
Pałac w Tolko i moja rodzina. 

Nazywam się Magdalena Kopytek. Mam 12 lat i jestem uczennicą V klasy Szkoły 

Podstawowej im. Jana Brzechwy w Wojciechach. Od urodzenia mieszkam w miejscowości 

Tolko. Postanowiłam wziąć udział w konkursie fotograficznym i przeglądając stare fotografie 

rodzinne u babci  znalazłam zdjęcie mojego pradziadka przed pałacem w Tolko w czasie 

remontu.  

Dowiedziałam się, że powojenna historia pałacu jest związana z historią mojej 

rodziny. Ma on dla nas szczególne  znaczenie. W połowie lat osiemdziesiątych budynek 

znajdował się w stanie ogromnego zniszczenia. Wtedy postanowiono, że odbędzie się 

gruntowny remont. Pojawił się problem, bo nie można było znaleźć osoby, która podjęłaby 

się naprawy ogromnego dachu. Mój pradziadek Jan Skrzypa miał ponad 70 lat, gdy został 

poproszony o wykonanie tak wielkiego przedsięwzięcia. Zadanie nie było proste, należało 

wymienić część spróchniałych belek i dachówki na całym dachu. Pradziadek podjął wyzwanie 

i  zebrał ekipę. W ciągu kilku miesięcy dach był jak nowy. Teraz, gdy przechodzę obok pałacu  

i patrzę na jego dach, podziwiam swojego pradziadka. Był odważnym człowiekiem i nie bał 

się wyzwań mimo swojego wieku.  

Bardzo mnie zaciekawiło, skąd pradziadek znał się na ciesielstwie skoro mieszkał na 

wsi i był rolnikiem. Wszystko wyjaśniła moja babcia Józia (jego córka) , która opowiedziała mi 

wzruszającą historię.  Mój pradziadek Jan  nauczył się tego zawodu od swojego ojca Piotra.  

Przed II wojną światową  obaj budowali drewniane domy i budynki gospodarcze w okolicach 

Zamościa. Stamtąd pochodzi moja  rodzina.  Wojna jednak wszystko zmieniła. Ojciec 

pradziadka został rozstrzelany wraz z córką Heleną (23 lata) i najmłodszym synem (14 lat) 

podczas jednej z niemieckich akcji. Zdarzyło się to 01 czerwca 1943 roku we wsi Sochy koło 

Zwierzyńca. Rankiem wieś została otoczona, podpalono budynki, a uciekających z płonących 

domów ludzi ostrzeliwano. Ginęli wszyscy: starcy, kobiety, a nawet dzieci. Bez względu na 

płeć i wiek. Potem przyleciały samoloty i doszczętnie zbombardowały  wieś.  Pradziadek Jan 

miał wtedy żonę i trójkę małych dzieci. Mieszkał ze swoją rodzinką w  sąsiedniej wsi 

Lipowiec. Złe wieści szybko do niego dotarły i pojechał konno by pochować swojego ojca, 

brata i siostrę w jednym grobie. Matka ciężko ranna trafiła do szpitala w Biłgoraju. Wkrótce 

jednak zmarła. Miesiąc później Niemcy otoczyli wieś Lipowiec i pognano jej mieszkańców do 

obozu przejściowego w Zwierzyńcu. Stamtąd  pradziadek Jan z żoną Janiną i trójką małych 

dzieci (Krysia 3 lata, Józia 5 lat- moja babcia i Czesław 7 lat) zostali przewiezieni bydlęcymi 

wagonami do Niemiec. O tych tragicznych 3 latach poza krajem nie wiem zbyt dużo, ale to 

temat kolejnych spotkań z moją  babcią.  Wiem jedynie tyle, że po strasznych męczarniach 

udało im się szczęśliwie wrócić do Polski w 1946 roku. Było ich nawet więcej,  bo urodził się 

tam (już po wojnie) kuzyn Ryszard Skrzypa, który do dzisiaj mieszka we wsi Nallikajmy koło 

Bartoszyc. Gdy wrócili w swoje strony okazało się, że nie ma śladu po ich domu i najbliższych- 

wszyscy zginęli. Rodzina wyruszyła więc w podróż poszukując swojego miejsca do życia. 

Znalazła je we wsi Wysieka w  gminie Bartoszyce. Mój pradziadek pełnił tu funkcję sołtysa,     



a wszystkie jego dzieci uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Bezledach. W latach 70-tych 

pradziadek wraz z rodziną przeprowadził się do Woryn.  

Pałac w Tolko ma jeszcze jeden ważny związek z moją rodziną. Właśnie tu odkrył 

swoją pasję mój wujek Zbyszek (syn babci Józi i starszy brat mojego taty Grzegorza), który od 

dziecka wykazywał zdolności i zainteresowania plastyczne. Podczas remontu wnętrz 

szczególnie zainteresował się pracą sztukatorów.  Konserwatorzy odnawiali zabytkowe 

kominki i odnaleziony pod tynkiem herb rodowy właścicieli pałacu. Rozmawiając z wujkiem 

artyści poznali jego wiedzę i  zainteresowania. Postanowili  obejrzeć jego obrazy i rysunki. 

Byli nimi oczarowani.  W efekcie wujek Zbyszek został zatrudniony w Pracowni Konserwacji 

Zabytków w Olsztynie. Później ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Toruniu na 

wydziale konserwacji dzieł sztuki. Dużo podróżował, pracował w różnych miejscach Polski       

i za granicą. Obecnie mieszka w Lublinie i pracuje przy odnawianiu zabytków Starego Miasta.  

Z Lublina ma blisko do rodzinnych stron. Często odwiedza miejsca, z którymi jest związana 

historia naszej rodziny i zapala znicze na grobach naszych przodków. 

Słuchając opowieści mojej babci mam coraz więcej pytań. Muszę poznać historię 

brata babci Józi Czesława, który również miał talent plastyczny i dzisiaj w wielu kościołach 

naszej gminy znajdują się jego prace. Po ukończeniu szkoły w Bezledach Czesław uczył się      

w Ognisku Plastycznym w Mrągowie. Wtedy zainteresowali się nim dziennikarze, którzy zimą 

1953 r. przyjechali do Wysieki i nagrali o nim jeden z odcinków Polskiej Kroniki Filmowej. 

Babcia miała wtedy 15 lat i również wystąpiła w tym programie (ciągnęła wodę ze studni, 

która stoi do dzisiaj). Ona nawet pamięta jego tytuł „Warmia i Mazury. Skrzypa Czesław nie 

będzie Jankiem Muzykantem”. To wydarzenie mogło zmienić jego los, gdyż dostał się do  

liceum plastycznego w Orłowie. Jednak w (1954 r.) , gdy ukończył 18 lat został powołany do 

wojska i odebrano mu szansę  dalszej nauki. Po wojsku Czesław Skrzypa pracował w Domu 

Kultury w Rodnowie, a potem zamieszkał w Wojciechach. Przebywał często w miejscowym 

kościele, gdzie namalował stacje drogi krzyżowej. W Wojciechach odwiedzał go młody kleryk, 

który odbywał służbę wojskową w jednostce w Bartoszycach. Wraz z innymi żołnierzami 

pracował przy drodze prowadzącej do cmentarza. Tym klerykiem był bł. Ks. Jerzy 

Popiełuszko. Ale to już historia na następną opowieść.  

Nie można oddzielić historii pałacu w Tolko od historii mojej rodziny.  Biorąc udział     

w konkursie fotograficznym musiałam również wziąć udział w konkursie literackim.  

Magdalena Kopytek 


