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Rodzina Ptaków

O  tej rodzinie zamieszkującej we wsi Babica, w  tej części, 

którą dziś nazywamy Babica-Kolonia, można powiedzieć, 

że była to rodzina emigrantów. Wskazują na to nie tylko możliwe 

do zweryfikowania losy dzieci, ale również ustalenia naukowe. 

W  opracowaniu pt.: „Wieś małopolska a  emigracja amerykańska. 

Studium wsi Babica powiatu Rzeszowskiego” czytamy bowiem: Na 

peryferiach wsi, przy głównej drodze, lecz bliżej skraju wsi ku dworowi 

stoi chata pod strzechą jedna z bardzo wielu smutnych chat babickich. 

W  chacie mieszka stary ojciec wdowiec (reemigrant amerykański), 

z dwudziestoletnim synem i trzynastoletnią córką – jedyną gospodynią 

domu. Matka zmarła cztery lata temu na gruźlicę, a mała trzynastoletnia 

gospodyni zwolniona została z  V kl. szkoły powszechnej z  powodu 

zagrożenia gruźlicą1. Biorąc pod uwagę usytuowanie domu Ptaków, 

1 K. Duda-Dziewierz, Wieś małopolska a  emigracja amerykańska. Studium wsi 
Babica powiatu rzeszowskiego, wyd. Polski Instytut Socjologiczny, Warszawa – 
Poznań 1938, s. 117.



14

Czasy. dzieje rodzin ptaków i kucabów

jego opis, jak i  ustalenia wynikające z  rozmów przeprowadzonych 

z  żyjącymi potomkami rodziny wynika, iż powyższą relację można 

przypisać do tej właśnie rodziny. W owej relacji nie ma co prawda nigdzie 

wymienionego nazwiska ani imion domowników mieszkających 

w  „smutnej chacie babickiej”, jednakże można stwierdzić, że żona 

Franciszka – Agnieszka, zmarła na gruźlicę (wówczas mówiło się 

suchoty), zaś najmłodsza z  rodzeństwa – Zofia z  powodu wątłego 

zdrowia istotnie przerwała naukę w  szkole powszechnej. W  domu 

pozostawał jeszcze starszy od niej o 7 lat brat Stanisław. 

Warto przyjrzeć się zatem całej rodzinie. 

Franciszek Ptak

Urodził się w  1866 r., pochodził z  Wyżnego. Jak podają źródła 

był reemigrantem amerykańskim, który za ocean wyjechał w 1898 r. 

Przebywał w  Elisabeth, a  potem w  Detroit. Po powrocie, w  1901 r.,  

ożenił się z Agnieszką Pasternakówną2. Zmarł dwa lata po wybuchu 

wojny, w 1941 r. 

2 Tamże, s. 28. 
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Stanisław Ptak. 

Uratowany przez Niemców

Urodził się w 1915 r. Jego młodość przypa-

dła na ciężki dla Polski przedwojenny okres. 

Gdy w  pierwszych latach wojny sołtys 

wsi miał wyznaczyć mężczyzn do wyjazdu 

na przymusowe roboty w  Niemczech, mło-

dy Staszek sam się zgłosił. Należy podkreślić, 

była to dobrowolna decyzja młodego człowie-

ka. Decyzja, choć odważna, wymagająca siły 

charakteru i hartu ducha, to jednak też w du-

żym stopniu kontrowersyjna. Oto Stanisław 

sam zdecydował o wyjeździe i pracy na rzecz 

państwa, które w sposób zbrojny zaatakowało 

Polskę, zamieszkiwaną przez najmłodszą sio-

strę i starego ojca. Pytanie tylko jaka była al-

ternatywa? Okazuje się, że Stanisław nie miał 

w  Polsce żadnej przyszłości. Czekała tu na 

niego jedynie ciężka praca, która nie przyno-

siła zysku, ponieważ w kraju panowała bieda 

Stanisław podtrzymywał 
też kontakty ze swą starszą 
siostrą Anną

Stanisław ze swoją żoną Rosą 
i córką Rosemarie

Stanisław Ptak
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i zniewolenie. Czy tak naprawdę miał wybór? Gdyby bowiem nie zgło-

sił się dobrowolnie, niewykluczone, że zostałby wytypowany, a wówczas 

jego los byłby znacznie trudniejszy. Poza tym myślał o  tym wyjeździe 

w kategoriach bardziej dalekosiężnych. Być może miał plan…

Oto bowiem po kilku miesiącach ciężkiej pracy w  Niemczech, 

Staszek podjął heroiczną decyzję o  ucieczce. I  z  pewnością można 

stwierdzić, że planował ją już wtedy, gdy wyjeżdżał z Polski. Jego celem 

była emigracja, a  następnie ucieczka do lepszego życia. Zważywszy 

na dalsze jego losy, jak i  to, co opowiadał przed wyjazdem, można 

domniemywać, że Stanisław chciał uciec do sióstr, do Francji14. 

