
                                     

Teresa Miszczuk – jedna z założycielek NSZZ „Solidarność" w Zakładach Dziewiarskich im.

Małgorzaty  Fornalskiej;  uczestniczka  strajku  grudniowego  w  1981  r;  zwolniona

dyscyplinarnie            z pracy.

Mamunia, Maria Rępkowska, pochodziła z Karczewa koło Warszawy, a była z 1899 roku, czyli

jeszcze  z  XIX wieku i  uczyła  się  po rosyjsku w szkole,  bo to  był  język urzędowy.  Natomiast

chodziła na takie komplety, nie komplety.  No, mama nie potrafiła tego określić, bo już dokładnie

nie pamiętała. I przyjechała tu, do Trawnik, za chlebem, ponieważ tu był wujo, który miał „biznes

mięsny". W Trawnikach poznała Wacława Nizioła, „wyszła za mąż i tu już osiadła". Potem na świat

przyszło troje dzieci: syn Jan oraz dwie córki – Zofia i Teresa.

Tereska, urodzona w czasie okupacji w Trawnikach 8 stycznia 1941 roku, mimo że była

malutkim dzieckiem zapamiętała obrazy związane z wojną. „Mieszkaliśmy u wuja i pamiętam, jak

przyszli Niemcy, a ja byłam taka malutka i chowałam się za mamy spódnicę, bo się strasznie bałam!

A Niemiec się dziwił, dlaczego się tak ich boję?!”  I jeszcze jeden obraz okupacyjny przypomina się

pani Teresie: „Wiem, żeśmy schowani byli, całą rodziną, w piwnicy. Tam było takie małe dziecko

i któraś z pań, chyba matka, dała mu cukier w szmatkę, żeby nie krzyczało, żeby było cicho“.

Pozostałe  sytuacje  wojenne  zapamiętała  z  przekazu  rodzinnego.  I  tak  wujek,  Szymon

Rępkowski,  „brat  mamy  zginął  w  powstaniu  warszawskim,  a  siostry  cały  czas  mieszkały  w

Warszawie.  Jak  one  żyły,  a  ja  byłam  młodsza,  to  odwiedzałam  moją  warszawską  rodzinę  na

Targówku". Natomiast ciocia Olesia, siostra ojca, „całą okupację przechowywała Żydówkę, Ewę.

Dzięki Bogu z powodzeniem!” Warto tutaj dodać, że w Trawnikach mieścił się obóz dla Żydów,

który był  filią  obozu koncentracyjnego na  Majdanku.  Niektórzy z  miejscowych przechowywali

swoich sąsiadów Żydów, tak jak ciocia Olesia.

Ojciec w czasie okupacji był więziony przez Niemców i jak wyszedł, „to zachorował na

płuca i w 1947 roku zmarł.” Mama została sama z trojgiem dzieci. Ta sytuacja odbiła się boleśnie

na  warunkach bytowych,  „ciężko nam było  bardzo!  Mama chodziła  do  ludzi  na  jesieni  kopać

ziemniaki, żeby jakoś nas...

- Żeby w ogóle przetrwać biologicznie?

- Tak! Jeszcze, wie pani, były takie paczki UNRRA. Nie wiem, czy pani kojarzy?

- Moja mama opowiadała, że jak przyszły takie piękne sukienki, to tylko na nią pasowały, bo były

bardzo wąskie w talii.“ 

[UNRRA  była  organizacją  międzynarodową  z  siedzibą w  Waszyngtonie  wspomagającą  ludność  Europy

powojennej i zaopatrującą ją w żywność, ubrania, a nawet konie dla gospodarstw chłopskich.] 

„Kto  nie  pamięta  sceny  z  „Samych  swoich",  jak  Kargul  dostał  ogiera?  Taki  ładny  był!



Amierykański! I tak ta „ciocia UNRRA “, jak się popularnie o tej pomocy wyrażano, wspomagała

nas przez kilka lat, a później już władze „zdecydowały", że nie będzie nam „nużna amierykanskaja

pomoszcz"              i staliśmy się samowystarczalni".

