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Podziękowania

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowa-
nym w realizację projektu „Ocalić od zapomnienia” i powstanie publikacji  
„Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków”:
–  uczniom szkół z terenu miasta i powiatu, 
–  nauczycielom i opiekunom szkolnych zespołów projektowych,
–  dyrekcji i nauczycielom z Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bole-

sławcu,
–  prof. dr hab. Grzegorzowi Straucholdowi,
–  dyrekcji i pracownikom Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Szczególne podziękowania składam na ręce wszystkich członków Bole-
sławieckiego Koła Związku Sybiraków. 

 Piotr Roman
 Prezydent Miasta Bolesławiec





5

Wstęp

„Nie mieliśmy dzieciństwa. Wspomnienia bolesławieckich sybiraków” to wyjąt-
kowa  publikacja. Nie jest to wydawnictwo naukowe. Posiada jednak walory do-
kumentu dość szczególnego, bo będącego wynikiem konfrontacji przedstawicieli 
dwóch absolutnie różnych pokoleń – ich wrażliwości, wiedzy o świecie i doświad-
czeń. 

Zamieszczone w książce biogramy dotyczą zesłańczych losów ludzi, którzy po-
wrócili z „nieludzkiej ziemi”. Wszystkie historie są wyjątkowe, niezwykłe i indywi-
dualne,  bo zebrane i opracowane przez bardzo młodych ludzi, którzy tę przeszłość 
w takiej postaci poznawali najczęściej pierwszy raz. 

Publikacja jest jednym z wielu działań w projekcie „Ocalić od zapomnienia”, 
który Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir realizuje we 
współpracy z Bolesławieckim Kołem Związku Sybiraków i Działem Historii Miasta 
Muzeum Ceramiki. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta 
Bolesławiec Piotra Romana i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Głównym 
celem przyświecającym wszystkim działaniom projektowym jest popularyzowanie 
wiedzy o losach Polaków zesłanych w różne regiony Rosji oraz poznanie historii lu-
dzi tworzących naszą Małą Ojczyznę,przede wszystkim jednak kształtowanie wśród 
młodzieży postawy szacunku do przeszłości i tradycji naszego narodu.

Powstanie tej publikacji wymagało zaangażowania i wysiłku wielu ludzi.  
W projekcie wzięło bezpośrednio udział 18 nauczycieli i 121 uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie pod kierunkiem nauczy-
cieli – opiekunów szkolnych zespołów projektowych zbierali informacje potrzebne 
do opracowania biogramów, opracowywali je,  dokumentując jednocześnie swoje 
działania. 

Podkreślenia wymaga  praca Anny Gorzkowicz – nauczycielki historii i wiedzy  
o społeczeństwie i Ewy Ołenicz-Bernackiej – nauczycielki języka polskiego w Gim-
nazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir, które wzięły na siebie 
wysiłek związany z opracowaniem regulaminu i harmonogramu realizacji projektu, 
gromadzeniem biogramów i ich redagowaniem tak, aby stanowiły  spójną całość, 
jednocześnie zachowując swój indywidualny charakter. 

Liczymy na to, że ta szczególna ze względu na okoliczności powstania publika-
cja spotka się z życzliwym odbiorem czytelników. 

Szczególne podziękowania należą się Sybirakom, którzy poświęcili czas, aby 
podzielić się swoimi wspomnieniami z młodzieżą. 
        

Maria Subik
dyrektor Gimnazjum Samorządowego nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir
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Beniamin  
Abramowicz

Beniamin Abramowicz z rodziną i znajomymi, w Omieliczi

Beniamin Abramowicz z towarzyszami podczas wyrębu drzew
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 Beniamin ABRAmOWICz 
urodził się 31.03.1936 r. w miejscowości Medyny na Litwie. Rodzice zajmo-
wali się pracą na roli. Nie posiada rodzeństwa. Przed zsyłką na Syberię miesz-
kał w Medynach. Jako chłopiec w latach od 1944 do 1947 r. był łącznikiem  
w partyzantce polskiej.

Beniamin Abramowicz został wywieziony 02.11.1950 r. do miejscowości 
Omieliczi, gmina Stanca, rejon parabielski, obwód tomski. Po przyjeździe jego 
rodzina wraz z pięcioma innymi mieszkała w baraku. Następnie wybudowali 
drewniany domek z dwoma pokojami i kuchnią. Na zesłaniu ukończył rosyjską 
szkołę. Następnie pracował przy wyrębie lasu. Zaletą tego zajęcia było to, że 
mógł się spotykać z młodymi ludźmi. Mimo że była to ciężka praca, dawała 
możliwość poznawania pięknej syberyjskiej przyrody.

Po przyjeździe do Polski, w grudniu 1958 r., uczęszczał do Technikum 
Elektroenergetycznego we Wrocławiu, ukończył je w 1966 r. Wiele lat prze-
pracował jako elektryk na budowie oraz jako operator dźwigu. Od 1965 do  
1970 r. pracował w zakładach miejskich również jako elektryk, a od 1970  
do 1975 r. jako główny mechanik w spółdzielni mieszkaniowej. Ostatnią  
pracę przed przejściem na emeryturę podjął w latach 1975-1996 w zakładzie 
prywatnym „Instalatorstwo Elektryczne”.

Interesuje się motocyklami, był członkiem klubu motocyklowego, uwiel-
biał rajdy. Był uczestnikiem i organizatorem wielu wydarzeń tego typu.  
Ma drugą żonę Grażynę Abramowicz. 

Posiada Medal im. Jana Kilińskiego (Cech Rzemiosł Różnych), Krzyż Zesłań-
ców Sybiru. Należy do Związku Sybiraków.

Opracowała:
Daria Michalska

Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu
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 zenon BACzYńSKI
urodził się 01.01.1932 r. w Sokołowie. Jest jedynakiem. Jego rodzice zajmo-
wali się rolnictwem. 

Rodzina Baczyńskich została wywieziona na Syberię zimą 1940 r., w sobo-
tę o 5 rano. Żołnierze sowieccy obudzili ich w nocy i kazali się ubierać. Mogli 
zabrać ze sobą tylko niezbędne rzeczy. Na zesłaniu przebywał 6 lat. Mieszkał 
wraz z rodziną w starym baraku z dala od zabudowań wsi – Komi Aseser  
Syftikar. Były tam drzewa, śnieg, ludzie – i nic więcej, baraki miały 25 na  
10 metrów. Ogrzewali je ogniem palonym w beczkach, które stały na całej 
długości baraku. Rodzice Zenona Baczyńskiego pracowali w lesie przy wycince 
drzew. Zabierali ze sobą do pracy syna, by uchronić go przed niebezpieczeń-
stwem.

Po ukończeniu szkoły zawodowej i semestru szkoły podstawowej,  
w 1946 r. powrócił do kraju i rozpoczął pracę w Zakładach Naprawczych Ta-
boru Kolejowego w Lubaniu. Obecnie przebywa na emeryturze. Jego pasją  
była praca w ogrodzie działkowym. Niestety z racji wieku musiał zrezygnować 
ze swego hobby.

Zenon Baczyński otrzymał Krzyż Zesłańców Sybiru. Najważniejszą rolę  
w jego życiu na zesłaniu odegrała rodzina – rodzice, stryj, wuj, ciotka  
i babcia.

     Opracowały:
Jagoda Łętowska, Urszula Szulikowska

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu 
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 Kazimiera BAgIńSKA z domu Świerzewska 

urodziła się 25.03.1934 r. w Polanówce w okręgu żytomierskim (Ukraińska 
Socjalistyczna Republika Radziecka), była czwartym dzieckiem Wiktorii i Fran-
ciszka. Ojciec pracował jako krawiec, matka zajmowała się domem. Starsze 
rodzeństwo to brat Antoni, nieżyjące już siostry Józefa i Wiktoria oraz naj-
młodsza z rodzeństwa Leokadia. 

W 1936 r. Kazimierę wraz z rodziną wywieziono do Kazachstanu. W Polsce 
mieszka zaledwie od 14 lat. Choć wyjechała jako małe dziecko, wiele pamię-
ta, a swoje wspomnienia uzupełnia tym, co zapamiętała z opowieści matki.
Jechali pociągiem, którym przewożono też krowy. Gdy dojechali do Czkałowa 
był wrzesień. Nie było tam jeszcze wioski, mieli ją dopiero zbudować, a te-
ren oznaczony był kołkami. Zanim tak się stało, mieszkali w trzech stajniach, 
gdzie Kozacy trzymali konie. Z gliny i desek zbudowali prowizoryczne chatki, 
bez podłóg, słabo uszczelnione. Z tego powodu w czasie deszczu w środku 
było mokro. W takich warunkach mieszkali 2 lata.

Ojciec przed wywózką był kościelnym. Jako osoba religijna nie potrafił po-
godzić się z narzuconym przez władzę zakazem modlitwy, dlatego organizo-
wał razem z kolegą nocne zgromadzenia modlitewne. Jednak po donosie jed-
nego z mieszkańców, jesienią 1937 r., został aresztowany. Jego żona dostała 
pismo, że został skazany na 10 lat służby bez prawa przepustki. Po 9 latach do 
rodziny dotarły dokumenty informujące o tym, że zmarł z powodu choroby 
serca. Wiele lat później okazało się, że już 30 dni po aresztowaniu został roz-
strzelany, podobnie jak kolega, z którym organizował spotkania.

Rodzina Kazimiery Bagińskiej cierpiała ogromny głód i biedę, gdyż nikt nie 
uprawiał ziemi, matka samotnie zajmowała się sześciorgiem dzieci. Brat pra-
cował w kołchozie (miał 12 lub 13 lat). Jedna z sióstr dużo chorowała. Matka 
trochę uczyła innych, a także pełniła funkcje „kapłańskie”, tzn. chrzciła dzieci, 
odprawiała pogrzeby. Ludzie, pomimo zakazu modlitwy, zbierali się w domu 
jednej ze staruszek, aby się modlić.

Pamięta, że pewnego razu jej matka postanowiła udać się do oddalonej 
o 40 km wsi, aby zarobić na jedzenie dla głodnych dzieci. Pracowała tam 
około tygodnia i dostała jako zapłatę worek (15-20 kg) zboża. Gdy wracała 
przez step, spotkała watahę wilków. Skuliła się i okryła płaszczem. Przywódca 
stada obwąchał ją, ale nie skrzywdził. Wilki odeszły. Matka wracała do domu 
przekonana, że jej dzieci w tym czasie pomarły z głodu. Jednak przeżyły dzięki 
życzliwości znajomego rodziny, który zobaczył, że dziewczynki jadły trawę  
i powiedział, że mogą poszukać sobie woreczka z ziarnem, który ukrył na 
polu, gdzie pracował. Siostra Kazimiery poszła nocą i znalazła worek, było  
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w nim parę kilogramów zboża, co pozwoliło im przetrwać okres nieobecności  
matki.

W chatce, w której mieszkali, było zimno, woda w wiadrach przez noc  
zamarzała tak, iż nie można jej było niczym skruszyć. Kozacy zbudowali 
wprawdzie prowizoryczny piec, ale nie dawał ciepła i na ścianach często poja-
wiał się szron. Pomimo skrajnej nędzy, w jakiej przyszło żyć, ludzie nie podda-
wali się. Śpiewali pieśni religijne i regularnie zbierali się na modlitwie.

Przez dłuższy czas Kazimiera Bagińska nie chodziła do szkoły, nie miała na-
wet butów. Do pierwszej klasy uczęszczała w miejscowości Pietrowka. Potem 
została przyjęta do pomocy przez rodzinę nauczycielki i agronoma z miasta 
Kokczetaw. Opiekowała się ich dziećmi, a gospodarze udzielali jej lekcji. Po 
powrocie do domu była piastunką u innej rodziny, która doceniła jej umiejęt-
ności. Druga gospodyni była także nauczycielką, więc udzielała dziewczynie 
lekcji w domu albo brała ją ze sobą do szkoły. Po kilku latach Kazimiera Bagiń-
ska podjęła pracę w szpitalu. Najpierw jako kucharka, później asystowała przy 
operacjach jako instrumentariuszka. Choć nie miała wykształcenia medyczne-
go, ten zawód wykonywała najdłużej.

W 1955 r. wyszła za mąż za Baltazara Bagińskiego (zm. w 2008 r.). Żyjąc 
zgodnie wychowali pięcioro dzieci: Wiktora (mieszka w Niemczech), Anielę, 
Antoninę, Galinę (mieszkają w Kazachstanie) i Franciszka (zginął w wypadku 
4 lata temu). Pamięta, że suknię ślubną uszyła sobie sama. Obecnie mieszka 
w Starej Olesznej.

Opracowały:
Wiktoria Nawara, 

Emilia Radwańska, Emilia Urban
Szkoła Podstawowa w Trzebieniu

Zdjęcie ślubne Kazimiery 
z d. Świerzewskiej 
i Baltazara Bagińskich, 1955 r.
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 Łucja BAjOWSKA z domu Konieczna 

urodziła się 09.06.1934 r. w Pieniudze, gmina Międzyrzecz, powiat wołko-
wyski, województwo białostockie (obecnie w granicach Białorusi). Jest cór-
ką Piotra Koniecznego i Elżbiety Koniecznej z domu Rozwadowskiej. Ojciec  
w 1920 r. brał udział w wojnie polsko-sowieckiej, za co otrzymał ziemię, którą 
przekształcił w gospodarstwo rolne. Razem z żoną utrzymywali się z pracy na 
roli, wiedli skromne życie. Łucja Bajowska miała pięcioro rodzeństwa: Wan-
dę Rozładowską (ur. 17.06.1920 r.), Leokadię Gilun (1924 r.), Jadwigę Jarosz 
(1926 r.), Mariana (1928 r.) oraz Edmunda (1930 r.). Przed wywózką na Sybe-
rię mieszkała w swoim rodzinnym domu w Pieniudze. 

10.02.1940 r. wraz z rodziną została wywieziona na Syberię. Był to bardzo 
trudny okres w jej życiu. 25.03.1943 r. jej matka umarła z głodu, a ona sama 
trafiła do domu dziecka, w którym przebywała od 1943 do1952 r. Na zesłaniu 
przebywała dwadzieścia lat. Wraz z rodzicami mieszkała w miejscowości Ka-
rabasz na Uralu. Za dom służył im zwykły barak. Warunki były bardzo ciężkie. 
Brakowało podstawowych produktów. Często zmuszeni byli jeść zgniłe ziem-
niaki bądź obierki. Aby przeżyć, wszyscy pracowali w kopalni miedzi znajdu-
jącej się niedaleko ich wioski. Po ukończeniu odpowiedniego wieku znalazło 
tam zatrudnienie jej rodzeństwo.

Okres jej nauki przypada na lata 1952-1956. Łucja Bajowska ukończyła 
technikum górnicze – kierunek chemiczny, zdobywając zawód chemika ana-
lityka. 

Do kraju powróciła 19.03.1960 r. Przez 25 lat pracowała w laboratorium  
w Zakładzie Doświadczalnym Przemysłowego Instytutu Elektroniki w Bole-
sławcu. W Polsce poznała Władysława Bajowskiego (ur. 24.01.1937 r.), który 
z zawodu był mechanikiem. Wkrótce go poślubiła. 02.10.1961 r. przyszedł na 
świat ich pierwszy syn, drugi urodził się 17.05.1969 r.

Za doświadczone krzywdy otrzymała order z rąk Prezydenta Bolesławca. 
Według Łucji Bajowskiej życie na Syberii nie było łatwe. Pozostało po nim 

zbyt dużo bolesnych wspomnień. Jednym z nich jest historia kradzieży cielaka. 
W wiosce, w której mieszkała wraz z bliskimi, żyli sami Polacy, zesłani na Sybe-
rię z powodów politycznych. Pewnego dnia ich kilku sąsiadów ukradło cielaka 
z kołchozu. Następnie podzielono go pomiędzy ludzi, bo wszyscy starali się 
wspierać i pomagać sobie. Jednak sowieccy funkcjonariusze odkryli kradzież. 
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Wieczorem zarządzono przeszukanie ich wioski. Matka Łucji, gdy otrzymała 
swoją część (była to wątróbka), ukryła ją w schowku w podłodze. Pomimo to 
jej rodzina była przerażona, kiedy do ich baraku wkroczyli Rosjanie z bagneta-
mi w dłoniach. Na szczęście niczego nie odnaleźli. Inaczej wszyscy ponieśliby 
straszne konsekwencje.

Łucja Bajowska w swoim życiu doświadczyła wiele złego. Do dzisiaj na 
samo wspomnienie Syberii w jej oczach szklą się łzy. Uważa, że ważne jest, 
aby pamięć o ludziach, którzy walczyli o wolną Polskę, nie zaginęła.

Opracowały:
Natalia Horodyska, Aleksandra Siembida

II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu  
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 Wacław BERdzIK
urodził się w rodzinie rolników 10.12.1936 r. w Pliszczach, gmina Piaski, po-
wiat wołkowyski, województwo białostockie. Zamieszkiwał wieś Niewiero-
wicze (gmina Piaski, powiat wołkowyski, województwo białostockie) wraz  
z rodzicami Antonim Berdzikiem (ur.1892 r.) i Heleną Berdzik z domu Szej-
ko (ur. 1900 r.) oraz sześciorgiem rodzeństwa: Stanisławą, Adolfem, Heleną, 
Henrykiem, Edwardem i Marią.

18.04.1952 r. został wywieziony wraz z rodziną. W pociągu towarowym 
panowały skrajnie trudne warunki. W wagonie jechało dwadzieścia rodzin. 
Każda z nich otrzymywała bochenek chleba na dwa dni. Codziennie też do-
starczano im dwa wiadra wody na wagon. 30.04.1952 r. dojechali na miejsce 
do kołchozu Frunze położonego w południowej części Kazachskiej Socjali-
stycznej Republiki Radzieckiej. Mieszkał w samodzielnie zbudowanej lepiance 
z maleńkim okienkiem i wejściem przysłoniętym workiem.

W 1954 r. ukończył średnią szkołę rolniczą w miejscowości Iljicz w połu-
dniowej części Kazachstanu, uzyskując zawód mechanik rolnictwa. Podczas 
pobytu na zesłaniu pracował przy traktorach, kombajnach i maszynach do 
zbioru bawełny i zboża. Doskwierały mu ekstremalne temperatury powietrza, 
które latem sięgały nawet +50°C, a zimą –30°C. Na zesłaniu przez pięć lat nie 
pił mleka, nie jadł ziemniaków ani cukru.

Do Polski powrócił 13.11.1956 r. Zamieszkał w Baniówkach (wojewódz-
two szczecińskie). Od 1959 do 1960 r. służył w wojsku w miejscowości Świ-
dwin (woj. koszalińskie). Następnie przez 10 lat był instruktorem przystoso-
wania do zawodu mechanika samochodowego w Państwowej Komunikacji 
Samochodowej w Bolesławcu. W późniejszym czasie pracował jako mistrz  
w warsztatach PKS-u, przepracował tam łącznie 40 lat. W czasie swojej pracy 
zawodowej nie angażował się w życie partyjne. Z braku czasu nie mógł po-
zwolić sobie na rozwijanie hobby i uprawianie sportu. 

Wraz z żoną Leonardą Berdzik z domu Piekarską  (ur. w 1940 r. – zm.  
w 2011 r.) dochował się trzech synów: Mirosława (ur.19.07.1959 r.) z zawodu 
inżyniera chemika, Zbigniewa (ur. 26.08.1961 r.) z zawodu inżyniera budow-
nictwa oraz Wiesława (ur. 23.11.1963 r.) z zawodu inżyniera budownictwa 
kopalni i eksploatacji. Żona Leonarda była technikiem gastronomii i praco-
wała w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu jako diete- 
tyk.
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Otrzymał wiele orderów i odznaczeń państwowych m.in.: Krzyż Zesłań-
ców Sybiru, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia Polski Ludowej (uchwała Rady 
Miasta z 22.07.1985 r.), Brązową Odznakę za zasługi dla PKS-u (Wrocław 
14.04.1989 r.), Srebrny Medal za zasługi dla obronności kraju (11.11.1993 r.) 
oraz Złotą Odznakę za zasługi dla PKS-u (28.04.1995 r.).
       

Opracował:
Roland Juliusz Szczepański 

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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 jadwiga BRAndt z domu turemska 

urodziła się 28.01.1929 r. w Pietruchowszczyźnie (pow. 
baranowicki, w woj. nowogródzkim) na terenach  
II Rzeczypospolitej. Była córką Marii i Bolesława Turem-
skich, posiadaczy folwarku. Miała siostrę Irenę.

Na północne tereny Kazachstanu, została wywie-
ziona wraz z rodziną w 1940 r., w wieku 11 lat. Tam 
ukończyła ósmą klasę szkoły, do której chodziła dopie-
ro od drugiego semestru, gdyż w pierwszym musiała 
pracować na swoje utrzymanie w lesie przy wyrębie 
drzew. Mimo to była prymuską i ukończyła szkołę  
z wyróżnieniem. Jednak sowieckie władze umieściły na 
jej świadectwie notatkę świadczącą, że jest wrogiem 
narodu sowieckiego i dlatego nie przysługują jej z tego 
powodu żadne dobra.

Po zakończeniu II wojny światowej oraz złagodzeniu polityki ZSRS (po 
śmierci Stalina) wobec Polski Jadwiga Brandt w 1954 r. powróciła do kraju 
i zamieszkała w Kowarach. Po ślubie z Jerzym Brandt przeprowadziła się do 
Bolesławca, obecnie mieszka przy ul. Zygmunta Augusta. Wspólnie z mężem 
mają jednego syna Marka.

Jadwiga Brandt z zesłania na Syberię doskonale pamięta widok umiera-
jących z głodu dzieci oraz dorosłych, chorych na tyfus, ludzi wyniszczonych 
chorobami i ciężką pracą.

Obecnie należy do Związku Sybiraków.

 
Opracowali:

Dagmara Parchimowicz, Oskar Pochwała
Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

 

Jadwiga Brandt 
z d. Turemska, 1950 r.
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 Rozalia BuCIAK z domu Szloser 

urodziła się 13.12.1931 r. w miejscowości Konopnica 
niedaleko Lwowa. Matka Zofia (z domu Markowska) 
i ojciec Adam zajmowali się rolnictwem. Miała star-
sze rodzeństwo: Jana, Marię, Helenę (data urodzenia 
rodzeństwa nieznana), Józefa (ur. 1919 r.), Katarzynę 
(ur. 1920 r.) i Franciszka (ur. 1929 r.), najmłodsza zaś 
była Barbara (ur. 1933 r.).

Przed wywózką chodziła do pierwszej klasy. 
10.02.1940 r. z Konopnicy wywiezieni zostali: oj-
ciec, Józef, Katarzyna, Franciszek, Rozalia i Barba-
ra. Najstarszy z rodzeństwa Jan nie został wtedy 
zabrany, ponieważ chorował na zapalenie płuc,  
a jego żona szykowała się właśnie do porodu. Matki 

Rozalii Buciak, która wtedy przebywała w domu, również nie wywieziono. 
Podróż trwała około miesiąca. Jechali najpierw pociągiem, a gdy zabrakło 
trakcji kolejowej, saniami aż za Ural. Miejsce, gdzie ich przesiedlono, nazy-
wało się Tułaj (obwód swierdłowski). Przebywali tam ponad 2 lata. Znajdo-
wały się tam małe chatki. W każdej z nich mieszkały po trzy rodziny. Gdy 
ojciec zaczął chorować, jedna z nich zajmowała się dziećmi Szloserów.  
W okolicy były lasy, więc jedli to, co mogli uzbierać (grzyby, jagody). Małym 
dzieciom nie pozwalano chodzić do lasu. Tylko najstarszy z rodzeństwa wy-
prawiał się po opał. Ojciec Rozalii Buciak zmarł po roku w styczniu 1941 r. Jó-
zef zaciągnął się do polskiej armii. Katarzyna natomiast znalazła zatrudnienie 
gdzieś nad rzeką. Opowiadała potem, jak omal się nie utopiła. Na szczęście 
uratowano ją. Młodszy z braci, Franciszek, pracował przy wypasie kóz. Razem 
z trzema innymi chłopcami pilnował stada składającego się z setki zwierząt. 
W ramach zapłaty dostawali  mleko.

Pomimo ostrzeżeń przed tyfusem w dziecięcej beztrosce bawili się za-
równo ze zdrowymi jak i chorymi dziećmi. Na szczęście nie doświadczyli tej 
strasznej choroby. Pierwszą, która dotknęła rodzinę, była tzw. kurza ślepota. 
Nauczaniem w Tułaju zajmowała się mieszkająca tam Żydówka i do niej cho-
dziła na lekcje i Rozalia.

Po pewnym czasie zostali przeniesieni do miejscowości Fedyna (powiat Is, 
obwód swierdłowski), następnie w okolice Morza Czarnego (obwód chersoń-
ski).

Rozalia Buciak  
z d. Szloser, 1968 r.
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Do Polski wrócili w 1946 r. Krótko mieszkali w okolicach Żagania. Matka 
Rozalii Buciak za pośrednictwem ambasady odnalazła tam dzieci. Stamtąd 
pojechali w okolice Opola (Groszowice), gdzie mieszkało starsze rodzeństwo. 
Następnie przenieśli się do Łazisk, w których mieszkała siostra Maria. Przeby-
wali u niej 5 lat, aby ostatecznie w 1953 r. przenieść się do Bolesławca. Obec-
nie Rozalia Buciak mieszka w Trzebieniu.

W 1954 r. Rozalia wyszła za mąż za Bronisława Buciaka (zmarł w 2006 r.), 
mieli troje dzieci: Barbarę, Andrzeja i Zbigniewa. Pracowała w Polskich Zakła-
dach Zbożowych „Bolesławiec”, Zakładach Chemicznych „Wizów”, Okręgo-
wej Spółdzielni Mleczarskiej „Bolesławiec” oraz w Urzędzie Skarbowym.

W 2006 r. została odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Opracowały:
Marcelina Marciniszyn, Marta Nebesna, Małgorzata Olszowy

Szkoła Podstawowa w Trzebieniu 
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 Halina BudzISzEWSKA z domu maciejewska 

urodziła się 07.10.1927 r. w Wołkowysku, wojewódz-
two białostockie. Córka Zygmunta Maciejewskiego 
z zawodu technika budowlanego, który pochodził  
z rodziny inteligenckiej oraz Antoniny Maciejewskiej  
z domu Jacyno. Po ślubie mieszkali w Piaskach w po-
wiecie wołkowyskim, matka zajmowała się prowadze-
niem domu, ojciec był komendantem policji. Po pięciu 
latach został przeniesiony do Świsłoczy (powiat woł-
kowyski), gdzie dzieci uczęszczały do szkoły. W 1937 r. 
przenieśli się do Duniłowicz na wileńszczyźnie do ro-
dzinnego domu matki. Tu mieszkali do czasu wywózki 
na Syberię.

Posiadała liczne rodzeństwo. Stanisław (ur. 1921 r.) 
należał do Armii Krajowej, zginął zabity na wileńsz-
czyźnie w nieznanych okolicznościach. Kazimierz  

(ur. 1923 r.) był na Syberii, w 1943 r. wstąpił do I Armii WP, przeżył wojnę, 
został pochowany w Godzieszowie, pow. bolesławiecki. Aleksander, wstąpił 
do pierwszej Armii WP i zginął w walkach o Wał Pomorski w 1945 r., został  
pochowany na cmentarzu w Kamieniu Pomorskim. Marian (ur. 1929 r.) uto-
nął w 1938 r., podczas nauki pływania. Józef (ur. 1931 r.) magister ekonomii, 
był dyrektorem Żarskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. Antoni (ur. 1933 r.) 
był pracownikiem PGR-u. Maria (ur. 1936 r.) pracowała jako nauczycielka,  
a później została dyrektorem Szkoły Podstawowej w Trzebieniu. Jan (ur. 1937 r.) 
pracował jako górnik.

Przed wojną Halina Budziszewska przez cztery lata uczęszczała do Pry-
watnej Szkoły w Świsłoczy, później przez rok do szkoły powszechnej w Du-
niłowiczach. Gdy na ziemie polskie wkroczyła Armia Czerwona, na terenach 
zajętych zmieniono  system edukacyjny, na skutek czego wszyscy uczniowie 
zostali cofnięci o jedną klasę. Po wojnie ukończyła Liceum Pedagogiczne  
w Lubomierzu na Dolnym Śląsku, a następnie Studium Nauczycielskie we 
Wrocławiu na kierunku filologia polska.

W 1939 r. aresztowano jej ojca, którego wypuszczono po miesiącu. Jed-
nak w 1940 r. został ponownie aresztowany. Na Syberię rodzinę wywieziono 
20.06.1941 r. ze stacji Woropajewo. W trakcie podróży dowiedzieli się, że 

Halina Budziszewska 
z d. Maciejewska, 

1956 r.
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Niemcy napadły na Związek Radziecki. Podróż trwała około miesiąca. W jed-
nym wagonie z nimi jechała rodzina Woskriesieńskich. Babcia Woskriesieńska 
na Syberię była wywożona już drugi raz.

Na zesłaniu mieszkali w miejscowości Barnauł, później Stary Toguł, rejon 
togulski, Kraj Ałtajski. Każda rodzina dostała jedną izbę w domu należącym do 
kołchozu. Bracia Kazimierz i Aleksander pracowali w kołchozie. Matka i pię-
cioro dzieci zostawali w domu. Tylko pracujący bracia otrzymywali jedzenie,  
a pozostali musieli zdobyć je sobie sami. Mama, aby przetrwać, wyzbywała się 
rzeczy, które ze sobą przywieźli (zegarek, obrusy, poduszki, garnitur ojca). Tak 
przeżyli pierwszą zimę. Głównym ich pożywieniem były ziemniaki. Na stepie 
można było zbierać dziki czosnek i cebulę. Było to źródło witamin. Głów-
nym zajęciem Haliny i jej brata Józefa było zbieranie latem i zimą opału na 
stepie. Najczęściej były to gałęzie wierzby nazywanej łozą syberyjską. Począt-
kowo gałęzie nosili na plecach, później wozili na sankach, które zdobył brat.  
W zimie ludzie chodzili do pracy w tajdze. Po dwóch latach bracia Kazimierz  
i Aleksander wstąpili do powstającej I Armii Wojska Polskiego. Halina i jej brat 
Józef zostali głównymi żywicielami rodziny. Halina zdobyła pracę w zakładzie,  
w którym suszono ziemniaki dla żołnierzy przebywających na froncie. Praco-
wała tam jedną zimę. Za pracę otrzymywała obierki i wytłoki. Zboże można 
było zbierać tylko w kołchozie. Głód zmuszał ludzi do kradzieży, nawet wytło-
ków z ziemniaków. Chodziła też po deputat chleba przysługujący rodzinie.

Zdarzenie, które miało miejsce na zesłaniu i utkwiło najmocniej w jej pa-
mięci związane jest z pracą w tzw. suszylnym zawodzie (rodzaj przetwórni 
suszącej ziemniaki). Trzeba było wstać o świcie, a nie posiadała zegarka. Pew-
nego razu w zimie, gdy dotarła na miejsce, okazało się, że to dopiero pierwsza 
w nocy. Tego dnia był mróz i świecił księżyc. Prawie całą drogę biegła, bo 
wydawało się jej, że ciągle widzi jakieś cienie. Pamięta, że ludzie, którzy mieli 
nocną zmianę, śmiali się i żartowali z niej, że tak w nocy chce pracować. Do-
brze, że jej wilki tej nocy nie zjadły, bo właśnie grasowały w okolicy.

Po wojnie podjęła pracę na terenie Ziem Odzyskanych, gdzie potrzeba było 
wielu nauczycieli. Można było otrzymać pracę, mieszkanie i kształcić się zaocz-
nie. Halina Budziszewska przyjechała do Bolesławca. Na miejscu odbyła sze-
ściotygodniowy kurs i dostała przydział do Nowej Wsi. Pracowała tam przez 
rok, następnie podjęła naukę w liceum w Lubomierzu. Za namową profeso-
rów zrezygnowała z pracy i zamieszkała w internacie. Po ukończeniu szkoły 
pracowała 10 lat w Gierałtowie jako nauczycielka języka polskiego. Następnie 
od 1960 do 1973 r. w Szkole Podstawowej w Godzieszowie, a od 1973 do 
1983 r. w Zbiorczej Szkole Gminnej w Wykrotach. Po przejściu na emeryturę 
pracowała w niepełnym wymiarze w szkole Godzieszowie.
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W 1953 r. poślubiła Zygmunta Budziszewskiego. Mieli dwóch synów, Je-
rzego urodzonego w 1955 r. oraz Ryszarda urodzonego w 1957 r. Mąż Haliny 
Budziszewskiej był leśnikiem, zginął tragicznie w wypadku samochodowym  
w 1975 r. Syn Jerzy był kierowcą zawodowym, zmarł w trasie na terenie Ho-
landii. Ryszard skończył technikum mechaniczne, był kierownikiem transportu 
w PGR w Pisarzowicach, zmarł w 1982 r. Dwie wnuczki są również nauczy-
cielkami: Gabriela we Wrocławiu, Ewelina w Ruszowie. Trzecia wnuczka Nina 
studiuje filozofię. Halina Budziszewska ma dwoje prawnucząt: Olafa i Lenę.

W wolnych chwilach lubiła szydełkować. Brała udział w wielu wyciecz-
kach. Czytała poezję.

