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Moja rodzina zawsze była trochę 
inna, cechowała ją nietuzinkowa uro-
da jej członków, specyficzny humor, 
nieprawdopodobna solidność i po-
czucie obowiązku oraz dziwny spo-
sób mówienia polegający na przecią-
ganiu końcówek wyrazów, lub zupeł-
nie innym nazewnictwie. Potrawy na 
stole też były różne od wszystkich, 
szczególnie te świąteczne. W ogóle, 
w naszym domu panowała, jak mówi-
li przyjaciele, wyjątkowa atmosfera… 
To było coś nieuchwytnego, trudne-
go do zdefiniowania, ale niezwykle 
ciepłego i przyjaznego.

Ta inność była dla mnie natu-
ralna i nie kojarzyłam jej z naszym 
pochodzeniem, dopóki moja babcia 
Lidia z Zarugiewiczów Matuszowa 
nie opowiedziała mi o rodzinnych 
korzeniach.

W każdą niedzielę, wieczorem 
słuchałam z ogromnym zaintere-
sowaniem babcinych opowieści, a 
były to historie o Kutach, koleżance 
Zytce, córce żydowskiego piekarza, 
babci Rypsymie, winnicy ojca pod 
Zaleszczykami, matce Natalii, mro-
zach w Besarabii, babcinych sio-
strach Raisie i Lubie, ciotkach, pięk-
nych plażach nad Dniestrem i wiele, 
wiele innych.

Babcia Lidia urodziła się 3 wrze-
śnia 1916 roku w Kiszyniowie, jako 
jedna z trzech córek Ormianina 
Grzegorza Zarugiewicza i Rosjanki 
Natalii Balinow. Rodzina mieszkała 
pod Kiszyniowem, ponieważ pra-
dziadek Grzegorz pełnił obowiązki 
zarządcy znajdującej się tam win-
nicy. W 1919 roku Natalia umiera 
na tyfus osierocając męża i córki, 
mając niespełna 25 lat.

Babcia wspominała często swoją 
mamę Natalię, której mąż nie pozwo-
lił przed śmiercią pożegnać się z cór-
kami w obawie, aby dziewczynki nie 
zaraziły się tyfusem. Zapamiętała ją 
jeszcze zdrową, jak podała jej meta-
lowe, błyszczące sitko, aby zbierała 
do niego kwiaty morwy, zrywając je 
z gałęzi wchodzących do kuchenne-
go okna. A potem jak już jej nie było, 
wiedziała, że tam w oddali, gdzie 
pieją koguty jest kiszyniowski cmen-
tarz i została jej mama. Pamiętała też 
kolorowy mak, którym posypane były 
potrawy podane na stypie. Ten mak, 
zgodnie z rosyjską tradycją rozsypał 
wujek Fiodor Balinow, brat Natalii. 
Natalia miała też siostrę Olgę, która 
zginęła w ostatnich dniach I wojny 
światowej od przypadkowej kuli, od-
bitej rykoszetem od ściany budynku. 
Rosyjscy dziadkowie mojej babci byli 
biednymi i skromnymi ludźmi. Dzia-
dek Balinow zajmował się drobnymi 
murarskimi naprawami wraz z żoną, 
która mu w tym pomagała. Jedyne, 
związane z nim wspomnienie babci 
Lidii – to wieczór, ognisko i dziadek, 
podający wnuczce upieczonego, go-
rącego ziemniaka. Po jego śmierci, 
wiele lat później, gdy babcia Balinow 
została bez dachu nad głową, były 
zięć przyszedł jej z pomocą, opłaca-
jąc miejsce w domu opieki. Rodzina 
Balinow nie miała szczęścia…

Pradziadek Grzegorz został sam 
z trzema małymi dziewczynkami i nie 
bardzo umiał sobie z tym poradzić. 
Wcześnie rano wychodził do pracy 

na winnicy, zostawiając córki pod 
opieką służby, która często nie wy-
wiązywała się ze swoich obowiąz-
ków. Od teściowej nie chciał po-
mocy, ponieważ obrażony uważał, 
że jest ona winna śmierci Natalii. 
Częściowo była to prawda, bowiem 
pierwsza na tyfus zachorowała mat-
ka Natalii, a córka nie chciała za nic 
na świecie oddać matki do szpitala 
w obawie o jej życie. To były czasy, 
w których ludzie kojarzyli szpital ze 
śmiercią, więc Natalia sama opieko-
wała się matką. Delikatna, szczuplut-
ka i prawdopodobnie osłabiona po 
trzech porodach, zaraziła się i nie-
długo po tym zmarła. Nie zachowała 
się niestety żadna jej fotografia.

