Jacek Mach, ur. 29 stycznia 1936 r. w Lublinie. Do
1952 r. mieszkający w Lublinie, gdzie zdał maturę w Li
ceum im. Hetmana Jana Zamoyskiego. W październiku
1952 wyjechał do Gdańska i rozpoczął studia na Wydziale
Mechanicznym. Politechniki. Nie został jednak inżynie
rem, pociągnęło go dziennikarstwo, do emerytury praco
wał w „Głosie Wybrzeża" i Telewizji Gdańsk. Pasjonował
się morzem i podróżami polarnymi. Jest autorem filmu
„Tam, gdzie kończy się mapa" o budowie polskiej Stacji
Badawczej im. Henryka Arctowskiego w Antarktyce. Od
1996 na emeryturze.
Wojciech Mach, ur. 6 września 1937 r. w Lublinie.
W 1954 r. po ukończeniu Liceum im. Stanisława Staszica
w Lublinie podjął studia na Wydziale Lekarskim lubelskiej
Akademii Medycznej. Po ukończeniu studiów rozpoczyna
prace w Instytucie Pediatrii w Lublinie, gdzie uzyskuje II
stopień specjalizacji z pediatrii, a także tytuł doktora nauk
medycznych. Po kilkunastu latach pracy w Instytucie
obejmuje stanowisko ordynatora oddziału dziecięcego
w Świdniku k. Lublina, które pełni przez 22 lata, do chwili
przejścia emeryturę w 2002 r.
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Pamiętnik naszej Matki...
Dnia 7 maja 1918 roku 20letnia wów
czas dziewczyna, Jadwiga Orłowska, za
częła pisać swój pamiętnik. Pisała go przez
34 lata. Była naocznym świadkiem, a tak
że aktywnym uczestnikiem wydarzeń, któ
re doprowadziły do odzyskania przez Pol
skę Niepodległości przed 100 laty.
Pierwsze lata wolnej Polski, powsta
nie Uniwersytetu Lubelskiego w 1918 r.
oraz podjęte przez autorkę pamiętnika
studia w tym Uniwersytecie, wojna pol
skobolszewicka 1920 roku zostały przed
stawione w książce wydanej w 2018 roku
przez Jacka i Wojciecha Machów, synów
autorki.
Autorką pamiętnika jest Jadwiga
Orłowska. W 1935 roku bierze ślub
z działaczem lubelskiej spółdzielczości,
absolwentem wydziału społecznoekono
micznego Uniwersytetu Warszawskiego,
kpt. rezerwy Józefem Machem, aktyw
nym działaczem Drużyn Bartoszowych,
i legionistą. W styczniu 1936 roku urodził
się syn Jacek, a we wrześniu 1937 drugi
syn  Wojtek.
W ostatnich przedwojennych latach
sytuacja rodzinna i finansowa rodziny wy
dała się już pewna i ustabilizowana, na
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tyle dobra, że zamieszkali w dużym, wła
snym mieszkaniu w Lublinie oraz zaku
pili niewielkie gospodarstwo pod Lubli
nem i nazwali je Machówką. Tam też ro
dzina Machów, powiększona o dwóch
synów, spędzała prawie wszystkie wolne
chwile.
Wszystko zawaliło się 1 września 1939
roku, a potem przyszły ponure lata oku
pacji.
l właśnie teraz, w przededniu 80
rocznicy wybuchu II wojny światowej
przedstawiamy relacje, zapisane na kar
tach pamiętnika, jak wyglądało życie zwy
kłej, polskiej rodziny w tych dramatycz
nych chwilach.
Koniec sierpnia 1939 roku, jak każ
de od kilku lat wakacje, Jadwiga i Józef
Machowie spędzali razem z dziećmi wła
śnie w Machówce...
Jacek i Wojciech Machowie, Z pamiętnika naszej Matki

Wystawa fotografii Lublina w 1939 roku ze zbiorów
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