Często pracowała społecznie na rzecz oświaty. Na przykład budowała 
ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej w Wykrotach, czyściła basen, zbierała 
z uczniami ziemniaki i stonkę w PGR Godzieszów, budowała fundamenty pod 
sklep spożywczy w Godzieszowie.

Posiada ordery i odznaczenia państwowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski, Krzyż Zesłańców Sybiru oraz Nagrodę Ministra Oświaty.

Opracowali:
Szymon Tur, Wiktoria Wrzeszcz, Klaudia Zawrotniak

Szkoła Podstawowa w Wykrotach
 

Cech rękodzielniczy, pierwsza z prawej strony Halina Budziszewska z d. Maciejewska, 
Stary Toguł 1945 r.
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 Bronisława CYgAn z domu Orzech 

urodziła się 01.05.1935 r. w Domaszowie w woje-
wództwie lwowskim. Matka Zofia i ojciec Jan zajmo-
wali się rolnictwem. Miała dwie siostry: starszą He-
lenę (ur. 1930 r.), młodszą Władysławę ur. (1937 r.) 
oraz brata Leszka (ur. 1951 r.) urodzonego już po 
powrocie do Polski. 

W lutym 1940 r., kiedy miała 6 lat, wraz z oj-
cem, matką i siostrami została wywieziona na 
Syberię. Przebywała tam 6 lat i 2 miesiące. Była 
wtedy zbyt młoda, żeby pracować przy wyrębie 
lasu. Najbardziej dokuczał jej głód. Pewnego dnia 
tak wygłodniała, że zjadła liście tytoniu, myląc je 
z kapustą. Zatruła się. Było to straszne przeżycie. 
Ze względu na zatrucie i wycieńczenie organizmu 
długo dochodziła do siebie. Pamięta, że na Syberii, żeby przeżyć, najczęściej 
jadano chleb z popiołem. W czasie zesłania poza głodem bardzo dokuczał jej 
mróz. 

Powrót do Polski był długi i zakończył się w Szczecinku w marcu 1946 r., 
gdzie ukończyła szkołę podstawową. W 1950 r. przeprowadziła się do wsi 
Grodziec, gdzie poznała swojego męża Eugeniusza Cygana. Po pracy zajmo-
wała się domem i dziećmi. Obecnie jej mąż jest emerytowanym górnikiem.

W 1976 r. przeprowadziła się ze swoją rodziną do Bolesławca. Ma sześcio-
ro dzieci: Romana, Jana, Krystynę, Wiesława, Grażynę i Irenę. Bronisława nie 
otrzymała żadnego orderu, ale jej matka została odznaczona Krzyżem Zesłań-
ców Sybiru.

Bronisława Cygan lubi pracę w ogrodzie, przyjemność sprawia jej zajmo-
wanie się kwiatami i warzywami. Jak twierdzi rodzina, bardzo dobrze gotuje. 
Odpoczywa, robiąc na drutach.

Opracował:
Marek Mieniek

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

 

Bronisława Cygan
z d. Orzech
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 Eugeniusz CYgAn
urodził się 16.07.1937 r. w Rozbójniku, woj. lwow-
skie. W lutym 1940 r. w ramach deportacji doko-
nanych na polecenie rządu ZSRR został wywieziony 
razem z rodzicami Katarzyną i Janem oraz rodzeń-
stwem Genowefą, Marią, Jerzym i Władysławem do 
Rawy Ruskiej w województwie lwowskim. Mieszka-
li w barakach, a razem z nimi jeszcze kilka rodzin. 
W czasie pobytu pomagał w wycince lasów. Praca 
trwała od świtu do zmroku. Wraz z ojcem musieli 
wstawać wcześnie rano, jeszcze kiedy było ciemno. 
Świecił ojcu łuczywem, oświetlając w ten sposób 
miejsce pracy. Rzucali kloce drzew do rzeki, przy-
gotowując je do spławiania. Kłody często klinowały 

się, powodując zator na rzece. Jego ojciec musiał je odblokowywać. Było to 
bardzo niebezpieczne zajęcie.

Po 6 latach i 2 miesiącach w Rawie Ruskiej został odesłany do Czarnkowa 
(marzec 1946 r.). W wieku 10 lat pomagał rodzicom na roli. 5 lat później 
wyjechał do Grodźca i tam poznał Bronisławę, która jest obecnie jego żoną. 
Tam też urodziło się ich sześcioro dzieci: Roman (1954 r.), Jan (1957 r.), Kry-
styna (1960 r.), Wiesław (1965 r.), Grażyna (1972 r.), Irena (1975 r.). W 1957 r. 
dostał pracę w Zakładach Górniczych  „Konrad”, gdzie otrzymał trzy odzna-
czenia: Brązowy Krzyż Zasługi (1970 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (1974 r.), Złoty 
Krzyż Zasługi (1980 r.). W wieku 39 lat przeprowadził się z całą rodziną do Bo-
lesławca, gdzie mieszka do dziś. Będąc emerytem zajmuje się wędkarstwem 
oraz ogrodnictwem.

Z zesłania najbardziej zapamiętał moment, kiedy kazano im iść do wioski 
Bugrowo (w okolicach Irkucka). Wskazali tylko kierunek, dali po bochenku 
czarnego, gorzkiego chleba. Był środek zimy, śnieg po pas i przeraźliwy mróz. 
Szli przez lasy z dużą grupą innych Polaków. Wielu z nich nie wytrzymało 
ciężkich warunków (przeraźliwe zimno, mordercza praca, brak żywności)  
i umarło. Zmarłych pozostawiano po drodze, przysypawszy śniegiem. Była to 
niezwykle trudna przeprawa, wielu ludzi w czasie jej trwania straciło życie.

Opracowała:
Dominika Łeńska

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

Eugeniusz Cygan
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 Katarzyna CzERnAtOWICz z domu Pitera 

urodzona 16.07.1950 r. w Polanie, powiat Ustrzyki Dolne, dawne wojewódz-
two rzeszowskie. [W latach 1944-1951 obwód drohobycki należał do Ukra-
ińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Na podstawie Umowy o zmianie 
granic z 15 lutego 1951 r.  ziemie powróciły do Polski i w latach 1952-1954 
był to powiat ustrzycki w województwie rzeszowskim]. Jej rodzice to Stani-
sław i Maria Pitera. Miała dziewięcioro rodzeństwa: Józefa, Franciszka, Zofię, 
Anielę, Stanisława, Edwarda, Józefa, Kazimierza, Janinę. Najmłodsza siostra 
urodziła się w ZSRR. Następnie przez dziewięć lat uczęszczała do szkoły rolni-
czej w Polanie.

W kwietniu 1951 r. wraz z rodziną roczna Katarzyna została zesłana  
w głąb Związku Sowieckiego do miejscowości Stalino (region cebrykowski 
w Kraju Nadmorskim) na Syberii. Podczas pobytu na zesłaniu zamieszkiwali 
dom będący lepianką. Znajdował się w niej jedynie marny pokój i kuchnia. 
Miejscem, na którym mogli się przespać, była podłoga z gliny oraz piec, który 

Stanisław Pitera, ojciec Katarzyny Czernatowicz, w środku w dolnym rzędzieStanisław Pitera, ojciec Katarzyny Czernatowicz, w środku w dolnym rzędzie
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chronił przed zamarznięciem. Ciężko było przeżyć w takich warunkach. W po-
mieszczeniu zamieszkiwała szesnastoosobowa rodzina. Ze względu na mło-
dy wiek Katarzyna pracowała, zbierając kamienie, a jej rodzice wykonywali 
różne czynności w kołchozie, np. dojąc krowy lub obrabiając pole. Ojciec, 
by utrzymać wszystkie dzieci przy życiu, nie spał w nocy. Zmuszony był kraść 
niezbędne do przetrwania rzeczy. Jako opał służyły im zbierane przez dzieci 
ususzone odchody bydła. Większość ubrań samodzielnie szyto lub robiono 
na drutach. Tamte czasy nie pozwalały na wykonywanie czynności, które się 
lubi, lecz zmuszały do szybkiej i ciężkiej pracy. To ona pochłaniała całe dzie-
ciństwo. Pobyt w głębi Syberii sprawił, że prawie straciła życie. Zachorowała 
na tyfus. Gdyby nie pomoc pielęgniarki, która odwiedzała rodzinę co miesiąc, 
umarłaby.

W grudniu przed świętami Bożego Narodzenia w 1956 r. wróciła do Polski. 
Zaczęła życie od początku i zamieszkała w Nowej Wsi Grodziskiej, wojewódz-
two wrocławskie.  

Wyszła za mąż, urodziła dwójkę dzieci, córkę Annę (ur. 05.07.1970 r.)  
i syna Ryszarda (ur. 06.11.1971 r.). Przez dłuższy czas wiedli spokojne życie, 
lecz po dziewięciu latach jej mąż zginął w nieznanych okolicznościach. Od 
tego momentu szczególną uwagę skupiła na swoich dzieciach. Była im odda-
na i gotowa wszystko dla nich zrobić. Potem ponownie wyszła za mąż, lecz 
po 17 latach wspólnego pożycia mąż zmarł.

 
     Opracowały: 

Kamila Kozioł, Katarzyna Puzio, Angelika Roztoczyńska
      II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu
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 józefa dOROSz z domu jurcaba

urodzona 17.09.1939 r. we wsi Polana, w powiecie leskim, województwie 
tarnopolskim. Córka Anastazji z domu  Biernasiewicz i Mieczysława. Ojciec 
zginął podczas II wojny światowej. Mieli troje dzieci: Józefę, Marię i Zygmun-
ta. Matka po śmierci ojca po raz drugi wyszła za mąż za Władysława. Z tego 
małżeństwa urodziły się kolejne dzieci: Teresa, Helena, Jan, Tadeusz, Marian, 
Władysław i Czesław.

Józefa Dorosz swoje nazwisko zawdzięcza babci. Kiedy w 1946 r. matka  
i ojczym wyjechali na Ziemie Odzyskane, ona miała być umieszczona w domu 
dziecka. Aby tego uniknąć, babcia nadała jej swoje panieńskie nazwisko.  
W Polanie, która od 1944 r. leżała w granicach Ukraińskiej Socjalistycznej Re-
publiki Radzieckiej, oprócz dziadków zostały ciocie Kasia i Helena.

W 1951 r. na wiosnę Józefę Dorosz i jej dziadków – Annę i Franciszka 
– wywieziono do Krasnoznamenki koło Odessy (Ukraińska Socjalistyczna Re-
publika Radziecka). Zdążyli zabrać ze sobą ubrania, parę drobiazgów i dwa 
wiadra ziemniaków. Na miejscu zostali zakwaterowani jeszcze z inną rodziną. 
Początki pobytu były bardzo ciężkie. Brakowało wody pitnej, a studnia była 
oddalona o kilka kilometrów. Nie było jedzenia. Zbawienne okazały się wtedy 
wspomniane ziemniaki. Dopiero później otrzymali mieszkanie z jednym poko-
jem i kuchnią, a do tego 0,5 ha pola. Najgorsza sytuacja była z odzieżą, która 
bardzo szybko się niszczyła. Ten, kto pracował w kołchozie tak jak Józefa Do-
rosz, mógł sobie kupić jakieś okrycie.

Rozpoczęła naukę w szkole podstawowej, do której chodziła 4 lata. Już 
wcześniej umiała pisać i czytać, ponieważ babcia uczyła ją liter z książeczki do 
nabożeństwa. Józefa Dorosz dobrze pamięta koleżankę z klasy – Polę. Latem 
razem z wychowawczynią wyjeżdżały na 3-tygodniowe wycieczki do Odessy. 
To wspomina najmilej. Przez trzy lata starały się wraz z babcią o pozwolenie 
na wyjazd. Wreszcie nadszedł upragniony rok 1956.

Józefa Dorosz wróciła do Polski, ale bez babci, która postanowiła zostać 
w Krasnoznamence. Jej córka bowiem wyszła za mąż i babcia nie chciała zo-
stawiać jej tam samej. Dotarła do Bielska-Białej, skąd została odebrana przez 
matkę i ojczyma. Razem wyruszyli do Nowej Wsi Grodziskiej (województwo 
wrocławskie). W 1957 r. ukończyła szkołę krawiecką i wieczorowo szkołę pod-
stawową. W lutym 1960 r. wyszła za mąż za Stanisława, który był kierowcą 
w PKS Bolesławiec. Doczekali się trzech synów: Andrzeja, Mirosława i Rafała. 
Może również pochwalić się wspaniałymi wnukami Dominiką, Mają, Maćkiem 
i Wojtkiem. 
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W latach 1982-1999 r. pracowała w Bolesławieckiej Fabryce Fiolek i Ampu-
łek „Polfa”. Od 23 lat jest wdową i zajmuje się najmłodszą wnuczką Mają.

Związek Sybiraków 4 lata temu uhonorował ją Krzyżem Zesłańców  
Sybiru.

Opracowały:
Weronika Kalita, Kamila Sawicka, Aleksandra Wagner

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Bolesławcu   

Józefa Dorosz z d. Jurcaba z mężem, 1960 r.
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 Wanda dRABCzYK z domu druzgała 

urodzona 06.06.1934 r. w miejscowości Dąbki, powiat horodeński, wojewódz-
two stanisławowskie. Córka Władysława Druzgały (1901 r.) i Marii Druzgały 
(1913 r.). W chwili zesłania jej brat Henryk Druzgała miał trzy lata. W doro-
słym życiu był skoczkiem spadochronowym. Po powrocie do kraju urodziły się 
jeszcze dwie młodsze siostry – Halina i Anna.

W 1940 r., kiedy Wanda Drabczyk miała 6 lat, jej rodzina została zmu-
szona do opuszczenia Dąbek. Musieli spakować się w ciągu 30 minut. Po-
zwolono im zabrać ze sobą tylko poduszki, pierzyny, maszynę do szycia oraz 
trochę pożywienia na czas podróży. Było bardzo zimno. Zapakowano ich do 
wagonów bydlęcych. Otwór w podłodze wagonu służył jako toaleta. Przez 
szpary między deskami można było zobaczyć, w jakich znajdują się okolicach.  
W drodze do Pawłodaru (Kazachska Socjalistyczna Republika Radziecka, ob-
wód pawłodarski) matka Wandy Drabczyk urodziła synka, niestety umarł on  
z powodu wyziębienia.

Na stacji w Pawłodarze po-
dzielono ich na grupy i przydzie-
lono do określonych terenów. 
Przyjechał po nich duży ciężarowy 
samochód i wywiózł ich do Maj-
kain-Zołoto, rejon bajanaulski, 
obwód pawłodarski. Tam oprócz 
nich osiedlone zostały rodziny 
Oskwarków, Malusów, Pasterna-
ków i Kobiałków. Wanda Drab-
czyk wraz z rodziną zamieszkała 
w drewnianym baraku, w którym 
dokuczało im zimno, a na doda-
tek były w nim pluskwy. Polacy 
pracowali w kopalni złota i mie-
dzi, wydobywając głównie  rudę 
miedzi. Jej ojciec szył ubrania dla 
wojska. Matka tylko dzięki temu, 
że uszyła fartuszki dla kelnerek, 
pracowała w stołówce, zmywa-
jąc naczynia. W ten oto sposób Wanda Drabczyk z d. Druzgała
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Świadectwo szkolne Wandy Drabczyk z d. Druzgała, 1944 r.
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mogli zmienić sobie mieszkanie na lepsze. Wanda na terenie Syberii przez rok 
chodziła do szkoły. Uczono w niej wyłącznie po rosyjsku. Kiedy matka bardzo 
poważnie zachorowała, a ojciec cały czas pracował, nie miał się nią kto zaj-
mować. Wtedy trafiła pod opiekę cioci. Pamięta, że straciłaby nogi, gdyby nie 
pomoc pewnego człowieka, który uratował ją, rozcierając jej przemarznięte 
stopy i kolana.

Do Polski powrócili 10.02.1946 r. Dzieci bez matek i ojców wracały pierw-
szym transportem, rodzina Druzgałów zaś drugim, podczas którego urodził 
się brat Tadeusz. Po powrocie osiedlili się w Zbylutowie w powiecie lwówec-
kim, w biednej i rozpadającej się kamienicy. Ojciec Wandy Drabczyk Włady-
sław Druzgała należał do ZPP (Związek Patriotów Polskich). Po powrocie do 
kraju pracował we Lwówku Śląskim jako sekretarz w Urzędzie Miasta.

 Wanda Drabczyk ukończyła szkołę w Obornikach Śląskich. Została nauczy-
cielką w przedszkolu. Aktualnie mieszka w Bolesławcu wraz ze swoim mężem 
Marianem. Cieszy się pełnią życia ze swoją rodziną.

Opracowała:
Aneta Perońska

II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu  

Odpis zaświadczenia wydanego w 1946 r. o ewakuacji rodziny 
Władysława Druzgały – ojca Wandy Drabczyk, 1952 r. 
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 Wanda FudAŁA z domu marszałkowska 

urodziła się 15.08.1934 r. na Polesiu w Karolówce, 
na terenie obecnej Białorusi. Rodzice Ludwik i Ma-
ria zajmowali się rolnictwem. Miała starszą siostrę 
Jadwigę (obecnie Radwańska) oraz młodsze nieży-
jące już rodzeństwo: Edwarda i Janinę.

Najpierw wyjechali na teren Ukrainy w okolice 
Zbaraża (województwo tarnopolskie), gdzie prze-
niesiono ojca. 10.02.1940 r. została stamtąd wywie-
ziona do autonomicznej republiki Komi w europej-
skiej części ZSRS (rejon priłuski). Przejazd odbywał 
się w wagonach towarowych, które były dzielone 
na trzy części tak, aby mogło w nich podróżować 
po sześć rodzin. W każdej części były prycze – gór-
na i dolna, każda rodzina miała taką jedną. Do tego 

prowizoryczny piecyk i otwór w podłodze, pełniący funkcję toalety. Podczas 
postojów ludzie zbierali śnieg i topili go, by w ten sposób pozyskać wodę 
pitną. Innym sposobem ugaszenia pragnienia było zdrapywanie ze ścian wa-
gonów szronu i śniegu, które następnie topiono.

Po przyjeździe zamieszkali wraz z innymi rodzinami w baraku. Spali na 
pryczach z desek. Rodzinom, w których pracowało więcej osób, wiodło się 
nieco lepiej. Najgorzej było tam, gdzie matka, idąc do pracy, musiała w chacie 
zostawiać małe dziecko, którym nie miał się kto przez cały dzień zajmować. 
Wanda Fudała najpierw pilnowała młodszego brata Edzia, potem przez 2-3 
miesiące chodziła do tamtejszego przedszkola, a brat do żłobka. Rodzice pra-
cowali w lesie. Pomimo protestów matki, ojciec raz zabrał ją ze sobą do pracy. 
Miała wtedy 6 lat. Nazbierała mu wtedy jagód, które mógł sobie usmażyć.  
W miejscu, w którym mieszkali, znajdowała się łaźnia. Raz w tygodniu chodzi-
li tam, aby wziąć kąpiel. W barakach musiał być porządek, bo pilnował tego 
komendant. Prowizoryczne sukienki matka uszyła dziewczynkom z poszewek 
rozprutych poduszek. Były one cienkie i szybko się niszczyły.

Po dwóch latach pobytu w Komi przeniesiono ich dalej. Saniami podróżo-
wali do Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Z tego okresu pocho-
dzą najgorsze wspomnienia Wandy – śmierć ojca i siostry z powodu tyfusu. 
Było to wiosną 1942 roku. Leżeli wszyscy razem na prowizorycznym legowi-
sku pod jedną pierzyną. Ojciec pomiędzy Wandą a jej matką, z drugiej strony 
dziewczyny leżała jej siostra Jasia. Ojciec zmarł, ale oni leżeli dalej razem. Nie 

Wanda Fudała  
z d. Marszałkowska
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mieli nic do jedzenia, nie mieli też sił, aby wstać i pochować zmarłego. Pięć 
dni po nim umarła Jasia. Wanda Fudała wspomina, jak siostra podnosiła się 
co jakiś czas, prosząc o wodę. Następnego ranka już tego nie zrobiła, a gdy 
Wanda dotknęła jej czoła, było zimne.

Na skutek opisanych wydarzeń wraz z siostrą Jadwigą zostały umieszczone 
w sierocińcu, gdzie przebywały parę miesięcy. Ich matka podchodziła do jego 
ogrodzenia, a wtedy Wanda podawała jej jedzenie. Wcześniej prosiła inne 
dzieci, aby brały dokładkę obiadu. Dzięki temu mogła coś dla niej uzbierać.

Z Uzbekistanu rodzina została przewieziona do Pahlevi (Iran). Tam w siero-
cińcu dostały już amerykańskie sukienki. Potem pojechały do Karaczi (Pakistan). 
Oczekując na okręty, mieszkały 3 tygodnie w namiotach. Wanda z sierocińca 
wyjechała sama, miała wtedy 8 lat. Stamtąd dotarła do Ugandy. Tam przeby-
wała 2 lata. Matka z siostrą Jadwigą innym transportem zostały przewiezione 
do Rodezji. Za pośrednictwem Czerwonego Krzyża odnalazły ją. Wanda ru-
szyła wtedy z Ugandy w podróż do matki. Przemieszczała się różnymi środ-
kami transportu (m.in. barką i statkiem), aż wreszcie dotarła do Marandellas  
w południowej Rodezji (dziś Zimbabwe). Tam Wanda uczyła się w polskiej szko-
le. Przeszła kilka ciężkich chorób, m.in. malarię, czerwonkę i tyfus. Z Ugandy 
natomiast wspomina małe owady, które wchodziły pod skórę na stopach, gdzie 
zostawiały jajeczka. Trzeba było pójść do tzw. pchlarki, która je usuwała, ale  
i tak pozostawały po tym duże wgłębienia w skórze. Po czterech latach poby-
tu w Afryce wyruszyły do Polski.

Do ojczyzny wróciły 10.02.1947 r. w siódmą rocznicę wywózki. Najpierw 
przybyły do Dziedzic, następnie skierowano je w stronę Wrocławia i dalej do 
Bolesławca. Tam za pośrednictwem Państwowego Urzędu Repatriacyjnego 
osiedliły się w okolicy. Matka dostała gospodarstwo, a córki pomagały w pra-
cach polowych. Wanda wyszła za mąż za Ferdynanda Fudałę (ur. 1934 r.), 
który w 1974 r. zginął przy pracy. Urodziła dwoje dzieci: Janinę (ur. 1954 r.)  
i Henryka (ur. 1956 r.). Obecnie mieszka w Trzebieniu razem z siostrą Jadwigą 
Radwańską. 

W 2005 r. została odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Opracowała:
Dominika Budrewicz, Wiktoria Nawara

Szkoła Podstawowa w Trzebieniu
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 Halina gAWRYSIAK z domu Adamowicz 

urodzona 28.10.1936 r. w miejscowości Krzywonosy, w powiecie święciań-
skim, w województwie wileńskim. Ojciec Julian miał prywatne przedsiębior-
stwo budowlane, gdzie zatrudnionych było 40 pracowników. Mieszkał we wsi 
Świr, a jego przyszła żona Salomea w Sielewiczach (obie miejscowości leżą  
w powiecie święciańskim, w województwie wileńskim). Ojciec Haliny Gawry-
siak jako młody chłopak spędził trzy miesiące w Warszawie. Potem trafił do 
Szkoły Lotniczej w Dęblinie, gdzie był kierownikiem warsztatów i tam poznał 
się z bratem Salomei Kostkiem, który grał w tamtejszej orkiestrze. Obaj często 
razem jeździli na przepustki do swoich domów. Przyszli małżonkowie poznali 
się w jednej ze wsi, w której jak co roku odbywał się odpust. Kostek przyjechał 
ze swoją siostrą i rodzicami. Julian w Świrze miał duży dom i gospodarstwo. 
Po ślubie z Salomeą zamieszkali w Krzywonosach, doczekali się 4 córek. Ojciec 
zajmował się swoim przedsiębiorstwem, a matka domem.

W nocy z 27 na 28.12.1939 r. o 12.00 do domu weszli żołnierze sowiec-
cy. Kazali im w ciągu pięciu minut się spakować. Siostra miała pół roku. 
10.02.1940 r., jadąc w bydlęcym wagonie, przekroczyli byłą granicę polsko-
radziecką. Trafili do miejscowości Baładżoł, w obwodzie semipałatyńskim,  
40 km od granicy z Chinami. Były tam dość dobre warunki: murowana szkoła, 
w pobliżu szpital, 2 sklepy. Rodzina Adamowiczów otrzymała dom z okna-
mi, była tam nawet kuchnia. W pomieszczeniu znajdował się również piec, 
na którym spali dziadkowie. Mieszkała z nimi siostra taty, bratowa ojca i jej 
dwoje dzieci.

W 1943 r., mając 7 lat, Halina poszła do szkoły, tzw. dziesięciolatki.  
W szkole mówiła tylko po rosyjsku, ponieważ przepisy zakazywały uczniom 
używania języka polskiego zarówno na lekcjach, jak i poza szkołą. Potajem-
nie, wraz z siostrą, uczyła się języka polskiego z książeczki do nabożeństwa. 
Dziadek robił pióra do pisania z ptasich piór, a babcia atrament z soku z czer-
wonych buraków. Do nauczycieli zwracano się po imieniu i po nazwisku, które 
zawierało imię ojca. Zimy były srogie i trwały bardzo długo, śnieg sięgał do  
5 metrów. Halina do szkoły nosiła spodnie z wełny wielbłąda, swetry, kurtki 
tzw. kufajki i czapki uszanki. Do tego kalosze i rękawice.

W tamtym rejonie w kopalniach wydobywano rudy metali. Halina jak  
i inne dzieci próbowała znaleźć kawałki złota na hałdzie odpadów. Pewnego 
razu znalazła dużą bryłkę złota, zaniosła ją do skupu i otrzymała bon na artykuły 
spożywcze i przemysłowe. Dzięki temu rodzina miała wyżywienie na cały rok. 
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Mimo łez i smutku, które przyniosły lata na zesłaniu, Halina Gawrysiak posiada 
także zabawne wspomnienia. Kiedyś ubrana w kożuch, czapkę i kalosze szła 
do szkoły podczas silnego wiatru. Nagle tak powiało, że straciła równowagę  
i wpadła w wielką zaspę. Całe szczęście, że obok mieszkał znajomy ojca Borys 
Borysewicz Braniewicz, który przechodząc, zauważył leżącą w śniegu postać, 
podszedł i wyciągnął z zaspy małą Halinkę. W Rosji spędziła 6,5 roku. 

Do Polski wróciła w czerwcu 1946 r., zamieszkała w Kołobrzegu. Ojciec był 
przydzielony do jednostki wojskowej w Koszalinie, ale odmówił wstąpienia. 
Rodzina Adamowiczów otrzymała gospodarstwo w Dębicy, powiat kołobrze-
ski, mieście wówczas bardzo zniszczonym, wręcz zrównanym z ziemią. Po 
przyjeździe musiała wyrobić sobie dokumenty, których z oczywistych powo-
dów nie posiadała. Otrzymała tylko przepustkę. Ojciec od razu zapisał córkę 
do pierwszej klasy, w której się nudziła, bo dzięki babci znała już litery. Uczyła 
się bardzo dobrze, zwłaszcza 
matematyki. W latach 1946/47 
ukończyła jednocześnie kla-
sy pierwszą, drugą i trzecią.  
W roku 1947/48 była już w kla-
sie czwartej. Oddziały były po-
dzielone na poziomy: od A do 
D (A – najwyższy, D – podsta-
wowy). W 1951 r. rozpoczęła 
naukę w czteroletnim Liceum 
Pedagogicznym w Koszalinie. 
W 1954 r. jako 18-latka pra-
cowała już jako nauczycielka  
w Starninie, powiat kołobrze-
ski, gmina Rymań. Następnie 
ukończyła Studium Nauczy-
cielskie, kierunek wychowanie 
techniczne z zajęciami pla-
stycznymi. Na Ziemie Odzyska-
ne do Bolesławca przyjechała 
w 1969 r. W tym samym roku 
rozpoczęła pracę w szkole  
w Raciborowicach, a dwa 
lata później była już dyrekto-
rem Ośrodka Szkolno-Wycho- Halina Gawrysiak z d. Adamowicz
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wawczego w Iwinach. W 1974 r., już jako mężatka, Halina Gawrysiak ukoń- 
czyła Uniwersytet Wrocławski na wydziale historyczno-filozoficznym. W ko-
lejnych latach pracowała w Studium Wychowania Przedszkolnego jako kie-
rownik internatu, gdzie także prowadziła zajęcia przygotowujące uczniów do 
matury. W latach 1983/84 była zastępcą dyrektora Szkoły Podstawowej w Oci-
cach, a 01.09.1985 r. przeszła na emeryturę. Mieszka z mężem, mają dwoje 
dzieci – Iwonę i Jacka oraz wnuki. Mąż Haliny Gawrysiak przez wiele lat uczył 
chemii w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu.

W 1973 r. razem ze swoim ojcem, mężem i dziećmi po raz pierwszy po-
jechała do Wilna. Jeszcze przed wojną mieszkała tam siostra ojca z mężem. 
Oboje nie mieli dzieci. Mieszkali we własnej kamienicy. Niestety władze ra-
dzieckie zarekwirowały kamienicę i dopiero po kilkudziesięciu latach ciotka 
otrzymała jako rekompensatę duże mieszkanie. Po raz drugi na wschód wyje-
chała w 1976 r. Wówczas udało się jej zobaczyć rodzinny dom ojca w Świrze, 
ale mieszkał w nim już jakiś major rosyjski, a w budynkach gospodarczych 
powstał kołchoz. Nowy lokator nie pozwolił wejść na posesję, a nawet groził, 
że nigdy już nie będą mogli tu przyjechać, jeśli nie odejdą. Halina Gawrysiak 
chciałaby zobaczyć, jak teraz wygląda miejsce jej zesłania. Jej ojciec zmarł  
w 1975 r., matka przeżyła go o 16 lat, oboje pochowani są w Bielsku-Białej.

Młodym ludziom Halina Gawrysiak chciałaby przekazać te słowa: „Mów-
cie zawsze prawdę i to, co myślicie. Miejcie własne zdanie. Niech każdy  
z was broni swoich poglądów, ale niech szanuje też drugiego człowieka i jego 
zdanie”.

Opracowały:
Weronika Kalita, Kamila Sawicka, Aleksandra Wagner

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Bolesławcu
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 Aleksander gRYBuŚ 
urodził się 23.09.1935 r. w Grodnie, w wojewódz-
twie nowogródzkim. Jego ojciec, też Aleksander, był 
z zawodu leśniczym, żył 74 lata. Matka Ludwika zaj-
mowała się gospodarstwem, żyła 100 lat. Aleksander 
Grybuś ma czworo rodzeństwa: Henryka, Wacława, 
Tadeusza i Irenę.

Jego historia na zesłaniu rozpoczęła się w nocy  
z 9 na 10.02.1940 r., kiedy to został wywieziony wraz 
z rodziną do miejscowości Stiepniak w Kazachskiej 
Socjalistycznej Republice Radzieckiej, w obwodzie 
akmolińskim. Jak w innych polskich domach  i do 
ich drzwi, zapukali żołnierze sowieccy. Kazali za-
brać jedzenie (tylko na kilka dni) i powiedzieli, że ich 
przesiedlają. Henryk miał wtedy 14 lat, Wacław 12, Aleksander 7, a Tadeusz  
5 lat. Ich siostra Irena urodziła się po powrocie z zesłania, już w Polsce.  
Jechali pociągiem 1,5 miesiąca. Podczas każdego postoju żołnierze dawali  
zesłańcom zupę, chleb i wodę. Kiedy zajechali na miejsce zsyłki, zastali  
baraki, niektóre jeszcze niewykończone. Było tam bardzo zimno. Po 1,5 
roku Aleksander Grybuś i jego bracia Henryk i Wacław trafili do szpitala, bo  
zachorowali na tyfus. Po dwóch  miesiącach lekarz wypisał wszystkich trzech.  
Nie dawano im żadnych szans przeżycia. Byli tak słabi, że matka aż 12 km  
musiała ich nieść na zmianę na rękach. Rodzice Aleksandra pracowali  
w kamieniołomach, a potem matka w kopalni złota. W lecie ojciec zajmował 
się pasaniem krów, których było 600 sztuk. Aleksander wraz z braćmi poma-
gał mu w pędzeniu krów w stepy. Czasami potajemnie doili je, aby tak pozy-
skanym mlekiem pożywić się i dzięki temu przeżyć. Niekiedy na to stado krów 
napadały wilki, rozszarpując ich ciała. Wtedy ojciec zakopywał choć kawałek 
mięsa w ziemi, aby potem po niego wrócić. Trzeba było uważać, bo bolszewi-
cy zwoływali wtedy specjalną komisję, która stwierdzała, czy faktycznie krowy 
zostały zagryzione przez wilki.

Na zesłaniu Aleksander do szkoły chodził tylko przez rok, ponieważ znisz-
czył swoje jedyne ubranie. Jego bracia na zesłaniu kontynuowali naukę. Ich 
matka zmieniała pracę i na całe szczęście przeniesiono ją do magazynu ziarna. 
Stamtąd Aleksander wynosił wraz z braćmi ziarno w kaloszach. Rodzice imali 
się różnych zajęć, ojciec m.in.: był krawcem, a matka sprzątaczką. Rosjanie 

Aleksander Grybuś



36

proponowali im rosyjskie paszporty, ale odmówili. Ojca wsadzano za to do 
więzienia. Na szczęście szybko go wypuszczono. 