W 1920 roku pradziadek Grze-
gorz żeni się z młodszą o 12 lat Kata-
rzyną Gurak, a niedługo potem przy-
chodzi na świat ich córka Jadwiga. 
Katarzyna pracowała na winnicy, któ-
rą pradziadek zarządzał, była piękną 
dziewczyną z długimi blond włosami. 
Grzegorz zakochał się w niej od 
pierwszego wejrzenia… Byli dobrym 
małżeństwem, przeżyli wspólnie 
36 lat pomimo tego, iż zdarzyło się 
Katarzynie przyprawić mężowi przy-
słowiowe rogi… Była z pochodzenia 
Niemką, miała wielu braci i uwielbia-
ła bułki z sardynkami, od nadmiaru, 
których tyła… Babcia Lidia nigdy nie 
powiedziała o niej mama, zawsze 
macocha. W rodzinie też nikt inaczej 
nie mówił, nawet mój paroletni tata, 
pisząc do swojego dziadka Grzego-
rza kartkę z pozdrowieniami tak je 
zakończył; ,,całuję mocno dziadzia 
i macochę’’. Pocztówka w takiej for-
mie, oczywiście nigdy nie została 
wysłana…

W 1922 roku pradziadek na proś-
bę swojej matki Rypsymy Zarugiewi-
czowej, która martwi się, że dzieci 
zostały ochrzczone i wychowywane 
w obrządku prawosławnym, a nie 
ormiańsko-katolickim, zawozi swoje 
trzy córki do Kut. 

Sam pozostaje z żoną Katarzy-
ną i najmłodszą córka Jadwigą w 
Kiszyniowie, a potem w Zaleszczy-
kach. W 1922 roku trzy dziewczynki 
zostają ochrzczone w Kutach, w ob-
rządku ormiańskim.

Od 1922 roku do 1929 roku moja 
babcia Lidia i jej dwie siostry Raisa 
i Luba mieszkały w Kutach, wraz z 
babcią Rypsymą, jej dwiema nieza-
mężnymi córkami, nauczycielkami, 
Haneczką i Maryńcią, córką Albiną 
oraz synem Janem w dużym domu 
z pięknym ogrodem, niedaleko Cze-
remoszu.

Rypsyma Zarugiewiczowa uro-
dziła się 4 października 1848 roku 
w Kutach jako jedna z dwóch córek 

Ormianki Anny Antoniewicz, córki 
Samuela i austriackiego oficera von 
Schmidhofera. Rodzice zmarli młodo 
z powodu panującej w tamtym cza-
sie epidemii, osierocając Rypsymę 
i jej starszą siostrę Olgę. Wobec 
powyższego rada ormiańska za-
decydowała, że dziewczyny należy 
szybko wydać za mąż. W między-
czasie, okradziono je z rodowej biżu-
terii. Klejnoty swojej matki Rypsyma 
rozpoznawała na szyjach, palcach i 
w uszach, matek swoich koleżanek. 
Dwudziestoletnia Rypsyma w 1868 
roku została żoną dużo starszego od 
niej ormiańskiego kupca Bogdana 
Zarugiewicza, syna Anny Isakiewicz 
i Andrzeja Zarugiewicza.

Podobno była zakochana w kimś 
innym, ale ukochany nie dotrzymał 
obietnicy… i Rypsymie było już wszyst-
ko jedno, za kogo wyjdzie za mąż…

Rypsyma i Bogdan, zamieszka-
li w domu z dużym ogrodem, który 
naruszony zębem czasu stoi do 
dzisiaj w Kutach, przy ul. Strzelców 
Siczowych 36. Jedną z sióstr Bog-
dana była Antonina, żona Domini-
ka Łukasiewicza, matka księdza 
Andrzeja Łukasiewicza. Ze swoją 
siostrą, Rypsyma zerwała wszelkie 
kontakty, po tym jak zauważyła, że 
Olga za bardzo podoba się Bog-
danowi. Dziewczyna opuściła dom 
i nigdy więcej się nie spotkały. Po 
wielu latach Rypsyma na prośbę có-
rek, przyjmuje wnuka swojej siostry, 
bardzo przystojnego młodego męż-
czyznę. Babcia Lidia wspominała, 
że był podobny do Gregory Pecka. 
Zginął niedługo po tym, służąc jako 
żołnierz pogranicza w niewyjaśnio-
nych okolicznościach….

