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Teresa Orlikowska 

Historia rodziny Heleny i Ignacego Pałków 

Helena z domu Wierzbowska i Ignacy Pałka, pochodzili z Kielecczyzny. Ignacy z małej wsi 
Kaszczor, koło Rokitna Rządowego, Helena z miasteczka Szczekociny. Miejscowości te, leżące 
blisko siebie, należały do powiatu włoszczowskiego. 

Pobrali się 28 kwietnia 1923 r., zawierając sakrament małżeństwa w kościele p.w. św. Bar-
tłomieja w Szczekocinach.  

34-letni Ignacy (ur. 31.07.1888 r.), starszy sierżant służący w 6. Pułku Saperów w Przemy-
ślu, miał już za sobą zarówno obowiązkową służbę w armii rosyjskiej w latach 1909-1913, w której 
służył jeszcze do końca 1917 r., jak i pobyt na froncie w 1918 r. w 1. Pułku Wojska Polskiego im. 
Bartosza Głowackiego w Moskwie. Po powrocie z frontu, już w niepodległej Polsce, zaciągnął się 
najpierw do Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) w Rokitnie a następnie do odrodzonego Woj-
ska Polskiego, gdzie od 11.12.1918 r. zaczął służyć w kompanii technicznej Wojska Polskiego, w 6. 
Pułku Saperów w Przemyślu, pełniąc stanowisko podoficera administracyjnego. Za swoją służbę 
został odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi (za zasługi na polu wyszkolenia wojska), Medalem 
Pamiątkowym za udział w wojnie 1918-21 oraz Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości. 

13 lat młodsza Helena (ur. 1.05.1901 r.) z zawodu i zamiłowania była krawcową, a wysokie 
umiejętności w tym zakresie zdobywała w latach 1917-20 w pracowni warszawskich krawców. 

Po ślubie zamieszkali w Przemyślu, gdzie urodziły się ich dzieci: Władysława Janina (ur. 
19.05.1924 r.), Antonina Halina (ur. 22.05.1925 r.; zmarła w wieku 14 miesięcy) i Zygmunt Jan (ur. 
27.05.1928 r.). Byli rodziną zgodną, kochającą się, religijną. Spokojne życie przebiegało im począt-
kowo w przemyskich koszarach na Zasaniu, wśród zaprzyjaźnionych kilkunastu rodzin wojsko-
wych. Jesienią 1937 r. przenieśli się do Stryja. Podczas wakacji odwiedzali rodzinę w Kielecczyź-
nie. 

Władysława, zwana Janeczką, ukończyła Siedmioklasową Szkołę Ćwiczeń przy Prywatnym 
Seminarium Nauczycielskim Żeńskim PP. Benedyktynek w Przemyślu i pierwszą klasę gimnazjum 
w tej szkole, a od 1937 r. uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Związku Rodziciel-
skiego w Stryju. Zygmunt chodził do męskiej szkoły podstawowej w Stryju. 

Sielskie rzecz można życie przerwał wybuch II wojny światowej. Ignacy dostał rozkaz uda-
nia się do Przemyśla, do swojego pułku, przemianowanego na 53. Pułk Piechoty Strzelców Kreso-
wych. Walczył w zgrupowaniu Armii Karpaty i po zawieszeniu działań obronnych, w zwartym 
szyku 53. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, 21.09.1939 r. przekroczył granicę węgierską. Na 
Węgrzech – za zgodą węgierskiego ministra spraw zagranicznych Istvana Csáky – wszystkich 
członków sił zbrojnych rozbrojono i umieszczono w obozach dla internowanych, miejscach przy-
musowego pobytu żołnierzy Wojska Polskiego w krajach neutralnych po klęsce w wojnie obronnej 
1939 r. Pierwszym obozem internowania Ignacego był Komárom Belsowow (24.09 – 27.11.1939 
r.); następne to Monstor – twierdza w Komárom (27.11.1939 r.) i Párkány (1.02 – 21.05.1940 r.).  

