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Miejsce i czas wydarzeń Guzówka, dwudziestolecie międzywojenne, II wojna

światowa

Słowa kluczowe Projekt Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Wirtualna podróż w
czasie, Kiełczewski Andrzej, majątek ziemski Guzówka,
ukrywanie Żydów

 
Brat Andrzej był bardzo związany z majątkiem w Guzówce
Byliśmy cały czas w kontakcie i jesteśmy z gminą w Turobinie, bo wiedzieliśmy, że
sam ośrodek był nie rozparcelowany, to znaczy tam dwa hektary ziemi pozostało
nierozparcelowane  i  fragmenty  -  nie  parku,  tylko  bardziej  ogrodu  babci,  który
otoczony był takim żywopłotem. To odrosło teraz, ale na środku ktoś nawet tam
dzierżawił, jakieś kartofle sadził i  tak dalej. I  tym żeśmy się zainteresowali, bo w
pewnym momencie  gmina ogłosiła  to  do sprzedaży.  Dowiedziałam się  i  mówię:
„Andrzej, słuchaj, ty jedyny pamiętasz Guzówkę, bo my jesteśmy z Solą związani
bardziej emocjonalnie, ja Guzówki nie pamiętam, moi bracia tym bardziej, może byś
się  zdecydował  na kupno tego kawałka,  bo to  nie  będzie  duża suma,  jest  jakiś
przetarg, ale ty jako dawny właściciel,  to jest prawo, że spadkobierca ma prawo
pierwokupu”. I on to kupił, to jest niecałe dwa hektary chyba.
Mamy tam takiego przychylnego sąsiada, pana Huka. I [Andrzej] tam jeździ, buduje
jakąś  drogę,  bo  tam jest  borowina,  jak  jest  po  deszczu,  to  trudno  dojechać  do
Guzówki, chociaż to jest przy trasie ten Lublin – Biłgoraj. Mija się Guzówkę mniej
więcej za Wysokim, i od razu widać zarys tego ogrodu i piękną okolicę, bo tam są
pagórki, tam się młodzież uczyła jazdy na nartach, tak jak my na Sławiku.
W Guzówce przechowywano Żydów, i nie mówiło się, że to się Żydów przechowuje,
to byli  normalni  ludzie,  którzy wymagali  pomocy i  nikogo nie uświadamiano, ani
służby, ani nikogo absolutnie. Po wojnie niektórzy z nich, którzy przeżyli, odwiedzali
zwłaszcza wujostwo Andrzejów Kiełczewskich, odwiedzali dziadków. [Żydzi] często
mieli  imiona  słowiańskie,  taki  pan  Władzio  był  pamiętam.  Dopiero  po  wojnie
dowiedziałam się, że to był Żyd przechowywany tam [w Guzówce]. 
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