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„Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesła-
wieckich Kresowian” to już drugi tom publikacji, 
wydanej w ramach międzypokoleniowego pro-
jektu, realizowanego przez uczniów bolesławiec-
kich szkół. 

Jego ideą jest przybliżenie, zwłaszcza młodym 
ludziom, którzy urodzili się i od zawsze żyją  
w Bolesławcu i okolicznych miejscowościach, historii ich rodzin; pokaza-
nie zawiłych losów dziadków i pradziadków, którzy przybyli na te ziemie  
z różnych stron. Przyjeżdżali tu często w swoim mniemaniu tylko na chwi-
lę, a zostawali na całe życie, zaczynając wszystko od nowa.

Warto pamiętać o tych, którzy budowali miasto po II wojnie światowej. 
Wiele im zawdzięczamy. Tym bardziej cenna i warta wspierania jest w tym 
kontekście idea publikacji, tworzonej przez ludzi bardzo młodych.

Uczniom szkół z terenu miasta i powiatu pragnę podziękować, bowiem 
włożyli dużo wysiłku i serca w swą pracę. Wyrazy wdzięczności składam 
także nauczycielom i opiekunom szkolnych zespołów projektowych, dy-
rekcji i nauczycielom z Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu, 
prof. dr hab. Grzegorzowi Straucholdowi oraz dyrekcji i pracownikom 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. 

Szczególne podziękowania pragnę przekazać na ręce prezesa Michała 
Wojdyły i członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południo-
wo-Wschodnich oraz wszystkich Kresowian, którzy zechcieli wziąć udział 
w projekcie. To Państwa historie tworzą bowiem tę publikację. 

Piotr Roman
Prezydent Miasta Bolesławiec

Podziękowania
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Wstęp

Niniejsza książka, zawierająca ponad 60 biogramów ludzi, którzy lata 
dziecinne spędzili na Wschodnich Kresach, powstała w ramach projektu 
„Ocalić od zapomnienia”, realizowanego przez Gimnazjum Samorządowe 
nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir we współpracy z Towarzystwem Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Muzeum Ceramiki 
w Bolesławcu. Honorowy patronat nad projektem objęli Prezydent Miasta 
Bolesławiec Piotr Roman i Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Choć wydawnictwo nie ma charakteru naukowego, jest niezwykle cenne. 
Powstało bowiem w wyniku konfrontacji przedstawicieli dwóch odległych 
pokoleń, różniących się właściwie wszystkim: postrzeganiem rzeczywisto-
ści, systemem wartości, bagażem emocjonalnym. Takie międzypokolenio-
we spotkanie jest dla młodych ludzi ważnym doświadczeniem, pomaga 
w kształtowaniu postawy szacunku do przeszłości i tradycji w znaczeniu 
ogólnym oraz na poziomie najbliższej rodziny, znajomych. To niewątpli-
wy walor projektu, którego celem głównym jest popularyzowanie wiedzy  
o losach Polaków, którzy przybyli do Bolesławca z Kresów II Rzeczypospo-
litej, tu zamieszkali i tu żyją do dnia dzisiejszego. 

Każdy biogram to oddzielna, bardzo indywidualna, niemal intymna opo-
wieść. We wspomnieniach można odkryć ludzkie cierpienia i radości, są 
tu wspomnienia domu rodzinnego, dającego poczucie bezpieczeństwa, 
przepełnionego miłością i szacunkiem do tradycji, tragedie i dramaty 
związane z wydarzeniami II wojny światowej oraz niepewność, która to-
warzyszyła podróży na nieznane Ziemie Zachodnie i trudnościom w budo-
waniu nowej rzeczywistości w Bolesławcu i okolicach.

Powstanie publikacji wymagało zaangażowania i wysiłku wielu osób.  
W projekcie wzięło udział 17 nauczycieli oraz 99 uczniów szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zbierali informacje, 
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ale przede wszystkim słuchali – wspomnień i niezwykłych opowieści. I to 
właśnie bolesławieckim Kresowiakom, którzy poświęcili czas, aby podzie-
lić się historiami swojego życia, należą się szczególne podziękowania. 