Helena z dwójką dzieci została w Stryju, gdzie trwała wojna. Najpierw, 16 września wkro-
czyły do miasta niemieckie oddziały wojskowe, a gdy 22 września, zgodnie z ustaleniami paktu 
Ribbentrop-Mołotow dotyczącymi granicy niemiecko-sowieckiej, oddziały niemieckie wycofały się 
ze Stryja, natychmiast po ich wyjściu wkroczyły oddziały 13. Korpusu Strzelców Armii Czerwonej. 
Ciężkie i okrutne były to czasy pod okupacją sowiecką i smutne było ich życie. Jednakże do po-
czątku 1940 r. Helena z dziećmi utrzymywała listowny kontakt z Ignacym. 
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W nocy, z 12. na 13. kwietnia 1940 r. Helena z dziećmi została wywieziona do Kazachsta-
nu. W bydlęcych wagonach, w warunkach uwłaczających godności ludzkiej, jechali przez Kijów, 
Saratów, Czkałow, Ufę, Czelabińsk, Troick aż do stacji Kustanaj, położonej w zachodniej części 
Kazachstanu. Było to zesłanie w drugiej deportacji Polaków na sowiecką ziemię w czasie II wojny 
światowej. Z Kustanaju rozwożono deportowanych do kołchozów w różne miejsca. Helena z dzieć-
mi trafiła do Kumtiube a później do Iwanówki, gdzie spędzili całą zimę 1940/41 r. 

W czasie pobytu w Kazachstanie nawiązali przerwaną łączność listowną z internowanym na 
Węgrzech Ignacym (przebywającym kolejno w obozach w Jolsvie (22.05 – 13.06.1940 r.), Ipolytar-
nóc (14.06 – 11.07.1940 r.), Esztergom (12.07 – 16.11.1940 r.), Sárvár (17.11.1940 – 12.04.1941 
r.), Bregenc-Major (12-28.04.1941 r.), Kiscenk 29.04.1941 – 3.09.1942 r.) oraz koleżankami Janki 
ze Stryja. 

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej 22 czerwca 1941 r. i zawarciu układu Sikorski-
Majski 30 lipca 1941 r. oraz dekretu z 12 sierpnia 1941 r., Sowieci zabrali deportowanym Polakom 
paszporty sowieckie a dali tymczasowe dowody tożsamości, w których zaznaczono akt amnestio-
wania. Pozwalały one na opuszczenie dotychczasowych miejsc przymusowego pobytu i możliwości 
przemieszczania się na terytorium ZSRR. 

Zaczęła się wówczas na terenie Związku Radzieckiego tworzyć Armia Polska gen. Włady-
sława Andersa. Wstępowali do niej Polacy, oczywiście ci, którzy dowiedzieli się o tym. Przesie-
dleńcy z Kazachstanu także zaczęli wyjeżdżać i szukać wojska. Również Helena z Janiną i Zyg-
muntem, pod koniec października 1941 r., wyruszyli w drogę… do Polski, nie wiedząc wówczas 
dobrze dokąd mają jechać. 

I tak z Iwanówki do Kustanaju dojechali okazyjnie samochodem ciężarowym. Potem koleją 
dobrnęli do Czkałowa. Stamtąd, głodni, brudni i zawszeni, próbowali jechać dalej. Czym się dało 
i jak się dało. Poprzez Aktiubińsk, Aralsk, Pustynię Kyzył-Kum, Taszkient, Samarkandę, Bucharę 

Janina, Helena, Ignacy i Zygmunt Pałkowie 
w Stryju, 1937 r. 

