
 

 

Historia mojej babci Tekli z Krzywej 

 

 

                   Z mojej rodziny z Łemkowszczyzny pochodzi babcia 

Tekla Pawliszczy z domu  Demczar. Urodziła się ona 23 czerwca  

1932 roku w Krzywej. Krzywa jest wsią położoną w gminie 

Gładyszów, w powiecie Gorlickim. W Krzywej mieszkało 30 rodzin. 

Była tam także szkoła, cerkiew, sklep oraz przez pewien czas 

karczma. Rodzina Demczarów była jedną z bogatszych rodzin we 

wsi. Posiadała 32 hektary pola. Miała też krowy, świnie, owce, 2 

konie, kury, gęsi, indyki, kaczki, 2 psy i koty. Moja babcia uczyła się 

w szkole w Krzywej. Nauczało się tam w czterech klasach przez 7 

lat. Było tam 6 przedmiotów: Matematyka, Język ukraiński, Język 

niemiecki, Geografia, Historia oraz Religia.  Nauczycielką była Pani 

Olha Hajdukiewicz, żona miejscowego księdza. Była nauczycielką 

odnoszącą się do uczniów z wielką dyscypliną, ale też była lubiana 

przez uczniów. Szkoła mieściła się bardzo blisko chaty mojej babci 

ponieważ wystarczyło tylko przejść przez drogę. Po szkole dzieci w 

tym moja babcia pomagały rodzicom w gospodarstwie. Chodziły na 

pastwiska ze zwierzętami, doiły krowy i robili masło oraz orali pola. 

 

W kwietniu 1947 roku pradziadek oraz 2 braci mojej babci zostało 

aresztowanych i osadzonych w obozie koncentracyjnym w 

Jaworznie. W maju 1947 roku do Krzywej przyszło wojsko polskie z 

informacją, że rodziny mieszkające w Krzywej i okolicznych 

miejscowościach zostaną przesiedlone na ziemie odzyskane  

ponieważ są podejrzewane o udzielanie pomocy Ukraińskiej 

Powstańczej Armii. Na spakowanie swojego dobytku mają 2 godziny, 

po tym czasie przyjdą tutaj i będą poganiali do wymarszu. Ponieważ 

2 godziny na spakowanie to było bardzo mało czasu ludzie zabierali 

tylko najpotrzebniejsze rzeczy – kto miał pakował swój dobytek do 

wozów i przygotowywał do podróży. Najpierw wraz ze swym 

dobytkiem szli piechotą to Gorlic, gdzie czekali dwie doby na pociąg. 

Później pociągiem przez półtorej tygodnia jechali do Trzebnicy. Tam 

rozdzielali ludzi, aby spokrewnione ze sobą rodziny zamieszkały jak 

najdalej od siebie. Moja babcia zamieszkała w małej miejscowości 

na Dolnym Śląsku. Tam wraz ze swoim rodzeństwem pomagała 

gospodarzowi w pracach. Pracowała za darmo otrzymując za 

wysiłek tylko jedzenie. Mieszkali tam przez pewien czas gdy 

przyjechał do nich najstarszy brat, który wcześniej zamówił 



mieszkanie we wsi Gromadka. Bracia i siostry przeprowadziły się do 

Gromadki. Tam zaczęli pracę w okolicznym tartaku. Tam 

dostrzeżono także staranne pismo mojej babci i przeniesiono ją do 

działu księgowego.  

Od tamtej pory babcia Tekla mieszka w Gromadce i jestem z niej tak 

jak i z mojego dziadka bardzo, bardzo dumny. 
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