W marcu 1946 r. całą rodziną wyjechali do Polski. Zamieszkali w Legnicy 
przy ul. Stalina. Aleksander Grybuś uczęszczał do szkoły w Legnickim Polu,  
a kiedy ukończył siódmą klasę, rozpoczął naukę w szkole budowlanej. Miesz-
kał w internacie, a ponieważ po jakimś czasie zaczął pełnić w szkole funk-
cję konserwatora, nie płacił za pobyt i jedzenie. Zdobył zawód hydraulika.  
W latach 1955-1957 odbył służbę wojskową w Jednostce Artylerii w Gubinie.  
W 1957 r. należał do brygady budowlanej, która remontowała mieszkania we 
Wrocławiu. Tam spędził 4 lata. W 1969 r. był nauczycielem zawodu w Szko-
le Budowlanej w Bolesławcu. Ożenił się w 1969 r. z Ireną, która przyjechała 
z Białorusi do Dębna Lubuskiego. Trafiła do Bolesławca z powodu choroby 
swojej macochy.

Państwo Grybuś mają troje dzieci: Grażynę (45 lat), Zbigniewa (44 lata)  
i Renatę (33 lata) oraz dwóch najukochańszych wnuków. Aleksander z żoną 
na co dzień zajmują się ogródkiem działkowym, a zimą oglądają ulubione 
seriale, czytają książki, odwiedzają znajomych i bardzo często dzieci, które 
obecnie mieszkają w Niemczech.

Aleksandrowi Grybusiowi czasy zsyłki często śnią się w nocy. Mimo upły-
wu lat dobrze je pamięta i nigdy ich nie zapomni. W pamięci pozostały 
obrazy, które nie uległy zatarciu. Jednym z nich jest wnętrze klubu, w któ-
rym dzieciom takim jak on wyświetlano filmy o Stalinie. A kiedy wypowie-
działy nazwisko Stalin, żołnierze rzucali im cukierki. Najgorszy był jednak  
głód i to, że Rosjanie chcieli wszystkich odsunąć od Boga i Ojczyzny. Mówili, 
że Bóg nie istnieje, a dowodem na to jest fakt, że im nic nie daje i ich nie 
ratuje.

Opracowały:
Weronika Kalita, Kamila Sawicka, Aleksandra Wagner

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Bolesławcu
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 nadzieja gWIzdAŁA z domu ułasiewicz 

urodziła się 15.09.1949 r. w miejscowości Usza, w województwie wileńskim, 
w dzisiejszym powiecie Mołodeczno na Białorusi. Matka Anna z domu Ko-
złowska była z zawodu pielęgniarką, ojciec Andrzej elektrykiem. Oboje mieli 
duży majątek, posiadłość wraz z ziemią o powierzchni 63 ha. Wszystko zo-
stało odebrane przez władze  radzieckie. Zachował się przechowywany przez 
Nadzieję Gwizdałę plan tej posiadłości.

Jej matka była w swoim życiu zsyłana dwa razy. Za pierwszym  razem, 
jako  panna bez rodziców, na dwa lata (1944-1946) do Komijskiej Autono-
micznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Drugi raz z mężem i dziećmi  
w 1952 r. Ojca, tak samo jak matkę, również zesłano dwa razy. Pierwszy raz  
w roku 1936 na tereny syberyjskie, drugi raz z rodziną.

12.04.1952 r., kiedy pani Nadzieja miała 2 i pół roku, wywieziono ją, rodzi-
ców i 4 letniego brata Eugeniusza do pewnej miejscowości leżącej w rejonie 
iliczewskim w dzisiejszym Kazachstanie. Rodzina Ułasiewiczów spędziła tam  
4 lata. W tym czasie wraz z bratem chodzili do szkoły, próbowali żyć normal-
nie i przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Matka pracowała w szpitalu, a ojciec 
jako elektromonter w kopalni. Co roku na święta przynosił choinkę, a reszta 
rodziny ją ubierała. Jedzenia nie brakowało, ponieważ każdy miał swoje pole 
do uprawy. Było tam ciepło, zwłaszcza latem, dookoła rosły arbuzy. Mama 
bardzo źle znosiła upały.

Po powrocie do kraju w roku 1956 r. cała rodzina przyjechała do Bole-
sławca. Na początku mieszkali w dawnym Klubie „Wizów”, w budynku dzi-
siejszego sądu, w którym przebywali ponad rok. Potem przenieśli się na ulicę 
Gdańską. Matka Nadziei pracowała jako pielęgniarka, m.in. w przedszkolu 
nr 1 i nr 4 przy ul. Sądowej, a na koniec w Zespole Szkół Zawodowych przy  
ul. Komuny Paryskiej. Zmarła w 1991 r., przeżywszy swojego męża o 21 lat.

Nadzieja Gwizdała ukończyła w Bolesławcu 7 klas szkoły podstawowej, 
uczęszczała też do zasadniczej szkoły handlowej potem kontynuowała naukę 
w technikum ekonomicznym. Przez 40 lat pracowała w banku PKO SA Wro-
cław, później w PKO BP SA Bolesławiec. Od 8 lat jest na emeryturze.

Już w dzieciństwie interesowała się sportem. Trenowała lekkoatletykę  
i koszykówkę, należała do BKS-u. Była też harcerką i chętnie jeździła na obo-
zy. Bardzo mile wspomina druha Bonina. Dzisiaj czyta książki i rozwiązuje 
krzyżówki. Prowadzi spokojny tryb życia. Jest rozwiedziona. Ma dwoje dzieci: 
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Krzysztofa, który pracuje jako redaktor w gazecie „Istotne Informacje” oraz 
Piotra, który przebywa za granicą, a także wnuczkę Roksanę.

Ciekawa jest historia nadania jej imienia. Kiedy na świat przyszedł jej brat 
Eugeniusz, lekarze nie zauważyli ciąży bliźniaczej. Po kilku godzinach urodziła 
się martwa dziewczynka. Po pewnym czasie jej matka ponownie zaszła w cią-
żę i bała się, jaki będzie jej przebieg. Lekarz powiedział wtedy, że trzeba mieć 
nadzieję, a wszystko będzie w porządku. Urodziła się córeczka, a mama dała 
jej na imię Nadzieja.

Opracowały:
Weronika Kalita, Kamila Sawicka, Aleksandra Wagner

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Bolesławcu
 

Czasowe poświadczenie tożsamości Anny Ułasiewicz, 
matki Nadziei Gwizdały, 1952 r.
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Nadzieja Gwizdała  
z d. Ułasiewicz i brat Eugeniusz  
na zesłaniu, Boże Narodzenie  

1954 r.

Ojciec Nadziei Gwizdały  
Andrzej Ułasiewicz, Kazachstan 1954 r.

Nadzieja Gwizdała z d. Ułasiewicz  
i brat Eugeniusz, Kazachstan 1955 r.

Nadzieja Gwizdała z d. Ułasiewicz  
z rodziną i znajomymi, Kazachstan 1955 r.
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 Helena HAŁAS z domu jóźwin  
urodziła się 06.07.1943 r. w Kostylajówce. Jej rodzice nosili imiona: Stanisław 
i Zofia. Byli robotnikami. Miała rodzeństwo: Kazimierza, Franciszka, Antonie-
go, Janinę, Eugeniusza i Irenę.

Wraz z rodzicami została zesłana w 1943 r., z terenów dawnej Polski, była 
wtedy niemowlęciem. Pamięta, że życie w łagrach było bardzo trudne, ze-
słańcy pracowali po dwanaście godzin dziennie, niewiele jedli. Na dworze 
panował czterdziestostopniowy mróz, a oni zamieszkiwali nieogrzewane ba-
raki. Kiedy można już było wracać do kraju, jej matka nie chciała czekać na 
transport organizowany przez Rosjan i pojechała do Polski wcześniej pocią-
giem towarowym.

Po przyjeździe do kraju, Helena ukończyła szkołę ekonomiczną w 1961 r. 
Do Bolesławca przyjechała 20.01.1968 r. Mieszka tu do chwili obecnej. W na-
szym mieście Helena Hałas pracowała w kilku miejscach, od 1977 do 1981 r.  
w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej na stanowisku głównej księgowej. Od 
1982 do 2003 r. w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej jako główna księgowa 
i wiceprezes do spraw handlu. Od września 2003 r. przebywa na emeryturze. 
Jej hobby to zbieranie monet i znaczków, jazda samochodem, turystyka, upra-
wianie działki. W młodości rzucała kulą i grała w siatkówkę. 

Jej mąż nazywał się Andrzej Hałas, urodził się w 1942 r. Był pilotem. Zmarł 
w wieku 55 lat. Mają dwoje dzieci – syna i córkę. Przemysław ukończył tech-
nikum mechaniczne, obecnie jest właścicielem firmy budowlanej. Katarzyna 
ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 

Opracowali:
Wiktor Kowalczyk, Jakub Basiński

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu 
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 Helena HEWAK z domu Owsińska 

urodziła się 08.04.1934 r. w Suchowoli w woje-
wództwie tarnopolskim. Matka Maria pochodziła  
z Leszniowa (woj. tarnopolskie), po ślubie zajmowa-
ła się domem. Ojciec Józef urodził się w Rzgowie 
(woj. łódzkie) i był z zawodu policjantem. Helena 
Hewak miała sześcioro rodzeństwa: Stanisława (ur. 
1926 r.), Jadwigę (ur. 1929 r.), Kazimierę (ur. 1931 r.), 
Ludwika (ur. 1932 r.), Tadeusza (ur. 1936 r.) oraz Zbi-
gniewa (ur. 1939 r.). Przed wywózką wraz z rodziną 
mieszkała w mieszkaniu służbowym w Suchowoli.

W 1940 r. w Brodach aresztowano jej ojca, który 
w tym czasie starał się tam o  przydział cywilnego 
mieszkania. Trafił do Ostaszkowa, skąd do domu 
zdążył  przysłać tylko dwa listy (9 i 17 stycznia  
1940 r.). Potem rodzina nie miała z nim żadnego kontaktu – jak inni pol-
scy oficerowie został zabity przez NKWD. Zaraz po tym Helena wraz z matką  
i rodzeństwem zamieszkała u cioci w Leszniowie. Następnie zostali zesłani do 
Bachmut w Kazachstanie, gdzie zamieszkali w glinianych ziemiankach. Tam 
siostra Kazimiera chodziła do szkoły. Helena nie uczęszczała do szkoły, ponie-
waż nie posiadała ani zeszytów, ani też odpowiedniej odzieży. Czytać uczyła 
się wraz z bratem Tadeuszem z książeczki do nabożeństwa. Matka, siostry 
Jadwiga i Kazimiera oraz brat Ludwik musieli pracować. Gdy Helena skończyła 
10 lat, także rozpoczęła pracę przy wypasie cielaków. Wraz z rodziną na ze-
słaniu przebywała 6 lat. 

Do Polski z Kazachstanu wrócili w marcu 1946 r. Nie doczekał tego mo-
mentu brat Tadeusz, który zmarł na błonicę. Po powrocie do kraju przyjechała 
do Szczecina. Następnie z mamą i rodzeństwem przeprowadziła się do wsi 
Stare Drzewce (koło Wschowy), gdzie ciocia oddała im swoje mieszkanie. Tam 
matka pracowała w sklepie. W 1946 r. Helena poszła do szkoły w Drzewcach. 
W ciągu 5 lat ukończyła szkołę podstawową. Następnie w 1952 r. w Jaworze 
2-letnią szkołę pielęgniarską. W tym samym roku przeprowadziła się do Bole-
sławca, gdzie w czerwcu rozpoczęła pracę w szpitalu powiatowym. W 1956 r. 
wyszła za mąż za Mariana Hewaka, który z zawodu był technikiem mecha-
nikiem. Doczekali się trojga dzieci, dwóch córek: Jolanty (ur. 1957 r.), Ireny 
(ur. 1958 r.) i syna Andrzeja (ur. 1961 r.). Po ślubie Helena Hewak z bardzo 
dobrymi  wynikami w nauce ukończyła wieczorowe 3-letnie liceum medyczne. 

Helena Hewak  
z d. Owsińska
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Od 1962 r. pracowała w Wojewódzkim Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo 
Chorych. Jej matka zmarła w 1994 r. i została pochowana w Zielonej Górze. 
Mąż zmarł w 1999 r.

Helena  Hewak w wolnym czasie czyta książki, rozwiązuje krzyżówki, spo-
tyka się ze znajomymi oraz uprawia nordic walking. Bardzo często korzysta  
z komputera i komunikacji mailowej.

W 2005 r. odznaczono ją Krzyżem Zesłańców Sybiru. Jej ojcu poświęcony 
został „Dąb Pamięci”.

Opracowały:
Weronika Kalita, Kamila Sawicka, Aleksandra Wagner

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Bolesławcu
  

Rodzice Heleny Hewak – Maria i Józef Owsińscy, 
przed 1939 r.



43

 maria HYjEK z domu zubel 

urodziła się 20.02.1928  r. w miejscowości Niemiłów, województwo tarno-
polskie. Ojciec Józef był rolnikiem, a matka Katarzyna zajmowała się domem.  
W domu było ośmioro dzieci: Adela, Genowefa, Roma, Maria, Stanisława, 
Janina i bracia: Mieczysław i najmłodszy Tadeusz.

W Niemiłowie rodzice mieli około 5 ha ziemi. W gospodarstwie hodowali 
świnie, krowy i kury. Żyli spokojnie i zgodnie. W każdą niedzielę chodzili do 
kościoła, a popołudnia spędzali u wujostwa Wolanin, którzy mieszkali w tej 
samej wsi. Nie mieli oni dzieci, więc bardzo cieszyli się z każdej wizyty bliskich. 
Wuj Grzegorz Wolanin był w 1944 r. zaopatrzeniowcem pod Monte Cassino.

W 1940 r. Maria chodziła do 4 klasy szkoły podstawowej, miała wtedy 
12 lat. 10 lutego tego samego roku nad ranem do drzwi ich domu zapukali 
żołnierze Armii Czerwonej. Kazali w ciągu 15 minut spakować najpotrzeb-
niejsze rzeczy. Matka zdążyła zabrać 
tylko pierzynę, poduszkę i jakieś ubra-
nia. Ojca posadzili na krześle. Pewnie 
z obawy, że ucieknie, choć nie mógł 
tego zrobić, gdyż od czasu I woj-
ny światowej był inwalidą. Pozostali 
członkowie rodziny pakowali odzież  
i  żywność. Potem załadowali wszyst-
kich na sanie i zawieźli na stację kole-
jową. Kazali czekać na peronie, ponie-
waż cały czas dowozili nowe rodziny. 
Kilka z nich zdążyło już wsiąść do przy-
dzielonego wagonu. Maria i jej rodzina 
kilka tygodni spędzili w wagonie by-
dlęcym, w którym na środku stał piec  
i nie było w nim ubikacji. Jedzenie do-
stawali bardzo rzadko.

Była bardzo sroga zima. Pociąg 
zatrzymał się we wsi Charytonowo,  
w obwodzie archangielskim. W Cha-
rytonowie rodzina Zubel wraz z czte-
rema innymi mieszkała w brudnym  
i pełnym robaków baraku. Kiedy gasiło 
się światło, insekty pojawiały się wszę-

 Maria Hyjek z d. Zubel 
w mundurze polskiego gimnazjum 

w Afryce
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dzie. Najwięcej było pcheł i wszy w kożuchach, które musieli później nosić. 
Najstarsza siostra Marii pracowała przy wyrębie lasu. Matka zaś zajmowała 
się dziećmi i domem. Nie mieli nic do jedzenia, a przydział zboża był tylko 
raz w tygodniu.  Każdy, kto przebywał na zesłaniu, myślał tylko o jedzeniu, 
ponieważ wszystkim ciągle doskwierał głód. Niektórzy kradli lub żebrali. Lu-
dzie chorowali i cierpieli, ponieważ nie było leków, szpitali, a nawet lekarza. 
Wielu nie wytrzymało takich warunków. Kiedy umierali, grzebano ich szybko  
i daleko od wioski. Pierwsza zmarła siostra Adela.

Maria spędziła w europejskiej części Związku Radzieckiego 2 lata, a potem 
przesiedlono całą rodzinę do Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 
Klimat był tam bardziej łagodny niż w Charytonowie. Mimo że wokół roz-
ciągały się góry, to miejscowa ludność miała swoje poletka. Dzieci chodziły  
i zbierały resztki kłosów, z których można było jeszcze wyłuskać ziarna zboża. 
To jednak nadal było zbyt mało, aby wyżywić liczne rodziny. Niektórzy odda-
wali swoje dzieci do ochronek organizowanych przez Polaków, aby w nich 
miały szansę na przeżycie.

Zesłańcy mieszkali w okrągłych, glinianych domach,  w których na środku 
paliło się ognisko, a dym wydostawał się przez dziurę w dachu. Dorośli pra-
cowali w kołchozie w Karkin Batash. Jedzenie przydzielano raz w tygodniu. 
Były to jakieś otręby, z których piekło się placki. Wszędzie panowała bieda  
i głód, nawet miejscowi głodowali. Polacy nie byli lubiani, ponieważ zabierali 
im jedzenie. W Uzbekistanie umarł najmłodszy brat Tadeusz. Rodzice zmarli 
w 1943 r.

Jako młody żołnierz – junak (miała wtedy 15 lat) wraz z Polskimi Siłami 
Zbrojnymi utworzonymi w ZSRR pod dowództwem gen. Władysława Andersa 
Maria Hyjek wyruszyła na południowy zachód. Ona i siostra trafiły osobno do 
Persji, do Teheranu, ale nie wiedziały o sobie. Dopiero kiedy Maria zachoro-
wała na czerwonkę, siostra odnalazła ją w  wojskowym szpitalu. Maria rok 
później wypłynęła na statku „Jenera” do Mombasy w Afryce. Podróż trwała 
miesiąc. Z tamtego okresu pamięta krótki wiersz: 

„Więc wyjeżdżamy i nie wracamy,
na drugi rok nie będzie nas.
Z Zatoki Perskiej „Janera” ruszy  
i do Afryki zawiezie nas.”

Podczas podróży pewna Polka zajmowała czas dzieciom rysowaniem i ma-
lowaniem, uczyła je też haftowania. W Afryce Maria trafiła do ówczesnej sto-
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licy Rodezji Północnej Lusaki, gdzie mieszkała w internacie razem z czterema 
koleżankami. Chodziła do szkoły i uczyła się m.in. języka angielskiego.

Siostra Genowefa przyjechała do Polski w 1946 r. W Dziedzicach zosta-
wiła dla reszty rodziny wiadomość, że jest już bezpieczna. (Dziedzice były 
takim punktem postoju, gdzie rejestrowano przybyłych i wydawano pol-
skie przepustki). Zamieszkała w Bolesławcu, gdzie zmarła w styczniu 2013 r.  
w wieku 90-u lat. Maria Hyjek przyjechała w roku 1947, miała wtedy 19 lat i po  
jakimś czasie została zatrudniona w Urzędzie Gminy w Otoku, gdzie wypeł-
niała druki meldunkowe repatriantów z Jugosławii i ówczesnego Związku  
Radzieckiego. 

W 1956 r. Maria wyszła za mąż za Michała Hyjek, który do Bolesławca 
przyjechał z byłej Jugosławii. Oboje początkowo zamieszkali w Bolesławcu, 
potem w Nowej Wsi Kraśnickiej. Jej mąż pracował w Zakładach Chemicznych 
„Wizów”, a Maria dojeżdżała do Bolesławca, gdzie pracowała w Zespole Pla-
cówek Wychowawczych przy ul. Ogrodowej. W następnych latach przeprowa-
dziła się ze swoją rodziną do Bolesławca. W roku 1986 przeszła na emeryturę. 
Państwo Hyjek doczekali się trzech synów, dwóch wnuczek, jednego wnuka 
i czterech  prawnucząt. Mąż zmarł 14 lat temu. W wolnych chwilach Maria 
Hyjek czyta książki, rozwiązuje krzyżówki, spotyka się z rodziną i znajomymi.

Swoim wnukom często opowiada o tamtych czasach. Pytana, co teraz 
chciałaby przekazać młodym ludziom, mówi: „Nigdy więcej wojny, zesłania, 
a więcej szacunku wobec samych siebie i innych. Każdy powinien szanować 
rodziców, a zwłaszcza matkę.”

W 1995 r. w Jeleniej Górze otrzymała odznaczenie Krzyż Zesłańców  
Sybiru.

Opracowały:
Weronika Kalita, Kamila Sawicka, Aleksandra Wagner

Miejski Zespół Szkół nr 1 w Bolesławcu
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 Irena jOnIEC z domu Lis 

urodziła się 21.09.1930 r. w Dubnie, województwo wołyńskie. Jej matka mia-
ła na imię Franciszka, prowadziła gospodarstwo domowe oraz wychowywała 
dzieci. Ojciec nosił imię Antoni. Pracował w nadleśnictwie należącym do Li-
ceum Krzemienieckiego. Irena miała siostrę Danutę. Mieszkali razem we wsi 
Hurby, w powiecie Zdołbunów.

Zesłanie nastąpiło 10.02.1940 r. Początkowo Irena Joniec mieszkała  
w miejscowości Sycinga w obwodzie archangielskim. W 1941 r. przesiedlono 
całą rodzinę do Inszyna w obwodzie omskim. Wraz z rodziną schronienie zna-
leźli w barakach, we wsi. W późniejszym czasie dach nad głową dała im pew-
na Rosjanka. Wtedy Irena chodziła do szkoły i uczyła się języka rosyjskiego.

Powróciła do Polski w czerwcu 1946 r. Ukończyła technikum włókienni-
cze, lecz pracowała w sklepach, kioskach i zajmowała się domem. W wol-
nych chwilach malowała i rysowała. Irena Lis 03.10.1948 r. wyszła za mąż 
za Wacława Jońca, który z zawodu był elektrykiem i miał własny warsztat. 
Mieli czworo dzieci: Reginę (ur. 1949 r.), która została ekonomistką; Jerzego 
(ur. 1951 r.), który poszedł w ślady ojca i także został elektrykiem, Jolantę (ur. 
1958 r.) – ekonomistkę oraz Dorotę (ur. 1962 r.), która została nauczycielką.

Doskonale pamięta, jak w środku nocy kazano im zabierać najpotrzebniej-
sze rzeczy i wywieziono ich w głąb Rosji. Usiadła wtedy z siostrą i obie płakały, 
podczas gdy rodzice starali się spakować to, co w tym momencie wydawało 
się im najbardziej potrzebne do życia. Pamięta też historię pewnej kobiety, 
której męża nie było w domu, kiedy wszystkich wywozili. Na zesłanie trafiła 
tylko z synem. Gdy ukończył 18 lat, zwerbowano go do wojska. Codziennie 
pisał do mamy, utrzymywał kontakt. Po pewnym  czasie przestała dostawać 
od niego wiadomości. Zaczęła się niepokoić. Młoda listonoszka, która rozno-
siła pocztę, nie była w stanie przekazać tej kobiecie wiadomości, że jej syn nie 
żyje. Kiedy wreszcie dowiedziała się o tym, ogromnie płakała. Po powrocie do 
Polski dostała list ze wskazaniem, gdzie jest pochowany. Był tam też numer 
jego grobu.

Irena Joniec należy do Związku Sybiraków. 10.02.2006 r. decyzją Prezyden-
ta Rzeczpospolitej Polskiej otrzymała Krzyż Zesłańców Sybiru.
 

Opracowały:
Dominika Perdon, Aleksandra Kazimierczak, Weronika Kazimierczak

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu
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 danuta jÓzEFIAK z domu dybko  
urodziła się 31.10.1937 r. w Wilnie. Matka Eugenia (ur. 3.06.1915 r.) i ojciec 
Józef (ur. 1913 r.) byli rolnikami. Miała o 2 lata młodszego brata Władysława. 
Ojciec zmarł z powodu braku pomocy medycznej, kiedy został postrzelony  
w nogę.

Dnia 10.02.1940 r. do ich domu wtargnęło z karabinami NKWD i pierw-
szym transportem zostali wywiezieni na Syberię. Głodni i zmarznięci jechali 
około 7 tygodni. Po przyjeździe z kilkunastoma innymi rodzinami zamiesz-
kali w olbrzymim baraku. Każdej rodzinie został przydzielony jeden pokój  
z małym glinianym piecykiem, łóżkiem zrobionym z kilku desek i stolikiem.  
W kątach we mchu znajdowały się robaki, które gryzły wszystkich bez wyjątku. 
We włosach mieli wszy. Codziennie umierało mnóstwo ludzi, jedni z głodu, inni 
z zimna lub od ukąszeń owadów czy żmii, jeszcze inni z powodu wypadku lub 
choroby. Ludzie nie wytrzymywali także presji fizycznej i psychicznej. Z tego 
powodu coraz częściej dochodziło do różnych tragedii. Dzieci były codzien-
nie bite, a jadły to, co znalazły w lesie. W lecie jagody, jajka ptaków i grzyby,  
a w zimie to co zostało z lata i ziemniaki, za które płacili, np. biżuterią.  
W wyniku wypadku dziadek Danuty stracił oko. Najbardziej jednak utkwił jej 
w pamięci dzień, w którym do baraku wkroczyli żołnierze, którzy za kradzież 
garści pszenicy chcieli go rozstrzelać. Jednak po kilku godzinach płaczu i próśb 
odpuścili wymierzenie kary. Wrócili kilka tygodni później. Wtedy sytuacja stała 
się jeszcze gorsza. Matka Danuty nie wytrzymała tego nerwowo i próbowała 
się powiesić. Uratowały ich jedynie zeznania sąsiadów, że była to niewielka 
ilość pszenicy oraz fakt, że byli opiekunami dzieci i jedynymi żywicielami ro-
dziny.

W 1946 r. w okresie Świąt Wielkanocnych, po 6 latach i 6 miesiącach po-
bytu na Syberii przyjechali do Koszalina. W 1957 r. Danuta wyszła za mąż 
za Jana Józefiaka (ur. 15.06.1934 r.). W 1958 r. urodziła córkę Jolantę, która 
skończyła w Pradze szkołę filmową na wydziale fotografii, a 4 lata później, 
w 1962 r. urodziła córkę Dorotę, która w Bolesławcu prowadzi z mężem sklep 
RTV i AGD. Obie mają wykształcenie wyższe.

Obecnie Danuta ma wspaniałą i kochającą rodzinę, jednak do tej pory nie 
chce i nie może spokojnie rozmawiać o tym, co przeżyła. 
                                     

 Opracowały:
Sandra Marcinów, Nikola Skomska

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu 
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 zdzisław juRKOWSKI 
urodził się 01.10.1943 r. w miejscowości Zalidziejowa na Syberii, w Kraju  
Krasnojarskim. Pochodzi z rodziny robotniczej. Przed wybuchem II wojny 
światowej jego rodzice wiedli spokojne życie w Tarnopolu. Ojciec Władysław 
pracował na kolei, a matka Anna jako gospodyni domowa. Gdy w 1939 r. 
wybuchła II wojna światowa, teren, na którym mieszkali, trafił pod okupację 
ZSRR. Każdego dnia docierały do nich niepokojące informacje o planach wy-
siedlenia ludności z tych ziem.

10.02.1940 r., gdy cała rodzina przebywała w domu, na podwórko przyje-
chała ciężarówka. Po chwili do mieszkania weszło kilku sowieckich żołnierzy  
z bronią w ręku. Na ten widok wszyscy bardzo się zlękli, wzięli się za ręce i za-
częli odmawiać Ojcze nasz. Modlitwa trwała do momentu, gdy oficer powie-
dział, że mają pół godziny na spakowanie się. Pozwolono im na zabranie tylko 
potrzebnych rzeczy. Z domu wyprowadzono matkę Zdzisława z dwumiesięcz-
nym Czesławem na rękach, ojca, pięcioletnią Kazimierę oraz trzyletnią Zofię. 
Następnie kazano wszystkim wsiąść do ciężarówki. Całą rodzinę przewieziono 
na najbliższą stację kolejową. Zebrano wszystkich na peronie. Podstawiono 
pociąg z wagonami do przewozu zwierząt. Kiedy do niego wsiedli, pociąg 
ruszył w nieznanym kierunku. W wagonie znajdowało się około pięćdziesięciu 
osób, więc było bardzo ciasno. Na środku stał piecyk, a po bokach kilka prycz 
do spania. Podróż trwała około miesiąca. Było bardzo zimno, dlatego ludzie  
chorowali. W czasie tej potwornej podróży zmarła siostra Zofia.

Po wielu dniach wszyscy dotarli na miejsce. Rodzice Zdzisława opowiadali 
mu, że była to niewielka miejscowość w Kraju Krasnojarskim, położona bli-
sko stacji kolejowej. Czekali na nich żołnierze, którzy po opuszczeniu wago-
nów skierowali całą ludność na obrzeża wioski. Stały tam drewniane baraki,  
w których mieli zamieszkać. W środku znajdowały się dwa pomieszczenia bez 
podłóg, w ścianach było mnóstwo dziur. Na dworze i w barakach tempera-
tura dochodziła do –40°C. Najpierw musieli przygotować pomieszczenie, aby 
móc w nim mieszkać. Chodzili do lasu, zbierali gałęzie oraz mech. Z gałęzi 
robili podłogi oraz prycze do spania, natomiast mchem uszczelniali dziury  
w ścianach i dachu. Warunki były bardzo ciężkie, gdyż nie mieli żadnych 
przedmiotów gospodarczych. Ojciec Zdzisława z desek zrobił stół, a z pni stoł-
ki do siedzenia. Z gliny ulepił palenisko, na nie położył starą blachę, na której 
stawiano garnek do gotowania. Pierwsze dni na Syberii były bardzo ciężkie: 
nowe otoczenie, brak pożywienia, katorżnicza praca oraz dokuczliwy mróz. 
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Cały wysiłek, aby utrzymać rodzinę spoczywał na ojcu. Został on przydzielony 
do pracy przy wyrębie lasu i obróbce drewna. Była ona bardzo ciężka. Chodził 
do niej codziennie około pięciu kilometrów, czasami dalej. Wychodził bardzo 
wcześnie rano, żeby pokonać drogę przez śnieg. Po dojściu do lasu ścinał za 
pomocą ręcznej piły zaledwie dwa drzewa w ciągu całego dnia. Po ciężkim 
dniu pracy wracał do domu, gdzie czekała na niego żona z dziećmi.

Po trzech latach pobytu na Syberii urodził się Zdzisław. Jego matka zajmo-
wała się domem oraz dziećmi. W czasie lata chodziła na pola, zbierała kolby 
kukurydzy oraz pędy roślin. Zabierała do lasu dzieci, aby pomagały zbierać 
grzyby, jagody i maliny. Z tych owoców robiła zapasy na zimę. Od wiosny 
do jesieni zbierała też opał na zimę. Zdarzały się dni, że nie było z czego 
gotować, więc musiała wystarczyć zupa z lebiody. Czasami ktoś z pobliskiej 
ludności, kto miał dobre serce, przyniósł słoik mleka.

Wreszcie nadszedł dzień, w którym można było powrócić do ojczyzny.  
W kwietniu 1946 r. Zdzisław Jurkowski z całą rodziną przyjechał do Polski. 
Po męczącej podróży dotarli do Lubania Śląskiego, w którym zamieszkali. 
Miejscowość była opuszczona przez rodziny niemieckie. Początki były bardzo 
trudne, ponieważ brakowało podstawowych środków do życia. W 1951 r. 
Zdzisław rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Uniegoszczy. Uczęszczał 
do niej siedem lat. Nauka sprawiała mu przyjemność. Następnie dostał się do 
wieczorowej szkoły zawodowej, która kształciła w zawodzie tokarza. Oprócz 
kontaktów z rówieśnikami miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań. 
Ukończył ją z wyróżnieniem. W 1963 r. został wcielony do zasadniczej służby 
wojskowej w charakterze słuchacza szkoły podoficerskiej w Żarach. Młody, 
pełen zapału uzyskiwał bardzo dobre wyniki w strzelaniu, bieganiu, musz-
trze oraz w sprawdzianach wojskowych. Po roku służby zasadniczej został 
skierowany do Żagania, gdzie mianowano go dowódcą drużyny i awanso-
wano na kaprala. Umiejętności, jakie uzyskał w szkole podoficerskiej, prze-
kazywał młodym żołnierzom. Po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej  
w 1965 r. wyjechał do Wrocławia. Tam zamieszkał i podjął pracę w wyuczo-
nym zawodzie tokarza. Uważał, że ta praca umożliwi mu zdobycie nowego 
doświadczenia oraz pozwoli na dostatnie życie. Jednak okazało się inaczej. 
Praca była ciężka i bez możliwości rozwijania swoich umiejętności. Dwa lata 
później wrócił do czynnej służby wojskowej jako żołnierz nadterminowy.  
W 1971 r. jednostka wojskowa, w której służył, została przeniesiona do Bole-
sławca. To spowodowało, że tu zamieszkał. Podczas dalszej służby w latach  
1976-1979 za namową przełożonych i rodziny zaczął uczęszczać do Technikum 
Mechanicznego w celu podwyższenia kwalifikacji w zawodzie tokarza. Ukoń-
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czył technikum z dobrymi wynikami, choć ciężko było pogodzić naukę w szkole  
z pracą w wojsku. Pomimo dodatkowych zajęć, które pochłaniały dużo czasu, 
w tym okresie odnosił duże sukcesy jako żołnierz. Był wielokrotnie wyróżnia-
ny dyplomami i nagrodami za wierną i sumienną służbę oraz otrzymał wiele 
odznaczeń, m.in.: Brązowy Krzyż Zasługi, Brązowy i Srebrny Medal Zasłużony 
dla Obronności Kraju oraz Brązowy, Srebrny i Złoty Medal w Służbie Ojczyzny. 
Karierę wojskową zakończył w 1994 r. jako st. sierż. sztabowy.