Pani  Niziołowa  chodziła  po  paczki  pięć  kilometrów  w  jedną  stronę,  bowiem  „były

wydawane przez PCK, ale nie w Trawnikach tylko w Biskupicach". Sytuacja rodziny powolutku się

poprawiała, bo „brat zaczął chodzić do Rejowca, do zawodówki o profilu metalurgicznym, takim

mechanicznym".   Natomiast  pan  Maj,  kierownik  szkoły  w  Trawnikach,  „taki  przedwojenny

nauczyciel, taki filantrop! Załatwił Zosi sierociniec i miejsce w szkole u Vetterów". Wkrótce brat

zaczął pracować                            w cementowni w Rejowcu, a siostra po ukończeniu szkoły także

podjęła pracę.

Tymczasem przechowywana przez ciocię Olesię Ewa „wyszła za Jóźwiaka [prawdopodobnie

chodzi o lubelskiego szewca Kazimierza Jóźwiaka, komunistę, który wprowadził do KPP Mariana Buczka], też

Żyda i mieszkali już potem w Warszawie". Teresa zapamiętała z opowiadań rodzinnych, „że byli na

eksponowanych stanowiskach. On gdzieś w mennicy pracował, jakimś dyrektorem był.” Państwo

Jóźwiakowie zabrali ciocię Olesię i pracowała jako gospodyni. „I opłacali jej ubezpieczenie, tacy

przyzwoici.

- Jak długo ciocia pracowała jako gospodyni?

- Do 68, bo jak była ta nagonka na Żydów, to wyjechali do Szwecji, ale ciocia dostała za pracę

emeryturę."

Pani Teresa po ukończeniu szkoły średniej, jak się wtedy mówiło, „poszła do pracy". „To był

zakład duży,  państwowy.  Zakłady Dziewiarskie  „Trawena"  w Trawnikach,  gdzie  głównie  robili

przede wszystkim tak zwaną bieliznę podbiciową, kalesony, podkoszulki". Eksportowane dla wojsk

Związku Radzieckiego stacjonujących za Uralem. I była wówczas kierownikiem zbytu." Popularnie

kierownika  zbytu  nazywano  w  PRL-u  zaopatrzeniowcem,  czyli  był  to  człowiek,  który  umiał

załatwić wszystko, aby zakład mógł cokolwiek wyprodukować.

Wspomnienia o owym zbycie bielizny i kontaktach z celnikami są, jak to dzisiaj mawiają

"bezcenne". „Przyjeżdżali celnicy na miejsce do Trawnik, a moim obowiązkiem było zamawianie

wagonów i  przygotowywanie tego wszystkiego".  Odprawy celne zawsze odbywały się  w nocy,

kiedy było pusto, ciemno i niewidocznie. „To nigdy nie było w dzień! I żeby załatwić wagon na

określony dzień i czas, to trzeba było dać flaszkę.

- Czyli pani z załącznikiem chodziła?

- Oczywiście! Oczywiście! To była między innymi taka praca! I to nie było tak, że ja dawałam, ale

wręcz się upominali. No, może nie tak obcesowo...

- Czy to było coś takiego: „Oj! Dzisiaj nie możemy! Trudno będzie!"

- Albo: „Oj! Nie wiem, czy ten wagon się nadaje?".



- Ale wtedy od góry do dołu tak to wyglądało!

- Tak to leciało. Niestety! “

Kiedy  już  nastąpiła  odprawa,  pociągi  ruszały  na  wschód  i  „jechało  to  daleko  do  naszych

„przyjaciół".

- A na polski rynek też „szło “?

- Też! Też!

- A czy pani jest w stanie określić proporcje?

- Dokładnie nie wiem, może połowę...

- Czyli jednak bardzo dużo.

- Dużo jechało! Bardzo dużo szło do Związku Sowieckiego w tamtych czasach".