Rypsyma nie miała z mężem 
łatwego życia, który z racji wykony-
wanej pracy rzadko bywał w domu. 
To na nią głównie spadły obowiązki 
wychowywania dzieci i prowadzenia 
domowego gospodarstwa.. Miała 
ich dziesięcioro, z czego siedmioro 
przeżyło: Andrzej, Grzegorz, Ha-
neczka, Jan, Maryńcia, Albina i naj-
młodsza Jadwiga.

Jadwigę urodziła mając ponad 
40 lat. Bardzo rozpaczała, że jest już 
za stara na macierzyństwo, ale do-
rosłe córki przyrzekły, że pomogą jej 
wychować najmłodsze dziecko i tak 
się też stało…

Rypsyma, która według rodzin-
nych przekazów pochodziła ze sta-
rego książęcego, ormiańskiego rodu, 
przykładała bardzo dużą wagę do 
tradycji i właściwego wychowania, 
a jako córka austriackiego oficera 
do pracy i porządku. O tym książę-
cym rodowodzie wspomniał również 
podczas ślubu moich dziadków Lidii 

i Stanisława, ksiądz Samuel Manu-
giewicz.

Wielką pasją Rypsymy była histo-
ria wojen napoleońskich, w których jej 
austriacki dziadek brał udział. Wie-
czorami, przy naftowej lampie dłu-
go, czasami do późnej nocy czytała 
książki o cesarzu Francji. Z powodu 
surowego charakteru i miłości do ce-
sarza, wnuczki nazwały ją babcia – 
Napoleon.

W jej domu wszyscy mieli swoje 
miejsce i obowiązki. Dziewczynki po 
przyjściu ze szkoły i odrobieniu lek-
cji, uczyły się szycia, haftowania, ce-
rowania, szydełkowania, gotowania 
i wielu innych prac domowych. Do-
rosłe córki i syn bardzo liczyli się ze 

noszącą jej z piekarni ojca do szko-
ły, słodkie bułeczki, bałabuchy.

Rypsyma biegle mówiła w ję-
zyku ormiańskim, ale nie nauczy-
ła wnuczek. Być może to one nie 
chciały się uczuć z powodu nad-
miernej, babcinej kurateli???

Chowały się pod stołem, przykry-
tym długim białym obrusem i słuchały, 
naśmiewając się po cichu z rozmów, 
prowadzonych przez Rypsymę i jej 
ormiańskie przyjaciółki. Nauki Ryp-
symy nie poszły na marne. Żadna z 
kobiet w naszej rodzinie nie gotowa-
ła smaczniej niż babcia Lidia, nikt nie 
piekł lepszego ciasta, ani nikt tak 
pięknie nie cerował poniszczonej 
odzieży jak ona.  

zarugiewicze

Pradziadek autorki Grzegorz z drugą żoną Katarzyną z 
Guraków i córkami (od prawej) Raisą, Lidią i Lubą

Dziadkowie autorki Lidia i Stanisław Matuszowie z syna-
mi – ośmioletnim Wiktorem (tatą autorki) i trzyletnim Zbi-
gniewem, zdjęcie z 1943 roku

zdaniem matki i nigdy nie sprzeciwili 
się jej woli. Babcia Lidia wspomina-
ła, że jak tylko skończyła zada-
ną wcześniej pracę zaraz babcia 
Rypsyma lub ciotki znajdowały 
dla niej następną. Nikt w domu 
nie mógł siedzieć bezczynnie, bo 
to według Rypsymy było grzechem 
i marnotrawstwem czasu.

Głęboko wierząca i praktykują-
ca Rypsyma zabierała wnuczki do 
kościoła, gdzie ledwie wytrzymy-
wały długie prawie trzy godzinne 
ormiańskie nabożeństwa.

Zawsze była elegancko i sto-
sownie ubrana, gładko uczesana, 
a na starych fotografiach widać 
jej zamiłowanie do białych żabo-
tów i rękawiczek. Jak większość 
Ormianek, oszczędna czasami do 
przesady, toteż na co dzień rodzina 
żyła skromnie, choć mogła pozwo-
lić sobie na więcej. Tym bardziej, 
że pradziadek Grzegorz przesyłał 
pieniądze na utrzymanie swoich 
córek….

