobrywane... Straszne, naprawdę straszne... Straszne!

   Natomiast Andrzeja Kunysza Niemcy wieźli do Brzuchowic na rozstrzelanie: „Bo tam

w tym lesie oni rozstrzeliwali." I tym razem stryjkowi Jakubowi udało się wykupić brata.



Jeden z  Niemców podniósł  klapę  i  kopnął  więźnia.  Ojciec  Danusi  znalazł  się  na  szosie.

Niemcy klapę opuścili i pojechali dalej. Stryjek Jakub przez cały czas jechał za więźniarką:

„A stryjek, z kimś tam, ojca do samochodu. I przywieźli go do domu! Ojciec był bardzo bity!

Nie mógł za bardzo na nogach się utrzymać! Skatowany był! Był taki, taki...Taki był cały

siny! W domu ze trzy tygodnie, to w ogóle nie wstawał! W ogóle nie wstawał..." 

Mimo tragedii  rodzinnej trzeba było zachowywać się tak,  jakby Andrzeja Kunysza

nadal nie było, zatem: „Musieliśmy chodzić na podwórko bawić się z dziećmi, bo przecież

mama  nie  mogła  nas  zamknąć,  bo  ktoś  by  się  domyślał!  A  ojciec  leżał  w  kuchni.

Zamykaliśmy się, żeby ani sąsiadom, ani nikomu..."

„- Żeby nikt nie wiedział, że wrócił...

- Tak, że ojciec jest!

- I te najmłodsze dzieci nic nie powiedziały?

- Nie! My jak dzieci, co mama kazała, to się robiło!”

   [Jakże inny obraz przedstawiały dzieci  sowieckich  „czynowników" i  „komandirów", które  za

pierwszej i  drugiej okupacji  wzbudzały przerażenie swoim zachowaniem. Obraz tego barbarzyńskiego

świata  przedstawia  Grzegorz  Hryciuk  w  książce  „Polacy  we  Lwowie  1939-1944.  Życie  codzienne”:

„Lwowian uderzało także wyjątkowo niesforne zachowanie „nieokrzesanych, dzikich, często złośliwych

jak małpy" dzieci radzieckich, które napełniały kamienice, podwórza i ulice „wrzaskliwym krzykiem”].

   W 1944  roku  po  raz  drugi  do  Lwowa  wkroczyła  Armia  Czerwona:  „Ojciec  miał

krótszą nogę, bo mu nogę połamali Niemcy, i ledwo chodził po domu. I mimo że miał krótszą

nogę wzięli go do wojska". Danusia miała wówczas lat dwanaście.

 Za drugiego Sowieta,  jak wówczas mawiano we Lwowie w mieszkaniu Kunyszów

zakwaterował się pułkownik Armii  Czerwonej:  „I  mówi do mojej  mamy,  czy mama chce

podpisać ich obywatelstwo, czy chce jechać do Polski." Mama Danusi nie chciała przyjąć

obywatelstwa sowieckiego, zatem drugim transportem: „Myśmy wyjechali w czterdziestym

szóstym  w  maju  przed  Bożym  Ciałem.  Nie,  chyba  to  był  kwiecień?  Dwudziesty...  Nie!

Dwunasty!" Zostawili za sobą Lwów, a w mieszkaniu jeszcze przed wyjazdem zamieszkał

pułkownik razem z żoną i trojgiem dzieci: „A myśmy spali w kuchni na podłodze, tak ze dwa

tygodnie."  Nie pozwolił  też  nic  zabrać z  majątku:  „Zabrał  wszystko!  Naczynia,  sztućce...

Pozwolił tylko jeden stół wziąć! I sąsiad przyszedł i deski do tych nóg poprzybijał. Zrobił

taką  klapę  jeszcze!  I  to  co  można  do  tej  skrzynki  tośmy  wzięli..."  Danusia  miała  lat

trzynaście, kiedy opuścili Lwów i przyjechali do Krzemienicy koło Łańcuta, do stryja Jakuba,

który wyjechał pierwszym transportem.

Tymczasem ojciec Danusi chciał koniecznie wrócić do Lwowa do żony i dzieci, ale



mu powiedziano za trzecim razem, kiedy usiłował przekroczyć granicę: „Jak cię tu jeszcze raz

znajdziemy, to cię zabijemy! Strzelimy ci w łeb!" Zrozpaczony Andrzej Kunysz pojechał do

swego brata: „I podszedł do stryja, i  przywitał się, i rozpłakał się. A stryjek Jakub mówi:

– A czego ty płaczesz?  – A, bo ja chciałem dostać się do Lwowa, do Marysi! I nie mogę!