Ignacy Pałka (pierwszy z lewej) z współtowarzy-
szami internowania na Węgrzech, Kiscenk 1941 r. 
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dojechali do Guzaru. Przekoczowali kilka dni i ruszyli dalej. Dotarli do miejscowości Farab nad 
Amu-darią. Potem wrócili z powrotem do Taszkientu i skierowali się do Kotliny Fergańskiej. Po 
dwóch miesiącach podróży, tuż przed Bożym Narodzeniem 1941 r. dotarli do miejscowości Mirza-
Aki. Po przybyciu na miejsce, pod koniec grudnia Zygmunt zachorował na tyfus plamisty, kilka dni 
potem, na początku stycznia 1942 r. zachorowała też Helena. Po przebytym tyfusie, Zygmunt za-
chorował na zapalenie płuc. Również Helena w czasie tyfusu przeszła obustronne zapalenie płuc. 
Cudem przeżyli te choroby, bez specjalnych leków i opieki medycznej. 

Na przełomie marca i kwietnia 1942 r., zaczęła się ewakuacja Armii Andersa do Iranu. Jed-
nakże schorowana rodzina Pałków nie była w stanie wyjechać z Mirza-Aki do oddalonych o setki 
kilometrów miejsc, gdzie stacjonowały polskie oddziały. 

Dopiero w czerwcu 1942 r., po mozolnych staraniach udało się im wyjechać do miasta 
Dżaład-Abad w Republice Kirgiskiej, gdzie stacjonowała V Dywizja Piechoty, by zarejestrować się 
tam jako rodzina wojskowa. Zaczęli żyć nadzieją, że pójdą kolejne transporty do Iranu i również 
oni zdołają wyjechać z „gościnnej” ziemi radzieckiej. Po wielu różnych perypetiach, udało im się 
wreszcie opuścić tę „nieludzką ziemię”. Helena z Zygmuntem wyjechała z Dżaład-Abadu 6 sierpnia 
1942 r. i 10 sierpnia byli już w Krasnowodzku. Janina, po nieudanej próbie zaciągnięcia się do Po-
mocniczej Służby Kobiet w Guzarze (nie przyjęta do wojska z powodu dużej wady wzroku) i zwią-
zanych z tym przygodach, wyjechała 14 sierpnia z przedostatnim transportem z Kara-Su, by po 
czterech dobach dotrzeć do Krasnowodzka – kończącego tułaczkę „z domu niewoli do ziemi obie-
canej.” Tu, na rozległej plaży pod gołym niebem, wojsko i ludność cywilna oczekiwała na statki od-
pływające do portu Pahlevi w Iranie. 

Po przyjeździe do Pahlevi, Janina szczęśliwym trafem odnalazła mamę. Zygmunt, przed jej 
przyjazdem, wyjechał do szkoły junaków przy Armii Polskiej. Po kilku tygodniach koczowania na 
kaspijskiej plaży polscy uchodźcy wyruszyli w dalszą tułaczkę do Teheranu. Tam dołączył do nich 
Zygmunt, który okazał się za młody by dostać się do szkoły junaków i zakwalifikowany został do 
szkoły cywilnej. Pod koniec października 1942 r. Helena z dziećmi została przydzielona do trans-
portu udającego się do Afryki Wschodniej. Z Teheranu wyruszyli koleją do Ahwazu i w obozie dla 
Polaków jeszcze przez miesiąc czekali na dalszą podróż do Afryki. Wyjechali 25 stycznia 1943 r., 
najpierw pociągiem osobowym do portu Basra, by stamtąd statkiem popłynąć prawie miesiąc do 
portu Beira w Afryce. Z Beiry, już pociągiem, 14 lutego 1943 r. dojechali do końcowego etapu po-
dróży, Osiedla Uchodźców Polskich w Marandellas w Rodezji Południowej. Było to osiedle wybu-
dowane przez Anglików specjalnie dla Polaków, którzy opuścili ZSRR, aby mogli tu zamieszkać aż 
do czasu zakończenia wojny, by regenerować siły i zdrowie stracone podczas pobytu na sowieckiej 
ziemi. 

Na świecie wciąż trwała wojna. Wojsko Polskie walczyło na różnych frontach: w Anglii, 
Francji, Belgii, Holandii, we Włoszech. Tymczasem w Rodezji Helena z dziećmi, wraz z innymi 
polskimi uchodźcami, doznawali chwili oddechu i swobody po syberyjskich przeżyciach. Czas pły-
nął i życie osiedlowe zaczęło się normalizować. Helena pracowała początkowo jako kierowniczka 
Damskiego Warsztatu Krawieckiego na Osiedlu, by następnie, jeżdżąc na angielskie farmy, szyć na 
własny rachunek.  