Zdzisław Jurkowski nadal mieszka w Bolesławcu wraz z żoną Ireną  
(ur. 1943 r.), która z wykształcenia jest technikiem ekonomistą. Państwo Jur-
kowscy mają dwie córki. Starszą Jolantę (ur.1969 r. we Wrocławiu), z wykształ-
cenia magister germanistyki oraz młodszą Elżbietę (ur. 1975 r. w Bolesławcu),  
z wykształcenia magister inżynier ekonomii.

Opracował:
Patryk Kocioł

Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolesławcu  
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 Leonarda KASPRzYK z domu Knita 

urodziła się w 1933 r. we wsi Irenowo, gmina Chocieńczyce, powiat wilejski 
w województwie wileńskim. Jej rodzice nazywali się Józef i Aleksandra. Miała 
dwie starsze siostry – Jadwigę i Annę. Obie już nie żyją. Rodzice posiadali 
wyższe wykształcenie i posiadali gospodarstwo rolne.

W czasie wywożenia na Syberię Leonarda wraz z rodziną mieszkała  
w miejscowości Stawiszcze, woj. wileńskie. 10.02.1940 r. w nocy obudzono 
całą rodzinę i dano im pół godziny na przygotowanie się. Powodem wywózki 
był fakt, że ojciec był osadnikiem wojskowym.

Na Syberii mieszkali w Bielajce, rejon Uwat w obwodzie tiumeńskim. Le-
onarda Kasprzyk była tam 5 lat i 1 miesiąc. Warunki życia były niezwykle cięż-
kie. Polacy mieszkali w małych jednoizbowych chatkach, w których mieściły 
się dwie rodziny. Domki były kryte korą brzozową. Po roku Polacy wybudowali 
duże baraki i każda rodzina miała w nim swój pokój. Warunki higieniczne  
i  gospodarcze znacznie się poprawiły. Mężczyźni pracowali przy wycinaniu 
w tajdze drzew, budowali tartak. Leonarda rozpoczęła w tym czasie naukę  
w szkole rosyjskiej. 

W 1943 r. za zgodą miejscowej władzy rodzice przeprowadzili się do To-
bolska w obwodzie tiumeńskim. Tam ojciec zaczął starać się, aby przyjęto go 
do wojska polskiego tworzonego na terenie ZSRR. Trafił do 1 Dywizji Wojska 
Polskiego im. Tadeusza Kościuszki. Wtedy umieścił Leonardę w sierocińcu pol-
skim. Dwie starsze siostry opiekowały się matką. Leonarda w sierocińcu czuła 
się bardzo dobrze, ponieważ lubiła żyć w grupie. Miała tam przydzielone za-
jęcia. We  wszystkim brała czynny udział. Chodziła też do szkoły i ukończyła 
w niej szóstą klasę.

Pod koniec 1944 r. rodziny wojskowych Sybiraków przewieziono z Tobol-
ska do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Leonarda wraz z ro-
dziną zamieszkali w kołchozie im. Róży Luksemburg. Siostry pracowały w polu 
przy żniwach, a Leonarda, chcąc zarobić, nosiła dla żniwiarzy wodę do  picia. 
Spożywali jej tak dużo, że nie wytrzymała w tej pracy do końca dnia. Zarobiła 
jednak i otrzymała kartkę na chleb na cały miesiąc.

Do kraju wraz z rodziną przyjechała w 1946 r. Zamieszkała w Rzepczy-
nie, powiat białogardzki, województwo szczecińskie. W Rzepczynie ukończy-
ła szkołę podstawową. W 1948 r. rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicz-
nym w Świdwinie. W 1949 r. podjęła pracę w Szkole Podstawowej w Siennie 



52

Dolnym. Pracowała tam trzy lata. W 1953 r. przeniosła się do Radomierza.  
W 1956 r. ukończyła Liceum Pedagogiczne, zdając maturę w Lubomierzu.  
W Szkole Podstawowej w Radomierzu pracowała 20 lat. Społecznie prowa-
dziła drużynę harcerską. Kochała młodzież, organizowała zawody sportowe. 
Była bardzo zżyta z ludźmi. Ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jeleniej 
Górze otrzymała odznakę „Przyjaciel Dziecka”. W roku 1967 ukończyła Stu-
dium Nauczycielskie w Legnicy. Wtedy przeniosła się do Studium Wychowania 
Przedszkolnego w Bolesławcu. Pracowała w nim jako nauczyciel wychowania 
technicznego oraz wychowawca w internacie.

Za mąż wyszła w 1956 r. Z mężem, który od 6 lat nie żyje, przeżyli 51 lat. 
Obecnie Leonarda Kasprzyk jest na emeryturze.

W 1976 r. otrzymała Nagrodę Ministra Oświaty za wybitne osiągnięcia  
w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Oprócz tego Złoty Krzyż Zasługi za 
dwudziestoletnią, nienaganną pracę pedagogiczną.

Opracowały:
Anita Szerszunowicz, Natalia Wylężek

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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 marian KImBAR 
urodził się 19.04.1938 r. w Andrzejkach (gmina Miadzioł, pow. postawski, 
woj. wileńskie). Jego matka miała na imię Janina i zajmowała się domem. Oj-
ciec Wiktor z zawodu był leśniczym. Miał trójkę rodzeństwa: Krystynę, Lucynę 
i Joannę.

10.02.1940 r. został wraz z rodziną i mieszkańcami pobliskiego powia-
tu zesłany do miejscowości Reciwo, gmina Kołużum, obwód samarski. Tam 
uczęszczał do przedszkola, następnie rok do szkoły podstawowej. Warunki 
bytowe były tam prymitywne, mieszkano w lepiankach. Na zesłaniu nie wyko-
nywał żadnej pracy, ponieważ był jeszcze dzieckiem.

Do ojczyzny wrócił w kwietniu 1946 r. Pracował od 14 roku życia. W Biel-
sku Pomorskim skończył Szkołę Podstawową. Rok później rozpoczął naukę 
w zawodzie ślusarz maszynowy w Szkole Zawodowej w Słuchowie (obecnie 
Człuchowie), którą ostatecznie ukończył w Białogardzie. Następnie wrócił do 
pracy w tartaku w Bielsku Pomorskim. W wieku 19 lat rozpoczął pracę jako 
cukiernik na Dolnym Śląsku. 07.07.1957 r. przeniósł się do Bolesławca. Tu 
również pracował jako cukiernik. Interesuje się literaturą oraz polityką. Ma 
trzy córki: Jolantę, Agnieszkę i Cecylię. W 2005 r. zmarła jego żona.

Wydarzeniem, które najbardziej utkwiło mu w pamięci, było zapędzenie 
wszystkich zesłańców do łaźni, w celu wyprania ich rzeczy w kotłach paro-
wych i wytępienia wszy. Do dzisiaj pamięta również widok dwunastu rodzin 
ściśniętych w jednym wagonie. Gdy ludzie spali w pociągu, Rosjanie przywieź-
li bułki. Ten kto nie spał, mógł zaspokoić głód.

Od roku 1989 należy do Koła Związku Sybiraków w Bolesławcu. 23.09.2005 
r. został odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru.

 
Opracowali:

Miłosz Cibor, Jakub Rajfur
Gimnazjum Samorządowe nr 1 w Bolesławcu



54

 Irena maria KŁOS-LESzCzYńSKA 
urodziła się 25.08.1938 r. w Zbarażu, województwo tarnopolskie (dzisiejsza 
Ukraina). Jej rodzice Aleksander i Janina należeli do inteligencji. Matka posia-
dała wykształcenie średnie, ojciec zaś był policjantem. Irena miała jednego 
brata Antoniego. Przed wywózką na Syberię mieszkała w trzech różnych miej-
scowościach: Równem, Krzemieńcu i Zbarażu.

Z tego ostatniego 13.04.1940 r. została zesłana wraz z matką w głąb  
ZSRR. Przebywała tam 6 lat, do kraju wróciła 13.04.1946 r. Mieszkała tam we 
wsi Kałdaman w obwodzie północnokazachstańskim. Była to malutka, poło-
żona w głębokim stepie wieś, w której znajdowało się około 20 budynków. 
Odległość do najbliższego miasta wynosiła 50 kilometrów. Warunki bytowe 
nie były najlepsze. Przydzielono im małe izby w domach mieszkańców wsi. 
Jednak trudno to było nazwać domami. Były to drewniane chatki lub zie-
mianki. Później dostali przydział do przybudówki jednego z budynków. Życie 
w Kazachstanie było bardzo ciężkie. Dokuczał brak ogrzewania oraz potęż-
ny mróz. W pomieszczeniach panowało takie zimno, że ściany pokrywał lód  
i śnieg. Nie miała praktycznie żadnych obowiązków, ponieważ była kilkuletnią 
dziewczynką. Jej matka pracowała przy pracach polowych w kołchozach. Ona 
jedynie czasem pomagała matce sadzić ziemniaki w ogrodzie jednej z gospo-
dyń. Z racji swojego wieku nie uczyła się. Mimo wszystkich niedogodności 
ludzie wobec nich byli tam bardzo mili i uprzejmi. Nie doznała dyskryminacji, 
nie doświadczyła innych negatywnych sytuacji. 

Po powrocie do kraju i zdaniu matury w latach 1959-1965 zaczęła pracę 
w szkole w Różyńcu (powiat bolesławiecki). W 1968 r. ukończyła studia na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Jako nauczycielka matematyki aż do roku 1986 
pracowała w Szkole Podstawowej nr 6 (dzisiejsza SP nr 5) w Bolesławcu. Dziś 
jest na emeryturze. Prywatnie interesuje się psychologią. Jej mąż Bernard Lesz-
czyński urodzony 12.07.1935 r., pracował na stanowisku dyrektora tartaku  
i leśnika. 

W pamięci najbardziej utkwiło jej bardzo przykre wydarzenie. Posiadała 
niebieską sukienkę w misie i lalki, którą przywiozła z Polski. Ta część garde-
roby była dla niej czymś naprawdę ważnym, ponieważ nie miała zabawek,  
a wzory na sukience je zastępowały. Nadszedł dzień, gdy mama nie miała nic 
do jedzenia, więc musiała sprzedać sukienkę pewnej Rosjance. Będąc wraz 
z mamą w odwiedzinach u znajomych, zobaczyła dziewczynkę ubraną w jej 
najukochańszą rzecz. Natychmiast schowała się za dom. Długo płakała, a czu-
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ła się tak, jakby straciła coś bardzo cennego. Mama starała się ją pocieszyć. 
Powiedziała, że sukienka bardzo szybko się podarła, lecz ona sądziła, że to 
nieprawda i nie mogła o tym zapomnieć. Ważną rolę w jej życiu odegrała Pani 
Nabok, która była bardzo uczciwa i sprawiedliwie wynagradzała pracę matki, 
dając niezbędną do przeżycia żywność.

Irena Kłos-Leszczyńska otrzymała Złoty Krzyż Zasługi przyznawany  
osobom, które przepracowały 25 lat jako nauczyciel oraz Krzyż Zesłańców 
Sybiru, przyznawany za wytrwałość, siłę, odwagę i dobro podczas pobytu na 
zsyłce.

Opracowali:
Kamil Paralusz, Adam Sadowski

Gimnazjum Samorządowe nr 1 w Bolesławcu
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 Helena KOWAL z domu zadroga

urodziła się 07.02.1935 r. w Karaszyńcach w województwie tarnopolskim. 
Nie posiada rodzeństwa. Jej rodzice nazywali się Józefa i Franciszek Zadroga. 
Ojciec (ur. 18.01.1907 r.) był aspirantem Policji Państwowej. Został zamordo-
wany w Katyniu w 1940 r. 

Została wywieziona na Syberię z miejscowości Skała Podolska 13.04.1940 r. 
Podróż w drewnianych wagonach bydlęcych trwała 3 miesiące. Przebywała 
też na stepach mongolskich wraz ze swoją matką w miejscowości Bolszaja 
Bukoń w obwodzie semipałatyńskim w Kazachskiej Socjalistycznej Republice 
Radzieckiej. Jej domem była wykopana w ziemi mała ziemianka pokryta cegła-
mi zrobionymi z odchodów zwierzęcych.  W regionie było mnóstwo wilków  
i węży.  Temperatura zimą spadała nawet do –40°C. Ponieważ nie było drzew, 
opał był robiony z odchodów zwierzęcych. Panował niewyobrażalny głód  
i chłód. Gdy została wywieziona, miała 5 lat, więc zajęciem jej jak i innych 
dzieci było zdobywanie jedzenia. Część dzieci miała za zadanie odwrócić uwa-
gę straży, zaś pozostałe zdobyć jedzenie, przede wszystkim owoce czeremchy 
i melony.

Do kraju wróciła 12.12.1945 r. do miejscowości Prudnik. Po powrocie roz-
poczęła studia i pracę. Ukończyła Wyższą Szkołę Rolniczą we Wrocławiu na 
kierunku zootechnik, a następnie ukończyła studia magisterskie. Zdobyła też 
specjalizację analityka lekarskiego. Przez pewien okres pracowała zawodowo 
w laboratorium. Należała do NSZZ „Solidarność”.

Jest miłośniczką podróży, zwiedzania nowych miejsc, a także poznawania 
historii poprzez czytanie książek. Do jej pasji można zaliczyć śpiew – była so-
listką w chórze. W 2013 r. otrzymała odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej, 
którą nadaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniają-
cym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Założyła w 1990 r. 
Klub Ciekawych Świata, którego mottem jest myśl: „Za małe pieniądze można 
wiele zobaczyć”, a w 2006 r. Koło Miłośników Opery. W 2009 r. była inicjator-
ką powstania Koła Miłośników Teatru.

Mąż Roman Kowal z zawodu był lekarzem chirurgiem. Ma dwóch synów: 
Marka, który ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz Andrzeja, 
który został lekarzem.

Wspomnieniem z zesłania na Syberię, które najbardziej utkwiło w jej pa-
mięci, jest obraz niewyobrażalnego głodu, który powodował, że ludzie mu-
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sieli jeść resztki jedzenia pozostawianego przez dzikie zwierzęta. Najpierw 
wilki polowały na pasące się cielę, a gdy się najadły, resztki, które pozostały, 
obgryzały psy. Na samym końcu marne odłamki kości zbierały dzieci, z czego 
później gotowany był posiłek.

      Opracowała:
  Edyta Kocajda
  Gimnazjum Samorządowe nr 1 w Bolesławcu 

Helena Kowal z d. Zadroga, 
Skała Podolska 1939 r.

Helena Kowal z rodzicami  
Józefą i Franciszkiem Zadroga,  

Skała Podolska 1939 r.
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 Helena KRugLIK 
urodziła się 03.01.1931 r. w Starowoli, powiat prużański, woj. poleskie. Jej 
rodzice – Michał i Emilia byli rolnikami. Posiadała pięcioro rodzeństwa.

Na Syberię została wywieziona razem ze swoimi sąsiadami, kiedy miała 
20 lat, 01.04.1951 r. o godzinie 11.00 w nocy. Mieli 15 minut, aby się ubrać  
i spakować najpotrzebniejsze rzeczy. Wywózkę przeżyła razem z babcią Pela-
gią (zmarła 10 miesięcy przed amnestią oraz powrotem pozostałych członków 
rodziny do kraju), rodzicami, a także trojgiem z pięciorga rodzeństwa. Dotarli 
wagonami towarowymi do dużej wsi o nazwie Czeremchowo w obwodzie 
irkuckim. Mieściły się tam dwa baraki – jeden zamieszkiwany przez zesłańców 
i japońskich jeńców, a drugi przez Rosjan. W każdym baraku znajdował się 
długi korytarz, po którego obu stronach były małe pokoiki z piecami gazowy-
mi. Rodzina Heleny otrzymała jeden z nich. Jej rodzice po wywózce pracowali 
na budowie. Każdy musiał dziennie przepracować osiem godzin. Wszyscy żyli 
w ciężkich warunkach.

Helena Kruglik nie wyparła się swojej narodowości, choć jednocześnie pa-
mięta, że nigdy nie była wytykana palcami i zawsze ją, jak i innych zesłańców 
Rosjanie traktowali dobrze. Jednak jak najbardziej starano się ich zniechęcić 
do Polski.

W 1955 r. na skutek amnestii rodzice i rodzeństwo Heleny przyjechali do 
Polski. Pociąg, do którego ich wsadzono, był w o wiele lepszym stanie niż 
za pierwszym razem. Ludzie śpiewali, tańczyli oraz w dobrych nastrojach 
świętowali powrót do kraju. Helena Kruglik wróciła do ojczyzny dokładnie 
06.09.1956 r. Czekała aż jej mąż dostanie niezbędne papiery, żeby razem  
z nim i ich małą córeczką mogła przyjechać do ojczyzny. Po powrocie praco-
wała w jednym z bolesławieckich zakładów ceramicznych.

Przystąpiła do Związku Sybiraków zaraz po jego zawiązaniu się, nie wsty-
dząc się tego, co przeszła.

Opracowała:
Agata Karaban

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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 Eugenia KuRASzYK z domu giluń 

urodziła się 02.04.1958 r. w Kazachstanie w miejscowości Sarań. Urodzona 
na zesłaniu przebywała tam niespełna rok, dlatego nic nie pamięta z tamtych 
czasów. Informacje pochodzą z dokumentów jej matki lub listów do rodziny.

Jej rodzice to Eugeniusz i Leokadia Giluń. Posiada trójkę rodzeństwa: 
dwóch braci i siostrę. Najstarszy z nich, Walery Konieczny urodził się jeszcze 
na Syberii, reszta rodzeństwa: Władysław Giluń i Krystyna Giluń przyszli na 
świat już w Bolesławcu.

Jej matka została zesłana na Syberię 10.02.1940 r. do Karabasza na Uralu 
i pozostała tam dziewiętnaście lat. Cała rodzina podczas zsyłki zajmowała 
się zbieraniem bawełny. Nie doświadczyli oni wyjątkowo „kurzej ślepoty”, 
jaka dotykała większość ludzi pracujących na plantacjach. Matka Eugenii  
w późniejszych latach pracowała w zajezdni kolejowej, a także w stróżówce 
internatu należącego do kopalni. Po przyjeździe do Bolesławca Leokadia Giluń 
pracowała w szkole górniczej jako sprzątaczka.

Eugenia Kuraszyk jest wielką miłośniczką spacerów po lesie, uprawia nor-
dic walking. Szczególnie upodobała sobie Bory Dolnośląskie. Jej dziećmi są 
Piotr i Monika Kuraszyk.

Eugenia Kuraszyk jest członkinią Związku Sybiraków, nie udziela się w in-
nych organizacjach społecznych.

Opracował:
      Mateusz Żabiński
   Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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 Anna KWIAtKOWSKA z domu Wrzeszcz 

urodziła się 17.09.1925 r. w miejscowości Stoki, powiat bóbrecki, wojewódz-
two lwowskie. Ojciec Józef Wrzeszcz (ur. 1882 r. – zm.1939 r.) pochodził  
z rodziny chłopskiej. W 1909 r. poślubił Marię Kłaćko, a w 1910 r. urodził się 
ich pierwszy syn Jan. W roku 1911 ojciec wyjechał do Ameryki. Przebywał tam 
około 10 lat. Po powrocie wybudował dom, rodzina stała się zamożna. Na 
świat zaczęły przychodzić kolejne dzieci: Stanisław (1921 r.), Józef (1923 r.), 
Anna (1925 r.), Maria (1929 r.), Michał (1930 r.), Władysław (1934 r.).

Przed wywózką na Syberię rodzina mieszkała w miejscowości Stoki zwanej 
przez mieszkańców Wilawcze. W 1939 r. umarł ojciec.

Na Syberię zostali wywiezieni 01.02.1940 r. wraz z matką i rodzeństwem, 
bez najstarszego brata, który już założył własną rodzinę. Do pociągu dojechali 
własnymi saniami, na stacji zarekwirowano im konie i sanie. Podróż pociągiem 

w wagonach towarowych,  
w okropnych warunkach trwa-
ła ponad miesiąc. Na miejsce 
dotarli w maju 1940 r. 

Na zesłaniu przebywa-
li sześć lat, zamieszkiwali  
w Kraju Krasnojarskim w po-
bliżu miejscowości Uk. Po-
czątkowo mieszkali w stajni 
u rodziny Skrobychów. Z tego 
miejsca najbardziej zapamię-
tała pluskwy, które niemiło-
siernie dokuczały. Następnie 
dla Polaków zbudowano ba-
raki z drewna, które uszczel-
niono mchem. Zamieszkiwało 
je 5 rodzin. Każda z nich mia-
ła coś w rodzaju pokoju z pie-
cykiem i pryczami. Na każdej 
spały po 2 osoby. Przy wej-
ściu do baraku stało wiadro 
z wodą, wszelkie potrzeby 
załatwiało się poza barakiem. 

Anna Kwiatkowska z d. Wrzeszcz, 
pierwsza od lewej, zdjęcie sprzed zesłania
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Pierwszej zimy wszystkim dokuczał ogromny głód oraz wyniszczające orga-
nizm biegunki.

Najstarsi bracia pracowali w tajdze przy wyrębie drzew. Dzięki temu, tak 
jak inni, mieli chleb i zupę z brukwi lub soi oraz przydział chleba. W lecie wy-
konywali roboty polowe. Brat Stanisław, który pracował w kołchozie, wynosił 
stamtąd po parę ziaren pszenicy. Uprawiano ją tylko w kołchozie, nie wolno 
było tego robić w ogródkach. Nocami z tej pszenicy przygotowywano posiłki. 
Podczas rewizji w domu znaleziono rękaw z tym ziarnem. Za to brat został 
aresztowany, ciężko pobity i nigdy już nie wrócił do domu. Zmarł w niezna-
nych okolicznościach. Brat Józef chciał wstąpić do Armii Andersa, ale nim do-
tarł na miejsce, wojska już nie było. Ponownie zgłosił się do tworzonego przez 
komunistów polskich Wojska Polskiego w Siedlcach. Z I Armią Wojska Polskie-
go przeszedł cały szlak bojowy. Z rodziną spotkał się dopiero po wojnie. Brat 
Anny Kwiatkowskiej Józef za udział w walkach w 1 Dywizji im. T. Kościuszki 
został odznaczony Krzyżem Bitwy pod Lenino, Medalem za udział w walkach 
o Berlin, Medalem za Warszawę 1939-1945, Krzyżem Kawalerskim Orde-
ru Odrodzenia Polski, Medalem za Odrę, Nysę, Bałtyk; Brązowym Medalem  
„Za zasługi dla obronności kraju”.

Anna cztery lata chodziła do szkoły powszechnej w Bóbrce, w piątej klasie 
musiała zrezygnować z nauki i pomagać w domu. W 1942 r. zmarła matka  
i najmłodszy brat Władzio. Od tej pory 17-letnia Anna jako najstarsza z ro-
dzeństwa opiekowała się siostrą Marysią i bratem Michałem. Dla nich zawsze 
była Andzią. Zimą pracowała w tajdze. Tam z innymi kobietami i dziećmi ob-
cinały gałęzie i korowały pnie drzew, które ścinali mężczyźni. Na miejsce do-
wożono ich saniami i zostawiano w lesie. Było tam dużo wilków. Odstraszano 
je, paląc gałęzie, bo zwierzęta bały się ognia. Drewno później spławiano rzeką 
Jenisej. W lecie Anna pracowała w polu przy sadzeniu i kopcowaniu ziemnia-
ków, a także przy hodowli bydła. Powszechne było podkradanie jedzenia, np. 
2-3 ziemniaków. Pamięta jak w wypadku zginęła córka sąsiada i koń. Innym 
sąsiadom dano trochę koniny, ale nie mogli jej jeść. Oddali część Annie, dzięki 
temu przez pewien czas mieli do posiłków mięso.

Do kraju wrócili w 1946 r. Z Syberii transportem zostali przywiezieni do 
Szczecina i zamieszkali w Tanowie. Tam przez Czerwony Krzyż znalazł ich naj-
starszy brat Jan, który wrócił z wojny i przebywał na Ziemiach Odzyskanych 
wraz z bratem Józefem. Jan zabrał Annę na Dolny Śląsk do Gierałtowa. Roz-
poczęła pracę w Zakładzie Płytek Ceramicznych „Przyborsk”, gdzie sprzątała 
biura. Po wyjściu za mąż 29.01.1952 r. za Henryka Kwiatkowskiego zajmowa-
ła się domem i rodziną. Mąż pracował w cegielni w Czernej, później w Zakła-
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dzie Płytek Ceramicznych „Przyborsk”. Zmarł w 1989 r. Mieli pięcioro dzieci: 
Ryszarda (ur. 1952 r.); Bogusławę (ur. 1955 r.), imię córce nadała po swojej 
nauczycielce, która była bardzo miłą i dobrą osobą; Andrzeja (ur. 1960 r.); 
Joannę, obecnie Konefał, (ur. 1968 r.); Danutę (ur. 1977 r.), zmarłą w 2005 r. 
Wszyscy założyli rodziny. Obecnie Anna Kwiatkowska ma 15 wnuków i 8 pra-
wnuków. Mieszka w Wykrotach z najmłodszą córką Joanną, jej mężem Lesz-
kiem i trójką ich dzieci: Pawłem, Rafałem i Beatką. Dom jest „otwarty”, często 
goszczą w nim dzieci i wnuki mieszkające na Górnym Śląsku. Brat Michał co 
roku odwiedza ją w dzień imienin. Zawsze bardzo lubiła czytać, szczególnie 
ulubioną „Przyjaciółkę”.

Anna Kwiatkowska posiada Krzyż Zesłańców Sybiru nadany przez Prezy-
denta Lecha Kaczyńskiego 31.10.2007 r.

Opracowali:
Szymon Tur, Wiktoria Wrzeszcz, Klaudia Zawrotniak

Szkoła Podstawowa w Wykrotach 
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 Czesława KWIAtKOWSKA z domu Błaszków 

urodziła się dnia 18.01.1934 r. w Jabłonowie, woj. stanisławowskie (na tere-
nie dzisiejszej Ukrainy). Ojciec Kazimierz Błaszków, z zawodu lekarz weteryna-
rii, matka Genowefa Błaszków z domu Skulska zajmowała się domem. Miała 
dwójkę rodzeństwa: brata Władysława oraz siostrę Helenę. Aż do zesłania na 
Syberię mieszkała w rodzinnym Jabłonowie. Z zawodu jest technikiem gastro-
nomem.

W wieku 7 lat, dnia 10.02.1940 r. Czesława została wywieziona wraz  
z rodziną na Syberię, gdzie przebywała 6 lat. Najpierw w obozie przejściowym 
„Wilistowskiej Bazie Mechanicznej”. Po opuszczeniu obozu rodzinę osiedlo-
no we wsi Inokienkiwka oraz w Partizańsku – Kraj Krasnojarski. Tam ludzie  
najczęściej żyli w jednoizbowych drewnianych domach, w których ogromnie 
dokuczało zimno. Jedzenie było trudno dostępne, panował głód. Myślało się 
tylko o tym, żeby przeżyć. Na zesłaniu na zapalenie płuc zmarł jej ojciec. Ze 
względu na młody wiek jej jedynym zajęciem była nauka w miejscowych szko-
łach.

Jedno z ważniejszych wspomnień z tamtych czasów związane jest z wy-
darzeniem na promie. Jako siedmioletnia dziewczynka po lekcjach czekała  
z kolegą na prom, który miał przewieźć ich przez rzekę. Kiedy ten przybił 
do brzegu, musieli chwilę poczekać, ponieważ dwóch panów wyładowywało  
z niego worki ze zbożem. Na dworze było bardzo zimno, więc z kolegą wymy-
ślili zabawę, kto pierwszy przejdzie po kładce na prom i z powrotem, zanim 
drogę zablokują im przerzucający worki mężczyźni. Niestety w wyniku prze-
pychanki nie zdążyła przebiec przed nimi i przypadkowo została zepchnięta 
na bok. Straciła równowagę i wpadła do wody. Pomogła szybka interwencja 
kolegi. Gdyby nie zareagował, prawdopodobnie nikt by jej z wody nie wycią-
gnął. Po długich latach walki z głodem 05.05.1946 r. przyjechała do przyłą-
czonego do Polski Szczecina.

Opracował:
Michał Pietraszko

Gimnazjum Samorządowe nr 1 w Bolesławcu 
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Remont szkoły 
w Partyzańsku – 
miejscu zesłania 
Czesławy 
Kwiatkowskiej 
z d. Błaszków,  
ok. 1945 r.

Zesłańcy w Inokienkiwce, 1940-1946
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 zdzisław LACH 
urodził się 25.05.1935 r. w Brzeżanach, województwo tarnopolskie. Jego ro-
dzice to Maria z domu Motta i Stanisław, oboje mieli pochodzenie robotni-
czo-chłopskie. Ma brata o imieniu Florian. Zdzisław Lach z zawodu jest leka-
rzem weterynarii, porucznikiem rezerwy. Przed wywózką na Syberię mieszkał 
w Brzeżanach.

Kiedy miał zaledwie 5 lat, 10.02.1940 r. został wywieziony na Syberię. 
Początkowo trafił do Kirej Muksut, obwód irkucki, później został przeniesiony 
do innej miejscowości. Mieszkał w baraku, w którym żyło po dwie, trzy rodzi-
ny. Dokuczał im ciągły głód. Przebywając na Syberii jako dziecko, miał rozma-
ite zajęcia. Rodzice nie poświęcali mu dużo czasu, ponieważ oboje pracowali, 
trochę zajmowała się nim babcia i ciocia. Gdy przybyło mu parę lat, zaczął 
zbierać w lesie grzyby i jagody. Później, będąc starszym, rozpoczął naukę  
w szkole. Nie pracował, ponieważ nie miał jeszcze 16 lat, ale zbierał drzewo 
na opał, choć nie było to jego obowiązkiem. Latem  chodził do lasu na jagody 
oraz łowił ryby.

Do kraju powrócił 6 lat później, w czerwcu 1946 r. Najpierw kontynuował 
naukę w szkole podstawowej, później uczęszczał do liceum, a po maturze 
poszedł na trwające 6 lat studia. W 1961 r. ukończył Wydział Weterynarii  
w Wyższej Szkole Rolniczej we Wrocławiu, obecnie Uniwersytet Przyrodniczy. 
Potem zaczął pracować w zawodzie weterynarza. Należał do Ligii Przyjaciół 
Żołnierza, był w Zrzeszeniu Studentów Polskich, później należał jeszcze do 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Jego zainteresowania to żeglarstwo, 
narty oraz piłka nożna. W 2012 r. ostatni raz jeździł na nartach. W tym roku 
nie udało mu się to z powodu różnych chorób.

Posiada odznakę Zasłużony dla Miasta Bolesławiec, Pracownika Służby 
Weterynaryjnej, Medal Czterdziestolecia oraz Krzyż Zesłańców Sybiru. Jest 
członkiem Związku Sybiraków.

Zdarzenie, które miało miejsce na Syberii i najmocniej utkwiło w jego 
pamięci, to wstrząsający obraz umierającego z głodu trzyletniego dziecka.  
W tamtym czasie największą rolę w jego życiu odegrał miejscowy lekarz, który 
pomógł wyzdrowieć jego mamie.

Opracowali:
Szymon Laudański, Paulina Lichwierowicz
Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

 



66

 Władysława LACHOWICz z domu malec 
urodziła się 20.08.1925 r. we Lwowie. Matka miała na imię Karolina i zajmo-
wała się domem. Ojciec Wojciech pracował jako leśniczy. Mieszkała w Pusto-
mytach w województwie lwowskim. Ukończyła szkołę medyczną na kierunku 
diagnostyk rentgenu.

Na Syberię wywieziona została w 1940 r. W nieludzkich warunkach przez 
33 dni wraz z innymi zesłańcami jechała do miejscowości Tułaj w obwodzie 
swierdłowskim. Mieszkała tam w glinianej chatce bez łazienki, prądu i wody. 
Źródłem ciepła był w niej malutki piecyk, który stał po środku domu. Wodę 
czerpali z oddalonej od chaty rzeki. Jedli ryby i chleb oraz pili wodę, wszystko 
w małych ilościach. Jako 15-letnia dziewczyna pracowała w kopalni złota.

Do kraju wróciła w marcu 1947 r. Po przyjeździe do Bolesławca pracowała 
w szpitalu jako radiolog. Swojego męża poznała, gdy przyjechał ostatni trans-
port ze Związku Sowieckiego. Wraz z koleżankami z pracy wręczyła kwiaty 
wychudzonemu mężczyźnie. Okazało się, że był to jeden z dowódców w Ar-
mii Krajowej, który za swoją działalność patriotyczną został zesłany na 10 lat 
do Workuty – Adolf Lachowicz. Gdy wrócił miał 28 lat, przy wzroście 175 cm 
ważył zaledwie 35 kg. Władysława pomogła mu odnaleźć się w Bolesławcu. 
Chciał w nowym środowisku mieć przyjaciół. Tak się poznali, a potem pobrali. 
Mają jedną córkę Grażynę, wnuczkę Agnieszkę i prawnuka Mateusza. 