A stryjek na to: – A przecież Marysia tutaj jest!"".

  Ojciec  Danusi  poszedł  do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego,  zarejestrował  się

jako  osadnik  wojskowy i  z  całą  rodziną:  „Wysłali  nas  do  Lubania.  I  tam  ojciec  szukał

gospodarki,  ale  to  już było wszystko poszabrowane,  puste  takie.  Został  tylko jeden dom.

Bardzo stary, pod strzechą! I pewnie dlatego jeszcze nie był zamieszkany, bo o ile domy pod

strzechą to norma  w centralnej i wschodniej przedwojennej Polsce, to tam było dużo domów

murowanych. Gospodarstwo dziesięciohektarowe i była krowa, i w piwnicy był tak, może

wóz kartofli."         W domu mieszkały dwie Niemki: „Ta starsza mogła mieć tak około

pięćdziesiątki, a ta Hilda miała dwadzieścia siedem lat. Miała jeszcze trzech synów, to ich

zabrali do wojska. I mąż poszedł do wojska. Została tylko z córką". Hilda i jej matka nie

otrzymały pomocy                          w gospodarowaniu, bo gospodarstwo dziesięciohektarowe

uznawano za małe, mimo iż wszyscy mężczyźni byli na froncie, to: „Musiały same wszystko

robić! Nie miały żadnej pomocy! Mieszkały z nami chyba ze trzy lata... Tak! Od podwórka!

W pokoju stało łóżko, szafa i taki stolik nieduży". Andrzej Kunysz rozmnożył dwa króliki,

które miały Hilda i jej matka.                  Z czasem oprócz krowy: „Już były dwie jałówki...

Byczek  był."  A kiedy nastąpiła  możliwość  wyjazdu  do  Niemiec:  „Tylko  te  obie  Niemki

wyjechały, bo oni do nas nie wrócili. Ten mąż          i synowie. Ale czy oni żyli, czy nie żyli,

czy gdzieś zginęli na froncie... Ja ich nie widziałam na oczy."

 Ojciec Danusi proponował, żeby zabrały ze sobą krowę, ale starsza pani nie chciała

krowy: „Tą jałóweczkę to bym wzięła!" Na to Andrzej Kunysz: „Zabieraj obie, jak chcesz, ja

wychowam jeszcze! – Ale nie mam jak zabrać! Daleka droga przed nami, nie damy sobie

rady!" Mimo dobrej woli ojca Danusi: „Nie wzięła nic! Pakunek wzięła, taką siatkę, takie coś,

jak na koty, jak na psy. Tylko to było z drewna. Taka przedwojenna robota."

Na  ziemiach  odzyskanych  urodził  się  brat,  Włodzimierz,  ale:  „Spaliło  się  nam

gospodarstwo.  Ten  dom się  spalił  i  ojciec  został,  a  my  z  mamą  poszłyśmy  do  Fabryki

Jedwabniczo –  Galanteryjnej.  I  pracowałam na  krosnach.  Cała  okolica  to  pracowała  w tej

fabryce. Potem ojciec też poszedł do fabryki. I tak chodziliśmy z pięć kilometrów z naszej

wioski.  Potem mama wynajęła  mi  jakieś  mieszkanie,  pokoik  u  pani  Szeczewskiej,  bo  ja

chodziłam  do  szkoły  i przecież  nie  mogłam  latać  w  nocy  z  pracy  pięć  kilometrów,  i

codziennie dwadzieścia kilometrów robić."



„- Czyli pani pracowała i uczyła się?

- Tak! Tak! Sześć godzin pracowaliśmy od szóstej do dwunastej, a później szłam od czwartej

do dziewiątej do szkoły.

- Ciężko...

- Jakoś Pan Bóg dał siłę...”

   Pracowała  razem  z  koleżanką  i:  „Wrócił  jej  brat  z  wojska,  Bolek  miał  na  imię  i

zapoznała mnie  z  nim.  Na  razie  to  nie  było  nic  takiego...  Przychodził  do  nas  i  ona

przychodziła." W 1950 roku, 13 maja,  mimo sprzeciwu ojca,  w siedemnastym roku życia

Danusia szybko wzięła ślub cywilny. Bolesław Domaradzki wyjechał do Wrocławia, gdzie po

skończeniu kursu na sprzęt ciężki, pracował na budowie: „I on był tam we Wrocławiu, a ja

byłam tutaj,  jak skończyłam osiemnaście lat,  to wzięliśmy ślub kościelny we Wrocławiu."