Zygmunt zaczął uczyć się w VI klasie Publicznej Szkoły Powszechnej III stopnia w Maran-
dellas, a po jej ukończeniu wyjechał do Państwowego Gimnazjum Męskiego w Livingstone w Ro-
dezji Północnej. Przebywał tam w okresie od 23 lutego do 23 lipca 1944 r. a następnie starał się 
o wyjazd do szkoły morskiej, która powstawała w Anglii i wrócił do Marandellas, gdzie ustano-
wiono punkt zborny dla chętnych do wyjazdu chłopców. 

Janina została zatrudniona przez kierownika osiedla jako sekretarka, a kiedy w lipcu 1944 r. 
utworzono w funkcjonującym od września 1943 r. Państwowym Żeńskim Gimnazjum Ogólno-
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kształcącym w Digglefold IV klasę, mogła kontynuować naukę, przerwaną w Polsce po III klasie 
gimnazjum. Po ukończeniu gimnazjum, w latach 1945-46 uczyła się dalej w liceum. W grudniu 
1946 r., razem z 17 uczennicami, zdała maturę. Była to pierwsza (i zarazem ostatnia) matura w Pań-
stwowym Żeńskim Liceum Humanistycznym w Digglefold. 

Po pewnym czasie pobytu w Rodezji Helena i dzieci nawiązali – przerwany z chwilą wybu-
chu wojny niemiecko-rosyjskiej – kontakt listowny z Ignacym, który w ciągu tego okresu przeby-
wał w węgierskich obozach internowania: Bergenc-Major (12-28.04.1941 r.), Kiscenk (29.04.1941 
– 3.09.1942 r.), Györ (3.09 – 9.10.1942 r.), Zugliget (10.10.1942 – 12.01.1943 r.). Od 13.01 do 
9.06.1943 r. leżał w szpitalu w Budapeszcie, a następnie w okresie od 10.04.1943 do 12.11.1944 
przebywał w sanatorium w Pelsöe a do 8.05.1945 r. w Ágfalvie. 

Jednakże nie o wszystkim pisano sobie wzajemnie w listach. Uspokojeni i szczęśliwi z od-
nalezienia się, i choć przebywający na obczyźnie, w różnych krańcach świata, cieszyli się i nie 
przekazywali smutnych wieści. Ignacy o swoich chorobach; Helena z Janiną o rodzinnej tragedii, 
śmierci Zygmunta, który dokładnie w miesiąc po zakończeniu II wojny światowej, 9 czerwca 1945 
r., po pięciu latach tułaczki wojennej, po przebyciu ciężkich chorób na zesłaniu, gdzie nie było żad-
nych lekarstw, opieki medycznej i duszpasterskiej, umarł w szpitalu w Salisbury, w rzec można 
komfortowych warunkach, pokonany przez gruźlicę nabytą w Kazachstanie. Nadmienić należy, że 
do uciążliwej choroby dołączyło psychiczne załamanie spowodowane wiadomością o klęsce Po-
wstania Warszawskiego i brakiem nadziei na odzyskanie niepodległej i suwerennej Polski. 

Czas dalej płynął. Ignacy, po zakończeniu wojny, wrócił 26.05.1945 r. z Węgier do Polski. 
Schorowany, od chwili powrotu do 15.06.1945 r. leżał w szpitalu w Krakowie, a po wyjściu ze 
szpitala przebywał u swojego kuzyna w Sędziszowie, a później u rodziny w Słupi, Kaszczorze 
i Szczekocinach. W Rodezji natomiast, w 1946 r. zaczęto namawiać Polaków do powrotu do kraju. 
Każdy musiał podjąć trudną decyzję: co dalej? Nie był to wbrew pozorom łatwy wybór, ponieważ 
mieli świadomość, że powojenna Polska nie jest wolnym i suwerennym krajem, a większość Pola-
ków przebywających w Afryce pochodziła z terenów, które zostały włączone do ZSRR. Tymcza-
sem w styczniu 1947 r. zaczęto likwidować polskie osiedla uchodźcze w Rodezji, a Polaków prze-
wożono do obozu przejściowego w Gatoomie. 