Wydarzenie, które najbardziej utkwiło w jej pamięci to chwila, kiedy ojciec 
chciał popełnić samobójstwo, ponieważ brakowało jedzenia dla jego dzieci. 
Wraz z matką powstrzymały go od tego. Pamięta także dzień, kiedy jedna  
z zesłanek poszła do lasu po chrust i nie wróciła. Rosjanie udali się za nią, żeby 
sprawdzić, co się stało. Okazało się, że pożarł ją niedźwiedź. Zostały po niej 
tylko nogi. 

Podczas pracy w kopalni złota powiedziała strażnikowi, że musi udać się 
za potrzebą. Pozwolił jej na to, a ona wykorzystując chwilę, zaczęła podjadać 
pączki ze świerka. Strażnik to zauważył i postrzelił ją w prawą rękę. Do dziś 
ma na niej wielką bliznę.

Należy do związku Sybiraków. Otrzymała Krzyż Zesłańców Sybiru i Hono-
rową odznakę Sybiraka.

Opracowali:
Mateusz Boczarski, Przemysław Mszal

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu 
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 Stanisław Lenkiewicz 
urodził się 12.04.1933 r. w Łohiszynie na Polesiu. Tam też mieszkał wraz  
z rodziną przed wywózką na Syberię. Jego ojciec miał na imię Mikołaj, a mat-
ka Ewa. Oboje byli rolnikami. Miał starszego o dwa lata brata Jana, który 
zmarł na Syberii oraz dwie młodsze siostry Stefanię i Antoninę.

Wraz z całą rodziną został wywieziony do Rosji 10.02.1940 r. w okoli-
ce Archangielska w Związku Sowieckim. Tam uczęszczał do szkoły i skończył 
dwie klasy. W 1943 r. przeniesiono ich do Dobrynina w rejonie wielkoustiug-
skim w obwodzie wołogodzkim. W tej miejscowości skończył trzecią klasę.  
W 1944 r. rodzina Lenkiewiczów została przesiedlona na Ukrainę do Ciurupiń-
ska w obwodzie chersońskim. Kontynuując naukę ukończył tam klasę czwartą. 
W wolnym czasie opiekował się siostrą. Nie pracował. Interesował się polityką 
i sportem. Zaznał wiele krzywd i przykrości ze strony rówieśników. Szydzono 
z niego z powodu polskiego pochodzenia.

Stanisław Lenkiewicz przyjechał do Polski w 1946 r. Ukończył Szkołę Po-
wszechną w Zbylutowie. Kontynuował naukę w Technikum Mechanicznym we 
Wrocławiu. Został usunięty z tej szkoły z powodu zbyt częstych wypowiedzi 
o Katyniu. Po pewnym czasie wstąpił do wojska. Zdobył stopień kaprala. Był 
także mechanikiem czołgu oraz obsługiwał broń pancerną.

Jego żona ma na imię Helena, urodziła się w 1938 r. Przez dłuższy okres 
pracowała w zakładach dziewiarskich. Razem mają dwóch synów. Starszy Je-
rzy mieszka w Łodzi, młodszy Bogusław w Łaziskach. Starają się odwiedzać 
swojego ojca jak najczęściej.

Stanisławowi Lenkiewiczowi najbardziej utkwiło w pamięci zdarzenie  
z czasów, gdy mieszkali w Archangielsku. Matka z ojcem pojechali na wieś 
po jedzenie. Zapadła noc, a rodziców wciąż nie było. Dzieci zaczęły się nie-
pokoić. W końcu późną nocą matka na sankach przywiozła do domu ojca, 
który zasłabł. Była silna i zdołała przywieźć nieprzytomnego oraz prowiant. 
Kolejne wspomnienie związane jest z opowieścią jego ojca Mikołaja. Pewnego 
razu żołnierz poszukiwał silnych mężczyzn do pracy przy przenoszeniu wor-
ków ze zbożem. Panował głód, więc ojciec Stanisława zgłosił się do pomocy.  
W czasie pracy nasypał sobie do butów trochę zboża. Oficer dowiedział się  
o tym i zawołał go na rozmowę do kantorka. Zapytał się, czy ma żonę i dzieci. 
Przytaknął. Wtedy żołnierz puścił go wolno.

Stanisław Lenkiewicz otrzymał Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Zesłańców 
Sybiru.

Opracowały:
Anita Karpiak, Kornelia Szpila

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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32. Eugenia Marcinkiewicz 
z rodzicami Mikołajem i Olgą 
Kiepiel

33. Eugenia Marcinkiewicz z d. Kiepiel na zesłaniu, przy budowie linii kolejowej, 
stoi czwarta od prawej
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 Eugenia mARCInKIEWICz z domu Kiepiel 

urodziła się 23.11.1936 r. we wsi Wielkie Sioło, powiat szczuczyński, woje-
wództwo nowogródzkie (obecnie Białoruś). Rodzice Olga i Mikołaj Kiepiel 
uprawiali 8-hektarowe gospodarstwo. Mikołaj Kiepiel był również cieślą. Do 
czasu zesłania mieszkali w Wielkim Siole, a ich córka Eugenia uczęszczała tam 
do szkoły podstawowej.

19.09.1939 r. Mikołaj w Wilnie został wzięty do sowieckiej niewoli  
i 25.05.1940 r. przewieziono go do obozu w Krzywym Rogu (woj. dniepro-
pietrowskie, Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka), gdzie pracował  
w kopalni rudy. Warunki życia i pracy były tam tragiczne. W ciągu 15 miesię-
cy umarł co czwarty polski żołnierz. Gdyby nie wybuch wojny niemiecko-so-
wieckiej i układ generała Władysławem Sikorskiego z Iwanem Majskim, zgi-
nęliby wszyscy. 30.07.1941 r. zwolniono jeńców polskich. Tworzyła się armia  
gen. Andersa, do której Mikołaj został przyjęty 02.09.1941 r. w Rosyjskiej 
Federacyjnej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w miejscowości Tockoje.  
W 1942 r. armia Andersa opuściła Związek Sowiecki i udała się do Iranu. 
Mikołaj Kiepiel służył w 6 Lwowskim Pułku Artylerii Lekkiej jako ładowniczy.  
W latach 1944-1945 brał udział w walkach we Włoszech pod Monte Cassino, 
w Bolonii, gdzie został ranny w Anconie. Odznaczono go Krzyżem Monte Cas-
sino, Gwiazdą Italii, The War Medal 1939-1945, Star 1939-1945, Defence Me-
dal. W lutym 1947 r. został zdemobilizowany i postanowił wrócić do Polski.

Rodzinna wieś Wielkie Sioło, gdzie przebywali najbliżsi, tj. żona i córka 
znalazła się w granicach ZSRR. Wierzył, że sowieckie władze uszanują sojusz-
niczego żołnierza i podjął ryzyko powrotu do rodziny. Po ośmiu latach rozłąki 
spotkał się z bliskimi. Zabrał się solidnie do pracy na roli. Po niespełna trzech 
latach pobytu w domu rozpoczęły się sowieckie represje wobec byłych żołnie-
rzy armii Andersa i ich rodzin mieszkających na Białorusi.

01.04.1951 r. w nocy do domu Mikołaja i Olgi wtargnęli uzbrojeni żoł-
nierze NKWD. Zerwanym ze snu kazali w ciągu piętnastu minut ubrać się  
i spakować. Eugenia pamięta do dnia dzisiejszego strach i przerażenie, modli-
tewny lament swojej mamy. Umieszczono ich w bydlęcych wagonach, które 
do dziś są symbolem niesprawiedliwości i wywózki na Syberię. Deportowa-
no ich do obwodu irkuckiego, rejon czeremchowski, posiołek Chramcow-
ka, Wierchnij Karkaz, barak nr 7 kwatera 8. Mieszkali w drewnianym baraku  
w jednej izbie. Olga wraz z córką Eugenią ciężko pracowały przy układaniu 
torów kolejowych, a Mikołaj przy budowie innych baraków. Polskie rodziny 



70

doświadczyły głodu, chłodu i poniewierki. Żołnierze 2 Korpusu i ich bliscy 
przeszli tam przez prawdziwe piekło.

W grudniu 1956 r. przez punkt repatriacyjny w Białej Podlaskiej szczęśliwie 
wrócili z Syberii do Polski. W 1960 r. Eugenia wyszła za mąż za Franciszka Mar-
cinkiewicza. W 1961 r. urodził się ich syn Marek, a w 1969 r. córka Irena. Mąż 
również wraz ze swoimi rodzicami Wiktorią i Stanisławem Marcinkiewiczami 
oraz braćmi był na zesłaniu w Chramcowce w obwodzie irkuckim. Jego ojciec 
także walczył w 2 Korpusie Armii gen. Andersa.

Eugenia, Olga i Mikołaj nigdy nie należeli do PZPR i do ZBoWiD-u. Olga  
i Mikołaj  Kiepiel nie doczekali czasów Solidarności.

27.06.2005 r. Eugenia Marcinkiewicz od Prezydenta RP Aleksandra Kwa-
śniewskiego otrzymała Krzyż Zesłańców Sybiru. Związek Sybiraków to jedyna 
organizacja, do której od początku jej istnienia należy.

W roku 2004 syn Marek wraz z kolegami postanowił zobaczyć miejsce 
zsyłki swoich rodziców i dziadków. Pojechał na wyprawę na Syberię, poznał 
tam ludzi, którzy pamiętają polskich zesłańców. Odnalezienie baraków, w któ-
rych mieszkała rodzina, było wzruszającym przeżyciem. Do dzisiejszego dnia 
żyją tam potomkowie dawnych zesłańców. 

 
Opracowały:

Ewelina Kiepura, Natalia Wałowska
Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu 



71

 Stanisław mARCInKIEWICz 
urodził się 08.09.1936 r. w Korsakach w powiecie szczuczyńskim, wojewódz-
two grodzieńskie.

Na Syberię został zesłany 01.04.1951 r. z rodzinnej miejscowości Korsaki 
wraz z rodzicami, Stanisławem i Wiktorią, którzy byli rolnikami oraz rodzeń-
stwem Franciszkiem, Wincentym i Antonim. 

Trafił do jednego z baraków znajdujących się w miejscowości Czeremcho-
wo, w obwodzie irkuckim. Panowały tam surowe warunki, będące przyczyną 
śmierci tysięcy ludzi. Przy 40-stopniowym mrozie zesłańcy ubierali się w nędz-
ne ubrania. Nikt nie był w stanie uniknąć głodu i chorób. Dodatkowo sytuację 
pogarszały fatalne warunki bytowe – niewielkie pomieszczenia przeznaczo-
ne dla dużej ilości osób, brak sanitariatów, głodowe racje żywnościowe oraz  
brak pomocy medycznej.

W początkowym okresie zesłania Stanisław uczył się w siedmioklasowej 
rosyjskiej szkole podstawowej. Pozostała część rodziny pracowała na budo-
wie, w kopalni węgla kamiennego oraz przy wycince drzew.

Na Syberii przebywał do 04.12.1955 r. Po powrocie do Polski został wysła-
ny do Państwowego Gospodarstwa Rolnego „Wysoka” koło Szprotawy, gdzie 
pracował do 1968 r. W 1969 r. zaczął edukację w bolesławieckim Technikum 
Mechanicznym, gdzie uzyskał średnie wykształcenie w zawodzie technik me-
chanik. Po zakończeniu nauki w 1974 r. rozpoczął pracę w Zakładach Górni-
czych „Rudna”. Interesował się muzyką, szczególnie lubił grę na harmonii. 
Niestety zesłanie uniemożliwiło rozwijanie talentu.

Obok wielu przykrych wydarzeń z okresu zesłania, jedno Stanisław Marcin-
kiewicz wspomina bardzo serdecznie. Jest to poznanie obecnej żony Heleny 
Marcinkiewicz z domu Daszkiewicz (ur. 15.02.1940 r.), z którą ma dwóch sy-
nów: Andrzeja i Romualda.

Opracowały:
Anna Szweda, Karolina Tokarska, Natalia Wolańska

II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu
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Stanisław Marcinkiewicz 

Ojciec 
Stanisława 
Marcinkiewicza, 
Stanisław z kolegą, 
II Korpus 
pod dowództwem 
gen. Andersa 
lata 1942-1943
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 Paulina mIELnIK z domu Kułaga 

urodziła się 22.06.1933 r. w miejscowości Siedlisko, w powiecie Jaworów, 
województwo lwowskie. Matka Felicja Kułaga – gospodyni domowa, ojciec 
Andrzej Kułaga – muzykant, rolnik, budowniczy, mechanik. Miała ośmioro 
rodzeństwa: Józefa, Antoninę, Jana, Marię, Jadwigę, Stanisława, Piotra i Fran-
ciszka. Przed wywózką mieszkała w Siedlisku. 

10.02.1940 r. wraz z rodziną otrzymała nakaz przymusowego wysiedlenia 
na Syberię. Na zesłaniu przebywała 6 lat w okolicach Zimy w obwodzie irkuc-
kim. Mieszkała w jednoizbowym baraku z nieszczelnym dachem, szparami 
w podłodze, prymitywnym piecykiem oraz dwoma pryczami z drewnianymi 
zagłówkami. Do jej obowiązków należało zbieranie pożywienia np. trawy na 
zupę oraz czosnku niedźwiedziego. W wieku 9 lat uczęszczała do rosyjskiej 
szkoły w Kirowie.

Do kraju wróciła wiosną 1946 r. Po powrocie przez 2 lata kontynuowała 
naukę w szkole w Żeliszowie. W tym czasie skończyła 3 klasy. Pomagała mat-
ce w zajmowaniu się domem. Gdy zachorował jej ojciec, przejęła część jego 
obowiązków w gospodarstwie. W Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej przymu-
sowo pracowała w lesie, sadząc sadzonki drzew. Lubiła śpiewać oraz rysować. 
W 1956 r. wyszła za mąż za Mieczysława Mielnika. Mąż był spawaczem-ślu-
sarzem. Urodziła 3 córki: Stanisławę (29.01.1957 r.), Marię (05.12.1959 r.)  
i Elżbietę (02.06.1965 r.).

Wydarzenie z zesłania, które najbardziej utkwiło w jej pamięci to prze-
prawa przez rzekę, podczas której o mało nie utonęła. Udało jej się przeżyć 
tylko dzięki bratu, który potrafił pływać i uratował ją pomimo silnego prądu  
w rzece. Najważniejszą rolę w jej życiu odegrali rodzice. Byli dla niej wzorem 
do naśladowania, ponieważ ciężko pracowali, aby wyżywić całą rodzinę.

07.06.2005 r. została odznaczona Krzyżem Zesłańców Sybiru.

Opracowały:
Majka Kronkowska, Anita Lisak, Aleksandra Turecka

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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 Alwina mIKuLSKA z domu Szaciło 

urodziła się 25.08.1950 r. na deportacji we wsi Dobrożanowska w rejonie 
kellerowskim w obwodzie kokczetawskim. Jej rodzice to Jan i Teofilia Szaciło. 
Ojciec był zatrudniony jako mechanizator, zaś matka zajmowała się różnymi 
pracami. Alwina Mikulska posiadała pięcioro rodzeństwa: Anielę, Halinę, Lud-
miłę, Paulinę oraz Walentego.

W 1967 r. ukończyła technikum ekonomiczne jako księgowa. Jej hobby 
było rozwiązywanie krzyżówek, czytanie książek, jazda na rowerze oraz gra  
w koszykówkę i siatkówkę. Interesowała się również gimnastyką. Po przy-
jeździe do Polski, w 2002 r., Alwina Mikulska początkowo pracowała jako 
sprzątaczka w Wojskowej Administracji Koszar (WAK) w Świętoszowie. Potem  
jako przedszkolanka i obecnie jest sprzedawczynią. Jej mężem był Jan Mi-
kulski z zawodu zootechnik. Przeżyli razem aż 43 lata. Mają dwóch synów 
– Olega Mikulskiego (ur. 1970 r.), z zawodu inżyniera mechanika oraz Witalija 
Mikulskiego (ur. 1973 r.)

W 2009 r. Alwina Mikulska otrzymała Krzyż Zesłańców Sybiru.

Opracowali:
Anna Kolbusz, Jana Mikulska, Paulina Pacek, Jan Wojtan

Zespół Szkół w Świętoszowie
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 genowefa mROzEK z domu Sądaj 

urodziła się 20.01.1928 r. w Mańkowie na Wołyniu, powiat horochowski.  
Pochodzi z rodziny rolniczej. Jej rodzice to Jan i Julia Sądaj. Miała czworo ro-
dzeństwa: Bronisława, Paulinę, Antoninę i Juliana.

Przed wywózką na Syberię Genowefa Mrozek mieszkała z rodziną w Mań-
kowie. Tam też 21.06.1939 r. ukończyła siedem klas szkoły powszechnej, póź-
niej szkołę krawiecką w Koi (Uganda – Afryka), zdobywając zawód krawco-
wej.

10.02.1940 r. została wywieziona wraz z rodziną do Archangielska.  
W chwili zesłania miała 12 lat. Wywózka odbywała się w trudnych warun-
kach: silne mrozy, nieogrzewane bydlęce wagony, brak ciepłej odzieży, głód 
i duża śmiertelność. Wywożono całe rodziny, głównie osadników, leśników  
i rolników z bogatszych rodzin. Czas przygotowania do transportu trwał oko-
ło dwóch godzin. Zsyłani mogli zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy (m.in. 
ubrania, dokumenty). Transport przygotowany był przez NKWD. Wagony 
musiały być zapełnione według listy, której pilnowali sowieccy żołnierze. Do 
granic możliwości upychano w nich ludzi. W wagonie był niewielki otwór  
w podłodze, który służył do załatwiania potrzeb fizjologicznych. Nie było 
wody. Co pewien czas miał miejsce krótki postój, podczas którego depor-
towani dostawali wodę i zupę (tzw. zalewajkę). Podróż trwała ponad dwa 
tygodnie. Na dworze siarczysty mróz przekraczał –40°C.

Na miejsce zsyłki jechali saniami około tygodnia. Każdej rodzinie została 
przydzielona lepianka. Niezależnie od wieku zesłani w kołchozach byli przy-
dzieleni do różnych prac. Obowiązywała jedna zasada: Kto nie rabotajet, tot 
nie kuszajet (Kto nie pracuje, ten nie je). Warunki życia i pracy były bardzo 
ciężkie. Jej ojciec pracował przy wyrębie lasu, matka natomiast zajmowała 
się dziećmi. Całe rodzeństwo wykonywało różne prace, by zarobić na chleb. 
W niedługim czasie na zsyłce zmarł jej ojciec. Ona sama chorowała na za-
palenie płuc, jak i wiele innych chorób. Najstarszy brat Bronisław wstąpił do 
formowanej w ZSRS armii polskiej. Wraz z rodzeństwem mogła uczęszczać 
do szkoły.

W 1942 r. dowiedzieli się, że wszyscy wraz z armią generała Andersa mogą 
wrócić do kraju. Całą rodziną wyjechali na Bliski Wschód. W Teheranie matka 
wraz z siostrami zdecydowały o zapisaniu się na statek płynący do Afryki. 
Dotarłszy do miasta Koi w Ugandzie, postanowili tam się osiedlić. Afryka była 
dla nich rajem – ciepło, dużo jedzenia, a na twarzach ludzi uśmiech. Tam też 
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Genowefa Mrozek chodziła do szkoły i nauczyła się zawodu krawcowej. Pra-
cowała też przy sadzeniu i zbiorze pistacji.

W 1946 r. cała rodzina Sądajów wyjechała do Włoch, potem do Danii. 
Wcześniej we Włoszech, wraz z armią generała Andersa znalazł się jej star-
szy brat Bronisław i w 1944 r. brał udział w walkach pod Monte Cassino. Jej 
siostry wśród żołnierzy poznały swych mężów, później osiedliły się w Wiel-
kiej Brytanii. Genowefa wraz z matką i młodszym bratem Julianem udali się  
w podróż do kraju.

11.02.1947 r. powrócili do Polski. Granice przekroczyli w Dziedzicach,  
a stamtąd udali się do Bolesławca. W późniejszym czasie przeprowadzili 
się do Gromadki. W 1950 r. Genowefa wyszła za mąż za Józefa Mrozka. Jej  
małżonek urodził się w 1926 r. w Troszynie. Był żołnierzem Armii Krajowej. 
Zmarł w 1977 r. Mają czworo dzieci. Najstarszy ich syn Jan Mrozek (ur. 1952 r.) 
z zawodu jest mechanikiem maszyn górniczych; Tadeusz Mrozek (ur. 1953 r.) 
jest elektrykiem; córka Apolonia Pawlus (ur. 1950 r.) jest magistrem fizyki, 
obecnie pracuje jako nauczycielka; a córka Barbara Niedźwiedzka (ur.1957 r.) 
dyżurną ruchu. Genowefa Mrozek posiada łącznie ośmioro wnucząt i dziewię-
cioro prawnucząt. Od 1950 r. zajmowała się dziećmi. Dopiero w roku 1962 r. 
podjęła pracę w Odlewni Żeliwa w Gromadce. W 1982 r. przeszła na eme-
ryturę. Do 2010 r. mieszkała w Gromadce, jednak ze względu na swój stan 
zdrowia trzy lata temu przeprowadziła się do wnuczki w Krzyżowej. Obecnie 
ma 85 lat.

Genowefa Mrozek należy do Związku Kombatantów i Osób Represjono-
wanych oraz  do Związku Sybiraków. Posiada Krzyż Zesłańców Sybiru. Jak 
sama twierdzi, odznaczenia przyznano jej za to, „że została zesłana na Syberię 
i powróciła cała i zdrowa”. 

Wszystkich informacji dotyczących życia Genowefy Mrozek udzieliła jej 
wnuczka Emilia Pilarska oraz syn Jan Mrozek, ponieważ od niedawna cho-
ruje ona na chorobę Alzheimera. Chętnie jednak brała udział w spotkaniach 
z twórcami projektu. W jej sercu głęboko utkwiły syberyjskie przeżycia. Swe 
uczucia i emocje przelewała na papier, pisząc wiersze. Oto jeden z nich:
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Genowefa Mrozek z d. Sądaj podczas pobytu w Afryce, 
Koja (Uganda) 1942-1946

Genowefa Mrozek z d. Sądaj podczas pobytu w Afryce, 
Koja (Uganda)1942-1946
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SYBIRACKI LOS

W czterdziestym roku zimą,
Zabrali z domu nas.
Wywieźli na Syberię.
W bezkresny, śnieżny las.

       Syberia była okrutna, tragiczny był nasz los.
  A dola nasza smutna – to był okropny czas.

Archangielsk i Kostroma, Komi, Ałtajski kraj.
Przyjęli nas złowrogo – zagładę wróżąc nam.

Wieźli w wagonach bez okien,
Sypał śnieg, trzaskał mróz,
Od łez bolały oczy,
Lecz pociąg dalej wiózł.

  Ziemianki i baraki domami były nam,
  A pluskwy, wszy i prusaki ciało gryzły do ran.

Przeżyliśmy Syberię,
Przeminął wojny stan
I staliśmy się wolni,
Dziś nic nie grozi nam.

  Spełniły się marzenia, nadszedł radosny czas.
  Z dala została tajga, Polska przyjęła nas.

Dziś już jesteśmy starsi, wnuki pytają nas,
Jak przeminęły lata, jakim był przeszły czas.

  A my na ich ciekawość odpowiadamy tak:
   Nie mieliśmy dzieciństwa – to Sybiraków los.

Opracowały:
Vanesa Rychert, Aleksandra Muniak, Magdalena Deberna

Szkoła Podstawowa w Kraśniku Dolnym
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 maria nIEmCzuK z domu maciejewska 

urodzona 21.12.1936 r. w Wołkowysku, wojewódz-
two białostockie, zlikwidowane w roku 1939. Mat-
ka Antonina z domu Jacyno zajmowała się gospo-
darstwem i szyciem. Ojciec Zygmunt Maciejewski  
z wykształcenia technik budowlany, z zawodu był po-
licjantem. Maria Niemczuk miała siedmioro rodzeń-
stwa: Stanisława, Kazimierza, Halinę, Aleksandra, Jó-
zefa, Jana oraz Antoniego.

W 1939 r. całą rodziną przeprowadzili się do mia-
steczka Duniłowicze w województwie wileńskiem, do 
którego 17.09.1939 r. wkroczyło wojsko radzieckie. 
W styczniową noc 1940 r. aresztowano tych, którzy 
byli niewygodni dla ówczesnej władzy radzieckiej: 
dyrektorów, księży, urzędników – w tym także ojca 
Marii, którego już nigdy więcej nie ujrzała.

Dnia 22.06.1941 r. odbyła się ostatnia, wielka, masowa wywózka ludno-
ści na Syberię, podczas której zabrano także czteroletnią Marysię z rodziną. 
Celem podróży była wieś Stary Toguł w Kraju Ałtajskim. Warunki bytowe pod-
czas przejazdu były okropne. Jechali w bydlęcych wagonach, które zostały 
wyposażone w prycze. W każdym znajdowało się około czterdzieści osób. Po 
dotarciu do miejscowości Barnauł w Kraju Ałtajskim przesiedlono zesłańców 
na barkę i kontynuowano podróż. Po dopłynięciu do miasta Bijsk ostatnie 100 
kilometrów drogi do miejsca docelowego przebyli samochodami.

Na miejscu Polaków przywitano chłodno. Powiedziano im, że tu będą żyć, 
pracować i umierać oraz że mogą zapomnieć o powrocie do Ojczyzny. Maria 
zamieszkała wraz z rodziną w starym budynku. Została im przydzielona jedna 
izba. Spali na podłodze, bo mebli nie było, a gdy przychodziła zima, kładli 
się na dużym piecu, w którym nie zawsze można było napalić. Najbardziej 
dokuczały im insekty (wszy, pluskwy, prusaki). Wodę przynosili z rzeki, nato-
miast zimą topili śnieg. Jej mama i starsze rodzeństwo pracowali w kołchozie. 
Za ciężką pracę otrzymywali niewielkie racje żywnościowe, które umożliwiały 
przeżycie: 400 g chleba osoby dorosłe, 200 g dzieci. Marysia i inne dzieci jadły 
wszystko, co można było przełknąć, a i tak ciągle chodziły głodne. Na zesłaniu 
Maria uczęszczała do rosyjskiej szkoły, a czytać po polsku nauczyła się z ksią-
żek do nabożeństwa. W jej pamięci pozostało bardzo smutne zdarzenie. Był 

 Maria Niemczuk  
z d. Maciejewska



80

Zaświadczenie o ewakuacji Antoniny Maciejewskiej – matki Marii Niemczuk 
– z rodziną, wydane przez Polsko-Radziecką Komisję Mieszaną do spraw Ewakuacji, 

1946 r.
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to widok więźniów pędzonych jak zwierzęta 100 kilometrów do miasta Bijsk. 
Pamięta do dziś ich smutne, zapłakane twarze, bose i pokaleczone nogi oraz 
żołnierzy na koniach, którzy ich poganiali. 

Do kraju powrócili w maju 1946 r. W 1955 r. ukończyła Liceum Pedago-
giczne w Lubomierzu (powiat lwówecki). Następnie podjęła pracę w Szkole 
Podstawowej w Łące. Jej zamiłowaniem było przede wszystkim nauczanie 
dzieci, ale także robienie na drutach, poznawanie Polski, czytanie książek oraz 
biegi na dystansie 500 m i skoki. Z wielkim zapałem organizowała wiele wy-
cieczek dla młodzieży. W trakcie pracy ukończyła w 1976 r. Studia Pedago-
giczne w Legnicy.

W roku 1959 zawarła związek małżeński z nauczycielem Janem Niemczu-
kiem. Ma z nim dwie córki: Jolantę (nauczycielka) i Alinę (położna). Pracowali 
razem w Szkole Podstawowej w Trzebieniu do roku 1982. Po śmierci męża 
przejęła stanowisko dyrektora szkoły i pełniła je do roku 1989. Jej długoletnia 
praca pedagogiczna uhonorowana została w 1976 r. Złotym Krzyżem Zasłu-
gi.

W 2005 r. otrzymała Krzyż Zesłańców Sybiru. Obecnie Maria Niemczuk jest 
Prezesem Koła Związku Sybiraków w Bolesławcu.

Opracowali:
Damian Cichewicz, Joanna Kowalik, Oliwia Żabińska

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu  

Antonina i Zygmunt Maciejewscy, rodzice Marii Niemczuk, przed 1939 r.
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 Krystyna PALuSzEK z domu Baranowska 

urodziła się 26.01.1933 r. w mieście Muncewicze, powiat wołożyński, wo-
jewództwo nowogródzkie. Miała dwoje rodzeństwa: brata Henryka i siostrę 
Teresę. Przed wywózką mieszkała w miejscowości Muncewicze. 

Jej rodzina została zesłana 10.02.1940 r. Przebywała na zesłaniu przez 
okres sześciu lat. Najpierw mieszkali w położonej w lesie wiosce w Komijskiej 
Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Baraki, w których pano-
wały ciężkie warunki życia, pozbawione były toalet i dostępu do wody. Nie 
mieli co jeść. Temperatura sięgała tam nawet do –50°C. Później przeprowadzili 
się do miejscowości Karamysz na terenie obwodu saratowskiego, a stamtąd 
wrócili do Polski. Na zesłaniu nie uczyła się, ale pracowała, choć miała tylko 
osiem lat. Jej ojciec przynosił wełnę, a ona miała za zadanie ją prząść, aby 
można z niej było zrobić rękawice i skarpety.

W 1946 r. po powrocie do kraju ojczystego miała 13 lat, musiała skończyć 
szkołę. W jednym roku zaliczyła 4 i 5 klasę podstawówki. W 1953 r. ukończyła 
szkołę średnią w Legnicy i zdobyła zawód księgowej. Następnie w 1964 r. 
otrzymała nakaz pracy w Koszalińskich Zakładach Roszarniczych w Słupsku. 
W późniejszych latach pracowała w Narodowym Banku Polskim w Bolesławcu 
i w szkołach jako księgowa.

Mąż Krystyny Paluszek, śp. Ferdynand, posiadał średnie wykształcenie. Pra-
cował między innymi w kopalni. Mają trójkę dzieci: Andrzeja (ur. 13.05.1958 r.), 
Jarosława (ur. 01.07.1959 r.) i Dariusza (ur. 06.06.1964 r.). Andrzej i Dariusz 
posiadają wykształcenie wyższe, a Jarosław średnie. Dariusz aktualnie miesz-
ka w Kanadzie. Pasją Pani Krystyny są robótki ręczne, głównie dzierganie na 
drutach oraz krzyżówki.

Krystyna Paluszek wspomina zdarzenie, które miało miejsce na zesłaniu 
i najmocniej jej utkwiło w pamięci. Była wtedy małą dziewczynką. Podczas 
posiłku zobaczyła małych ludzi ze skośnymi oczami, którzy palili ognisko  
i tańczyli wokół niego. Wyglądało to jak jakiś rytuał. Kiedy podeszła do nich 
i spytała, dlaczego z nimi nie jedzą, oni odpowiedzieli, że tańczą, żeby nie 
myśleć o głodzie.

Posiada Krzyż Zesłańców Sybiru.

Opracowali:
Angelika Dziubińska, Mateusz Jaskot 

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu 
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 Krystyna Paluszek z d. Baranowska

Zaświadczenie Marii Perłowskiej z d. Szpecht o ukończeniu na zesłaniu 
czteroklasowej szkoły podstawowej
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Paszport ojca 
Marii Perłowskiej, 
1943 r.

Zaświadczenie o ewakuacji 
Agnieszki Szpecht 
– matki Marii Perłowskiej 
– wraz z rodziną, wydany przez 
Polsko-Radziecką Komisję Mieszaną 
do spraw Ewakuacji, 1946 r.
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 maria PERŁOWSKA z domu Szpecht 

urodziła się 22.07.1934 r. w Jasnej, powiat przemyślański, województwo tar-
nopolskie. Córka Franciszka i Agnieszki.

Wraz z rodziną została wywieziona na Syberię 10.02.1940 r. Mieszkali  
w miejscowości Ust-Kadujka w rejonie niżnieudyńskim (obwód irkucki) nieda-
leko Atagaju. Ojciec został wywieziony do innej miejscowości, gdyż był leśni-
czym. Dopiero później dołączył do rodziny. Młodzież oraz kobiety z samego 
rana zbierali żywicę z drzew, którą wykorzystywano podobno przy produkcji 
amunicji. Mężczyźni pracowali w kopalni oraz przy wycince drzew. Duża część 
młodszych dzieci umierała z głodu i wyziębienia.

Funkcjonowała szkoła dla dzieci w różnym wieku. Na początku uczono 
pisać ze słuchu, do pisania używano węgla. Stopy owijało się w stare szma-
ty, których wierzchnią warstwę moczyło się w wodzie. Szmaty zamarzały,  
a warstwa lodu chroniła nogi przed bardzo niskimi temperaturami. Na zimę 
lepianki oblepiało się suchymi odchodami krowimi, co służyło dociepleniu 
domostw. Kiedy było jeszcze w miarę ciepło, dzieci wraz z matkami zbierały 
orzechy na zimę. Gdy mama Marii Perłowskiej zdobyła orzechy i białą kaszę 
oraz trochę mąki, upiekła wtedy ciasto. To było pierwsze białe ciasto, jakie 
dzieci widziały i jadły.