Ucieczkę tę jednak przypłacił zdrowiem i, o mały włos, nie straciłby 

życia. Zachorował na zapalenie płuc. Pomoc nadeszła z  najmniej 

oczekiwanej strony. Chorego, skrajnie wyczerpanego, w  fatalnym 

stanie w miejscowości Holzbronn (blisko granicy z Francją), odnalazła 

pewna Niemka – Rossa, która opatrując go i lecząc uratowała mu życie. 

Warto wspomnieć, że walka Stanisława o  życie była długa i  ciężka. 

Usunięto mu płuco. Przeżył. A  swoją wybawicielkę pojął za żonę. Miał 

z nią córkę Rosse Marię. Stanisław utrzymywał serdeczny kontakt z Polską, 

szczególnie poprzez relacje ze swoją siostrą Zofią. Rodzeństwo często 

14 K. Duda-Dziewierz, Wieś małopolska…, dz. cyt., s. 117.
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korespondowało ze sobą i odwiedzało się. 

Stanisław często bywał w Polsce w latach 

sześćdziesiątych, a  w  1974 r. odwiedził 

rodzinę wraz z żoną z okazji ślubu swojego 

siostrzeńca i imiennika – Stanisława (syna 

Zofii). Zofia również, wraz ze swoim 

starszym bratem Władysławem, wybrała 

się z wizytą do Stanisława, do Niemiec.

Stanisław zmarł w 1979 r. Doczekał się dwojga wnuków. 

Wnuki Stanisława wraz z jego żoną 
przy jego grobie

Zawiadomienie  o śmierci Stanisława
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Zofia Ptak (po mężu Kucab). Osierocona i samotna

Urodziła się w 1923 r. jako najmłodsze dziecko Franciszka i Agnieszki. 

Tak więc różnica wieku dzieląca Zofię z jej najstarszym bratem wynosiła 

20 lat. Nie tylko różnica wieku, ale przede wszystkim francuska emigracja 

sprawiły, że Zofia słabo znała swoje rodzeństwo. Jak już zostało wcześniej 

wspomniane, pierwsza do Francji wyjechała Józka, której Zofia w ogóle 

nie znała. Zaraz po niej wyemigrowała Hanka, a gdy miała 6 lat do swych 

starszych sióstr dołączył Władek. Staszek natomiast udał się na roboty 

do Niemiec, gdy Zofia była nastolatką. 

Wielkim dramatem dla Zofii było to, że bardzo wcześnie straciła 

rodziców. Jej matka zmarła w 1932 r., gdy Zosia miała zaledwie dziewięć 

lat. Zofia została więc z nastoletnim bratem Stanisławem i już podeszłym 

w  latach ojcem. Z  powodu wątłego zdrowia i  potrzeby pracy na 

gospodarstwie zakończyła naukę na czwartej klasie szkoły podstawowej 

(dalsze stopnie kształcenia odbywały się w oddalonym o 4 km Czudcu15). 

W 1941 r. zmarł ojciec Zofii, dlatego też nastolatka zmuszona była pójść 

„na służbę” do brata Władysława.

15 Z. S. Domino, M. A. Domino, Babica – Ta ziemia nie jest nam obca, wyd. WBX, 
Babica 2016, s. 47-49.
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Zofia Ptak

Zofia z ojcem i bratem 
Stanisławem



[...]



51

Rodzina Kucabów

Antoni Kucab. Iść swoją drogą 

Urodził się w 1914 r. Dziecięce i młodzieńcze lata spędził w Czudcu. 

Ukończył siedmioklasową szkołę powszechną. Był bardzo dobrym 

uczniem, do tego stopnia, że wspomniana już ciotka z  Kraczkowej 

namawiała rodzinę, by Antoni kontynuował naukę, jednak jego ojciec 

się nie zgodził. Przy ojcu chłopak nauczył się fachu szewca.

