
Profesor Maria Karpluk     

dobre, pracowite życie 
Urodziła się 30 października 1925 roku w Brodach. Jej ojciec, Konrad Karpluk, 

pochodził z Batyjowa koło Brodów. Rodzicami Konrada byli Filip Karpluk  

i Dominika z domu Bojek. 

 

Mama, Józefa z Koroliszynów, urodziła się w Podhorcach. Rodzice Józefy to Stefan Koroliszyn i Aniela z Dolińskich. 

Marysia była jedynaczką, wakacje spędzała w Podhorcach , u siostry swojej matki. Tak o tym pisała wiele lat później: 

PODZAŁĄCZNIK 5A 

 

Ojciec utrzymywał całą trzyosobową rodzinę. Mama nie pracowała zawodowo. Maria, 

przedstawiając swój życiorys 22 grudnia 1951 roku, a także 8 maja 1952, 10 maja 1953  

i 10 grudnia 1965, pisała tak: 

 

W 1932 roku zaczęłam uczęszczać do Szkoły Powszechnej im. Królowej Jadwigi w Brodach, 
zaś w roku 1937 do Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego im. Elizy Orzeszkowej, co było 
dużym kosztem na 117 złotych urzędniczej emerytury ojca. W latach1939-1941 byłam 
uczennicą klasy VII i VIII dziesięcioklasowej  szkoły polskiej w Brodach. Po wkroczeniu 
Niemców (w czerwcu 1941 roku) pracowałyśmy z matką w polu u okolicznych gospodarzy, 
ojciec chorował, nie było go za co leczyć, 29 lipca 1942 roku umarł. 
 

To co przeżyły od połowy marca do maja 1944 roku zawarła w pamiętniku: PODZAŁĄCZNIK 5B 

 

To nie był „pomysł ściętej głowy”. W różnych wersjach życiorysu czytamy: 

 
Podczas walk w maju 1944 roku opuściłyśmy z matką spalone przez Niemców mieszkanie, 
w maju tegoż roku dobrnęłyśmy do Lwowa a następnie do znajomych do Kielc. Tam 
utrzymywałyśmy się z pracy fizycznej – za pomoc w domu miałyśmy z matką mieszkanie 
 i utrzymanie. Na tajnych kompletach zdałam 3-ą klasę gimnazjalną w Kielcach w jesieni 
1944 roku. Na wiosnę 1945 roku zostałam uczennicą IV klasy Państwowego Gimnazjum 
Ogólnokształcącego im. bł. Kingi w Kielcach. Po małej maturze, dla PRZYSPIESZENIA 
dalszej nauki, zasilając fundusze korepetycjami, przeszłam do Skróconego Liceum 
Zrzeszenia Dyrektorów w Kielcach, gdzie 17 lipca 1946 roku uzyskałam świadectwo 
dojrzałości. Rozstrzygnąwszy na korzyść dalszej nauki, w jesieni tegoż roku przyjechałam 
do Krakowa i wstąpiłam na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego -filologia polska. Uzyskane miejsce 
w domu akademickim zapewniło mi możliwość studiowania, dawałam dalej lekcje, później:  kwiecień-czerwiec 1947 
rok i cały rok akademicki 1947/48 miałam stypendium ministerstwa Oświaty. Wykonywałam prace zlecone w Komisji 
Ustalania Nazw Miejscowych na Ziemiach Odzyskanych, Słowniku Staropolskich Nazw Osobowych, a od 1 września 

1949 roku w Zespole Leksykograficznym Instytutu Badań Literackich.  
 
W roku 2011 w krótkich wspomnieniach studentki przywoływała 

pamięć swoich mistrzów – profesorów Kazimierza Nitscha i Zenona 

Klemensiewicza. Warto przeczytać te teksty, bo wiele w nich informacji 

o studiach Marysi i wiele mądrych słów. PODZAŁĄCZNIK 5C 
 
Od 1946 do 1950 roku Maria była w Krakowie sama. Mieszkała  

w akademiku. Józefa Karpluk przebywała wówczas w Oblęgorku u córki 

Henryka Sienkiewicza, Jadwigi Korniłowiczowej. Pracowała na swoje 

utrzymanie pomagając w domu. W roku 1950  w kamienicy przy ulicy Krowoderskiej 19 Maria Karpluk otrzymała, 

dzięki znajomości z Sienkiewiczami, przydział kwaterunkowy na jeden piętnastometrowy pokój na czwartym piętrze. 

Kuchnia, toaleta i łazienka były wspólne dla sześciu rodzin. Wtedy matka i córka mogły znowu zamieszkać razem. 



Marysia pisała w maju 1952 roku: 

Stopień magistra filozofii w zakresie filologii polskiej uzyskałam 15 marca 1952 roku. Cieszę się, że mogłam ściągnąć 

do Krakowa moją starą matkę. Obecnie rada jestem, że będę mogła zapewnić jej utrzymanie i pragnę pracować  

na polu językoznawstwa, które tak wiele przedstawia problemów.  