Mamy nadzieję, że ta szczególna ze względu na swą tematykę publikacja 
spotka się z życzliwym odbiorem czytelników. 
        

Maria Subik
dyrektor Gimnazjum Samorządowego nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir
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 Stanisława Wiktoria BALAWENdER 
urodziła się 14 stycznia 1939 r. w Rudkach, w wo-
jewództwie lwowskim, małym kresowym miastecz-
ku, związanym historycznie z hrabiowską rodziną 
Fredrów. Mieli oni tam swój pałac – letnią rezy-
dencję, w której obecnie mieści się szkoła rolnicza,  
a także swoją nekropolię w podziemiach kościoła, 
gdzie spoczywa Aleksander Fredro.

Ojciec Stanisławy, Jan Niechaj, urodził się  
w 1909 r. w Nowosiłkach. Był rolnikiem, lecz ukoń-
czył także szkołę podoficerską i później zajmował 
się naprawami oraz transportem. Matka, Helena  
z domu Złotorowicz, urodziła się w 1911 r. w Rud-
kach i była gospodynią domową. Państwo Niecha-
jowie oprócz Stanisławy mieli jeszcze dwie młodsze 
córki, Janinę i Alinę.

Gdy wybuchła wojna, ojciec oraz wujek udali się na front i wzięli udział 
w obronie Warszawy. Kobiety zostały same. 12 września 1939 r. do Rudek 
wkroczyli Niemcy i podpalili miasteczko. Część domów spłonęła. Na szczęście 
ich dom ocalał. Gdy Warszawa skapitulowała, żołnierzy polskich wzięto do 
niewoli i przeniesiono do obozu jenieckiego w Pruszkowie. Wśród jeńców 
znaleźli się najbliżsi Stanisławy. Jej ojciec zdołał uciec i przemieszczając się 
nocami, pieszo wrócił do rodziny do Rudek. Jednak nie było już tu Polski. Te-
reny te od 17 września 1939 r. okupował Związek Sowiecki i właśnie tu czekał 
inny wróg – nacjonaliści ukraińscy zwani banderowcami, którzy pałali niena-
wiścią do Polaków. Po zajęciu przez Niemców tych okolic (po czerwcu 1941 r.), 
wzrósł terror ukraiński wobec polskich rodzin. Na dobre zaczęło się to  
z początkiem 1943 r. Organizacja ta zamordowała m.in. czteroosobową ro-
dzinę kowala mieszkającego na peryferiach miasta. Także burmistrz Rudek, 
Bogdan Zbrożek, 16 września 1943 r. został zabity przez OUN-UPA (Orga-
nizacja Ukraińskich Nacjonalistów i jej zbrojne ramię Ukraińską Powstańczą 
Armią). Większość ludzi ze strachu nocowała wtedy w piwnicach i innych kry-
jówkach. Polacy w każdej chwili gotowi byli do ucieczki. Nocami można było 
obserwować łuny pożarów unoszące się nad płonącymi wsiami, słychać było 
krzyki ludzi, bicie dzwonów kościelnych oraz wycie psów. Stanisława Bala-
wender do dziś wspomina tamte czasy, stale przypominają się jej te straszne 

Stanisława Balawender
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odgłosy. Z rąk banderowców, według danych publikowanych w internecie,  
w całym powiecie rudzkim zginęło 1250 osób, a w samych Rudkach 17.