 W  czasie II wojny światowej pracował na kolei, co w  tamtych 

okolicznościach, bardzo ułatwiało funkcjonowanie całej rodzinie, 

chociażby dlatego, że nie dotyczyła go godzina policyjna ani inne 

różnego rodzaju zaostrzone procedury. Nie oznaczało to oczywiście, 

że nie ryzykował. Jak wspomina jego brat21, aby rodzina mogła 

przetrwać Antoni nieraz musiał łamać procedury i  oszukiwać oku

panta, co wiązało się z  ryzykiem utraty życia. Tak było, chociażby 

w  przypadku kradzieży mąki z  kontyngentu niemieckiego. Rodzina 

głodowała, dzieci było wiele, a w domu brakowało chleba. Antoni jako 

pracownik kolei wiedział o  przeładunku mąki na stacji w  Czudcu. 

Gdy niemieccy urzędnicy odeszli gdzieś na bok, ukrył kilka worków 

mąki w  pobliskich krzakach. Po zakończeniu przeładunku wraz ze 

swoim bratem, Kazimierzem, który czekał nieopodal, wzięli ukryte 

21 Ze wspomnień Kazimierza Kucaba.
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Antoni Kucab



53

Rodzina Kucabów

worki i  popędzili do domu. Pech jednak chciał, że na czudeckim 

rynku napotkali, jak im się zdawało, funkcjonariuszy (ujrzeli jedynie 

światło latarki). Kto inny mógł poruszać się po rynku w czasie godziny 

policyjnej? Niewiele myśląc młodzi mężczyźni ukryli się w pobliskich 

zaroślach, w oczekiwaniu aż patrol odejdzie. Gdy funkcjonariusze się 

oddalili młodzieńcy, nie czując ciężaru 30 kg na plecach, pędem udali 

się do domu. Po powrocie byli mocno zmęczeni, ale i przerażeni do tego 

stopnia, że o swej „przygodzie” nie opowiedzieli nawet rodzicom. Nie 

chcieli bowiem obciążać i narażać na niebezpieczeństwo pozostałych 

członków rodziny. Dopiero po jakimś czasie bracia opowiedzieli 

o zaistniałej sytuacji. Jak wspomina Kazimierz, z tej mąki matka upiekła 

dla całej rodziny przepyszne bułki, tym smaczniejsze, bo okraszone nie 

lada akcją22. Później Antoni dorabiał sobie w gospodzie u Molendy. 

16 lutego 1946 r. 32letni Antoni poślubił Zofię Ptak z Babicy. Ślub 

ten nie wzbudził entuzjazmu jego rodziców. Młoda Zofia była sierotą, 

nie otrzymała zatem żadnego posagu, na który wówczas przypadały 

hektary pola rolnego. Dlatego rodzice Antoniego liczyli, iż syn ożeni się 

z dziewczyną, dysponującą jakimś majątkiem rolnym. Serce jednak nie 

sługa. To z Zofią postanowił budować swoją przyszłość i założyć rodzinę 

(o czym szczegółowo w rozdziale III). 

22 Tamże.
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Nowy dom. Przeprowadzka 

Każde młode małżeństwo zawsze pragnie być niezależne i mieszkać 

na swoim, dlatego Zofia i  Antoni podjęli decyzję o  wybudowaniu 

nowego domu. Dom ten miał stanąć na działce, którą Zofia otrzymała 

po parcelacji od swojego najstarszego brata34. 

Małżeństwo z wielką radością i energią planowało przystąpienie do 

budowy nowego domu. Żyli bardzo skromnie (Antoni robił i naprawiał 

buty), by oszczędzać na przyszłe wydatki związane z tym przedsięwzię-

ciem. I wtedy stała się rzecz straszna. Gdy małżeństwo miało już zgro-

madzone istotne środki, pozwalające wybudować znaczną część domu, 

kraj objęła w 1950 r. denominacja waluty35. W efekcie czego, ku rozpaczy 

rodziny, uzbierane pieniądze wystarczyły im (jak wspominała Zofia Ku-

cab) jedynie na kilka paczek proszku do prania. Trudno opisać to, jakim 

ciosem była ta sytuacja dla Zofii i Antoniego. Oto lata wysiłku, ciężkiej 

pracy, oszczędzania i życia w biedzie spełzły na niczym. Jak się wówczas 

czuli? Zapewne jak wielu Polaków, że zostali okradzeni i oszukani. Dłu-

go nie wiedzieli co dalej począć. 