Po kilku latach jej rodzina wróciła do Polski. Obecnie Maria Perłowska 
mieszka wraz z mężem w Bolesławcu. Ma dwóch synów. Przez wiele lat pra-
cowała w Przedszkolu nr 4 w Bolesławcu, pełniąc między innymi funkcję dy-
rektora. Była ukochaną panią wielu przedzkolaków.

Opracowały: 
Alicja Łacina, Laura Łomotowska

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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 mieczysław PEttERS 
urodził się 28.02.1933 r. w miejscowości Sarny, wo-
jewództwo wołyńskie. Miał trzech braci: Czesława, 
Józefa i Zbigniewa, który zmarł jeszcze przed wojną. 
Przed wywózką mieszkał w Rudni w województwie 
wołyńskim. W 1939 r. ojciec Teodor został wywiezio-
ny przez NKWD w nieznanym kierunku.  

W 1940 r. Mieczysława Pettersa wraz z dwój-
ką braci i matką wywieziono do Kazachstanu. Po-
dróż odbywała się w wagonach towarowych, które 
otwierano tylko po to, żeby przekazać wodę do pi-
cia. Zbliżająca się wojna spowodowała, że większość 
ludzi była przygotowana na takie sytuacje. W wor-
kach mieli suchary, dzięki którym udało się przeżyć 
trwający tygodnie transport. Potrzeby fizjologiczne 

załatwiano przez dziurę w podłodze.
Po przybyciu do Kazachstanu zesłańców umieszczono w starym kościele, 

a następnie powieziono do kołchozów. Mieczysław Petters trafił do Krassno-
je Oziero. Podczas zesłania ukończył 2 klasy szkoły podstawowej rosyjskiej 
oraz 3 klasy szkoły podstawowej polskiej. Mieszkał z całą rodziną w domku  
z jednym pokojem i piecem. Pracował w polu oraz pomagał przy zwierzętach.  
W 1943 r. mama spóźniła się do pracy 23 minuty i dostała za to pół roku 
więzienia. Wywieźli ją, a dzieci zostały same. Wtedy brat dostał pracę pole-
gającą na noszeniu wody dla bydła. W zimie mróz dochodził do –60 °C, a lód 
był gruby na 4 m. Studnie, z których brat wyciągał po 250 litrów wody, były 
głębokie na 20-25 metrów. Za to dostawał zupę, czyli wodę z makaronem. 
Mieczysław otrzymywał 10 łyżek zupy na dobę. Tak było przez 6 miesięcy, 
dopóki matka nie wróciła.

Ze względu na brak witamin zachorował na szkorbut. Choroba ta powo-
duje wypadanie zębów i ból mięśni. Pewnej nocy tak krzyczał z bólu, że brat 
wyprosił pożyczenie konia i pojechali do szpitala oddalonego o 20 km. Okres 
lata był łatwiejszy do przeżycia. Wielbłądy dostawały tak zwany makuk, który 
podkradał i jadł. Zbierał też jagody. Razem z braćmi plewili zboże i zbierali 
pomidory. Kiedy była tylko okazja, podjadało się, ale nie za dużo, bo można 
było za to trafić do więzienia. Pewnego razu z koleżanką Zosią poszli zbie-
rać kłoski. Kiedy wracali, wyminął ich wóz. Siedzący na nim ludzie śmiali się  
z nich, że idzie para narzeczonych. Wędrując dalej drogą, zauważyli, że leży 

Mieczysław Petters
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na niej chleb. Duży pięciokilowy chleb. Wzięli go i uciekli w step. W domu 
podzielili go. Wystarczył na bardzo długo, ponieważ posiłek spożywało się 
raz dziennie.

W 1946 r. matka dostała zezwolenie na wyjazd do Polski. Miała szczęście, 
bo była rodowitą Ukrainką, a Ukraińców z reguły nie wypuszczano. Polska 
była zniszczona. Nie witano ich z otwartymi ramionami. Nikt ich nigdzie nie 
kierował. Wsiedli w pierwszy lepszy pociąg i pojechali do Białegostoku. Tam 
matka trafiła do Polskiego Urzędu Repatriacyjnego. Skierowali ich do Szczeci-
na. Tam otrzymali jednopokojowe mieszkanie. Po pewnym czasie matka do-
stała skierowanie do innej miejscowości.

Pojechała do Lubania. Był wieczór. Trzeba było gdzieś zanocować, więc 
chciała się zatrzymać u gospodarza. Jadący na rowerze chłopak zapytał, czy 
na kogoś czeka. Odpowiedziała, że chce zatrzymać się na noc i zapytała: „Czy 
tu ktoś mieszka?” Chłopak odpowiedział, że mieszka tu jakiś wojskowy. Oka-
zało się, że tym wojskowym był jej syn Józef. Pojechali po Mieczysława do 
Szczecina i zabrali go do Lubania. Starszy brat został uznany za zaginionego. 
Matka zaczęła pracować w gospodarstwie. Mieczysława wcielono do Służby 
Polsce, w której pracowało się za jedzenie. Został w tej organizacji aż do po-
wołania do służby wojskowej. Jego marzeniem było dostanie się do szkoły ofi-
cerskiej. Próbował trzy razy, ale nie udało się, bo był obcy klasowo (jego stryj 
przed wojną pełnił funkcję komisarza policji). W służbie zasadniczej spędził 
dwa lata, potem został żołnierzem zawodowym. Przez jeden rok pełnił służbę 
w Żarach, a następnie przez 23 lata w Bolesławcu jako chorąży. W 1985 r. 
przeszedł na emeryturę.

Od 25 lat jest zastępcą przewodniczącego Związku Sybiraków. Otrzymał 
wiele odznaczeń, między innymi: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
Krzyż Zesłańców Sybiru, medale brązowy, srebrny i złoty „Siły Zbrojne w Służ-
bie Ojczyzny”, medale brązowy i srebrny „Za zasługi dla obronności kraju”, 
oraz Brązowy Krzyż Zasługi. 

Opracowali:
Magdalena Kowalczyk, Justyna Szafrańska, Kacper Jędrzejewski

II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu   
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 Władysław POPKO 
urodził się 05.03.1930 r. we wsi Baranowicze w woje-
wództwie nowogródzkim jako syn Aleksandra i Alek-
sandry Popko. Ojciec był rolnikiem. Otrzymał ziemię 
od państwa polskiego za udział w wojnie z bolsze-
wikami w 1920 r. Matka zajmowała się domem. Miał 
dwie siostry, Genowefę i Janinę. Przed wywózką pra-
cował i mieszkał we wsi Tuchowicze w województwie 
nowogródzkim.

Na Syberię został wywieziony w grudniu 1940 r. 
Na zesłaniu nie miał domu, wraz z rodziną mieszkał 
w barakach. Pracował w kuźni, nosił trociny. Latem 
wysyłano ich do pracy w lesie.

Po powrocie do kraju zamieszkał w Gromadce. 
Zaczął pracować jako elektryk. Później wyprowadził 

się jednak do Nowych Jaroszowic. Miał żonę Józefę, która była śpiewaczką. 
Zmarła w wieku 51 lat. Małżonka urodziła troje dzieci – Waleriana, Franciszka 
i Teresę. W młodości interesował się sportem.

Z tamtych czasów najbardziej w pamięci utkwiła mu noc wywózki. Jego 
rodzina miała godzinę na spakowanie się. Było bardzo zimno, mróz sięgał do 
–40°C. Zawieźli ich na stację towarową, załadowali do wagonów bydlęcych. 
Na środku stał baniak, do którego załatwiali potrzeby fizjologiczne. Płacz i jęki 
ludzi oraz odór z baniaka budziły w dziecku przerażenie. Na zesłaniu najbar-
dziej dotkliwie odczuwał mróz, głód i wszy. Najważniejszą rolę w jego życiu 
na obczyźnie odegrali ludzie – zesłańcy. Dzięki ich pomocy przeżył. Dzielili się 
wszystkim, nawet ostatnim kawałkiem chleba.

      
Opracowały: 

Dagmara Drużga, Sylwia Zawada
 Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

Władysław Popko
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 Roman POtęPA 
urodził się 01.02.1935 r. w Chojniku, poczta Gromnik, powiat tarnowski, 
województwo krakowskie. Jego rodzice nazywali się Józef Potępa (ur.1898 r.  
w Chojniku) oraz Bronisława z domu Janiczek (ur.1900 r.). Pan Roman posiadał 
dwoje rodzeństwa, siostrę Janinę (ur.1929 r.) i brata Władysława (ur. 1931 r.). 
Przed wywózką mieszkali w miejscowości Stawki, gmina Uhryńkowce, powiat 
zaleszczycki, województwo tarnopolskie. 

W nocy, 10.02.1940 r., do ich mieszkania weszło czterech żołnierzy NKWD. 
Nie dano im dużo czasu (tylko 30 minut) na spakowanie rzeczy oraz ciepłe-
go ubrania. Całą rodzinę wsadzono do sań i przetransportowano na stację 
kolejową. Tam czekały na nich wagony towarowe, które pierwotnie służyły 
do przewozu bydła. W każdym umieszczono po kilka rodzin. Czekali w nich 
tydzień, bo musiał być komplet ludzi.

Do celu jechali 6 tygodni. Warunki były okropne, ponieważ wagony nie 
posiadały ubikacji, w podłodze zrobiono tylko otwory służące do załatwia-
nia potrzeb fizjologicznych. Panowały straszliwy głód i chłód. Nie było wody, 
więc z pragnienia lizali śruby, które okrywała szadź. Najgorsze było to, że nie 
wiedzieli, gdzie ich wiozą i co z nimi będzie. Tak dowieziono ich do stepów 
północnego Kazachstanu, rejon Czarnowski, do kołchozu imienia Józefa Sta-
lina. Czekały tam na nich ponure, zimne i ciemne ziemianki. Mieszkało w nich 
od 2 do 4 rodzin.

W Kazachstanie, aby przeżyć, należało przede wszystkim zdobyć poży-
wienie. Pierwszym sposobem był handel i wymiana własnego dobytku na 
produkty żywnościowe. Drugim kradzież, którą bardzo surowo karano. Za 
wycięcie z pola kołchozu paru kłosów zboża można było dostać rok więzie-
nia. Robiono to jednak, tak potężny był głód. Najtrudniejsze były zimy, mrozy 
dochodziły do minus 40–50°C. Brakowało wszystkiego. Nie mieli butów, więc 
obwiązywali nogi szmatami z worków. Wierzchnią warstwę szmat moczono 
w wodzie, która błyskawicznie zamarzała. Warstwa lodu przynajmniej czę-
ściowo chroniła od zimna.

Roman Potępa nie mógł się uczyć, ponieważ nie było szkoły. Siedział sam 
w ziemiance i czekał, kiedy wszyscy wrócą z pracy i przyniosą coś do jedzenia. 
Ojca zabrali na wojnę. Matka została z dziećmi sama. Aby wykarmić dzieci, 
musiała pracować w polu. Dzieci także pracowały. Brat przy wołach, a siostra 
przy krowach i małych cielakach. Kiedy jedno ze zwierząt zdechło, polewa-
no je karbolem i zakopywano. W nocy kobiety chodziły wykopywać martwe 
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zwierzęta i zabierały je do ziemianek. Gotowały to mięso. Aby móc je zjeść, 
kilka razy odlewały śmierdzącą wodę. Chleb racjonowano, osobie pracującej 
przysługiwało 100 gram na dzień. Ponieważ Roman nie pracował, dostawał 
to, co wydzieliła mu matka. Poza tym jedli wszystko, co się dało: liście, trawę, 
pisklęta i jaja ptaków. Pomagał zbierać pożywienie, ale to i tak było mało. Był 
tak słaby, że dwukrotnie otarł się o śmierć z głodu.

Do Polski przyjechał w 1946 r., po 6 latach i 2 miesiącach przebywania na 
zesłaniu. Najpierw mieszkał w Krośnie Odrzańskim, po dwóch, trzech miesią-
cach przeniósł się do Dębogóry, następnie do Cybinki. W 1960 r. przyjechał 
do Bolesławca.

Dobrze pamięta moment, kiedy w Poznaniu wysiadał z pociągu. Nie miał 
zwykłych spodni, tylko uszyte z worka. Wtedy grupa dziewcząt zaśmiała się  
z niego, mówiąc: „Popatrz, popatrz taki duży chłopak, a takie ma spodnie”.

Opracowały:
Magdalena Brytańczyk, Natalia Rydzak

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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 jadwiga RAdWAńSKA z domu marszałkowska 

urodziła się na Polesiu w Karolówce 17.10.1932 r. 
Jej matka Maria Marszałkowska razem z mężem Lu-
dwikiem byli rolnikami. Posiadali gospodarstwo na 
Wołyniu (10 ha) i na Polesiu (15 ha). Marszałkowscy 
mieli czworo dzieci: Jadwigę, Wandę, Janinę i Edwar-
da. 

10.02.1940 r. zostali wywiezieni. W zimową noc 
NKWD nakazało zabrać dzieci, bagaż podręczny  
i opuścić dom. Jechali przez wiele tygodni, doskwie-
rał im głód i zimno, ludzie chorowali na tyfus. Mar-
twe ciała wyrzucano z wagonów i pozostawiano na 
torach. Aby dzieci nie zapomniały o tym, co się stało, 
matki uczyły ich piosenki, której słowa Pani Jadwi-
ga pamięta do dziś: „10 luty będziem pamiętali, gdy 
przyszli Sowieci, to my jeszcze spali. I nasze dzieci na sanie wsadzili i na głów-
ną stację nas poodwozili”. Ci, którzy przeżyli, byli przerażeni, głodni i chorzy. 
Wypędzeni jak bydło wysiedli w pustym polu, w ciemności niczego nie widzie-
li. Mieli przesiąść się na przyczepy traktorów. Tak przybyli z zachodniej Ukrainy 
do rejonu priłuskiego w Komijskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republice 
Radzieckiej. Otrzymali lepiankę, którą dzielili z inną rodziną. Spali wszyscy ra-
zem na szerokim łożu zrobionym z desek. Ojciec Jadwigi Radwańskiej praco-
wał w lesie, dlatego życie rodziny stało się nieco znośniejsze. 

W 1942 r. przyszedł moment, kiedy myśleli, że będą mogli wrócić do Pol-
ski. Przeszli do oddalonej o 100 km stacji. Głodni i spragnieni przez wiele dni 
czekali na pociąg. Jechali bardzo długo. Wreszcie lokomotywa zatrzymała się. 
Wtedy okazało się, że to nie Polska tylko Uzbecka Republika. Zaczęła się praw-
dziwa gehenna. Wszyscy spali obok siebie, aby zatrzymać jak najwięcej ciepła. 
Ojciec Ludwik, Janina i mały Edward chorowali na tyfus i jakiś czas później 
zmarli. Pozostała trójka była bardzo osłabiona. Leżeli tak przez cztery dni ze 
zmarłymi bliskimi. Po jakimś czasie władze nakazały Uzbekom pochowanie 
zmarłych. Pozostałe przy życiu matka i dwie córki przez trzy dni nic nie jadły. 
Żuły śnieg, ale to nie zaspokoiło głodu. Władze, widząc ich nędzę, nakazały 
przekazać im 3 kg zmielonej śruty. Jednak matka nie mogła pogodzić się ze 
śmiercią najbliższych. Popadła w depresję. Musiała jednak pracować, aby wy-

Jadwiga Radwańska  
z d. Marszałkowska
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żywić pozostałą dwójkę dzieci. Z pierzyny zrobiła dzieciom koszulki, bo były 
nagie.

Po wyzdrowieniu razem z matką wyjechały do Afryki. Jadwiga Radwań-
ska w tym czasie miała 10, a jej siostra 8 lat. Znalazły się w miejscowości 
Marandellas w Rodezji. Zamieszkały w drewnianym baraku wraz z dwiema 
innymi rodzinami. Matka otrzymała pracę jako sprzątaczka w szkole, dzięki 
temu mogła utrzymać rodzinę. Jadwiga podjęła naukę w Publicznej Szkole 
Powszechnej w Marandellas. Była to polska szkoła z polskimi nauczycielami. 
Jej dyrektorem był Tadeusz Siuda, a wychowawczynią Wanda Sawicka. Do 
szkoły uczęszczała przez 5 lat i otrzymała świadectwo ukończenia szkoły po-
wszechnej. Ten okres zapamiętała najbardziej.

W końcu w 1947 r. nadszedł moment, kiedy mogli wrócić do Polski. Trzeba 
było się zapisać i czekać. Wiele rodzin zrezygnowało z wyjazdu. Maria Mar-
szałkowska wraz z córkami chciała jednak wracać. Droga była długa i daleka. 
Po przyjeździe do kraju na niektórych czekała rodzina. Marszałkowscy nie mie-
li nikogo bliskiego. Udali się w kierunku Bolesławca. Zamieszkali w Trzebieniu. 
Jadwiga miała już 16 lat. W 1953 r. wyszła za mąż za Józefa Radwańskiego. 
Tego samego roku urodziła córkę Kazimierę, dwa lata później córkę Helenę. 
W 1962 r. wybrano ją na sołtysa wsi. Funkcję tę sprawowała przez długie lata. 
Prowadziła również gospodarstwo rolne na terenie wsi Trzebień.

Wiele razy była odznaczona. Otrzymała Krzyż Zesłańców Sybiru, Honoro-
wą Odznakę NFOZ, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Srebrny Krzyż Zasługi. 

Obecnie przebywa na emeryturze i jest schorowana. Jadwiga Radwańska 
do dziś przeżywa koszmary nocne, cierpienie i strach przed śmiercią, jakie 
przeżywała na Syberii. Najbardziej bała się, że zostanie sama, kiedy wszyscy 
bliscy umrą. Była przecież tylko bezradnym dzieckiem.

 
Opracowały:

Anna Koziarska, Karolina Tobiasz
Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu  
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 jadwiga Ross 
urodzona 21.09.1930 r. w Radziechowie, powiat ra-
dziechowski, województwo tarnopolskie. Jej rodzice 
to Kazimierz (ur. 1895 r., zm. w kwietniu 1945 r.)  
i Stefania (ur. 1900 r., zm. 1975 r.). Posiadała dwo- 
je rodzeństwa, siostrę Joannę Ross-Olewińską (ur. 
1924 r., zm. 2003 r.) i brata Kazimierza (ur. 1925 r., 
zm. 1975 r.)

Ojciec ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Dubla-
nach koło Lwowa. W czasie I wojny światowej należał 
do Legionów. W 1939 r. został powołany do wojska. 
Z grupą innych wojskowych przedostał się na Węgry, 
gdzie przebywał do 1944 r. Po wkroczeniu Niemców 
na ziemie węgierskie został deportowany do Stalagu 
w Austrii, gdzie zmarł. Przed wojną prowadził hur-
townię tytoniu. Pochodził ze środowiska ziemiańskiego. Matka była gospody-
nią domową i nie pracowała.

Dnia 13.04.1940 r., kiedy Jadwiga Ross miała 9 lat, wraz z matką, ro-
dzeństwem i dziadkami została zesłana do Kazachstanu. Przebywali tam 6 
lat. Najpierw w obwodzie pawłodarskim, rejon Bajanauył, wieś Aleksejewka,  
a potem w Karagandzie (obwód karagandyjski). Na zesłaniu panowała bieda  
i głód. Pracownicy kopalni dostawali 16 kg pszenicy na miesiąc, a niepracują-
cy tylko 7 kg, z czego musieli wyżywić całą swoją rodzinę. Jadwiga z powodu 
swojego młodego wieku nie wykonywała tak ciężkich prac jak inni członko-
wie jej rodziny. Jednym z jej zajęć było mielenie pszenicy na żarnach. Była 
to praca, którą musiała wykonywać ręcznie. Przez krótki czas uczęszczała do 
polskiej szkoły.

Do ojczyzny dotarli w czerwcu 1946 r., wracali 40 dni.
Jadwiga Ross po powrocie z zesłania zamieszkiwała w Oławie, tam uczęsz-

czała do szkoły. Po ukończeniu szkoły średniej pracowała w banku. W 1953 r. 
wraz z matką przyjechała do Łąki i zatrudniła się jako księgowa w Zakładach 
Chemicznych „Wizów”, gdzie przepracowała 37 lat aż do emerytury.

Siostra Jadwigi – Joanna Ross-Olewińska przed wojną ukończyła gimna-
zjum. Po powrocie do kraju złożyła podanie do Kuratorium we Wrocławiu. 
Otrzymała odpowiedź z Inspektoriatu Szkolnego w Bolesławcu, że do obję-
cia jest posada nauczyciela. Od września 1946 r. rozpoczęła pracę w Szkole 
Podstawowej w Czernej. W 1948 r. Joanna została dyrektorem Szkoły Podsta-

Jadwiga Ross
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wowej w Łące. Uzupełniając wykształcenie pedagogiczne, ukończyła Liceum  
w Lubomierzu, następnie studiowała w Poznaniu. Brat Kazimierz Ross powo-
łany do wojska sowieckiego w 1945 r., wrócił do Polski w 1947 r. Pracował 
jako nauczyciel i kierownik Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej Wsi i jako na-
uczyciel w Szkole Podstawowej we wsi Osła. Miał żonę Janinę i trójkę dzieci: 
Barbarę, Janusza i Tadeusza. Jadwiga Ross nie zawarła związku małżeńskiego, 
nie posiada również dzieci.

Od wielu lat udziela się jako skarbnik w Związku Sybiraków w Bolesławcu. 
Posiada odznaczenia resortowe.

Zdarzeniem, które szczególnie mocno utkwiło w jej pamięci, było areszto-
wanie jej dziadka. Jego przyczyną było prawdopodobnie podanie, które napi-
sał po rosyjsku do władz z prośbą o zwiększenie przydziału chleba. Żołnierze 
przyszli w nocy, zrobili rewizję i bez wyjaśnień aresztowali dziadka. Od tamtej 
pory ślad po nim zaginął.

Opracowały:
Paulina Bartków, Roksana Kuduk, Agata Tur, Klaudia Wilk

II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu   
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 Czesław SCELInA 
urodził się 01.07.1931 r. w Wielkim Polu w powie-
cie słonimskim w województwie nowogródzkim 
(obecnie tereny Białorusi). Tam również mieszkał 
ze swoją rodziną. Jego rodzice – matka Wiktoria  
i ojciec Onufry, który był rolnikiem – osiedlili się na 
terenie województwa nowogródzkiego w 1921 r. 
Posiadał czworo rodzeństwa: Genowefę, Mariana, 
Eugeniusza i Bolesława. Tereny, na których miesz-
kał, nie należały do bogatych, lecz wyróżniały się 
pięknym krajobrazem. 

Na zesłanie wywieziono go 10.02.1940 r.  
O godz. 4 nad ranem do jego domu przyszli 
funkcjonariusze NKWD. Całą jego rodzinę wy-
wieźli na saniach na stację kolejową w Byteniu. Czesław uczęszczał wtedy 
do drugiej klasy szkoły podstawowej, miał niewiele ponad 8 lat. Zostali zała-
dowani do wagonów towarowych. W jednym takim zostało umieszczonych 
kilkadziesiąt osób. Podróż trwała cztery tygodnie do miejscowości Archan-
gielsk, a stamtąd jeszcze saniami do posiołka, w powiecie Jemieck, obwód 
archangielski. To był cel – miejsce osiedlenia. Rodzina Czesława Sceliny za-
mieszkała w drewnianym baraku, który był ogrzewany żelaznym piecykiem 
na drewno, które musieli zdobywać sami. Życie na zesłaniu było wyjątko-
wo trudne. Szczególnie dokuczały głód i nieprzeciętne mrozy. Temperatu-
ra dochodziła do –40, a nawet –45°C. Baraki były przeludnione. Zaraz po 
przyjeździe zebrano wszystkich dorosłych (osoby powyżej 16 roku życia)  
i kazano im iść do pracy w lesie przy wyrębie drzew. W czasie zimy drewno 
było ściągane nad rzekę, a wraz z nadejściem wiosny spławiane rzeką do du-
żej przystani rzecznej w pobliżu Archangielska. Była to ciężka praca, szczegól-
nie ze względu na mróz i niedożywienie. Pracujący dziennie dostawali tylko 
500 g (niepracujący 300 g) chleba oraz dwa razy zupę. Było to o wiele za 
mało. W posiołku nie było szkoły i opieki lekarskiej. Przyjmował tylko felczer.  
Z powodu niedożywienia wielu ludzi chorowało, zwłaszcza na szkorbut  
i „kurzą ślepotę”. Czesław miał swoje obowiązki. Był gońcem. Nosił meldunki  
z posiołka do Sielsowietu (Rada wiejska w ZSRR), było to około 3 kilometrów 
w jedną stronę. Starał się też pomagać swojej mamie w obowiązkach domo-
wych, ponieważ nie tylko musiała zajmować się rodziną, ale również praco-

Czesław Scelina
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wała poza domem. W okresie wiosennym szczególnie nieznośne stawały się 
insekty.

Po około dwóch latach Czesław Scelina wraz ze swą rodziną został przesie-
dlony do kołchozu we wsi Fadziejew. Znajdowała się w niej szkoła, do której 
chodził przez dwa lata. W okresie wakacyjnym był zatrudniony w kołchozie, 
m.in. przy zwózce siana. Na zesłaniu Czesław stracił troje rodzeństwa: Ge-
nowefę, Mariana i Bolesława. Jednym z najbardziej tragicznych momentów, 
które pozostały w jego pamięci, była właśnie śmierć brata Mariana. Umarł  
z wycieńczenia.

W 1944 r. Czesław Scelina i jego rodzina zostali przewiezieni na Ukra-
inę do miejscowości Drabowo w obwodzie charkowskim. Tam pracowali  
w sowchozie. Bliscy Czesława uczestniczyli też w walkach zarówno na froncie 
wschodnim jak i zachodnim.

Po dwóch latach przebywania na Ukrainie, w roku 1946 r., Czesław Sce-
lina przyjechał do Polski, do miejscowości Kąty Śląskie (obecnie Wrocław-
skie). Uzupełnił wykształcenie podstawowe i został przyjęty do czteroletnie-
go technikum ogrodniczego w Iłowej Żagańskiej. Następnie podjął naukę  
w wyższej szkole rolniczej we Wrocławiu, którą ukończył w roku 1956 r. Po-
tem uzupełnił studia w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskie-
go. Wreszcie zaczął pracować. Dostał nakaz pracy do jednego z PGR-ów. Po 
kilku latach został zatrudniony w administracji państwowej, m.in. na stano-
wisku kierownika wydziału rolnictwa w Powiatowej Radzie Narodowej w Bo-
lesławcu. Następnie kierował PGR-ami na terenie powiatu bolesławieckiego. 
Przez 2 lata był zatrudniony na stanowisku wiceprezesa do spraw produkcji  
w wojewódzkim Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Czesław Scelina ma żonę Krzysztofę, która jest magistrem prawa, radcą 
prawnym. Mają dwoje dzieci, córkę i syna oraz czworo wnucząt.

Z wywózki pamięta, że choć władze sowieckie, w szczególności służby 
bezpieczeństwa były wobec Polaków wrogie, to Rosjanie zamieszkujący tam-
te tereny wręcz przeciwnie. Relacje z nimi oparte były na życzliwości i wza-
jemnym współczuciu, ponieważ wielu Rosjan żyło w równie ciężkich jak nasi 
rodacy warunkach i także byli prześladowani. 

Opracowała:
Karolina Wolska

Gimnazjum Samorządowe  nr 2 w Bolesławcu
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 Stanisław SKOdOROW 
urodził się 17.04.1940 r. w miejscowości Jasiemszki, 
powiat wołożyński, województwo nowogródzkie. 
Jego rodzice to Maria i Stanisław Skodorow. Matka 
pracowała przy rozładunku pociągów w magazy-
nach zbożowych. Ojciec pochodził z rodziny rolni-
ków i pracował w gminie. Stanisław posiadał czworo 
rodzeństwa, siostrę Krystynę i trzech braci: Wacława, 
Mieczysława i Jana. Przed wywiezieniem na Syberię 
rodzina zamieszkiwała w Jasiemszkach.

Zostali zesłani w czerwcu 1940 r. do miejscowo-
ści Abakan w Kraju Krasnojarskim. Mieszkali w małej 
dwurodzinnej chatce. Stanisław był wtedy bardzo 
małym dzieckiem. Z tamtych czasów pamięta, że 
kiedy uczęszczał do przedszkola, wychowawczyni 
zamiast skandować: Boh, Boh, Boh daj pieroch, co w języku polskim ozna-
cza: Boże, Boże daj bułkę, kazała krzyczeć: Sowiet, Sowiet, daj konfiet, co  
w języku polskim oznacza: Kraju Rad, Kraju Rad daj cukierka. Wtedy rozdawa-
ła dzieciom cukierki oraz mówiła: Smatritie, kakij choroszyj Sowiet (Patrzcie, 
jaki Kraj Rad jest dobry).

Do kraju wraz z rodziną powrócił w 1945 r.
W 1953 r. ukończył szkołę podstawową, a w 1956 r. szkołę zawodową  

i został ślusarzem. Pracował 40 lat w Zakładach Chemicznych „Wizów”,  
w zakładach ceramicznych oraz w zakładzie mięsnym w Bolesławcu. Jego 
hobby to wędkarstwo i czytanie książek.

W 1961 r. ożenił się z Anastazją Muzyczką, z którą przeżył 24 lata  
(zm. 1985 r.). Ma z nią jedną córkę Annę (ur. 1962 r.). Jego drugą żoną jest 
Helena Kurowska, z którą ślub wzięli w 1988 r. i są razem do chwili obecnej.

Został odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru, posiada też Srebrną Odzna-
kę Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Opracowali:
Natalia Mojsa, Monika Faltyn, Patrycja Nizioł

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu  
 

Stanisław Skodorow
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Teodozja Sobczyk z rodzicami 
Jadwigą i Nikodemem Sokołowskimi 
i siostrą Anną, ok. 1935 r.

Teodozja Sobczyk 
z d. Sokołowska z rodzeństwem 

Anną i Antonim, ok. 1950 r.
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 teodozja SOBCzYK z domu Sokołowska 

urodziła się 18.07.1930 r. w Wierzchowie koło Ostrogu w województwie  
wołyńskim nad rzeką Horyń. Ojciec Nikodem, legionista walczący w 1918 r.  
o niepodległość ojczyzny, później pracownik państwowy – leśnik w woje-
wództwie wołyńskim. Matka Jadwiga (z domu Szczyglewska) zajmowała się 
gospodarstwem domowym i pracowała na roli.

Teodozja Sobczyk posiadała dwoje rodzeństwa, siostrę Annę Danutę 
(ur.1932 r.) oraz brata Antoniego Aleksandra (ur. 1936 r.). Przed wywózką 
mieszkała w leśniczówce.

Wraz z rodziną została wywieziona 10.02.1940 r. w godzinach popołu-
dniowych. Najpierw zostali zesłani do łagru Szyszenka, w rejonie szujskim, 
w obwodzie iwanowskim. Nadzorowani byli przez NKWD. Ulokowano ich 
w barakach, które były postawione na saniach lub bezpośrednio na ziemi. 
Zabudowania wzniesiono z desek i okrąglaków. Szczeliny miały pozatykane 
mchem. Nie posiadały pieców, więc Polacy robili je samodzielnie z gliny i łajna 
końskiego. Żeby zdobyć wodę, trzeba było przebijać się przez warstwę lodu. 
W łagrze przebywali do wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 r.

Sowieci, nie mając czasu na likwidację obozów, rozwozili Polaków po ca-
łej Rosji. Rodzina Sokołowskich trafiła na Ural, gdzie pracowała w kołchozie. 
Mieszkali w miejscowości Niżniaja Sałda w obwodzie swierdłowskim przy uli-
cy Młodzieży Robotniczej. Mieszkali w jednopokojowym baraku, w którym 
znajdowało się tylko łóżko przypadające na 4 osoby. Nie posiadali żadnych 
środków do życia. Najpierw dostawali chleb na kartki, w ciągu doby 300 gra-
mów na osobę. Kolejki po chleb trwały nieraz po kilka dni. W zimie mrozy do-
chodziły do -40oC. Latem zbierali jagody i inne leśne owoce. Pomimo bardzo 
młodego wieku Teodozja musiała ciężko pracować. Sama piłą cięła drzewo  
na małe klocki, które były potrzebne na opał. Podczas tej pracy wiele razy zra-
niła sobie ręce i do dnia dzisiejszego ma na nich blizny. Chodziła także (nawet 
w grudniu) na kołchozowe pole zbierać ziemniaki. Jej matka zaczęła ciężko 
chorować, a ojciec poszedł szukać wojska polskiego. Wtedy Teodozja w wieku 
12 lat, stała się głową rodziny.