Jan Niechaj był szczególnie zagrożony z powodu posiadanego stopnia 
wojskowego i służby w Wojsku Polskim, musiał więc się ukrywać. W pobliżu 
nie było lasów, toteż nieraz całymi dniami chował się, leżąc w kartoflach czy 
w kapuście. Kiedy w 1943 r. Niemcy ponieśli ogromną klęskę w bitwie pod 
Stalingradem, sytuacja na froncie gwałtownie się zmieniła. Przegrani uciekali, 
zachodziły kolejne zmiany polityczne. Ciągle też zmieniała się sytuacja, ponie-
waż Rudki leżały na trasie ucieczki Niemców ściganych przez armię sowiecką, 
a banderowcy, wykorzystując chaos, nadal stosowali represje wobec Polaków. 
Miało to ogromny wpływ na losy rodziny. Pewnego dnia mieszkańców miasta 
ogarnął strach. Rozpaczali, gdyż na ratuszu pojawił się ukraiński afisz infor-
mujący, że jeżeli Polacy w ciągu doby nie wyniosą się za San, to całe miasto 
spłonie. Wszyscy byli świadomi tego, iż to nie żarty. Nikt nie wiedział, co ro-
bić. Jednak miasto nie zostało zniszczone, ponieważ tego samego dnia przed 
zmierzchem wkroczyła do niego Armia Czerwona i rozbiła banderowców, co 
w konsekwencji zmusiło organizację do wycofania się z planu spalenia miej-
scowości. Dla Związku Sowieckiego OUN-UPA było wrogiem. Dlatego często 
członków tej organizacji wywożono na Syberię. Wkroczenie Rosjan spowo-
dowało, że ojciec Stanisławy Balawender ponownie wyruszył na wojnę, tym 

Strażacy z Rudek, trzeci z lewej dziadek Stanisławy, 1934 r.
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razem z armią gen. Zygmunta Berlinga. Mama znowu musiała sama opieko-
wać się dziećmi, z tą różnicą, że rodzina powiększyła się o młodszą siostrę 
Stanisławy (zmarła już w 1947 r.).

Ojciec pisał z wojska listy, w których namawiał żonę do pozostawienia 
wszystkiego i wyjazdu do Polski. Matka jednak wahała się, ponieważ chciała 
przyjechać do ojczyzny razem z mężem. Jan Niechaj jednak nie wrócił do Ru-
dek, bo bał się banderowców.

W miejscu urodzenia Stanisława Balawender przebywała do marca  
1946 r., kiedy to ostatnim transportem wraz z rodziną została przywieziona 
do Polski, a dokładniej na obce ziemie, odebrane Niemcom na mocy trakta-
tów będących skutkiem powojennej polityki wielkich mocarstw. W bydlęcych 
wagonach, którymi jechali, panował ogromny ścisk, bo przewożono w nich 
po osiem rodzin. Na granicy pociąg zatrzymał się. Rosjanie otworzyli wagony 
i świecili ludziom latarkami po oczach oraz bili ich pałkami. To wystraszyło 
ich kotkę, która uciekła. Utrata zwierzątka spowodowała, że siostry bardzo 
płakały.

Kolejnym zdarzeniem, które na 
zawsze utkwiło w jej pamięci, było 
spotkanie chrześcijan śpiewających 
pieśń „Dobranoc Głowo święta Jezusa 
mojego” podczas jednego z postojów 
w czasie Wielkiego Postu. Do dzisiaj, 
kiedy usłyszy ten utwór w kościele, 
łzy napływają jej do oczu. Spotkanie 
z Janem Niechajem nastąpiło dopie-
ro w Opolu w Wielką Sobotę. Ojciec 
po walkach o Kołobrzeg i zdobyciu 
Berlina, mieszkał u swojego brata Ta-
deusza – księdza i profesora – w Gli-
wicach. Śledził wszystkie transporty, 
nadjeżdżające ze wschodu. Niestety 
cała rodzina nie mogła zamieszkać  
u krewnego, więc postanowili wpro-
wadzić się do willi, która nie miała 
okien, ani drzwi i była bardzo zanie-
dbana. Mieszkali tam przez dwa tygo-
dnie. Ojciec nie widział dla nich przy-
szłości w tym miejscu. Zorganizował 
wagon, którym stamtąd wyjechali. Tu-

Stanisława z mamą i siostrą, 
26.06.1945 r.
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łaczkę zakończyli na Dolnym Śląsku, w powiecie ząbkowickim w miejscowości 
Potworów, gdzie otrzymali siedmiohektarowe gospodarstwo. 

