JAN IGNACIUK
ur. 1928-2013; Dańce

Miejsce i czas wydarzeń

Dańce, czasy zaborów, dwudziestolecie międzywojenne, II
wojna światowa

Słowa kluczowe

etnografia Lubelszczyzny, historia Polski, Rosja, szkoła
rosyjska, zabór rosyjski, prawosławni, powrót do
niepodległej Polski, Napoleon, wojska napoleońskie,
palenie wiosek, odbudowywanie wsi, głód, tyfus, rewolucja
w Rosji, posiadanie ziemi, praca przy pasieniu krów,
zapłata zbożem, kontyngenty, Nałęczów

Rodzina
[…] mój ojciec był w Rosji, mama też była w Rosji, oni chodzili do rosyjskiej szkoly.
Jak w piętnastym roku Rosjanie wy, ustępowali z Polski, to zabrali wszystkich
prawoslawnych, do Rosji. Ojciec był w Saratuskuju guberni w Rosji, a mama w
Marupuskuju guberni. I, i tak to później wrócili w dwudziestym pierszym roku to wieś
byla spalona tyko parę domów. Bo jak Rosjanie przed Niemcami ustępowali, to palili
wioski, tak jak było za Napoleona, jak na, przed Napoleonem oni palili wsie, tak żeby
yy wojska napoleońskie nie mieli z czego żyć. Tak samo przed Niemcami, to byla tak,
tak, taktyka wojenna Rosjan, palenie wsi. Także jak wrócili musieli odbudowywać, i
byl głód straszny i tyfus. I moi dzia dziadkowie po ojcu i po matce umarli na tyfus, bo
ten tyfus przywieźli z Rosji. W Rosji panował tyfus tedy. Jak byla w Rosji rewolucja...
w siedemnastym roku. To tyle co mialem powiedzieć.
[Rodzice] […] mieli cztery i pól hektara ziemi, w tym dwa hektary ornego
piaszczystego pola. Także, była duża bieda. Za okupacji ja przez pięc lat paslem u
mlynarza krowy, zara, zarabialem n, na zboże, bo mlynarz placił nam zbożem i... bo
Niemcy nakladali wysokie kontygenty, trzeba bylo placic, był glód. Tak bylo, że nieraz
w domu chleba nie bylo... A zimo się uczylem w szkole.
Mialem dwóch braci, najmlodszy jeszcze żyje, a średni brat, który był malarzem
ukończył technikum plastyczne w Nałęczowie to umar... parę lat temu. Taże bylo nas
trzech braci. Ja najstarszy.
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