 Helena z Janiną postanowiły wracać do Polski, do oczekującego ich Ignacego i 26 czerwca 
1947 r. wyjechały z Gatoomy do Beiry. Po drodze, przejeżdżając przez Salisbury, pojechały na 
cmentarz, by po raz ostatni odwiedzić grób Zygmusia. 

Janina i Helena przy grobie Zygmunta w Salisbury, 1946 r. 
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Z Beiry do Genui płynęły małym statkiem około trzech tygodni przez Kanał Mozambicki, 
Ocean Indyjski, Zatokę Adeńską, Morze Czerwone, Kanał Sueski, Morze Śródziemne, Cieśninę 
Messyńską, Morze Tyrreńskie. W Genui na stacji kolejowej czekał na nich transport z Polski. Po-
ciągiem, przez północne Włochy, Austrię, Niemcy, Czechosłowację 25 lipca 1947 r. w Czechowi-
cach-Dziedzicach przekroczyli granicę Polski. Wróciły do Ojczyzny, szczęśliwe, choć nieco roz-
czarowane oschłym i oziębłym powitaniem w Polsce, szarej i wyniszczonej przez wojnę. 

Od razu powiadomiły Ignacego, że są już w Polsce i wreszcie 30 lipca 1947 r. Ignacy, He-
lena i Janina, po ośmiu latach rozłąki, spotkali się w Sędziszowie. Byli już razem, choć bez Zyg-
munta, którego pochowały w afrykańskiej ziemi, bez stryjskiego domu, który pozostał po sowiec-
kiej stronie. Po wojennej, wygnańczej tułaczce przez różne kraje i morza, wrócili w rodzinne strony 
Heleny i Ignacego, by wśród najbliższej rodziny dalej żyć. Po krótkim odpoczynku u stryjostwa, 
wyruszyli w ostatni etap podróży, do rodzinnych Szczekocin. Tam, 1 sierpnia 1947 r. Helena z Ja-
niną zostały zameldowane na polskiej ziemi. 

Życie w PRL-u nie należało do najłatwiejszych i trzeba było stawić czoła, by sprostać jego 
wymogom. Ignacy był schorowany i starał się o emeryturę. Dekretem MON Nr VI/3928/Em.I 
z dnia 10 maja 1948 r., od 30 czerwca 1947 r. przeszedł w stan spoczynku. Helena zarabiała na ży-
cie szyciem. Janina 1 stycznia 1948 r. rozpoczęła pracę w Nadleśnictwie Państwowym w Szczeko-
cinach. 1 maja 1951 r. zmarł Ignacy i pochowany został na cmentarzu parafialnym w Szczekoci-
nach. W lipcu tego roku Janina zaczęła pracować w Aptece Nr 103 w Szczekocinach. Próbowała 
dostać się na studia farmaceutyczne, jednakże ze świadectwem maturalnym z Digglefold i swoim 
pochodzeniem nie miała większych szans w ówczesnej Polsce na zdobycie indeksu.  

Wkrótce poznała swojego przyszłego męża, 
Konstantego Orlikowskiego (ur. 14.04. 1914 r.), 
którego poślubiła 6.04.1953 r. w kościele p.w. św. 
Bartłomieja w Szczekocinach. Konstanty pochodził 
z Włoszczowy i tam, u jego rodziców, zamieszkali 
młodzi małżonkowie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Janina i Konstanty Orlikowscy, Szczekociny 1953 r. 
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20 maja 1953 r. zmarł ojciec Konstantego, Jan Orlikowski i został pochowany a cmentarzu 
parafialnym we Włoszczowie. Konstanty pracował w Narodowym Banku Polskim we Włoszczo-
wie. Janina, po zamążpójściu chwilowo zaczęła pracować w Spółdzielni Szewców we Włoszczo-
wie, a następnie we Włoszczowskich Zakładach Przemysłu Terenowego, a od maja 1955 r. w Naro-
dowym Banku Polskim we Włoszczowie, w którym pracował jej mąż. Z małą przerwą od X 1955 
do XI 1957 r., kiedy zostali oddelegowani do pracy w nowoutworzonym NBP w Szczekocinach, we 
włoszczowskim banku pracowali aż do przejścia na emerytury. 