Stanisława Balawender skończyła szkołę podstawową, a później w 1958 r. 
zdała maturę w Technikum Ekonomicznym we Wrocławiu. Rozpoczęła pracę 
w banku w Ząbkowicach. Wyszła za mąż.

Jej mąż Jan pochodzi z Wołynia. Przeżył nie tylko rzeź wołyńską, ale także 
wywiezienie wraz z matką i dwoma braćmi do obozu w Dachau. Po ślubie, 
w związku ze służbowym przeniesieniem męża, przeprowadzili się do Jele-
niej Góry, a później do Bolesławca. Mają dwie córki. O swoim dzieciństwie 
mówi tak: „Historia mego dzieciństwa przeżytego w ciężkich czasach nie tylko  
II wojny światowej, ale także mordów dokonywanych przez nacjonalistów 
ukraińskich, nie jest odosobniona. Jest jedną z tysięcy historii dzieci takich jak 
ja, które codziennie widziały strach i łzy w oczach matek.”

W maju 1989 r. Stanisława Balawender założyła w Bolesławcu Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Lwowskiej, które wkrótce pod Zarządem Głównym we 
Wrocławiu przybrało nazwę Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Połu-
dniowo-Wschodnich. Grupa założycielska stanowiła tylko osiem osób, jednak 

Dom, w którym urodziła się Stanisława Balawender
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w krótkim czasie stowarzyszenie liczyło już 100 osób. Była jego prezesem 
przez 17 lat, czyli aż do 2006 r. Działalność organizacji polegała na odno-
wieniu kontaktów z Polakami, którzy pozostali na tamtych ziemiach, a także 
na niesieniu im pomocy. Organizowano liczne pielgrzymki, podczas których 
realizowano akcje charytatywne. Członkowie Towarzystwa uczestniczyli też  
w uroczystości ponownego pochówku Aleksandra Fredry w kościele w Rud-
kach (z powodu profanacji kościoła i użytkowania go po wojnie, jako magazy-
nu żywnościowego), podczas którego przekazali dary dla Izby Pamięci Fredry 
w Beńkowej Wiszni. Telewizja Wrocławska umożliwiła im w późniejszym cza-
sie przekazanie 700 książek na ten sam cel. Oprócz tego wsparli finansowo 
odbudowę cmentarza Orląt we Lwowie, co było możliwe przez organizowa-
nie corocznej kwesty na ten cel i przekazanie pieniędzy do Urzędu Główne-
go. Dostarczali dary pieniężne, a także szaty liturgiczne, paramenty kościelne,  
a na początku nawet wino mszalne i komunikanty do kościołów polskich nie 
tylko na Ukrainie, ale także na Litwie, Łotwie i Białorusi. Podczas podróży 
nocowali zwykle w prywatnych domach, więc mogli swoje dary w postaci 
żywności, odzieży, środków czystości przekazywać bezpośrednio ludziom po-
trzebującym. Z takich wyjazdów płynęła obopólna radość.

Stanisława Balawender szczególnie mocno pamięta jeden z pierwszych 
wyjazdów do Lwowa. Na widok wież słynnego kościoła św. Elżbiety wszyscy 
lwowianie podeszli do przodu autobusu, uklękli i ze łzami w oczach zaśpiewa-
li słowa pieśni „Może uda się, że powrócę zdrów i zobaczę miasto Lwów...”. 
To było wyjątkowo wzruszające, a zarazem radosne przeżycie. Większość na-
leżących do stowarzyszenia osób już nie żyje. 

Opracowała: Ilona Forma, Agata Rompała
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Anna BANAś z domu Machnij

urodziła się 19 października 1925 r. w Białym Poto-
ku, w województwie tarnopolskim (obecnie Ukra-
ina). Jej rodzicami byli Tomasz i Justyna Machnij. 
Anna miała pięcioro rodzeństwa: Marię, Michała  
i Mikołaja (z pierwszego małżeństwa Tomasza z Ro-
zalią) oraz Anastazję i Franciszkę. 