Na zesłaniu Sokołowskim jak i wszystkim innym rodzinom, doskwierał 
straszliwy głód, który był przyczyną śmierci setek ludzi. W najbardziej drama-
tycznym momencie Teodozja wysłała do Związku Patriotów Polskich w Mo-
skwie (założonego przez Wandę Wasilewską) list z prośbą o ratunek. Był on 
napisany z jednej strony po polsku, a z drugiej po rosyjsku. Myślała, że nikt 
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go nie przeczyta, lecz stało się inaczej. Pomoc nadeszła szybko. Wysłano im 
paczki. Aby je dostać, musiały same po nie pójść. Pożyczyły sanki i odebrały 
paczki, lecz nie mogły na saniach dojechać do miejsca zamieszkania. Pomógł 
im przechodzący obok człowiek. Podziękowały mu, a on dodał: „Gdzie wasza 
siła, wcale jej nie macie, ale teraz te paczki was uratują”. Potem matka Teodo-
zji wyjawiła, że chcąc uniknąć śmierci głodowej myślała o tym, żeby pozbawić 
siebie i dzieci życia. 

Do Polski do Bytomia przyjechali w czerwcu 1946 r. z matką i rodzeństwem. 
Z ojcem, który walczył w armii Andersa, odnaleźli się po wojnie w 1947 r.

Przed wojną w Polsce chodziła do szkoły podstawowej. Kontynuowała na-
ukę w rosyjskiej szkole podstawowej na zesłaniu. Po powrocie do kraju ukoń-
czyła Technikum Leśne i otrzymała świadectwo dojrzałości w 1966 r. W roku 
szkolnym 1974/1975 ukończyła szkołę przysposobienia handlowego, następ-
nie od grudnia 1979 do marca 1980 r. kurs ubezpieczeń społecznych we Wro-
cławiu. W 1960 r. skończyła także w Obornikach kurs – kierownika gospód.

W kwietniu 1950 r. wyszła za mąż za Bolesława Sobczyka (ur. 03.10.1923 r. 
– zm. 17.11.2005 r.), który pochodził z kielecczyzny i był ekonomistą. Posiada 
czworo dzieci: Zbigniewa (ur. 1950 r.), ukończył technikum budowlane; Marię 
(ur. 1952 r.), ukończyła Akademię Ekonomiczną; Bogdana (ur. 1953 r.), który  
z zawodu jest ślusarzem, mechanikiem oraz Ryszarda (ur. 1955 r.), ukończył 
technikum górnicze i pracuje w nadleśnictwie. 

Po powrocie do kraju najpierw pracowała w księgowości w Gminnej Spół-
dzielni Osiecznica. Potem jako kierowniczka restauracji w Ławszowej. Następ-
nie od 1961 r. w Nadleśnictwie Ławszowa i Nadleśnictwie Bolesławiec. Była 
działaczką w Związkach Zawodowych „Solidarność”. Na emeryturę przeszła 
w 1989 r. Dużo szydełkuje, uprawia działkę, podróżuje i zwiedza, częste udaje 
się na pielgrzymki.

Posiada Krzyż Zesłańców Sybiru nadany 10.11.2005 r. 
Teodozja Sobczyk jest przekonana, że ciężkie lata na zesłaniu mogli przeżyć 

tylko dzięki głębokiej wierze w Boga, która dała im wielką siłę przetrwania.
 
 

Opracowały: 
Monika Mićić, Natalia Niczyporuk

II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu
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 Stefan SuŁKOWSKI 
urodził się 05.03.1937 r. w Lenino, w powiecie łuninieckim, w województwie 
poleskim. Jego rodzice Aleksander Sułkowski i Helena Sułkowska (z domu 
Karpacz) pochodzili ze środowiska robotniczego. Ojciec był gajowym. Rodzi-
na posiadała duży obszar lasu i ziemi, dom, gospodarstwo oraz leśniczówkę. 
Mieszkali tam do czasu zesłania. Stefan Sułkowski miał dwóch braci i dwie 
siostry. Najmłodszy brat jeszcze w wieku niemowlęcym zmarł w 1940 r. Star-
szy Jerzy przetrwał wojnę i zmarł w 1975 r., przeżywając 45 lat. Siostry Irena  
i Leokadia żyją nadal i mieszkają w Polsce.

Zostali zesłani 10.02.1940 r. W nocy żołnierze radzieccy przyszli do ich 
domu, a następnie przetransportowali całą rodzinę na stację kolejową. Stam-
tąd zostali wywiezieni  pociągiem towarowym na Syberię w głąb ZSRR. Gdy 
pociąg dotarł w rejon Totmy w okręgu  wołogockim, rodzinę Sułkowskich za-
prowadzono do łagru. Nic im nie dano. Nie otrzymali żadnego jedzenia, ubrań 
czy środków czystości. Wszyscy mężczyźni codziennie od świtu do zmierzchu 
musieli przymusowo ciężko pracować. Głód i bardzo ciężkie warunki życia 
doprowadzały ludzi do wyczerpania. Z dnia na dzień tracili siły i zdrowie. Było 
jednak wielu takich, którzy pomagali. Dawało to nadzieję i otuchę. 

Na zesłaniu Stefan Sułkowski i jego rodzeństwo cierpieli na liczne choroby 
i byli ogromnie wycieńczeni. Jego rodzina przez cały czas była na utrzymaniu 
ojca, a od roku 1943 matki. Aleksandra Sułkowskiego wcielono do 1 Armii 
Wojska Polskiego. Wydarzenie to, jako jedno z nielicznych, zapadło w pamięci 
małego wówczas Stefana, bo w roku wywózki miał zaledwie 3 lata. Zapamię-
tał jednak moment, w którym przedstawiciele radzieckich władz odebrali mu 
tatę. Jako dziecko nie miał żadnych zajęć. Nie uczył się i nie wykonywał pracy. 
Na zesłaniu przebywał do 25.02.1946 r.

Po powrocie do Polski rodzina Sułkowskich dostała kwaterę w miejscowo-
ści położonej niedaleko Góry Śląskiej. Dzięki Czerwonemu Krzyżowi odnaleźli 
ojca. To kolejne bardzo ważne wydarzenie, które zapadło w jego pamięci. 
Odczuł on wtedy wielką radość, był zaskoczony i wzruszony, że po tylu latach 
znów zobaczył swojego ojca. Rodzina dostała poniemieckie gospodarstwo 
rolne w Załęczu koło Rawicza. Tam zaczęli nowe życie.

Po powrocie do kraju Stefan Sułkowski ukończył kilka szkół. W latach 
1946-1951 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Świniarach. W roku 1951 
rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Metalowo-Drzewnej w Wąsoszu. Za-
kończył edukację w 1953 r. jako dyplomowany ślusarz. Od 1954 r. pracował 
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w Zakładach Górniczych „Konrad” w Iwinach w dziale ślusarskim. W 1958 r. 
został powołany do dwuletniej czynnej służby wojskowej. Po jej zakończeniu 
powrócił do pracy w Zakładach Górniczych „Konrad”, zdobywając w 1961 r. 
tytuł robotnika wykwalifikowanego. Po kolejnych pięciu latach nadano mu ty-
tuł zawodowy – mistrza ślusarza. Jako pracownik „Konradu” należał do NSZZ 
„Solidarność”. W 2002 r. Wojskowy Komendant Uzupełnień przyznał mu sto-
pień starszego sierżanta. 

Stefan Sułkowski ma żonę Marię z domu Marecka (ur. 22.12.1939 r.), któ-
ra z zawodu jest kucharzem. Obecnie mieszkają w Bolesławcu. Mają dwóch 
synów. Starszy Stanisław (ur. 08.05.1961 r.) jest z wykształcenia technikiem 
rolnictwa, a młodszy Janusz (ur. 06.10.1962 r.) tokarzem. Stefan Sułkowski 
interesuje się wędkarstwem. W latach wcześniejszych pasjonowała go piłka 
nożna, należał do klubu sportowego Cementowni w Raciborowicach.

Za osiągnięcia zawodowe oraz społeczne otrzymał wiele odznaczeń. 
Za zasługi w zawodzie górnika brązowy medal 25-lecia pracy w Zakładach 
Górniczych „Konrad”. W tych samych zakładach otrzymał medal srebr-
ny, który jest przyznawany pracownikach za 35 lat pracy. W 1987 r. do-
stał także Srebrny Krzyż Zasługi, w 1998 r. Odznakę Honorową Sybiraka,  
a w 2005 r. Krzyż Zesłańców Sybiru. Stefan Sułkowski czynnie działa w Związ-
ku Sybiraków w Bolesławcu. Jest odpowiedzialny za poczet sztandarowy. 

        
Opracowała: 

      Klaudia Karpińska
Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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 mieczysław SWACHA 
urodził się 15.12.1924 r. (data urodzin zapisana w dokumentach to  
06.01.1925 r., Święto Trzech Króli, kiedy go ochrzczono) w Listopadówce, 
gmina Świniuchy, powiat horochowski, województwo wołyńskie. Jego rodzi-
ce to Adam Swacha, syn Michała (ur.1896 r. w Aleksandrowie, powiat bił-
gorajski, województwo lubelskie) oraz Katarzyna (córka Józefa, ur. 1903 r.  
w Mokrem, powiat zamojski). Oboje rodzice byli rolnikami. Ojciec – żołnierz  
w wojnie 1920 r. otrzymał ziemię na Wołyniu. Mieczysław Swacha posiadał 
troje rodzeństwa: brata Zenona (ur. 1923 r.), siostrę Janinę (ur. 1927 r.) i brata 
Mariana (ur. 1930 r.). Starszy brat zaciągnął się do armii generała Andersa, 
przez Iran dotarł do Europy, ożenił się we Włoszech, zginął w wypadku na 
budowie w Argentynie, dokąd wraz z żoną wyjechał po wojnie.

Listopadówka została założona 25.11.1922 r. Tu też razem z rodziną 
mieszkał brat Adama Swachy – Michał, który nie przeżył wywózki. Mieczysław 
rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Listopadówce w 1932 r. W 1937 r. 
wstąpił do Gimnazjum Ogólnokształcącego w Horochowie. Nie ukończył go, 
ponieważ wybuchła II wojna światowa. W czasie okupacji radzieckiej zmienił 
się program nauczania i rodzice zabrali go z tej szkoły.

On i jego rodzina zostali wywiezieni 10.02.1940 r. Nad ranem do ich domu 
zapukali żołnierze NKWD, którzy kazali się pakować i wsiadać na sanie. Kiedy 
rodzina była w domu, NKWD-iści dzielili się ich dobytkiem: końmi i krowami. 
W 40-stopniowym mrozie wieziono ich 19 km po zasypanych śniegiem dro-
gach do stacji kolejowej i kazano wsiadać do wagonów, którymi przewożono 
zwierzęta. Jazda pociągiem trwała trzy tygodnie. Do picia na niektórych po-
stojach można było dostać kipiatok, trzeba było się jednak śpieszyć, bo żołnie-
rze poganiali.  Zlizywano też szron z wagonu, który trochę gasił pragnienie.

W poniedziałek 04.03.1940 r. rodzina dotarła do kwartału XVI, do specpo-
siołoka nad rzeką Suchoną pod Archangielskiem. Dom, w którym zamieszkali, 
zbudowano z drewnianych bali, pomiędzy które, dla ocieplenia, wkładano 
mech. Był on siedliskiem pluskiew, które w nocy wychodziły szukać „poży-
wienia”. Podpalano je świeczkami, dlatego belki były czarne, zakopcone. 
W jednym baraku mieszkały cztery rodziny: Romaniukowie, Skoczylasowie, 
Grządkowscy i Swachowie. Spano na narach, nie było podłogi. Pośrodku stał 
piecyk opalany drewnem. Dzięki niemu można było się ogrzać po powrocie 
z pracy czy wysuszyć mokre, ośnieżone ubrania. Jedzono razowy chleb (był 
racjonowany), z którego trzeba było wyjmować karaluchy oraz liście kiszonej 
kapusty. Popijano je wodą z rzeki, która służyła też do utrzymania higieny 
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i prania. Dzieci zbierały żurawinę, morożkę (owoc wyglądający jak ciemna 
truskawka), pito sok z brzóz. W miejscu zesłania był sklepik. Sprzedawał  
w nim diadia Wania, a tiotia Nina pracowała w stołówce. Rosjanie zwracali 
się do siebie: towariszcz, natomiast Polacy musieli do nich mówić: grażdanin. 
Szczególnie przykre były słowa Rosjan: Wy Polacy już nigdy nie ujrzycie Polski 
lub Jak nie można zobaczyć ucha bez lustra, tak wy nie zobaczycie Polski. 
Kornikow, Diaczkow, Zawiłałow – nazwiska komendantów łagru Mieczysław 
pamięta do dziś. Praca przy wycince, wywózce, cięciu drzew była wyczerpu-
jąca i niebezpieczna. Do dziś pozostała mu na palcu wskazującym prawej ręki 
po jego przecięciu blizna. Krwotok udało się zatamować, lecz przyplątało się 
zapalenie węzłów chłonnych. Pracowali wszyscy dorośli, a 12- i 13-latkowie 
musieli odśnieżać.

Tuż przed wyjazdem znad Suchony razem z panem Grządkowskim wybrali 
się na grzyby. Stracili orientację, zabłądzili. Usłyszeli echo pociągu, szli wśród 
gęstwiny drzew.  Nie cieszyło ich zbieranie grzybów. Bali się, że utoną w grzę-
zawisku. Na szczęście znaleźli tory, a za jakiś czas kwartał XIV zamieszkały 
przez Polaków i doszli do domu. W tym czasie jego brat Zenon i znajomi wy-
ruszyli na poszukiwanie zaginionych. Oni byli już w domu, a poszukiwacze da-
lej krążyli po tajdze, ale i oni wrócili. Rosjanie nie zauważyli ich nieobecności.

Po ogłoszeniu amnestii dla polskich więźniów i zesłańców w lipcu 1941 r. 
rodzina popłynęła „Komsomolcem” rzeką Wołgą przez Jarosław, Niżny Nowo-
gród, Kazań, Samarę do Saratowa. Stąd zaczęła się podróż pociągiem wśród 
pyłu stepów Azji Środkowej przez Taszkent, Bucharę, Biszek do Kirmene – 
punktu zbiorczego dla rodzin. Przebywali tu kilka tygodni, zanim trafili do 
kołchozu „Jembek” w Kitajówce, rejon Czajan, miasto obwodowe Czymkent, 
południowy Kazachstan. Mieczysław pracował przy zbiorze bawełny. Dzieci 
zbierały cebulki tulipanów, których było dużo na stepie, jadły je, ponieważ 
były słodkie.

W kwietniu 1944 r. Mieczysław Swacha udał się na Ukrainę do miejscowo-
ści Sumy koło Charkowa, gdzie tworzono 4 Dywizję Wojska Polskiego im. Jana 
Kilińskiego, dokładnie 1 Zapasowy Pułk Piechoty. Zanim dotarł na miejsce, 
odbył kolejną podróż pociągiem, a właściwie na wagonie. On i inni podró-
żujący byli czarni od dymu z parowozów. Początkowo ćwiczenia odbywały 
się bez mundurów. Następnie Mieczysław Swacha został oddelegowany do 
pracowni plakatu wojennego. Projektował plakaty do tekstu lub odwrotnie, 
układał teksty do plakatów. Mieszkał z Józefem Henem. Nie brał czynnego 
udziału w walkach.

W 1945 r. Mieczysław Swacha znalazł się w Łodzi. Był ciągle chory. Wrócił 
już w mundurze po rodziców do Kitajówki. Tu zobaczył go dawny znajomy, 
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który poradził matce, żeby ugotowała wywar z liści orzecha włoskiego i robiła 
z tego okłady na chore węzły chłonne. Pomogło.

Po wojnie osiedlił się na Ziemiach Odzyskanych, w 1946 r. zamieszkał  
w Nowej Wsi, gmina Nowogrodziec. Tu mieszka do dziś. Doskonalił swoje 
umiejętności na rocznym kursie nauczycielskim, później w Liceum Pedago-
gicznym w Miłosnej – dziś Lubomierz, a także ukończył Studium Pedagogicz-
ne w Milanówku.

W 1946 r. podjął się ogromnego trudu stworzenie nowej placówki na ru-
inach starej, poniemieckiej szkoły w Nowej Wsi. Udało się. Brakowało ksią-
żek, zeszytów, uczniowie pisali na tabliczkach, które przywieźli z Jugosławii. 
23.09.1946 r. rozpoczął nauczanie w Publicznej Szkole Powszechnej w Nowej 
Wsi. W szkole działała drużyna harcerska ZHP. Mieczysław Swacha dbał o to, 
by ta organizacja była taka jak w czasach jego dzieciństwa, przenikał ją duch 
braterstwa. Kolejny, jak wspomina, „wewnętrzny Sybir” przeżył, gdy zgodził 
się na wybudowanie kapliczki na terenie szkoły, aby mogły odbywać się na-
bożeństwa majowe. Nie zapytał o zgodę władz. Za ten czyn był nachodzony  
i prześladowany. W szkole w Nowej Wsi pracował do emerytury.

Jego żona Michalina nie żyje. Mieli czworo dzieci: Mariana – komendanta 
straży; Helenę – przedsiębiorcę; Edwarda, który nie żyje oraz Lucjana – renci-
stę wojskowego (imię otrzymał na cześć drużynowego Lucjana Trzcińskiego 
z gimnazjum, do którego uczęszczał). Ma też sześcioro wnucząt i ośmioro 
prawnucząt.

Posiada Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej 22.08.1954 r.; Złoty Krzyż Zasługi nadany Uchwała Rady Państwa za 
dwudziestoletnią nienaganną pracę pedagogiczną 04.10.1974 r.; Krzyż Kawa-
lerski Orderu Odrodzenia Polski za trzydziestoletnią szczególnie wyróżniającą 
pracę pedagogiczną nadany uchwałą Rady Państwa 22.09.1982 r.; Krzyż Ze-
słańców Sybiru nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej 29.02.2008 r.; Krzyż 
Pamiątkowy „Czyn Frontowy II Armii WP 1943-1945 r.” nadany przez Zarząd 
Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Krajowa 
Rada Kombatantów Wojska Polskiego 11.08.2008 r.

Opracowały:
Natalia Kata, Nicola Żyźniewska, Julia Przybylska, 

Klaudia Majtyka, Urszula Deptuła
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
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Mieczysław Swacha z uczniami, Nowa Wieś, pocz. lat 50. XX w.

Józefa Szłowieniec z synami 
Wiktorem i Stanisławem, Syberia, 

1953 r.

Albertyna Szwatra podczas pracy w lesie
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 Leokadia SzAjA z domu Siedlecka 

urodziła się w 1930 r. w Wilnie. Dzieciństwo spędziła w tym mieście. Miesz-
kała przy ul. Uniwersyteckiej 2. Jej ojciec pracował jako weterynarz i był ofi-
cerem rezerwy. Zginął. Miała ona dwóch braci i siostrę. Żadne z nich nie żyje.  
W 1941 r. starszy brat zgłosił się na ochotnika do wojska (Armia Andersa).

Leokadia Szaja ukończyła szkołę podstawową w Związku Sowieckim, 
gdzie najważniejszym przedmiotem była ochrona kraju. Głównym przedmio-
tem była nauka strzelania.

10.02.1940 r. jej rodzina został wywieziona na Syberię. Wyjechała wraz  
z mamą i rodzeństwem. Przez 1,5 miesiąca podróżowali wagonami towaro-
wymi. W jednym mieściło się 40 osób. Bardzo źle przeżyła tę podróż. Jedynym 
posiłkiem w ciągu dnia była zupa, którą przynoszono w wiadrze. Trzeba było 
podzielić się nią ze wszystkimi. Noce spędzali na niewygodnych pryczach.

Na Syberii zamieszkiwali w Kraju Krasnojarskim, który po Jakucji jest naj-
większą krainą geograficzną w Rosji. W to miejsce gdzie oni, trafiła jeszcze 
tylko jedna polska rodzina. Mieszkali w skromnej ziemiance. Była ona nie-
wielka z malutkimi oknami i ciemna. Zimy były bardzo srogie. Temperatura 
dochodziła do –60°C. Do ogrzewania ziemianek używano każdego możliwego 
opału. Odległość do szkoły wynosiła 2 km. Gdy wiał silny wiatr, uczniowie szli 
w grupie, trzymając się liny, aby łatwiej było utrzymać równowagę. Życie na 
Syberii było ciężkie, cała rodzina musiała pracować, aby dostawać cokolwiek 
do jedzenia. Matka zajmowała się szyciem, za co otrzymywała niewielkie ilości 
żywności, np. ziemniaków. Siostra pracowała w kopalni, a Leokadia pracowa-
ła z geologami. Wykonywała proste czynności, m.in. pilnowała ich namiotów 
i gotowała.

Po powrocie do kraju zamieszkała najpierw w Opolu, po czym wyje-
chała do Torunia, gdzie studiowała. Ukończyła tam Seminarium Pedago-
giczne. Umożliwiło jej to pracę w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu, 
gdzie najpierw uczyła języka rosyjskiego, a następnie prowadziła sekretariat.  
W 1949 r. wyszła za mąż. Jej wybranek był wojskowym. Ze względu na sprawy 
prywatne musiała opuścić nasze miasto. Zamieszkała w Warszawie. Krótko  
po jej przyjeździe do stolicy, zdarzyła się tragedia. Z powodu ciężkiej choroby 
zmarł jej mąż. Pozostała jej już tylko siostra, więc wróciła do Bolesławca. Nie-
stety po zaledwie kilku miesiącach ona również zmarła. Był to bardzo trudny  
okres w jej życiu. 
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Największą jej pasją było łyżwiarstwo. Jazda na łyżwach dawała jej swo-
bodę i chociaż na krótką chwilę możliwość oderwania się od rzeczywistości.  
W młodości reprezentowała nawet szkołę w tej dyscyplinie sportowej. Śladem, 
jaki pozostał jej po zesłaniu, jest lekko widoczna nad lewym okiem blizna.

Leokadia Szaja może pochwalić się bardzo ważnym odznaczeniem, a mia-
nowicie Krzyżem Zasługi PRL.

Ze swojego życia szczególnie mocno wspomina dwa epizody. Pierwszym 
z nich była sytuacja przed zesłaniem. Rodzina Siedleckich, żeby uchronić się 
przed wywózką, planowała wyjechać do Argentyny. Kiedy wszystkie bagaże 
były już zapakowane i do wyjazdu zostało zaledwie kilka godzin, odrzuco-
no ich prośbę. Stracili prawie wszystko, ponieważ nie zwrócono im bagaży. 
Drugie wspomnienie związane jest z pięknym, zapierającym dech w piersiach 
krajobrazem Syberii i niecodziennym przyjacielem Leokadii, którym okazał się 
niesforny niedźwiadek. Niedawno została wydana książka, przedstawiająca 
życie jej rodziny w tym trudnym okresie.
 

Opracowały:
Weronika Kobyłecka, Katarzyna Rączkiewicz, Edyta Serafin

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu 
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 Regina SzARYCz z domu derengowska 

urodziła się 20.01.1934 r. w mieście Woronicze w województwie wileńskim. 
Matka miała na imię Ewa, z domu Romanowicz i zajmowała się domem, nato-
miast ojciec Józef Derengowski był wojskowym mechanikiem samolotowym. 
Regina miała brata Zenona oraz męża Teofila Szarycza Sybiraka (ur. 1931 r. 
– zm. 1985 r.). Z zawodu był marynarzem. Urodziła dwóch synów, Zdzisława 
(ur. 19.04.1958 r.), który po maturze został rewizorem w PKS-ie i Jana (ur. 
28.12.1963 r.), ślusarza i mechanika.

Na Syberię została zesłana w 1951 r. Miała wtedy 16 lat. Podróż w wa-
gonie bydlęcym, razem z pięćdziesięcioma pięcioma innymi osobami, trwała 
trzydzieści dni i nie była łatwa. Regina siedziała na słomie, a na zewnątrz była 
wypuszczana codziennie lub co drugi dzień. 

Na zesłaniu zamieszkiwała niewielkie mieszkanie w bloku w miasteczku 
Czeremchowo w obwodzie irkuckim. Panowały tam złe warunki. W maleńkim 
pokoiku z kuchnią mieszkała z innymi czterema osobami. Toaleta znajdowa-
ła się na zewnątrz. Do pracy trzeba było maszerować co najmniej godzinę  
w jedną stronę. Pracowała na budowie osiem godzin dziennie. Musiała dźwi-
gać ciężkie materiały w temperaturze –40°C. Po powrocie z pracy trzeba było 
zrobić zakupy. Wybór był ograniczony, a wszystko bardzo drogie. Te trud-
ne warunki zbliżały jednak ludzi do siebie. W ciągu tych lat zaprzyjaźniła się  
z Heleną Juchik.

Do Polski wróciła po pięciu latach, zaraz przed Bożym Narodzeniem i do-
kończyła naukę w szkole podstawowej. W kraju też nie było jej łatwo. Sybi-
racy przyjechali, nie mając nic. Do tego byli traktowani gorzej niż na Syberii. 
Otrzymała mieszkanie w Kudowie i została zatrudniona w fabryce bawełny. 
Pracowała tam dwa lata przy krosnach, a następnie przeprowadziła się do 
Bolesławca, gdzie pracowała trzydzieści lat.

W 2007 r. otrzymała Krzyż Zesłańców Sybiru oraz trzy inne odznaczenia. 
Pomimo tego, że nie może w tej chwili poruszać się swobodnie, spędza 

wiele czasu z synem Janem.

 
Opracowała: 

Weronika Seremak
Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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 Wiktor SzŁOWIEnIEC 
urodził się 22.09.1938 r. w Raduniu, powiat lidzki, województwo nowogródz-
kie. Pochodził z rodziny robotniczej. Matka była gospodynią domową. Miał 
trójkę rodzeństwa: Wacława (ur. 1932 r.), Genowefę Ławniczak (ur.1934 r.), 
Stanisława (ur. 1950 r.). Przed wywózką mieszkał we wsi Maluki, powiat Ra-
doń, dawne województwo białostockie.

Na Syberię został zesłany wraz z rodziną, w tym z ośmiomiesięcznym bra-
tem Stanisławem 01.04.1951 r. Jechali 29 dni pociągiem towarowym. W wa-
gonie, w którym znajdowało się 60 osób. Na zewnątrz mróz dochodził do  
–30°C, a wewnątrz unosił się potworny smród. Oprócz tego dokuczały plu-
skwy i wszy. Dotarli do Niżnikarkas, obwód irkucki, Czeremchowo. Tam wraz 
z rodziną zamieszkał w drewnianym baraku, w którym schronienie znalazło 
jeszcze 25 innych. Każda z rodzin miała osobne pomieszczenie z kuchnią opa-
laną węglem kamiennym. Nie było łazienek, więc raz w tygodniu chodzili do 
łaźni, za którą trzeba było płacić. Tak jak inni, dostawał przydział jedzenia, ale 
trzeba było po niego stać w kolejce od 3 rano. Później przychodzili Rosjanie 
i wyrzucali tych, którzy im się nie podobali. Kiedy ktoś umierał, Rosjanie za-
bierali jego ciało do wagonu, czyli trupiarni. Wiktor jako 13-letni chłopiec po-
magał ojcu w tartaku. Przed zsyłką i w jej trakcie chodził do szkoły rosyjskiej,  
łącznie przez 7 lat.

Do Polski przyjechał w grudniu 1955 r. W latach 1960-1965 ukończył Tech-
nikum Energetyczne we Wrocławiu. Otrzymał tytuł zawodowy technik ener-
getyk. Pracował w tartaku i w Zakładach Górniczych „Konrad”. Należał do 
PZPR. Jego hobby stanowi czytanie książek historycznych. Jako młody chło-
piec startował w biegach na 100 m.

Ma żonę Marię Szłowieniec (ur. 22.07.1947 r.), a także dwie córki: Iwonę 
Burzyńską (ur. 12.02.1967 r.) oraz Irenę Katę (ur. 18.09.1968 r.). 

Najmocniej w jego pamięci utkwił widok trupów leżących obok wagonu, 
w którym jechał. Na zesłaniu żył w okropnych warunkach i nie mógł mówić 
po polsku. Największą rolę w jego życiu odegrała matka. Wspierała go, doda-
wała mu otuchy i nie pozwalała mu zwątpić w to, że wrócą do kraju.

Opracowały: 
Beata Bojanowska, Ewelina Mrozik 

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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 Albertyna SzWAtRA z domu Rogowża 

urodziła się 08.02.1931 r. w Sosenkiszkach. Ta mała wieś znajdowała się  
w gminie Soleczniki Małe, w województwie wileńskim. Jej rodzice, Jan i Stefa-
nia, pracowali w gospodarstwie. Byli zwykłymi, prostymi ludźmi. Miała dwóch 
braci: Czesława, Franciszka oraz dwie siostry: Jadwigę i Ewę. Posiada wykształ-
cenie podstawowe, gdyż niedługo po ukończeniu szkoły została zesłana na 
Syberię. Przed wywózką Albertyna Szwatra mieszkała w Sosenkiszkach.

Została wywieziona wraz z rodziną w 1949 r., kiedy miała 18 lat. Na ze-
słaniu przebywała w Tomsku (obwód tomski). Mieszkali w niewielkim baraku 
wraz z 7 innymi rodzinami. Musieli pomagać sobie nawzajem, gdyż inaczej 
nie udałoby się im przetrwać. Do jej obowiązków należała praca w lesie. Piło-
wała tam drewno i spławiała je wodą. Bez chwili odpoczynku pracowała cały 
tydzień. Nie miała możliwości edukowania się. Na zesłaniu spędziła 5 lat.

Do Polski wróciła w 1954 r. Po przyjeździe do Bolesławca pracowała 5 lat 
w Bolesławieckiej Fabryce Fiolek i Ampułek „Polfa”. Następnie przez 15 lat 
była krawcową w Modzie Dolnośląskiej. Nie miała czasu na przyjemności, ale 
zawsze znajdowała go dla swojej rodziny. Wspólnie z mężem Henrykiem, któ-
ry pracował w Administracji Domów Miejskich, wychowywała dwoje dzieci: 
Marię i Jana. Prowadzili spokojne życie i cieszyli się każdą spędzoną razem 
chwilą. Obecnie córka ma 55 lat i pracuje w Urzędzie Miasta w Bolesławcu, 
a o 2 lata młodszy syn jest bezrobotny. Pani Albertyna ma dobry kontakt ze 
swoimi dziećmi, które się nią opiekują.

Należy do Bolesławieckiego Związku Sybiraków. Posiada Krzyż Zesłańców 
Sybiru.

Z zesłania zapamiętała ciężką pracę w nieludzkich warunkach w czasie 
wiecznie mroźnej zimy. Przez większość czasu mróz był nie do wytrzymania. 
Minus 50°C i ponad metr śniegu to była codzienność. Rodziny, z którymi 
mieszkała, kochała jak własnych bliskich. Przebywali ze sobą w ciężkich chwi-
lach, razem udało im się przetrwać.

Opracowały: 
Julia Kukieła, Roksana Członka

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu 
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 Józef ŚnIEżEK 
urodził się 25.03.1932 r. w Wołczy Dolnej, w powie-
cie dobromilskim, w dawnym województwie lwow-
skim. Jego rodzice Stanisław i Bronisława Śnieżko-
wie posiadali niewielkie gospodarstwo rolne. Ojciec 
zajmował się szewstwem, a matka krawiectwem. 
Przed zesłaniem mieszkali w Wołczy Dolnej.

Józef w momencie wywózki na zesłanie, która 
miała miejsce 10.02.1940 r., był dzieckiem, miał  
8 lat i chodził do szkoły podstawowej. Początko-
wo mieszkali w barakach w Bieriezowce, posiołek  
Połogmdowskij Lesouczastok, rejon Znamienka, 
rejon tarski, obwód omski. W trakcie zesłania wy-
budowane zostały drewniane domki jedno- i wie-

lorodzinne nad rzeką Irtysz. Rodzina Śnieżków zamieszkała w jednym z nich. 
Panujące tam warunki bytowe były bardzo trudne. Osoby pracujące dostawa-
ły po 400 g czarnego chleba, a niepracujące po 200 g. Do chleba dodawana 
była miska zupy. Opał musiał być zdobywany we własnym zakresie. Jedynymi 
otrzymywanymi ubraniami były te robocze, noszone do zupełnego zdarcia. 
Rodzice Józefa Śnieżka pracowali 1,5 km od miejsca zamieszkania w warsz-
tacie szewskim i krawieckim. W domu nie było ich przez cały dzień. Józef 
początkowo chodził do szkoły, ale po stracie okularów, która miała miejsce 
krótko po przyjeździe, musiał zrezygnować z nauki. Zajął się pomocą ojcu  
w warsztacie. Najmocniej w pamięci utkwiła mu zabawa polegająca na pły-
waniu po niebezpiecznym rozlewisku na własnoręcznie zbitej tratewce. Mo-
gła ona zakończyć się tragicznie z powodu rwących prądów.

Do ojczyzny rodzina Śnieżków wróciła po 6 latach, w maju 1946 r.     Mając  
14 lat Józef podjął naukę w 4 klasie szkoły podstawowej. Ten etap eduka-
cji ukończył w trybie przyśpieszonym i zaczął uczęszczać do Liceum Ogól-
nokształcącego w Bolesławcu. Następnie kontynuował naukę na studiach 
medycznych we Wrocławiu, które ukończył z tytułem lekarza w roku 1958. 
W tym samym roku podjął pracę w Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu, 
początkowo jako lekarz ogólny. Po 2 latach rozpoczął specjalizację aneste-
zjologiczną w klinice prof. Brosa. Po 4 latach wrócił do Bolesławca. Uzyskał  
I stopień specjalizacji i pracował jako anestezjolog. W 1967 r. uzyskał II sto-
pień specjalizacji. Rok później na zaproszenie prof. Smolhollta wyjechał do 

Józef Śnieżek
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Holandii, gdzie przez 6 miesięcy pracował w klinice w Utrechcie. Po wielu sta-
raniach w 1968 r. założył w Bolesławcu oddział Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii i został jego ordynatorem. Pełnił tę funkcję do emerytury tj. do 1999 r. 
Następnie do 2013 r. pracował jako anestezjolog w innych szpitalach. 