Słodycze dzieci jadły od święta 
i pewnie dlatego babcia Lidia często 
wspominała koleżankę Zytkę, przy-

Jednym z miłych wspomnień 
babci Lidii, związanych z Rypsymą 
i ciotkami były latem ich wspólne, 
wyprawy nad Czeremosz. Wte-
dy babcia i ciotki jakby zrzucały 
z siebie pancerz surowych zasad 
i  wesoło spędzały czas razem z 
dziewczynkami.

Rypsyma kochała swoje dzieci, 
ale była surową i despotyczną mat-
ką. 14-letniemu Grzesiowi, zdolne-
mu, ale niesfornemu chłopcu, kaza-
ła udać się do ojca, przebywającego 
w Besarabii, aby to on zajął się wy-
chowaniem syna. Pradziadek Grze-
gorz opuścił rodzinny dom i pod Ki-
szyniowem znalazł ojca w skrajnej 
nędzy, mieszkającego w namiocie. 
Aby siebie i jego utrzymać najął się 
jako robotnik do pracy na winnicy. 
Od tego czasu praca przy winorośli 
stała się jego pasją na całe życie. 
Po wielu latach stał się właścicielem 
pięknej winnicy, znajdującej się w 
miejscowości Wierzchniakowce pod 
Zaleszczykami. Podczas działań 
wojennych w 1944 roku utracił swo-
ją własność i repatriowany do Zie-
lonej Góry rozpoczął pracę winiarza 
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od nowa. Zmarł w Zielonej Górze w 
1956 roku. Dzisiaj w tym mieście, w 
podzięce za jego zasługi, znajduje 
się ulica nazwana imieniem Grze-
gorza Zarugiewicza.

Syn Andrzej był chlubą Rypsy-
my, bankowiec z głową do intere-
sów, właściciel dużego domu we 
Lwowie ożeniony z Jadwiga Kar-
czewska córką Petroneli z Bohosie-
wiczów i Mikołaja Karczewskiego. 
Ich pierworodny dziewiętnastoletni 
syn Konstanty, Orle Lwowskie zgi-
nął  w 1920 roku w bitwie pod Za-
dwórzem. Jadwiga z Karczewskich 
Zarugiewiczowa w 1925 roku zo-
stała wybrana przez lwowska spo-
łeczność, symboliczną matką nie-
znanego żołnierza, którego prochy 
spoczywają w Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie. Kolejne 
dzieci Jadwigi i Andrzeja rodzą się 
w Kutach i Przemyślanych: Wacław, 
Zofia, Stefania.

Córka Rypsymy i Bogdana, Albi-
na, która w dzieciństwie bardzo bała 
się duchów, wychodzi za mąż za na-
rzeczonego o nazwisku Buraczek 
i rodzi syna Jana. Swoje tchórzostwo 
i nadmierną wyobraźnię, w dzieciń-
stwie nieomal przypłaciłaby życiem. 
Na polecenie matki, któregoś dnia 
wieczorem poszła do stajni, aby dać 
bydłu jeść. Siano zrzucała z góry i 
nagle podczas pracy, wpadła wprost 
do krowiego żłobu. Była przekona-
na, że na sianie leży zmarły sąsiad, 
którego ciało, w trumnie tego dnia 
oglądała… Tak się tym widokiem 
przeraziła, że zemdlała i spadła..

Dwie niezamężne córki – na-
uczycielki Maria i Hanna pozosta-
wały całkowicie pod wpływem matki, 
podobnie zresztą jak syn Jan, który 
w wyniku rany głowy, odniesionej 
podczas I wojny światowej częścio-
wo utracił zdrowie. Jan tak samo jak 
Rypsyma rozczytywał się w książ-
kach o cesarzu Francji Napoleonie, 
a wylana niechcący na jedną z nich 
nafta, stała się powodem karczem-
nej awantury, jaką wujek urządził 
bratanicom.

W 1923 roku wychodzi za mąż 
najmłodsza córka Rypsymy i Bog-
dana – Jadwiga za inż. leśnika Wik-
tora Matusza, urodzonego w Śniaty-
nie, syna Marii i Piotra. Matuszowie 
byli w Śniatynie znaną rodziną. Pra-
babcia Maria prowadziła restaura-
cję, a pradziadek Piotr pracował w 
urzędzie miasta, w Ratuszu. Mieli 
czworo dzieci: Wiktora, Stanisława, 
Mieczysława i Janinę.