Janina i Konstanty byli rodzicami czworga dzieci: Andrzeja (ur. 12.02.1954 r. w Szczekoci-
nach), Marii (ur. 29.11.1955 r. w Szczekocinach), Teresy (ur. 17.09.1959 r. we Włoszczowie) i Ta-
deusza (ur. 3.08.1963 r. w Seceminie). 30 lipca 1960 r. wprowadzili się do swojego domu, wybu-
dowanego przy ulicy Sienkiewicza 69 (obecnie ul. Reja 5) we Włoszczowie i tam toczyło się ich 
rodzinne życie. Do Włoszczowy przyjechała Helena Pałka, by pomóc w wychowywaniu wnuków. 
Później zamieszkała z nimi także mama Konstantego, Zofia Orlikowska. 

W rodzinnym, włoszczowskim domu, na eksponowanym miejscu do tej pory wisi krzyż, 
który wędrował z Heleną, Janiną i Zygmuntem – od Stryja, przez całą wojenną tułaczkę aż do po-
wrotu do Polski. Był wówczas dla nich znakiem ocalenia, drogowskazem i sensem życia i dalej 
pełnił tę rolę dla Janiny i jej rodziny w ówczesnych PRL-owskich czasach. 

  

Helena bardzo często wspominała lata spędzone w Kazachstanie i Afryce, swojego nieżyją-
cego syna Zygmusia; Zofia opowiadała o przedwojennym i wojennym życiu we Włoszczowie. I w 
dużej mierze, na tych babcinych opowieściach w siermiężnych 60-tych i 70-tych latach XX w. wy-
chowywały się w duchu patriotyzmu i życiowej przyzwoitości dzieci Janiny i Konstantego. Szkołę 
podstawową i liceum cała czwórka ukończyła we Włoszczowie. Andrzej, po maturze w 1973 r. 
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, studiując jednocześnie na KUL-u, 
który ukończył z magisterium z teologii. Po święceniach kapłańskich 26 maja 1979 r., pracował 
jako wikariusz w kilku, zazwyczaj świętokrzyskich parafiach: Bodzentynie, Piekoszowie, Pińczo-
wie, Tarczku, Olesznie i Świętomarzy. Od 1991 r. został proboszczem w Radkowicach koło Stara-
chowic, a następnie od 1997 r. w podkrakowskiej Goszczy. 

Konstanty, Andrzej, Teresa, Janina, Tadeusz, Maria Orlikowscy, Włoszczowa 1967 r. 
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Maria zdała maturę w 1974 r., po czym ukończyła Policealne Studium Budowlane w Kiel-
cach i w tej branży przepracowała większość lat, głównie we Włoszczowie. W 2004 r. ukończyła 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska na Politechnice Świętokrzyskiej. Od 1996 r. praco-
wała w Urzędzie Gminy we Włoszczowie, jako inspektor, a następnie jako Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a później jako Naczelnik Wydziału 
Organizacyjnego skąd odeszła na emeryturę w maju 2017 r. 

Teresa po maturze w 1978 r. studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim i od 
1982 r. jako kulturoznawca ze specjalizacją filmoznawczą pracowała w kieleckich instytucjach kul-
tury: Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów, Miejskim Ośrodku Kultury, Kie-
leckim Centrum Kultury i Ośrodku Kultury „Ziemowit”. Wyjątkiem był 6-letni okres pracy we 
włoszczowskim oddziale Wojewódzkiego Domu Kultury w latach 1983-1989. W sierpniu 2020 r. 
odeszła na emeryturę.  