Potem otrzymał mieszkanie i: „Ja przyjechałam do Wrocławia i w pięćdziesiątym pierwszym

roku  rodzi  się  nam  najstarszy  syn,  Jurek."  Niedługo  po  narodzinach  syna  państwo

Domaradzcy opuszczają Wrocław: „Wyjeżdżamy w kierunku Janowa Lubelskiego... To taka

gminna miejscowość jest... Myśmy przyjechali do Potoka, do brata jego." Ale ponieważ brat

miał tylko: „Jedną izbę... To mąż mnie wywiózł do Brzezin, do teściowej..."

„- No i jak?

- No niech sobie pani wyobrazi. (śmiech)”

  Mąż pracował  w Lublinie,  a  pani  Danuta przyzwyczajona  do życia  w mieście  nie

mogła  się  odnaleźć  w wiejskiej  rzeczywistości:  „We Wrocławiu  to  był  ruch!  A tutaj,  jak

usiadłam sobie przy okienku, to nieraz cały dzień przesiedziałam i człowieka nie zobaczyłam!

Ktoś  tam  nieraz  jechał  rowerem.  Myślałam,  że  ja  się  wścieknę  z  tego  wszystkiego!"

Wystarczy powiedzieć, że do gminy, czyli do Potoka było siedem kilometrów, oczywiście w

jedną stronę...

   Po śmierci teściowej przeprowadzili się do Zaklikowa, gdzie na świat w 1955 roku

przyszedł drugi syn, Czesław. Wtedy Bolesław Domaradzki pracował już w Lublinie i: „Mąż

dojeżdżał w jedną stronę z Zaklikowa pociągiem. I dwie godziny jechał w jedną stronę do

pracy i dwie godziny też z powrotem do domu."

„- Ale to w sumie niedaleko...

- Niedaleko, ale długo jechał!”

[Ówczesna prędkość pociągu to 20 kilometrów na godzinę. Zatem wolniej o pięć kilometrów niż

wynosiła prędkość pierwszego składu z lokomotywą Stevensona z 1825 roku.]

   W kilka  miesięcy  po  urodzeniu  syna  państwo  Domaradzcy  otrzymali  mieszkanie

w Świdniku: „Tam były takie baraki i zaczęli  przerabiać te baraki na mieszkania. I jeden



barak  przerobili,  to  dostał  kierownik,  technik  i  mój  mąż.  Trzy mieszkania  zrobili  z  tego

baraku. Myśmy mieli pokój z kuchnią, ale to wystarczyło. Najważniejsze, że mieszkaliśmy

razem!"    W 1959 roku: „Przyszedł jeszcze jeden syn na świat, Leszek." W kilka lat później

córka Jolanta i dlatego pani Danuta nie pracowała: „Na razie opiekowałam się dziećmi", ale w

kilka lat później: „Poszłam najpierw na sekretarkę na Czterdziesty Wydział (0-40), ale tak

mało zarabiałam, że ja nie mogłam utrzymać rodziny. To poszłam do kadr i mówię, żeby mi

coś dali,  jakiś zarobek. – No to co? Nie chce pani być sekretarką? Tylko pójdzie pani na

pracownika fizycznego?” Ale pomógł Jan Winiarczyk: „On był kierownikiem dwudziestego

pierwszego wydziału i ja mówię do niego: „Pomógłbyś mi trochę! Muszę iść na fizycznego

pracownika, bo ja nie mam z czego utrzymać dzieci! Mnie jest ciężko żyć! – A mąż co robi? –

Mąż używa  życia w świecie! I pomógł mi Jasio, najpierw powiedział: – To idź na kurs! Na

ślusarza!  A potem wziął  mnie  do  siebie  na  wydział  i  u  niego  pracowałam  na  prasach.

Dostałam grupę zaszeregowania i znacznie wyższą pensję".

„- Na prasach? A co pani robiła?

- Wycinałam różne części do motorów. Motocykle na 22 Wydziale.

- To pani współprodukowała wueski?

- Tak! To te wueski! Wszystkie części żeśmy wycinali.

- I jak długo pani pracowała przy produkcji motocykli?

- Niedługo, bo ciężko zachorowałam i poszłam na rentę. Od lat siedemdziesiątych jestem na

rencie.