Pradziadek Piotr po swojej ma-
mie Katarzynie Romanowicz, miał 
ormiańskie pochodzenie. Młodzi Ja-
dwiga i Wiktor poznali się we Lwowie. 
Fotografię, którą wykonano, podczas 
weselnego przyjęcia, wiele lat póź-
niej córka Jadwigi i Wiktora Krystyna 
Cwynar podarowała księdzu T. Isako-
wiczowi-Zaleskiemu. Zamieścił ją w 
jednej ze swoich książek z podpisem 
,,Wesele w Kutach”. Jadwiga i Wiktor 
zostają po pewnym czasie rodzicami 
syna Mariana i córki Krystyny.

Na tej uroczystości jest także 
brat pana młodego siedemnastoletni 
wówczas Stanisław. Zwrócił uwagę 
na siedmioletnią dziewczynkę, która 
schowała się pod stołem. Wyciągnął 
ją stamtąd, przyjrzał się i powiedział: 
,,Zostaniesz moja żoną, ja na ciebie 
poczekam”. Tą dziewczynką była 
babcia Lidia, a młodzieńcem dziadek 
Stanisław, którzy pobrali się dziesięć 
lat później w Kutach w 1933 roku.

Mijały lata, dziewczynki rosły i tę-
skniły za ojcem, który z racji licznych 
obowiązków zawodowych rzadko 
przyjeżdżał do Kut. Któregoś dnia 
odwiedził je brat macochy Katarzyny, 
przyjeżdżający czasami w tamte stro-
ny w interesach. Później wspomniał 
szwagrowi, iż dziewczynki powinny 
jak najszybciej wrócić do Zaleszczyk. 
Delikatna i wątła Raisa, podupadła 
na zdrowiu. Po niewyleczonym prze-
ziębieniu, którego nabawiła się pod-
czas powodzi, jaka miała miejsce w 
tamtym czasie w Kutach, nastąpiły 
komplikacje i dziewczyna zachoro-
wała na gruźlicę. Przeniesiono ją 
do osobnego domu… Babcia Lidia 
wspominała ten fakt zawsze ze łzami 
w oczach. Raisa była bardzo uzdol-
nioną, szczególnie w kierunku nauk 
ścisłych i pilna uczennicą. Nawet 
w chorobie nie pozwalała sobie na 
przerwy. Odrabiała zadawane przez 
nauczycielkę lekcje i pomagała w 

dużo czyta i nareszcie wolny od 
nauki czas spędza na odpoczynku 
i zabawie, bez dodatkowych obo-
wiązków. Odkrywa w sobie talent 
aktorski i uczestniczy w każdym 
szkolnym przedstawieniu. To jej 
nagłe zainteresowanie trochę nie-
pokoi ojca, który stanowczo zwra-
ca się do córki: „Pamiętaj Lidziu, 
ja cię na artystkę nie chowam!”. 
Wychowana surowo przez babcię 
Rypsymę i ciotki, nigdy na nic się 
nie skarży, ani nie narzeka. Jest 
bardzo dzielna do tego stopnia, 
że kiedy boleśnie odmroziła sobie 
nogi, nikomu z rodziny o tym nie 
wspomniała, nawet ojcu. Mimo 
usilnych starań macochy, w kierun-
ku nawiązania dobrych stosunków 
z pasierbicami, dziewczynki zacho-
wują dystans. Nie mogą zapomnieć 
Katarzynie, że przyczyniła się do 
rozstania córek z ojcem na siedem 
długich lat.

głym strach o życie synów i własne. 
Nieraz śmierć zagląda im w oczy. 
W ostatniej chwili, dzięki zapobie-
gliwości stryja Wiktora udaje im się 
uniknąć wywózki do Kazachstanu. 
W 1940 roku w Michowej przycho-
dzi na świat drugi syn Zbigniew. 
W opiekowaniu się synkiem przez 
krótki czas pomaga babci jej teścio-
wa Maria Matuszowa. 