 

Rodzina Orlikowskich z babcią Heleną Pałkową, Zofią i Stanisławem Sygałami 
i babcią Zofią Orlikowską, Włoszczowa 1977 r. 

Msza św. prymicyjna ks. Andrzeja Orlikowskiego, Włoszczowa 1979 r. 
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Tadeusz, po zdaniu matury w 1983 r., uczył się w Policealnym Studium Zawodowym w 
Kielcach na kierunku Elektronika. Pracował w Telekomunikacji Polskiej. W 2011 r. skończył Wy-
dział Ekonomiczno-Techniczny, kierunek Elektronika i Telekomunikacja o specjalności Teleinfor-
matyka w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. Obecnie pracuje 
w firmie „Elektromontaż Poznań” na budowie elektrowni w Bogatyni. 

W latach 80-tych zmarły babcie. Zofia Orlikowska 15 III 1984 r., pochowana na cmentarzu 
parafialnym we Włoszczowie, trzy lata później, 31 I 1987 r. Helena Pałka, pochowana na cmenta-
rzu parafialnym w Szczekocinach, gdzie spoczywał mąż Ignacy. Lata 80-te istotne były również dla 
rodziny Orlikowskich z powodu strajku o krzyże młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych we 
Włoszczowie w grudniu 1984 r. Było to znaczące wydarzenie w dziejach Włoszczowy, wspierane 
przez znaczną część włoszczowian, w tym także przez Andrzeja, Marię, Teresę i Tadeusza. Odby-
wały się również słynne „13” – msze św. za Ojczyznę. Był to okres działalności opozycyjnej, za 
którą Maria i Teresa zostały odznaczone Krzyżem Wolności i Solidarności. 

 
Z dzieci Janiny i Konstantego Orlikowskich jedynie syn Tadeusz zawarł małżeństwo z Bar-

barą Jolantą Domogałą w dniu 21 stycznia 1989 r. w kościele p.w. WNMP we Włoszczowie. Mają 
dwoje dzieci: Katarzynę (ur. 11 IX 1990 r. we Włoszczowie) i Norberta (ur. 4 V 1995 r. we Włosz-
czowie). 

Katarzyna wyszła za mąż za Krzysztofa Budzowskiego 22 sierpnia 2009 r., z którym po 
kilku latach się rozwiodła. Jest matką czwórki dzieci: Mikołaja Budzowskiego (ur. 19 VI 2009 r. 
w Kielcach), Anny Budzowskiej (ur. 19 XII 2010 r. we Włoszczowie) oraz Mariki Staszczyk (ur. 
2 VII 2015 r. w Kielcach) i Jana Staszczyka (ur. 21 VIII 2017 r. w Kielcach), które ma z Marcinem 
Staszczykiem, z którym jest obecnie. 

Konstanty zmarł 8 VII 2004 r. przeżywszy 90 lat. Janina zmarła 21 VIII 2020 r. w wieku 96 
lat. Spoczywają na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie. 

Najmłodsze pokolenie Heleny i Ignacego Pałków przejmuje bardzo bogatą tradycję rodzinną 
swoich przodków, wpisaną w dramatyczną historię Polski końca XIX w., po niemniej skompliko-
waną rzeczywistość XX i początku XXI w. 

Ślub Jolanty (Domagały) i Tadeusza Orlikowskich, Włoszczowa 1989 r. 
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□ 

Rodzina Orlikowskich (Katarzyna Budzowska z Mikołajem, Tadeusz, Norbert, 
Teresa, Maria, Andrzej, Janina) na rodzinnym zjeździe w Szczekocinach, 2010 

Rodzina Jolanty i Tadeusza Orlikowskich (Katarzyna Budzowska, dzieci Mikołaj i Anna, 
Marcin Staszczyk, dzieci Marika i Jan, Jolanta, Tadeusz, Norbert) we Włoszczowie, 2020 r. 
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Teresa Orlikowska 