34 Patrz rozdz. I.
35 https://ciekawostkihistoryczne.pl/2011/11/17/jak-komunistyczna-wladza-
ukradla-polakom-23-oszczednosci/.
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Determinacja, by się przeprowadzić, nawet pomimo przeciwności 

losu, była u  małżonków tak silna, że wykazali się wielką 

przedsiębiorczością i pomysłowością, by swój cel osiągnąć. Mianowicie 

kupili w nieodległym Zaborowie stary, zrujnowany, drewniany dom, 

rozebrali go, a materiały wykorzystali do wybudowania swojego. Tak 

więc, mimo że dom, w którym w 1956 r. zamieszkali Zofia i Antoni 

z synami był dla nich nowy, to jednak nie w pełni, ponieważ surowce, 

z jakich go wykonano, absolutnie nowe nie były. 

Radość związana z przeprowadzką była wielka, mimo że dom był 

mały i  ze względów finansowych nie do końca wykończony. Rodzi-

na korzystała z trzech pomieszczeń. Pierwszym z nich, od wejścia po 

schodach, był ganek, dalej centralne miejsce domu, kuchnia, która peł-

niła jeszcze wiele innych funkcji. Tu zawsze rodzina się zbierała i jadła 

posiłek, tu Zofia gotowała, robiła pranie, a przy wejściu stała tzw. umy-

walka, czyli miednica do mycia. Ubikacja mieściła się bowiem na ze-

wnątrz36. Po lewej stronie kuchni był pokój, w którym spali wszyscy 

domownicy. Zważywszy na fakt, że w 1957 r. rodzina się powiększyła, 

bo na świat przyszło najmłodsze dziecko – córka Anna, musiało się 

tam pomieścić pięć osób. Prawa strona domu była natomiast nieza-

36 Wówczas funkcjonowało to jako tzw. wychodek.



72

Czasy. dzieje rodzin ptaków i kucabów

mieszkana. Mieściła się tam, jak 

to określali do mownicy, „pusta 

izba”, czyli część zupełnie nie-

użytkowana oraz tzw. komora, 

pełniąca fun kcję dzisiejszej spi-

żarni. Z  tyłu domu znaj dowała 

się przybudowana je szcze staj-

nia, któ rą prze nie siono, gdy po 

dwóch la tach wybudowali od-

dzielne po mie szczenie. Drob ny 

re mont przeszła też „pusta izba”. 

Położono tam podłogę, a ściany 

odmalowano. Chcąc bowiem uzyskać dodatkowy dochód Zofia i An-

toni wpadli na ciekawy pomysł, by w  odnowionym pomieszczeniu 

przyjmować letników, czyli ludzi z miasta, chcących odpocząć na wsi. 

Czasy bowiem były trudne, dzieci rosły, najstarszy syn Stanisław wyje-

chał kształcić się do Gliwic. Dom Kucabów przechodził potem jeszcze 

dwa gruntowne remonty. Pierwszy, gdy pomieszczenie dla letników 

przekształcono w dużą jasną kuchnię, wyburzając ścianę do komórki. 

Natomiast tam, gdzie wcześniej była mała kuchnia zrobiono korytarz 

Zofia z małą Anią
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z miejscem do umieszczenia ubrań wierzchnich i butów. Z tyłu wykona-

no już prawdziwą łazienkę z bieżącą wodą i sanitariatami. Drugi remont 

został przeprowadzony, gdy z Francji do Polski powróciła Bronisława, 

starsza siostra Zofii. Zamieszkała w przybudówce, czyli części przysta-

wionej do dotychczasowego pokoju. Przybudówka ta składała się z po-

koju, korytarza i łazienki, a także osobnego wejścia, tak by Bronisława 

czuła się u siostry w pełni swobodnie. 

Praca

Jak wyżej zostało wspomniane, Antoni przy ojcu nauczył się zawodu 

szewca (tak jak zresztą jego brat Jan). Ten właśnie fach był dla niego 

sposobem zarobkowania. Zofia, jak większość kobiet w tamtym czasie, 

nie pracowała zawodowo. Zajmowała się uprawą roli (o czym w dalszej 

części) i wychowywaniem dzieci. 

Początkowo Antoni był szewcem na wsi. Świadczył bowiem usługi 

najczęściej naprawiając buty okolicznym mieszkańcom. Pamiętać 

należy o  trudnej sytuacji gospodarczej zarówno całego państwa, jak 

i poszczególnych rodzin. Warto wspomnieć, że Antoni często nie brał 

za wykonywaną pracę pieniędzy. Zapłatą były niejednokrotnie produkty 

żywnościowe, takie jak np.: mąka, ser, czy masło. 
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