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Kazimierz Krzyszczak

� Mój prapradziadek urodził się w 1900 roku. Od 
najmłodszych lat przejawiał swoje zamiłowanie do 
ojczyzny. W 1918 zaciągnął się do Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego, znanych wtedy jako Polski Korpus 
Posiłkowy. Niedługo potem w wyniku działań wojennych 
znalazł się w obozie dla internowanych polskich 
legionistów w miejscowości Huszt. Było to traumatyczne 
przeżycie, ponieważ polscy jeńcy byli tam dziesiątkowani. 

� Brał również udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 
roku 1920. 

� Po tej wojnie skończył z wojskiem. W 1930 roku dostał
pracę w Toruniu.



Kazimierz Krzyszczak 

� Odznaka. Kazimierz miał taką samą, z numerem 241. 



Kazimierz Krzyszczak 

� W 1932 zdarzyła się tragedia. 
Dziadek był na rybach z 
kolegą. W pewnym momencie 
przepływający statek zakołysał
ich łódką, przez co wpadli do 
wody. Zaplątali się we własne 
sieci rybackie. Na dodatek nie 
umieli pływać. Ich ciała 
znaleziono 3 dni później, 70 
kilometrów od Torunia.

� Za swoje zasługi dla kraju 
dziadek został pośmiertnie 
odznaczony Krzyżem 
Niepodległości.

Oryginalny dokument z 1937 roku i odznaka.
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Jerzy Krzyszczak 

� Mój pradziadek urodził się 16 kwietnia 1928 
roku w Warszawie. W wieku 2 lat przeprowadził
się z rodzicami: Kazimierzem i Heleną do 
Torunia. Mieszkali na Kępie Bazarowej. Tam 
urodził się jego o dwa lata młodszy brat, 
Ireneusz. W 1933 roku, po tragicznej śmierci 
swojego taty, Kazimierza, z powrotem przeniósł
się do Warszawy. Niestety, w 1934 wydarzyła się
kolejna tragedia- z powodu choroby zmarł
zaledwie czteroletni Ireneusz. 



Jerzy Krzyszczak

� W chwili wybuchu wojny dziadek miał jedynie 11 
lat. Mimo młodego wieku został przyjęty do 
LOPP (Ligii Obrony Powietrznej i 
Przeciwgazowej). Jako goniec miał za zadanie 
obserwować dachy oraz meldować o skutkach 
nalotów.

� W czasie wojny dorabiał m.in.: sprzedając 
dziennik „Kurier Warszawski” oraz robiąc 
papierosy, które często rozdawał polskim 
żołnierzom. 



Jerzy Krzyszczak

� W czerwcu 1942 roku dziadek został wywieziony do Prus 
Wschodnich, do miejscowości Osterode- po polsku 
Ostróda. Do pracy został wybrany przez panią Gertrudę
Jeschke, której mąż i syn byli na wojnie. Dziadek 
pracował u niej przez około miesiąc czasu. Pani Gertruda 
dobrze znała polski, ponieważ przed wojną miała 
znajomych Polaków. Bardzo polubiła dziadka. Na 
początku lipca dała mu przepustkę, ausweis, na cztery 
dni urlopu. Dziadek nie chciał jednak wracać do Niemiec. 
Po czterech dniach wolnego uciekł do wsi Andrzejewo. 



Jerzy Krzyszczak 

� Nie był tam jednak długo. Jedna z mieszkanek 
wsi, niema Marysia, została wywieziona na 
roboty do Prus. Dziadek postanowił wymienić się
za nią. Został zapewniony, że jako ochotnik 
będzie lepiej traktowany przez Niemców. W 
rezultacie już kilka dni później był z powrotem w 
Niemczech. Tym razem trafił do gospodarza, u 
którego mieszkało wiele innych ludzi, w tym 
Francuzi, Białorusini, Ukrainki oraz Polka. 



Jerzy Krzyszczak

� Po wojnie, w 1946 roku 
wziął ślub z moją babcią, 
Jadwigą (z domu 
Piaszczyk). 

� W 1947 roku urodziło się
ich pierwsze dziecko-
moja babcia, Grażyna. 

� Rok później doczekali się
drugiego i ostatniego 
dziecka: syna Marka.

Zdjęcie ślubne dziadków.



Jerzy Krzyszczak

� Po wojnie dziadek przez lata pracował jako 
elektryk. W Polsce do lat 60. elektryfikował wsie, 
później pracował zagranicą, m.in.: w Libii, 
Ghanie i Iranie.

� Z babcią Jadwigą od lat 50. mieszkają w tym 
samym mieszkaniu na warszawskim Grochowie. 



Jerzy Krzyszczak

� Zdjęcie ślubne dziadków, 1946 rok.

� Dziadek w Afryce, 1966 rok.



Euzebiusz Dink

� Pradziadek Euzebiusz urodził się w 1910 roku w 
Borowcach na terenach dzisiejszej Rumunii 
(dawne Kresy Wschodnie). W 1944 roku wstąpił
do polskich sił zbrojnych formowanych na 
terenie ZSRR. Przeszedł szlak bojowy aż do 
Berlina. Był adiutantem generała Michała Roli-
Żymierskiego. Po wojnie został w wojsku. W 
roku 1949 został aresztowany i więziony przez 
kilka miesięcy z powodu fałszywych oskarżeń. 
Opuścił areszt zdegradowany do stopnia 
szeregowca. Kontynuował służbę w wojsku.



Euzebiusz Dink

� Przeszedł w stan spoczynku w stopniu 
podpułkownika. Został odznaczony m.in.: 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem za 
Berlin i Medalem za Warszawę. 

� Dziadek zmarł 17 października 1994 roku. W jego 
pogrzebie uczestniczyła Kompania Honorowa 
Wojska Polskiego.
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Euzebiusz Dink

� Euzebiusz i jego żona Bronisława (z lewej).

� Euzebiusz. 
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� Wielką rolę w tym, kim jesteśmy mają nasi 
przodkowie. Między innymi dlatego należy o 
nich pamiętać i nie pozwolić, aby ich historie 
zostały zapomniane. Jestem dumna z tego, że 
moi dziadkowie byli tak świetnymi ludźmi. Żyli 
w różnych latach, najczęściej w złych dla naszego 
kraju. Wszyscy jednak myśleli o naszej ojczyźnie. 

Niestety, nie wszystkich z nich miałam okazję
poznać. 