 

Rok później uzupełniała: 

 

Od 1 maja 1952 roku jestem asystentem Instytutu Badań Literackich w Krakowskim Zespole Leksykograficznym,  

co daje mi możliwość wykonywania w ramach zespołu pracy naukowej, pogłębianie zdobytych dotychczas 

wiadomości przez własne gruntowne studia. 

 

W ostatnim zachowanym życiorysie z dnia 10 grudnia 1965 roku 

czytamy: 

 

Od jesieni 1949 roku pracuję w Zespole Leksykograficznym IBL  

w Krakowie kolejno jako asystent, starszy asystent i adiunkt. W 

dniu 30 października 1962 roku (37 urodziny) Rada Wydziału 

Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała mi tytuł 

doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy z zakresu 

onomastyki słowiańskiej. Tytuł rozprawy - „Słowiańskie imiona 

kobiece”. 

 

Treść dyplomu wydanego przez tę samą Radę Wydziału 

Filologicznego UJ z dnia 24 kwietnia 1969 roku brzmi: 

Obywatelka Maria Karpluk, doktor nauk humanistycznych, urodzona 30 października 1925 roku w Brodach,  

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy 

habilitacyjnej pod tytułem „Język Jana Jurkowskiego” uzyskała stopień 

naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie języka 

polskiego. 

 

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała 19 czerwca 1981 roku. Marysia, 

uzyskując kolejne stopnie naukowe opiekowała się coraz starszą matką. Cały 

czas musiała zarobić na utrzymanie dwóch osób. Józefa Karpluk rentę  

po mężu otrzymała  dopiero kilka miesięcy przed śmiercią. Zmarła w 1974 

roku. Trzy lata wcześniej matka z córką otrzymały przydział na dwa pokoje  

w tym samym, zamieszkałym przez 

kilka rodzin, mieszkaniu na 

czwartym piętrze kamienicy przy 

ulicy Krowoderskiej 19 w Krakowie. 

Maria mieszkała tam do roku 2014. 

 

Z okazji 75 i 80 rocznicy urodzin profesor Marii Karpluk możemy przeczytać 

w czasopiśmie „Język Polski” –  

 

Z przedstawionego ...dorobku...wyłania się obraz tytana pracy twórczej, 

badaczki wnikliwej i rzetelnej, podporządkowującej całe swoje życie 

umiłowanej dziedzinie i oddanej jej bez reszty. 

 

Dziękując ... za przyjaźń, pomoc, hojność w dzieleniu się wiedzą …                

 

PODZAŁĄCZNIKI 5D i 5E 

 

Dziękuję Marysi za to, że mogłam przejść z Nią ostatni, trudny rok Jej 

życia. 

                                                                                 Barbara Bzymek 



  



Ewakuacja Brodów marzec, kwiecień 1944 roku 
                                      Wspomnienia Marii Karpluk 

 

 

18 maja 1944 roku. Lwów, ul. Zachariewicza 3  

 

Boże – Boże – 18 marca się zaczęło, a kiedy się skończy. 
Już dwa miesiące! I wszystko wydaje się złym snem, który trwa i 
trwa w nieskończoność. 
 

18 III 1944 roku sobota 

Byli jeszcze Niemcy, którzy mieszkali od 19 stycznia. Między nimi 
Brauner był najprzyjemniejszy. O 9-ej rano dostali niespodzianie 
rozkaz odjazdu. W 5 minut byli spakowani i odjechali. Śmiesznym 
mi się dziś wydaje jak to odetchnęłyśmy z mamą i pomyślałyśmy, 
że będziemy mieć spokój. Na noc przyszli w sobotę 18 marca 
lotnicy. 
 

19 III.  

W niedzielę 19 marca raniutko odjechali i w niedzielę już 
widzieliśmy cofające się wojska niemieckie. Słychać było głuchy 
odgłos strzałów armatnich. Żołnierze opowiadali o rozbiciu 
lotniska w Krupce. W poniedziałek 20 marca już miałyśmy 
wszystko spakowane i Misio nosił zboże Katy do piwnicy. Jak przez 
mgłę przypominam sobie teraz tych wszystkich ludzi, małego Waśkę z jego otwartym pyszczkiem i wtedy wszystkie 
nasze drobne domowe sprawy ówczesne wydają mi się takie marne … 
 

20 III.  

W poniedziałek 20-ego o drugiej została publicznie ogłoszona ewakuacja miasta Brody. Misiowie zapakowali lepsze 
rzeczy na furę i mieli zamiar wyjechać na wieś. Powstrzymał ich od tego Charczuk mówiąc, że tu niczego nie będzie. 
Noc była niespokojna, spaliśmy u Misia w piwnicy. Straszno było i zimno. Przerażone twarze w  świetle chyboczącej 
się  lampki naftowej. 
 