Pani Teresa rozpoczęła studia zaoczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. „Ja

pracowałam,  bo  musiałam,  bo  nie  stać  mamy  było  i  w  ogóle  mnie  nie  stać  było  na  studia

stacjonarne, więc zaczęłam studiować zaocznie. Oprócz egzaminu z prawa, który można było zdać

na UMCS, pozostałe zajęcia i egzaminy odbywały się w Krakowie. Ale jak wspomina pani Teresa,

„ja  na  przykład  takich  dyrektorów  z  Lublina,  Dęblina  czy  Chełma  nigdy  nie  widziałam  na

egzaminie! Bo to się załatwiało gdzieś tam w restauracjach...

- Tutaj nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby opowiedzieć dowcip krążący po Lublinie. Otóż

jeden z lubelskich czynowników partyjnych w czasie spotkania z rektorem, zadał mu następujące

pytanie: „To na którym roku ja jestem, towarzyszu rektorze?". Towarzysz rektor odpowiedział: „Na

drugim, towarzyszu sekretarzu". „A to się słabo staracie!", odpowiedział wyraźnie niezadowolony

partyjny bonza.

-  Tak!  Na  moim  roku  tak  samo  było.  To  znaczy,  że  załatwiali  sobie!  Czyli  papiery,  a  nie

umiejętności!"

Męża, Stefana Miszczuka, pracownika WSK, poznała w rodzinnych Trawnikach. Tak samo,

jak i pani Teresa, studiował zaocznie. Po uzyskaniu tytułu inżyniera Wyższej Szkole Inżynieryjnej

w Lublinie, pracował „w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym jako inżynier konstruktor. I z tego, co

ludzie mówili, to był takim mądrym człowiekiem, takim szanowanym".  Zanim Stefan Miszczuk

został inżynierem, wcześniej w 1965 roku  poślubił Teresę Nizioł. W dwa lata później otrzymali

mieszkanie w Świdniku, w którym do dzisiaj  mieszka pani Teresa z synem. „To było mieszkanie

spółdzielcze, a teraz jest własnościowe, bo był taki moment, że można było za grosz wykupić. To ja

wykupiłam!" 

Teresa Miszczuk pracowała w Świdniku w „Fornalskiej", spółdzielni,  która produkowała

wyroby zarówno tekstylne, jak i dziewiarskie głównie na rynek zewnętrzny, w tym nawet poza blok

wschodni do Republiki Federalnej Niemiec.

 - Proszę powiedzieć, jakie były stosunki za „komuny" w „Fornalskiej"?



 - Generalnie nie mogę narzekać! Z tym, że niektóre panie w administracji i kierownik dziewiarni

Biernat to taki... No widomo egzekutywa, partyjny bardzo!

- Musiał być sprawdzony.

- Tak! I wiadomo jaką linię reprezentował. Ale nikt się nie wypowiadał tak oficjalnie, głośno, że

jest przeciw.

- Tam podobno głównie pracowały żony zatrudnionych w WSK?

- Tak i do pewnego czasu te wszystkie rozmowy, czy ich brak były bardzo zachowawcze, z uwagi

chyba na lęk przed utratą pracy.  To był  taki  „grajdoł",  takie małe skupisko ludzi.  Wszyscy się

znali."

Teresa Miszczuk (pierwsza z lewej) z rodziną w Świdniku

W roku  1976  po  protestach  robotniczych  w  Radomiu  i  Ursusie  na  fali  „poparcia"  dla

towarzysza Gierka odbywały się wiece. „Tak! Powiedzmy w obronie prawa, porządku... Pamiętam

Marysię Komendę, jak płakała, bo ją wówczas wybrali, żeby czytała. Prezes Bat miał naciski, to

musiał kogoś znaleźć. Ja nie poszłam na ten wiec, bo część osób nie poszła, ale to pamiętam, jak ta

Marysia płakała. Ona nie chciała, ale na pewno jakoś ją tam zmusili, nie wiem czym...".