W 1943 roku razem z Wikto-
rem Matuszem, jego żoną Jadwigą, 
dziećmi Krystyną i Marianem, ciot-
kami Janiną i Albiną oraz wujkiem 
Janem, moi dziadkowie wraz z sy-
nami, uciekają przez Przemyśl do 
Muszyny, w której zatrzymują się 
na pewien czas, a następnie prze-
noszą się w 1946 na niecały rok do 
Jeleśnej. W tej drodze towarzyszą 
im także siostra babci Lidii, Luba 
wraz z mężem Brunonem. 1943 
roku ks. Samuel Manugiewicz zmie-
nia, w metrykach Zarugiewiczów na 

w Instytucie Badawczym Leśnictwa 
w Warszawie. Propozycję przyjmu-
je, zabiera żonę Lidię, syna Wiktora, 
synową Irenę, moją mamę i nastolet-
niego syna Zbigniewa do stolicy. W 
Warszawie dziadek Stanisław, roz-
poczyna karierę naukowa w dziedzi-
nie leśnictwa, zdobywając wszystkie 
możliwe tytuły. Pisze książki, pracuje 
nad wynalazkami, które potem zo-
stają opatentowane. Po wielu latach 
jego nazwisko zostaje zamieszczo-
ne w encyklopedii. Babcia prowadzi 
dom i pomaga dziadkowi, przepisu-
jąc miedzy innymi na starej maszynie 
jego prace. Mój tata, inżynier mecha-
nik z ukończoną specjalizacją hutni-
czą na Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie, zostaje zatrudniony w 
Hucie Warszawa, a mama nauczy-
cielka języka polskiego podejmuje 
pracę w szkole.

I tak zaczął się nowy rozdział w 
historii rodziny Zarugiewiczów.

Mąż Ilony Matusz-Tokarczyk Roman w Zielonej Górze, na 
ul. Grzegorza ZarugiewiczaDom Zarugiewiczów przy ul. Strzelców Siczowych 36. 

Kuty, sierpień 2010

Autorka z synem Wiktorem przy wejściu do domu Zaru-
giewiczów w Kutach, sierpień 2010 r.

nauce siostrom. Babcia twierdziła 
z przekonaniem, że gdyby dane jej 
było dorosnąć, na pewno byłaby 
znanym naukowcem….

W 1929 roku, w wieku 81 lat, 
umiera Rypsyma Zarugiewiczo-
wa i zostaje pochowana na kuc-
kim cmentarzu, tuż przy kaplicy. 
Jej mąż Bogdan zmarł wiele lat 
wcześniej w Besarabii. Pradziadek 
Grzegorz zabiera córki do domu, 
do Zaleszczyk. W 1930 roku Raisa 
umiera na gruźlicę w wieku 16 lat. 
Babcia Lidia od tej pory znienawi-
dziła czarny kolor i nigdy więcej 
oprócz wyjątkowych sytuacji nie 
założyła czarnej sukni.

W latach 30. jeszcze przed woj-
ną umiera na udar córka Rypsymy – 
Haneczka, a zaraz po wojnie druga 
z córek – Maryńcia. Obie zostały po-
chowane na cmentarzu w Kutach.

W 1930 roku moja babcia ma 14 
lat i wraz z o dwa lata młodsza Lubą 
i przyrodnią siostrą Jadwigą, maco-
chą Katarzyną i ojcem mieszka w 
Zaleszczykach. Chodzi do szkoły, 

Dziadek Stanisław Matusz – 
student Politechniki Lwowskiej, 
wydziału leśnictwa nie zapomniał 
o ślicznej, dziewczynce, poznanej 
na weselu brata i zakochany, pisze 
do niej długie, piękne listy. Maco-
cha Katarzyna, jest przeciwna zbyt 
wczesnemu jej zdaniem zamążpój-
ściu pasierbicy, ale nikt się z jej zda-
niem nie liczy. W 1932 roku dziad-
kowie zaręczają się, a 29 lipca 1933 
roku ksiądz Samuel Manugiewicz 
udziela im w Kutach ślubu. Dziadek 
liczy sobie 27 lat, a babcia 17.

Po ślubie dziadkowie zamiesz-
kali w Horodence, w której dziadek 
pracuje jako inż. leśnik, a w dwa 
lata później przenoszą się do Mi-
zunia Starego, gdzie rodzi im się 
pierwszy syn Wiktor, mój tata. Życie 
upływa im dostatnio i w spokoju, a 
pradziadek Grzegorz uszczęśliwio-
ny narodzinami wnuka przesyła z 
Zaleszczyk paczki z prezentami.

