Dyonzy Ludomir
Miłkowski
Herb rodowy – Ślepowron

Urodziłem się 25 listopada 1945 r. w miejscowości Łysaków woj. Lubelskie. Ojciec Zygmunt
Miłkowski, matka Feliksa Miłkowska z d. Klępka.
Jestem potomkiem Teodora Tomasza Jeża – Zygmunta Miłkowskiego, uznanego w literaturze
twórcy oraz wielkiego patrioty Polski.
Mój czas wzrastania w miejscu urodzenia to beztroski okres dzieciństwa, w którym był czas
zabawy ale również obowiązków. Wspomnienia z lat młodzieńczych ukazują świat po
wojnie, pełen wspomnień okresu okupacji, podszyty jej strachem.
Opowiadania dorosłych, którym przysłuchiwałem się, pozostawiły pewien ślad strachu i
niepokoju do chwili obecnej. Ojciec mój, Zygmunt Miłkowski uczestnik wojny w 1939 r.,
służył w wojsku – Armia Poznań. Został poważnie ranny tracąc prawą rękę i doznał
przestrzelenia kręgosłupa. Dziadkowie ze strony ojca mieszkali w majątku ziemskim w
miejscowości Pliszczyn k/Lublina, u których ja przebywałem dwa lata. W tym czasie
uczęszczałem do pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej. Dzieciństwo to czas spędzony
z rodzicami do 1954 r. w miejscu urodzenia. Następny okres to przeprowadzenie się z
rodzicami do Lublina. Miasto, miało jeszcze ruiny wojenne lecz również swoją specyfikę oraz
zabytkowe budowle, wyzwoliło w oczach dziecka podziw i chęć poznania wszystkiego.
Przystosowanie się do nowych warunków życia było stosunkowo krótkie i szybko
asymilowałem się do nowych form życia miejskiego. Sięgając wspomnieniem, zawsze
istniała w mojej osobowości i charakterze chęć poznania ludzi oraz wszystkiego co nowe i
inne.
Romantyzm, wrażliwość i dobro jest w człowieku od jego urodzenia i trwa przez całe jego
życie. Sytuacje życiowe powodują, że zapisują się trwale w umyśle chwile i sytuacje. Nadanie
impulsu lub sytuacje zbieżnych zdarzeń, powodują, że to co masz w sobie jest pobudzone.
Dorosłość życia ma swoje potrzeby i zmusza do walki o byt. Wyzwalanie inicjatyw, co
prawda prostych, służących do zaspokojenia swoich i rodziny potrzeb życiowych, absorbuje
osobowość i czas. Jeżeli czas i zdrowie pozwolą będę chciał podtrzymać rodzinne tradycje i
zachować ciąg pokoleniowy rodu. Całość przeżyć moich i mojej rodziny zamieszczę w innym
obszernym opracowaniu obejmującym biografię.

