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1. Dzierzbicka (Temler) Cecylia

2 26 marzec 1894, Warszawa

3 Jan i Cecylia (Bardet)

ojciec prowadził rodzinną garbarnię "Temler i Szwede"

w Warszawie przy ul.Okopowej. Zmarł w r.1906.

Matka nie pracowała

4. zmarła 1 lutego 1974

Była siostrą mojego ojca, Jana Temlera. W r.1916 wyszła zamąż

za Kazimierza Dzi e r z b i c k i e g o , pochodzącego z rodziny ziemiań-

skiej. W r. 1921 kupili resztówkę 18 km od Rawy Mazowieckiej 

i zaczęli budować dom.Wuj mój stworzył w krótkim czasie 

wspaniały ośrodek, założył hodowlę koni wyścigowych, Ale w 

r.1931 umarł i odtąd ciocia prowadziła majątek sama. Był to 

trudny okres.

Od września 1939 dwór został przez ciocię oddany do 

dyspozycji Polski Podziemnej. Jeszcze w czasie oblężenia 

Warszawy rezydował tam pierwszy komendant ńa obwód rawski. 

Przez całą okupację komendanci się zmieniali, ale zawsze 

zajmowali jeden i ten sam pokój na pierwszym piętrze, na

początki korytarza, koło kuchennych schodów. Pokój ten miał 

drzwi wychodzące na taras, co umożliwiało szybkę ewakuację,

ale przede wszystkim za kotarą znajdowały si^ drzwi do dru

giego pokoju, małego, gdzie pod parapetem była skrytka.

Dostęp do skrytki był poprzez wyciągnięcie parapetu zamocowane 

go jednak dodatkowym zamkiem bocznym. Pokój ten był njewidicz- 

ny z frontu, chyba że ktoś liczyłby okna.

Ciocia była zaprzysiężona od początku, mówiono na 

nią "Ciocia", ale nie wiem czy miała pseudonim.

Ponosiła pełne ryzyko za to, co działo się we dworze, 

a działo się dużo. Łącznicy przybywali przez cały dzień, nie 

kryjąc się specjalnie, ponieważ majątek był duży, było dużo 

rśżnych działalności i przybycie sąsiada nie było osobliwoś

cią. Ciocia sama przewoziła wiele materiałów. Podróże takie 

odbywały się zresztą w ciągu dnia, dworskim powozem i nie bu-
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dziły niczyjej ciekawości.

Ten okres działalności mojej cioci Cecylii Dzierz- 

bickiej został zresztą omówiony w książce E.Wawrzyniaka

Kiedy po upadku Powstania dwór w Bartoszówce zapełnił 

się uchodźcami, sama konspiracja stała rię łatwiejsza, ale 
były trudności z wyżywieniem tych ludzi, z których więk

szość była tak jak stała. Wówczas ciocia wyprzedała wszystko 

co jeszcze mifeła.

Po wojnie wysiedlono ją z majątku, bez odszkodowania tak 

jak wszystkich. Zaczęła pracować na kolei w Podkowie Leśnej 

a potem w Komorowie. Mieszkała w Podkowie Leśnej. Po złama

niu nogi w biodrze została umieszczona w dom&, "Tabita" w 

Konstancinie, gdzie umarła w r.1974-

Chciałabym, aby parę słów o Niej zostało gdzieś zapi

sane. Była to bardzo dzielna kobieta, zawsze gotowa do pra

cy dla Ojczyzny.

Nie wiem nic o jej wykształceniu, skończyła szkołę

średnią chyba w Krakowie, wówczas panny nie musiały studio

wać .~€h©dziła-na jakieś kursy^— ale-Jto_przecijeż nieważne.

W r . 1994 zaproponowano mi przejęcie domu W  Bartoszów

ce w bezpłatną dzierżawę. Z 300 ha ziemi oddano mi tylko 

2,5 ha zdziczałego ogrodu. Wszystkie zabudowania gospodar

cze zajmowała jakaś spółdzielnia. Dom był kompletną ruiną, 

rozszabrowaną przez okolicznych mieszkańców. Wyrwano wszyst

kie grzejniki, urządzenia wodociągowe, a czego nie zabrano 

to stłuczono i zdewastowano. Przez 4 lata próbowałam dla te

go domu z n a l e ź ć  sponsora. M y ś lałam o zrobieniu tam domu we

terana, ale nic nie udało mi się zdziałać. W końcu z l e c i 

łam klucze skąd je wzięłam, bo dach zaczynał się walić. 

Szkoda, to był to dom z historią.

o ruchu oporu na ziemi rawskiej.
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Cecylia Dzierzbicka
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