Urodzona 17.09.1959 r. we Włoszczowie jako trzecie dziecko Kon-
stantego i Władysławy z domu Pałka Orlikowskich. Dzieciństwo i 
wczesną młodość spędziła we Włoszczowie, uczęszczając w latach 
1966-1974 do Szkoły Podstawowej nr 1, a następnie w latach 1974-
1978 do Liceum Ogólnokształcącego. 
Po uzyskaniu matury w 1978 r. rozpoczęła studia na kierunku kultu-
roznawstwo w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, które ukoń-
czyła w 1982 r., w styczniu 1983 r. uzyskując dyplom mgr. kulturo-
znawstwa ze specjalizacją filmoznawczą. 
W latach 2002/2003 studiowała Zarządzanie Kulturą na Podyplo-
mowych Studiach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
W okresie 2014-2016 uczestniczyła w zajęciach teoretycznych 
i praktycznych Studium Historii Diecezji Kieleckiej, zorganizowa-

nego przez ks. dr. Andrzeja Kwaśniewskiego przy Archiwum Diecezjalnym w Kielcach. 
Przez 38 lat pracowała w kieleckich instytucjach kultury: 
• Okręgowym Przedsiębiorstwie Rozpowszechniania Filmów (1.10.1982 – 31.07.1983) 
• Wojewódzkim Domu Kultury – Oddziale we Włoszczowie (1.08.1983 – 28.02.1989) 
• Miejskim Ośrodku Kultury – Ośrodku Kultury Literackiej (1.03.1989 – 31.12.1992) 
• Kieleckim Centrum Kultury (1.01.1993 – 31.12.2004) 
• Domu Kultury „Zameczek” (1.01.2005 – 29.07.2020), w tym przez 14 lat jako kierownik 

Ośrodka Kultury Ziemowit (filii DK Zameczek). 
W swojej pracy na rzecz krzewienia i upowszechniania kultury była m.in.: 
� członkiem Komisji Selekcyjnej i koordynatorem biura, z ramienia KCK, Ogólnopolskiego Nie-

zależnego Przeglądu Form Dokumentalnych w latach 1996-2003 
� autorką programów i koordynatorem, z ramienia OK Ziemowit – filii DK Zameczek, Letniej 

Szkoły Kultury, Historii i Języka Polskiego dla rodaków z Podola w latach 2007-2012; następ-
nie, jako wolontariusz, dalej współpracowała w tworzeniu programów szkoły do 2019 r. 

� współautorką programów Patriotycznych Spotkań z Ojczyzną dla Seniorów z Konfederacji 
Polaków z Podola w latach 2012-2019 

� współpomysłodawcą (z Andrzejem Kozieją) i koordynatorem Przeglądu Filmów Edukacyjnych 
Człowiek w poszukiwaniu wartości w Kielcach, organizowanego przez OK „Ziemowit” (filię 
DK „Zameczek”) w latach 2001-2019 

� inicjatorką i koordynatorką różnorodnych projektów artystyczno-edukacyjnych, organizowa-
nych w OK „Ziemowit”: cyklicznych tematycznych spotkań filmowych dla młodzieży („Moje 
Westerplatte”, „Moje życie, mój świat”, „Filmowe Ostatki”, „Filmowe Spotkania z Historią”), 
„Spotkań ze Sztuką w Ziemowicie” dla dzieci, Tygodnia Kultury Języka, warsztatów teatral-
nych, warsztatów i konkursów fotograficznych, promujących Kielce i region świętokrzyski 
(„Ścieżkami Kieleckiej Szkoły Krajobrazu”, Kielce wczoraj i dziś) 

� współorganizatorką (z X LO im. Józefa Wybickiego) cyklicznych sesji popularno-naukowych 
Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro w latach 2009-2019 

� współorganizatorką, z ramienia OK „Ziemowit”, „Polsko-Węgierskich Spotkań z Historią” w 
2016 r.; współpracowała również z organizatorami obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
w Kielcach w 2019 r.  