21 III.   

We wtorek 21 marca rano mama przychodzi i powiada, że była patrol bolszewicka. Rzeczywiście około 6-ej była już 
we wsi konnica i rozgorzał straszny bój. Dom nasz został podziurawiony jak sito, wszystko powywracane przez 
głodnych żołnierzy. Wszystko co było zdatne do jedzenia, zostało zjedzone. Żal mi było marmolady. Ranny Gruzin leżał 
na schodach piwnicy u Misia i opowiadał o teraźniejszym stanie Rosji. 
 
22 III.  

Około wieczora 21 marca sowieci pozbierali rannych i wycofali się. We środę 22 marca trwały walki. Niemcy wracali 
spowrotem, buszowali wszędzie, biorąc wszystko co im się wydawało potrzebne. 
 

23 III.  

We czwartek 23 marca zajechały grupy pancerne niemieckie i zaczęło się najsilniejsze pranie jakie można było sobie 
wyobrazić. Rano we czwartek 23 marca próbowaliśmy z  Misiami do Podhorzec, mama zostawała. Sądzone było 
widocznie inaczej, bo zawrócił nas (most? post? posterunek?) na Starobrodach. Tego samego dnia przed południem 
kula rozbiła stajnię Misiów – zabiła 2 konie i jałówkę, raniła cielę. Najczarniejsza   rozpacz ogarnęła chłopów.  
O czwartej popołudniu wśród szkaradnej słoty śnieżnej, grzmotów i świstów, wziąwszy po dwa pakunki, ruszyliśmy  
w drogę do Podhorzec. Było to fizyczne niepodobieństwo. Misiowie z Kaśką poszli przodem, my wlokłyśmy się z tyłu. 
Wkrótce zniknęli nam z oczu w zawiei. Cudem było, że przebyłyśmy tę drogę. Biedna Mińcia uginała się pod ciężarem 
tłumoka, mnie taczki  grzęzły co chwila w błocie. Odetchnęłyśmy swobodniej, kiedy u Mikołajewiczów dowiedzia-
łyśmy się - „Pani Hrabina została”. Już przystań była i okropnym, nieludzkim wysiłkiem  doholowałyśmy do tej 
przystani. Mircia wróciła jeszcze tego samego dnia do domu. 



 

24 III.  

Nazajutrz walki trwały dalej, mama przynosiła mleko przez 2 dni. 
 

26 III.  

W niedzielę 26 marca rano przyszła z wiadrem mąki, zmieniona biedaczka do niepoznania. Kule trzaskały strasznie, 
Pan Bóg ją szczęśliwie przeprowadził. Co ona tam przecierpiała biedaczka! W jej oczach podpalono dom i kazano się 
wynosić. W ten dzień spłonęła część Folwarków. Przez resztę tygodni oświetlali sobie Niemcy plac boju coraz to inną 
chałupą. W pałacu panował względny spokój i bezpieczeństwo. W piwnicach nagromadzonych było ze 150 osób 
Wołyniacy i różni inni. Do pani Abramowiczowej przyłączyły się jeszcze pani Lewicka z panią Kingą Wójcik z Alą.  
Na drugi tydzień wpadli Niemcy i kazali się wszystkim wynosić. Ludzie poszli, zostało jeszcze z 40 osób. Niemcy zabrali 
zaraz jedną krowę i zaczęli szperanie. Od generała  udało  się dostać pozwolenie zostania dla pani Abramowiczowej 
 i Szwarzowej wraz z 4-ema członkami rodzin. Za parę dni przyszli znów wypędzać. Dużo osób musiało opuścić pałac. 
Zostało nas 26 ( Pani Abramowiczowa, Steinsberg, Lewicka, pani Wanda, 2 Hele, 2 Szwarz,2 Rokosz, 2 Karpluk,  
3 Dziubk., Szczedr, Temechowa, Bednarczukowa, Hordijowa, Wójcików, p. Kul z Justyną, Orłowska ze Stasiem ….) 
 

2 maja 1944 

 We środę  (czwartek) 2 maja  przyjechałyśmy do Lwowa 
 we czwartek (piątek) 24 maja przyjechałyśmy do Rzeszowa 
 w sobotę 3 czerwca przyjechałyśmy do Kielc 
 w piątek 30 czerwca 1944 roku mama do Oblęgorka 
 
1 V 1945 

 Przed paroma dniami zapisałam się …. do Biblioteki Publicznej w Kielcach. 
 O ile nie nastąpią jakieś nagłe a niespodziewane rzeczy, będę z tej biblioteki korzystać, 
 a książki o ile możliwości uwieczniać. 
 

20 V 1945 

 Wpadają mi czasem dzikie pomysły do głowy. 
 Otóż o ileby rok szkolny skończył się 1 lipca, chciałabym zrobić sama 1-ą licealną, 
 a od września chodzić do 2-ej licealnej do Kingi. 
 Ciekawam, czy to jest pomysł ściętej głowy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



                                                                                 