W 1939 roku wybucha II wojna 
światowa. Dziadkowie, jak więk-
szość polskiej ludności, żyją w cią-

prośbę pozostałej w Kutach i Lwo-
wie części rodziny, niemiecko-brz-
miące nazwisko rodowe Rypsymy 
Zarugiewiczowej z von Schmidho-
fer na Bostanowicz. Obawiano się 
przymusowego wpisania na tzw. 
volkslistę.

W 1947 roku dziadek Stanisław 
otrzymał pracę jako inspektor lasów 
państwowych w Nowym Sączu, 
gdzie wszyscy zamieszkali na dwa 
lata. W 1948 roku dziadkowie wraz 
z rodziną, ale już bez Luby i Bru-
nona Kantorskich, przenoszą się 
do Krakowa i do Przegorzał, gdzie 
przebywają do 1957 roku.

Bóg czuwał na rodziną Zarugie-
wiczów ponieważ , w czasie działań 
wojennych żaden z jej członków nie 
zginął od niemieckiej kuli czy od 
ukraińskiego noża.

Ocalały dzieci Rypsymy i Bogda-
na oraz ich wnuki. Nawet wywiezio-
nej do Kazachstanu wraz z synami, 
Stefanii, córce Jadwigi i Andrzeja 
Zarugiewiczów, udało się wrócić do 
kraju.

 Zarugiewicze zamieszkali po II 
wojnie światowej głównie w Krako-
wie, Zielonej Górze, Rabce, Nidzicy, 
Opolu i na Śląsku. 

Siostra babci, Luba z mężem 
Brunonem Kantorskim i dziećmi Jolą 
i Krzysztofem, zamieszkała, w Rada-
wiu pod Opolem, a potem w samym 
Opolu.

Przyrodnia siostra, Jadwiga z 
mężem Sobolewskim zostali repa-
triowani wraz z rodzicami Katarzyną 
i Grzegorzem Zarugiewiczami do 
Zielonej Góry. Obecnie żyją tam ich 
wnuki i prawnuki.

W 1957 roku mój dziadek Stani-
sław Matusz, mieszkający wówczas 
z rodziną w Przegorzałach, pod Kra-
kowem, otrzymuje propozycję pracy 

Dorasta nowe pokolenie, rodzą 
się kolejne dzieci, a starsi odchodzą 
do lepszego świata.

Dzisiaj z rodu Zarugiewiczów, 
żyją w Krakowie: wnuczka Rypsymy 
i Bogdana – Krystyna Cwynar, pra-
wnuczki Agnieszka Cwynar-Łaska 
i Małgorzata Chudzik, praprawnuki 
Anna Chudzik i Tomek Chudzik, 
wnuczka Elżbieta Matusz – córka 
Mariana Matusza. Prawnuk Ryp-
symy Tomasz Pawelski i jego syn 
Michał. Córka Tomasza Pawelskie-
go, mieszkająca w Anglii z córeczka 
Klarą. W Zakopanem prawnuczka 
Rypsymy Barbara lekarz pediatra, 
Iwona i Leszek  z Buraczków pra-
wnukowie. W Warszawie prawnuk 
Wiktor Matusz, praprawnuczka 
Ilona Matusz-Tokarczyk, prapra-
prawnuk Wiktor Tokarczyk, prapra-
wnuczka Ewa Matusz oraz w Au-
stralii prawnuk Zbigniew Matusz. W 
Opolu, prawnuk Krzysztof Kantorski 
jego dzieci Kamila i Darek oraz pra-
wnuczka Jolanta Kantorska. Zielo-
na Góra – wnukowie i prawnukowie 
Sobolewscy.

Dziadek Stanisław zmarł w War-
szawie w 1980 roku, a babcia Lidia 
również w Warszawie, 8 grudnia 
2009 r.

Zarugiewicze są spokrewnieni 
i spowinowaceni z wieloma innymi 
ormiańskimi rodami: Antoniewiczami, 
Łukasiewiczami, Łomejami, Bohosie-
wiczami, Markiewiczami… i pewnie 
jeszcze innymi, o których nie wiem, 
ale mam nadzieję, że się dowiem…

W sierpniu 2010 roku zobaczy-
łam po raz pierwszy, ale wierzę, 
że nie ostatnie babcine Kuty, Cze-
remosz, stary rodzinny dom, grób 
praprababci Rypsymy, i teraz to są 
także moje Kuty…

kG
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