Żona Teresa Śnieżek z domu Cicha (ur. 08.08.1934 r. – zm. 13.06.1996 r.)  
z wykształcenia była magistrem ekonomii. Córka Anna Koszak  
(ur. 24.04.1961 r.) jest technikiem chemikiem ceramikiem, zaś syn Piotr Śnie-
żek (ur. 21.05.1968 r.) technikiem stomatologii. Józef Śnieżek interesuje się 
muzyką, antykami i teatrem. Jeździ na nartach, łyżwach i biega.

Józef Śnieżek został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 20 lat jest głównym sponsorem stołów-
ki dla ubogich przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu. 
Należy do Związku Sybiraków.

Opracowały:
Daria Chłopicka, Adrianna Gabrych

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu 
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 maria tOKARCzuK z domu Słobodzian 

urodziła się 25.01.1939 r. w Łubiankach Wyższych, w województwie tarno-
polskim na Kresach. Była trzecim dzieckiem Michała i Zofii Słobodzian. Jej ro-
dzice posiadali jeszcze troje dzieci: Sławomira, Olę oraz Bogdana. Matka była 
gospodynią domową, a ojciec prowadził gospodarstwo rolne. 

W wieku siedmiu lat rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Łu-
biankach. Nie mogła ukończyć tam edukacji, ponieważ trzy lata później  
w październiku 1949 r. deportowano ją wraz matką i rodzeństwem do obozu 
zbiorczego w Kopyczyńcach, gdzie spędziła siedem tygodni. Ojca zabrano do 
aresztu w Workucie, dlatego nie było go z bliskimi w okresie wywózki. Na-
stępnym miejscem, do którego ją transportowali, był Kraj Chabarowski leżący 
nad rzeką Bikin. Przebywała tam tydzień. Potem znowu została zmuszona, 
żeby wsiąść do pociągu, który powiózł ją dalej.

31 grudnia znalazła się już na miejscu, które było oddalone 40 km od Chin 
oraz 30 km od morza graniczącego z Japonią. W Tajdze zimy były bardzo 
srogie. Temperatura wynosiła niekiedy –40°C. Za pomieszczenie mieszkalne 
służył barak, który dzielili z inną, liczącą pięć osób rodziną. Matka i brat byli 
zmuszeni od razu iść do pracy. Maria pomagała bliskim w obowiązkach, a po 
skończeniu siedmiu klas szkoły pracowała razem z nimi. Warunki, z jakimi mu-
siała się zmierzyć, były straszne i ekstremalnie trudne. Pracowała bez odpo-
wiedniego obuwia oraz odzieży. Panował głód. Przydział chleba dla pięciorga 
osób był niewystarczający. Sytuację ratowało to, że latem można było zbierać 
grzyby i jagody.

Po sześciu latach ojciec uzyskał zwolnienie z więzienia i przyjechał do ro-
dziny, którą chciał zabrać do Polski. Po wielu działaniach udało mu się wraz  
z żoną oraz Marią i Bogdanem wyjechać do Białej Podlaskiej, gdzie przebywali 
w punkcie repatriacyjnym. Później przyjechali do Raciborowic i zamieszkali 
w domu siostry ojca. Starsze rodzeństwo nie wróciło do ojczyzny, ponieważ 
oboje założyli w Rosji rodziny. Ojciec rozpoczął pracę, a młodszy brat naukę 
w szkole. Umiejętność czytania i pisania była warunkiem, żeby dostać jakieś 
zajęcie. Maria przez rok uczyła się podstawowych zasad gramatyki. Gdy miała 
dwadzieścia lat, rozpoczęła pracę w zakładzie centrali telefonicznej SŁAWA. 
Poznała tam swojego przyszłego męża Franciszka Tokarczuka.

Dnia 26.02.1962 r. urodził im się syn, któremu nadali imię Zdzisław.  
W 1971 r. dostali mieszkanie w Bolesławcu. Ich dziecko pierwszą klasę ukoń-
czyło w szkole w Raciborowicach. Następnie chodziło do szkoły w Bolesławcu. 
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Później ożenił się i wyprowadził się od rodziców. Maria Tokarczuk przeszła na 
emeryturę w 1991 r., a jej mąż w 1993 r., wcześniej pełniąc funkcje dyspo-
zytora bazy transportowej. Marzyła o tym, aby zostać pielęgniarką, jednak 
nigdy nie zrealizowała swojej pasji, ponieważ, kiedy matka chorowała, ona 
musiała zajmować się domem. W wolnych chwilach poświęcała się swojemu 
hobby – hafciarstwu.

Wspomina, że w okresie gdy mieszkała na Syberii, największym wsparciem 
była dla niej rodzina. Kiedy wróciła do ojczyzny, również pomogli jej najbliżsi, 
przede wszystkim ojciec i jego siostra. Maria zawsze darzyła swoich rodziców 
ogromną miłością i szacunkiem, do dzisiaj wspominając ich używa słów „ma-
musia” oraz „tatuś”. 

W 2012 r. Maria Tokarczuk otrzymała Krzyż Zesłańców Sybiru. Należy do 
Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków.

Opracowały: 
Ilona Forma, Agata Rompała

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu 

Maria Tokarczuk z d. Słobodzian  
z rodziną, 

po powrocie do Polski z Syberii
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 Eugeniusz tOmASzEK 
urodził się w 1936 r. w Goci koło Rzeszowa. Rodzice 
Jan i Maria zajmowali się rolnictwem. Posiadał sześcio-
ro rodzeństwa: Stanisława, Janinę, Mieczysława, Julia-
na, Tadeusza i Jadwigę.

10.02.1940 r. jako czteroletnie dziecko został wy-
wieziony wraz z rodzicami. Była to tzw. pierwsza zsył-
ka. Zamieszkali w Permagoli, w obwodzie archangiel-
skim. Ich domem był długi, drewniany barak. Rodzice 
pracowali w tajdze. Było to ciężkie i wyczerpujące za-
jęcie. Zesłańcy nie mając zapewnionej należytej opieki 
medycznej, często chorowali, zwłaszcza dzieci. Brako-
wało pożywienia, ciepłej odzieży i obuwia oraz podsta-
wowych warunków higienicznych. W 1944 r. rodzina 
Tomaszków została przeniesiona do Charkowa, rodzice 

pracowali tam na roli.
Do Polski powrócili w czerwcu 1946 r. Po ukończeniu szkoły średniej  

i uzyskaniu zawodu technik-ceramik oraz po odbyciu służby wojskowej podjął 
pracę zawodową w zakładach ceramicznych. Jego żona ma na imię Janina. 
Posiadają dwoje dzieci, Leonarda (ur. 1971 r.) i Zofię (ur. 1979 r.). Jego hobby 
to szachy, wędkarstwo, uprawianie działki oraz czytanie.

Eugeniusz Tomaszek został odznaczony Krzyżem Zesłańców Sybiru i Brą-
zowym Krzyżem Zasługi.

Opracowali:
Jan Choryłek, Rafał Kwieciński

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
 

Eugeniusz Tomaszek
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 jan WASILCzuK 
urodzony 15.06.1931 r. w Brodach, powiat prużański, województwo pole-
skie. Jego ojciec Konstanty Wasilczuk przed II wojną światową był zatrudniony  
w Lasach Państwowych jako leśniczy. Mama Ksenia była gospodynią domo-
wą. Posiadał sześcioro rodzeństwa: Piotra, Olgę, Stefana, Annę, Grzegorza 
oraz Antoninę, urodzoną w 1941 r. w ZSRR, gdzie też zmarła. Przed wywózką 
do ZSRR, mieszkał w rodzinnej miejscowości Brody.

Wczesnym rankiem 10.02.1940 r. do ich mieszkania wkroczyli enkawudzi-
ści z karabinami w ręku i kazano im w ciągu dwóch godzin ubrać się i zabrać 
ze sobą podręczny bagaż. Przed wyjściem odebrano im dokumenty. Na dwo-
rze był siarczysty mróz. Załadowano ich na sanie i zawieziono do najbliższej 
stacji w Orańczycach. Tam stały wagony towarowe z piętrowymi pryczami. 
Do nich ładowano po sześć rodzin, około 40 osób do jednego. Wagon był 
ogrzewany metalowym piecykiem, tak zwaną kozą, a na środku w podłodze 
znajdował się okrągły otwór służący do załatwiania potrzeb fizjologicznych. 
Jechali trzy tygodnie.

04.03.1940 r., kiedy przybyli do miejscowości Kargowino, w rejonie Bie-
rieźnika w obwodzie archangielskim ulokowano ich w barakach po byłych 
skazańcach. Stały one w tajdze po prawej stronie rzeki Dwiny. Zbudowano je 
z okrąglaków, a styki uszczelniono mchem, w którym gnieździły się pluskwy 
i prusaki, dokuczające nocą śpiącym. Pomieszczenie, w którym  mieszkali,  
o powierzchni 12 metrów kwadratowych posiadało pryczę, piec gliniany 
służący do ogrzewania i gotowania, zbity z desek stół na kozłach, ławkę  
i małą szafkę do przechowywania dziennej racji chleba. Po 200 gram dla dzieci  
i 300 gram dla osób pracujących. Oprócz tego w porze obiadowej wydawano 
niskokaloryczną zupę po jednym litrze dla osób pracujących i po 0,5 litra dla 
dzieci. Rodzice pracowali w lesie przy wycince drzew, a starsze rodzeństwo 
wiązało sieci rybackie. W lecie dzieci zbierały jagody i grzyby na susz i do 
gotowania. Panował głód. Ludzie, aby ratować się przed śmiercią głodową, 
zmuszeni byli kraść Rosjanom psy i koty. Zakopane w ciągu dnia padłe konie 
Polacy w nocy odkopywali. Skradzioną padlinę gotowano i jedzono. Głód na-
wet małe dzieci zmuszał do kradzieży. Któreś nocy jego trzyletni brat Grzegorz 
wstał z pryczy i po cichu ukradł z szafki chleb. Rano przed wyjściem do pracy 
ojciec chciał na śniadanie dla każdego ukroić po kromce. Zobaczył, że chleba 
nie ma, zrobił pobudkę i zawołał: „Kto zjadł chleb?”. Nikt się nie przyznał do 
kradzieży. Gdy spojrzał na śpiącego z zaciśniętymi piąstkami przy buzi i reszt-
kami chleba trzyletniego syna, rozpłakał się. Był to wyraz jego rozpaczy. Tego 
dnia bez chleba, głodny poszedł do pracy. Matka zapłakana prosiła Boga, 
żeby ona i jej dzieci mogły jeszcze przed śmiercią najeść się ziemniaków. Do-
czekała się. Po przybyciu do Polski na pierwszą Wielkanoc zdobyła jedno jajko  
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i dwa wiadra bardzo drobnych ziemniaków. Ugotowała je w dwóch garnkach, 
postawiła na stole i powiedziała: „Jedzcie dzieci”. Spojrzeli na nią i zapytali:  
„A po ile możemy wziąć?”. „Jedzcie wszystko” – odpowiedziała. Jedli ziem-
niaki bez obierania z łupin.

Do kraju powrócił 13.03.1946 r. W 1949 r. w trybie przyśpieszonym ukoń-
czył Szkołę Podstawową w Iłowej Żagańskiej i rozpoczął naukę w Liceum 
Budowlanym w Żarach, które ukończył w 1953 r., uzyskując tytuł technika 
budowlanego. Nie pozwolono mu studiować. Wręczono nakaz pracy do Je-
leniogórskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Jeleniej Górze, gdzie praco-
wał początkowo na stanowisku technika budowy przy odbudowie wypalo-
nych budynków. Po odpracowaniu nakazu pracy awansował na stanowisko 
kierownika budowy. W 1962 r. przeniesiono go do nowo powstałego przed-
siębiorstwa budowlanego w Bolesławcu na stanowisko specjalisty weryfikacji 
dokumentacji technicznej. W 1983 r. mianowano go na kierownika działu 
rozliczeń budów. Po pół roku pracy na tym stanowisku zakładowy sekretarz 
PZPR zaproponował mu wstąpienie do partii komunistycznej, ponieważ było 
takie zalecenie, aby osoby pełniące funkcje kierownicze, zostały członkami 
partii. Wyraził zgodę na wstąpienie pod warunkiem, że uczyni to dopiero po 
przestudiowaniu dzieł marksizmu i leninizmu. Nie zdążył tego zrobić. Zdegra-
dowano go do stanowiska zastępcy, a kierownikiem działu rozliczeń budów  
został przedstawiciel Komitetu Powiatowego PZPR.

Jedyną organizacją, do której należy od września 1953 r. do dnia dzisiej-
szego, jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Od 1984 r. 
do czasu przejścia na emeryturę pełnił w Bolesławieckim Przedsiębiorstwie 
Budowlanym funkcję specjalisty organizacji placów budów. Od 1992 r. jest na 
emeryturze.

Od pięćdziesięciu lat jest żonaty z Mirosławą z domu Bremer, farmaceutką, 
która obecnie przebywa na emeryturze. Mają dwoje dzieci, syna Andrzeja (48 
lat), geologa i córkę Annę (42 lata), która jest redaktorem. Jego zainteresowa-
nia to filatelistyka, numizmatyka i uprawianie działki.

Posiada srebrną i złotą odznakę Zasłużony dla Budownictwa i Krzyż Ze-
słańców Sybiru. Jego zdaniem człowiekiem, który odegrał w tamtym czasie 
największą rolę w życiu Sybiraków, był generał Władysław Sikorski, który wy-
negocjował u Stalina ułaskawienie Polaków skazanych wyrokiem sądowym 
na zsyłkę, co nastąpiło 07.09.1941 r. Wówczas część z nich przedostała się do 
armii generała Władysława Andersa. Jego brat Piotr został wcielony do Dywi-
zji Kościuszkowskiej i brał udział w bitwie pod Lenino. Przeszedł szlak bojowy 
od Lenino do Berlina.        

Opracowali:
Aleksandra Wawrzyniak, Karolina Razik

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu
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 teresa Anna WOLANIN z domu Wójcik 

urodziła się 16.04.1941 r. w Kraju Krasnojarskim na zesłańczej porodówce  
w miejscowości Kiczi Basz. Jej rodzina, w tym dziadek, babcia, ciocia i rodzice, 
mieli niewiarygodne szczęście, że przeżyli. Matka Teresy Wolanin Jadwiga mia-
ła wyższe wykształcenie. Ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie i pracowała w Izbie Rolniczej w Skałacie, zaś ojciec Tadeusz był 
zootechnikiem pracującym w starostwie. Siostra Krystyna nie doświadczyła 
zesłania. Młodsza o 6 lat urodziła się w 1947 r. w Sosnowcu, rok po powrocie 
rodziny do Polski. Obecnie mieszka we Wrocławiu i pracuje  jako prawnik oraz 
psycholog. Teresa Wolanin uczęszczała do I Liceum Ogólnokształcącego w Le-
gnicy, ukończyła historię sztuki, podyplomowe studia filmowe, fotograficzne 
i została muzeologiem.

Wraz z całą rodziną powróciła do kraju 19.04.1946 r. Ten dzień trwale 
odcisnął się w pamięci pięcioletniego 
dziecka. Była to Wielka Sobota. Po la-
tach Pani Teresa wspomina dzień po-
wrotu: „Było ciepło, a ludzie odświęt-
nie ubrani święcili koszyczki”. 

Na Syberii rodzina Wójcików miesz-
kała w Kuźni, rejon nowosiołowski, 
Krasnojarski Kraj. Mała Tereska na ze-
słaniu nie miała żadnych obowiązków. 
Pierwsze pięć lat swojego życia spędzi-
ła na Syberii, chłodnej, surowej, wręcz 
okrutnej. Zazwyczaj dzieci w tym wie-
ku pod troskliwym okiem rodziców 
bawią się i poznają rówieśników. Ona 
musiała swoje dzieciństwo przeżyć  
w ciężkich warunkach. Nie miała czę-
stego kontaktu z rodzicami pracujący-
mi w tajdze, wychowywał ją dziadek  
i ciocia.

Kiedy wróciła do Polski, rozpoczęła 
naukę w szkole podstawowej w So-
snowcu, potem uczęszczała do I LO  
w Legnicy. Podczas nauki w szkole 

Teresa Wolanin z d. Wójcik 
z dziadkiem Władysławem Włoskiem, 

20 grudzień 1943 r.
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średniej i na studiach należała do różnych organizacji i stowarzyszeń, har-
cerstwa, Zrzeszenia Studentów Polskich, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego, czy Towarzystwa Miłośników Bolesławca. Teresa Wolanin  
w latach 1971-2001 pełniła funkcję Dyrektora Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu. Jej pasją jest fotografia i historia sztuki. Posiada liczne odznaczenia,   
w tym Krzyż Zesłańców Sybiru, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, otrzymany  
w 1973 r. Mąż Bronisław Wolanin był artystą ceramikiem, honorowym oby-
watelem miasta Bolesławiec, zmarł w lutym tego roku (2013). Ma córkę Annę 
(ur. 1973 r.), która mieszka w Szwajcarii. 

Teresa Wolanin niewiele pamięta z okresu zsyłki. Z sentymentem wspomi-
na swoje dosyć nietypowe zwierzątko, którym była sarna. Ze swoich dziecię-
cych lat zachowała w pamięci obrazy kwiatów na łąkach, wysokich gór, ostrej 
zimy oraz pól, na których razem z babcią zbierała uprawiane przez ich rodzinę 
warzywa, ale także długą podróż, bydlęce wagony i polskich zesłańców – jed-
ną wielką rodzinę.

Opracowały:
Pola Morawetz, Patrycja Ropelewska

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu

Kuźnia, miejsce zesłania Teresy Wolanin z d. Wójcik
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 Edmund WOŁOSzYK  
urodził się 10.07.1933 r. w Kąpsunach. Jego rodzice byli rolnikami. Ojciec 
służył w armii Andersa, do której dostał się z zsyłki. Po zakończeniu wojny 
powrócił do rodzinnego domu, skąd został po raz drugi zesłany na Syberię. 
Edmund Wołoszyk nie miał rodzeństwa. Uczęszczał do szkoły podstawowej, 
następnie do szkoły elektronicznej, jednak  naukę przerwała wywózka na Sy-
berię.

01.04.1951 r. został wywieziony z Kąpsun na Syberię. Przebywał tam 5 
lat. Do kraju wrócił w grudniu 1955 r. Na zesłaniu przebywał w Zagłębiu Wę-
glowym, w regionie irkuckim. Panowały tam długie i srogie zimy. Temperatu-
ra spadała poniżej –30°C. Mieszkał w baraku, w bardzo ciężkich warunkach. 
Trudno było zdobyć pożywienie oraz podstawowe środki higieniczne. Zesłańcy 
codziennie rano musieli podpisywać listę obecności. Edmund pracował jako 
górnik w kopalniach w Czeremchowie. Było to bardzo niebezpieczne zajęcie. 
Nie przestrzegano tam podstawowych zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy, 
co prowadziło do dużej ilości śmiertelnych wypadków.

Po powrocie do kraju Edmund Wołoszyk kontynuował naukę w szkole 
elektronicznej. Ożenił się. Jego żona, Alina Wołoszyk z domu Sawicka, praco-
wała w zakładach włókienniczych. Mają cztery córki: Ewę, Renatę, Małgorzatę 
i Elwirę.

Obecnie jest członkiem Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełno-
sprawnych przy Staroście Bolesławieckim. Należy do Związku Inwalidów Wo-
jennych RP oraz Związku Sybiraków. Został odznaczony Krzyżem Zesłańców 
Sybiru, złotą i srebrną Odznaką Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP 
oraz Krzyżem za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych RP.

W pamięci najbardziej utkwiły mu śmiertelne wypadki podczas ciężkiej 
pracy w kopalniach. Ludzie, którzy podczas zesłania odegrali największą rolę 
w jego życiu, już odeszli.
 

Opracowały: 
Gabriela Chlebowska, Wiktoria Tkaczyk

Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu 
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Teresa i Władysław Zawadzcy, 
1956 r.

Teresa Zawadzka z d. Jarosz podczas pracy
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 teresa zawadzka z domu jarosz 

urodziła się 10.12.1937 r. w Dorochowie, powiat i województwo stanisła-
wowskie. Jej rodzice to Maria i Ignacy Jarosz. Mieli posiadłość ziemską, na-
leżeli więc do grupy, którą w czasach sowieckich nazywano kułakami. Była 
najmłodsza z pięciorga rodzeństwa. Brat Stanisław po powrocie z Sybe-
rii wstąpił do Zakonu Ojców Franciszkanów. Odważył się podzielić swoimi 
przeżyciami w publikacji pt. „Wspomnienia syberyjskie” i dokładnie opisał 
w niej zesłanie na Syberię całej swojej rodziny. Brat Adolf po powrocie do 
ojczyzny ukończył studia i został magistrem inżynierem melioracji. Najstar-
szy brat, Władysław, wstąpił do wojska, a później prowadził własne gospo-
darstwo rolne. Siostra Michalina, która początkowo była żołnierzem 1 sa-
modzielnego batalionu kobiecego im. E. Plater, po wojnie rozpoczęła pracę  
w agencji rolnej.

Teresa Zawadzka wraz z całą rodziną została deportowana z Dorochowa 
10.02.1940 r. Była to sobota, około godziny 5 rano. Uzbrojeni żołnierze wtar-
gnęli do domu i dali państwu Jaroszom 2 godziny na spakowanie najpotrzeb-
niejszych rzeczy. Trasa przejazdu wiodła przez Halicz, Lwów, Tiumień, Tobolsk, 
Uwat i Mysowoje. Do Atnistu przybyli pociągiem pod koniec października 
1940 r. Wagony nie nadawały się do przewozu ludzi w warunkach zimowych, 
nie było w nich ogrzewania ani toalety. We Lwowie czekały szersze, dłuższe 
i wyższe wagony z pryczami piętrowymi i piecykiem w środku. W każdym  
z nich tłoczyło się po około 48 ludzi. Wybierali oni grupowego meldującego 
codziennie władzom, ile w wagonie jest osób. Jego obowiązkiem było rów-
nież wyznaczanie tego, kto uda się po zupę i chleb. W niektóre dni nie do-
starczano żywności ani wody. Szczególnie długą i niebezpieczną była podróż 
przez góry Ural, gdzie znajdują się liczne przepaście. 

W Tiumeniu, w jednym domu zostało ulokowanych aż 120 rodzin,  
a warunki sanitarne były straszne. Brakowało mydła, wody i toalet. Istniejące 
wychodki znajdowały się w okropnym stanie, co stwarzało ryzyko rozwoju 
chorób zakaźnych. Po trzech tygodniach samochodami ciężarowymi w czter-
dziestostopniowym mrozie przewieziono rodzinę do Tobolska. Tu w barakach 
mieszkalnych w szparach ścian oblepionych gazetami żyły pluskwy. Podczas 
dalszego etapu podróży do Uwatu i Mysowoje bardzo często bywało tak, 
że dzieci wypadały z sań i pozostawione zamarzały na drodze. W Mysowoje 
przygotowano 4 baraki. Teresa Zawadzka była za mała, aby pracować, miała 
zaledwie 3 lata. Jej starsze rodzeństwo musiało chodzić do lasu na jagody  
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i grzyby, które zanosili do skupu. Po niedługim czasie dzieci z powodu braku 
żywności, witamin, leków oraz opieki medycznej zaczęły chorować. Teresa 
w wieku 4 lat była bliska śmierci, cudem przeżyła. Kiedy Jaroszowie jesienią 
1940 r. dotarli do Atnistu, byli pilnowani przez Aksionowa – komendanta po-
siołka, który wypędzał do pracy i karał za najmniejsze wykroczenia. W Nowym 
Atniście wydawano jedną porcję jedzenia na osobę, najczęściej grochówkę, 
makaron (łapsza), zupę rybną, czasami zupę ze zmarzniętymi ziemniakami. 
Rodzina Jaroszów musiała przenieść się do Starego Atnistu ze względu na 
brak miejsca w Nowym Atniście. Tam w starym syberyjskim domu spali na 
piecu, ponieważ przy czterdziestostopniowym mrozie trudno było ogrzać całą 
chatę. Brat Teresy Stanisław musiał codziennie chodzić do Nowego Atnistu 
po zupę i chleb. Rodzeństwo zajmowało się wyplataniem koszyków i łowie-
niem ryb. Zima 1942/1943 roku była bardzo sroga, termometry wskazywały 
60 stopni poniżej zera, brakowało opału.

Państwo Jaroszowie przebywali w różnych miejscowościach obwodu tiu-
meńskiego: okręgu tobolskim i rejonie swackim, w wioskach Mysowoje, At-
nist, Uwat, Dąbrowa-Uszarowa. Plagą tych terenów były muszki i komary, 
przez które Władysław Jarosz zachorował na malarię. Udrękę stanowiły rów-
nież pchły, pluskwy i wszy.

Teresa Zawadzka podczas pobytu na Syberii była małą dziewczynką i nie 
pamięta dokładnie wszystkich faktów, ale jedno zdarzenie najmocniej zapadło 
jej w pamięci – śmierć ojca. Przeziębił się podczas budowy komina w domu 
nad Irtyszem. Choroba postępowała, nikt nie był w stanie mu pomóc. Zmarł 
20.03.1944 r. na gruźlicę lub zapalenie płuc. Pochowano go w zamarzniętej 
ziemi na cmentarzu „Miszkowoje”.

Jesienią 1945 r. rozpoczęli starania o powrót do Polski i w połowie maja 
1946 r. wyjechali wagonami osobowymi przez Lwów do Przemyśla. Następnie 
trafili do Wrocławia.

Po powrocie do Polski Teresa Zawadzka ukończyła Zespół Szkół Ogól-
nokształcących w Wołowie, a później Liceum Felczerskie w Świdnicy. Jako 
panna mieszkała w Chobieni, tam też poznała swojego męża Władysława 
Zawadzkiego, który również był felczerem. On także spędził kilka lat na 
Syberii. Wywieziono go, gdy miał zaledwie 10 lat. Swojego męża pozna-
ła, kiedy przyszedł do niej w ramach domowej wizyty lekarskiej. Po ślubie  
w 1956 r. początkowo pracowali i mieszkali we Wrocławiu, ponieważ właśnie 
tam Władysław studiował medycynę. Następnie oboje zostali przeniesieni  
z nakazu pracy do Parowej. Wraz z mężem została zatrudniona w miejsco-
wym ośrodku zdrowia, w którym do około 1993 r. przyjmowała pacjentów. 
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W latach 90-tych wstąpiła do Związku Sybiraków. Całe swoje życie poświę-
ciła pracy i wychowaniu trójki dzieci: Doroty Medyckiej (ur. 7.08.1973 r.)  
– pielęgniarki w przychodni w Osiecznicy; Krzysztofa Zawadzkiego  
(ur. 02.05.1968 r.) – leśnika, plantatora truskawek; Elżbiety Zawadzkiej  
(ur. 15.02.1962 r.) – przedszkolanki pracującej w Niemczech.

Obecnie mieszka razem z córką Dorotą w Osiecznicy i jest już babcią oraz 
prababcią.  Kilka dni po śmierci męża Władysława, córka Dorota odnalazła w 
jego portfelu kartkę żywnościową na chleb i cukier pochodzącą z 1943 r. Była 
to jego pamiątka z dawnych lat, której nikomu nie pokazał.

Opracowały:
Katarzyna Bieszczad, Jagoda Karwat, Anna Noga

Zespół Szkół w Osiecznicy 
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nauczyciele, pod kierunkiem których 
uczniowie tworzyli biogramy:

•  Renata Balińska-Piecyk – Szkoła Podstawowa w Kraśniku Dolnym
•  Renata jankowska – Szkoła Podstawowa w Trzebieniu
•  Henryk Skrok, Irena Stelmach – Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego  

w Nowej Wsi
•  małgorzata Sokalska – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wy-

krotach
•  gabriela Rosiecka – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy
•  Anna Augustyn – Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie
• marzena Bronowicka – Miejski Zespół Szkół Nr 1 im. Aleksandra Janow-

skiego w Bolesławcu
•  mirosław Adamarczuk, Renata Kruszelnicka, maria Przewoźnik, joan-

na tomaszewska – Miejski Zespół Szkół Nr 2 im. Janusza Kusocińskiego  
w Bolesławcu

•  Anna gorzkowicz, grzegorz jankowski, joanna Kupisz, Beata Orczyk 
– Gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków Zesłanych na 
Sybir

•  Barbara Sykulska – II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka  
w Bolesławcu

•  Irena Lembryk – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu

uczniowie biorący udział w projekcie:

1. zespół Szkolno-Przedszkolny w trzebieniu, Szkoła Podstawowa  
w trzebieniu: Dominika Budrewicz, Marcelina Marciniszyn, Wiktoria Na-
wara, Marta Nebesna, Małgorzata Olszowy, Emilia Radwańska, Emilia 
Urban.

2.  Szkoła Podstawowa w Kraśniku dolnym: Magdalena Deberna, Alek-
sandra Muniak, Vanesa Rychert.

3.  zespołu Szkół im. józefa Piłsudskiego w nowej Wsi: Urszula Deptuła, 
Natalia Kata, Klaudia Majtyka, Julia Przybylska, Nikola Żyźniewska.

4.  Szkoła Podstawowa im. tadeusza Kościuszki w Wykrotach: Szymon 
Tur, Wiktoria Wrzeszcz, Klaudia Zawrotniak.

5.  zespół Szkół im. jana Pawła II w Osiecznicy: Katarzyna Bieszczad, Jago-
da Karwat, Anna Noga.
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6.  zespół Szkół im. unii Europejskiej w Świętoszowie: Anna Kolbusz, 
Jana Mikulska, Paulina Pacek, Jan Wojtan.

7.  miejski zespół Szkół nr 1 im. Aleksandra janowskiego w Bolesławcu: 
Weronika Kalita, Kamila Sawicka, Aleksandra Wagner.

8.   miejski zespół Szkół nr 2 im. janusza Kusocińskiego w Bolesławcu: 
Szkoła Podstawowa nr 1: Jakub Basiński, Aleksandra Kazimierczak, We-
ronika Kazimierczak, Patryk Kocioł, Wiktor Kowalczyk, Sandra Marcinów, 
Dominika Perdon, Nikola Skomska. gimnazjum Samorządowe nr 1: Mi-
łosz Cibor, Edyta Kocajda, Kamil Paralusz, Michał Pietraszko, Jakub Rajfur, 
Adam Sadowski.

9.  gimnazjum Samorządowe nr 2 w Bolesławcu im. Polaków zesłanych 
na Sybir: Mateusz Boczarski, Beata Bojanowska, Magdalena Brytańczyk, 
Gabriela Chlebowska, Daria Chłopicka, Jan Choryłek, Damian Cichewicz, 
Roksana Członka, Dagmara Drużga, Angelika Dziubińska, Monika Faltyn, 
Ilona Forma, Adrianna Gabrych, Mateusz Jaskot, Agata Karaban, Anita 
Karpiak, Klaudia Karpińska, Ewelina Kiepura, Weronika Kobyłecka, Jo-
anna Kowalik, Anna Koziarska, Majka Kronkowska, Julia Kukieła, Rafał 
Kwieciński, Szymon Laudański, Paulina Lichwierowicz, Anita Lisak, Alicja 
Łacina, Dominika Łeńska, Jagoda Łętowska, Laura Łomotowska, Marek 
Mieniek, Natalia Mojsa, Pola Morawetz, Ewelina Mrozik, Przemysław 
Mszal, Patrycja Nizioł, Dagmara Parchimowicz, Oskar Pochwała, Karolina 
Razik, Katarzyna Rączkiewicz, Agata Rompała, Patrycja Ropelewska, Na-
talia Rydzak, Edyta Serafin, Weronika Seremak, Roland Juliusz Szczepań-
ski, Anita Szerszunowicz, Kornelia Szpila, Urszula Szulikowska, Wiktoria 
Tkaczyk, Karolina Tobiasz, Aleksandra Turecka, Natalia Wałowska, Alek-
sandra Wawrzyniak, Karolina Wolska, Natalia Wylężek, Sylwia Zawada, 
Oliwia Żabińska, Mateusz Żabiński.

10.  II Liceum Ogólnokształcące im. janusza Korczaka w Bolesławcu: Pau-
lina Bartków, Natalia Horodyska, Kacper Jędrzejewski, Magdalena Kowal-
czyk, Kamila Kozioł, Roksana Kuduk, Monika Mićić, Natalia Niczyporuk, 
Aneta Perońska, Katarzyna Puzio, Angelika Roztoczyńska, Aleksandra 
Siembida, Justyna Szafrańska, Anna Szweda, Karolina Tokarska, Agata 
Tur, Klaudia Wilk, Natalia Wolańska.

11.  Szkoła Podstawowa nr 4 im. jana matejki w Bolesławcu: Daria Michal-
ska.
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