Anna Banaś na Kresach mieszkała w Białym Po-
toku. Na co dzień pomagała w dużym gospodar-
stwie rolnym, które prowadzili jej rodzice. Było ono 
głównym źródłem utrzymania ich rodziny. Wyglą-
dem przypominało spory folwark. Część mieszkalną 
otaczał zespół obiektów gospodarczych, tworząc 
pewnego rodzaju dziedziniec i dwór. Cały dom po-
łożony był na pięknym wzgórzu. Ojciec Anny był 
dobrym gospodarzem. Zawsze chętnie pomagał 

swoim sąsiadom. W tamtych czasach oznaką zamożności było pieczenie bia-
łego chleba. Ludzie nie mogli zbyt często sobie na to pozwalać, dlatego poja-
wiał się on na stołach tylko w święta. Chleb traktowany był jak dar od Boga. 
Jednak w domu rodziny Machnijów to wyjątkowe pieczywo było wypiekane 
również w dni powszednie. Gdy Anna miała 8 lat, spuchł jej brzuch. Ludzie 
wtedy nie mieli możliwości kontaktowania się z lekarzem, zwłaszcza na wsi. 
Wystraszeni rodzice karmili ją białym chlebem, wypiekanym specjalnie dla 
niej i choroba po kilku miesiącach ustąpiła. W Białym Potoku znajdowała się 
szkoła, do której chodziła. Uczył w niej Mikołaj Machnij, jednak po wybuchu 
wojny musiał porzucić swój zawód i pracował jako magazynier.

Rodzina Machnijów była bardzo religijna. Do tradycji należało chodzenie 
na odpusty do kościołów w sąsiednich miejscowościach. Anna zawsze z wiel-
ką radością i sentymentem wspominała te wydarzenia. Cała wieś uczestniczy-
ła w tych uroczystościach.

Wszystko zmieniło się w momencie wybuchu II wojny światowej w 1939 r. 
Nastały niespokojne czasy. Wschodnie ziemie Polski zajął Związek Sowiecki, 
później po agresji niemieckiej na Sowietów, tereny te zajęli Niemcy. Wówczas 
Ukraińcy – banderowcy przystąpili do realizacji planu wypędzenia Polaków  
z Kresów, pałali do nich straszliwą nienawiścią. Od 1943 r. zaczęły się mordy 
i prześladowania na skalę dotychczas niespotykaną. Ukraińcy podpalali całe 
wsie i mordowali ich mieszkańców, często w wyjątkowo bestialski sposób.  

Anna Banaś
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W tych czasach kluczową rolę odgrywała ludzka solidarność. Mieszkańcy or-
ganizowali się najlepiej, jak potrafili. Często wystawiali warty, które powiada-
miały innych o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Każdy był zobowiązany do 
ostrzegania innych. To pozwalało ludziom w porę uciec i dzięki temu urato-
wać swoje życie. Niektórzy skradali się na zebrania banderowców i próbowali 
podsłuchiwać, aby dowiedzieć się czegoś o planowanych napaściach. Anna 
także kiedyś podsłuchała taką rozmowę. Chciała ostrzec swoją starszą sio-
strę Anastazję. Wystraszona przez bandytów zaczęła uciekać. Kiedy zobaczyła 
stóg siana, postanowiła szybko do niego dobiec i schować w nim chociaż gło-
wę. Wydawało się jej, że w ten sposób będzie bezpieczna i nikt jej nie zobaczy.

Polacy przeciwstawiali się Ukraińcom, lecz ich działania nie były w stanie 
powstrzymać oprawców, którzy mieli wyraźną przewagę. Stanowili dużą, zor-
ganizowaną grupę i posiadali dostęp do broni. Pewnego razu podpalili wieś. 
Rodzina Anny schowała się na podwórzu, w dole zasuwanym blachą. Wcho-
dziło się do niego przez specjalnie zamaskowaną płytę. Usłyszeli charaktery-
styczny, donośny głos oprawców, którzy podłożyli ogień w gospodarstwie. Pa-
liła się obora, w której przebywały zwierzęta. Nagle wszystko ucichło. Tomasz, 
ojciec Anny, przekonany, że niebezpieczeństwo minęło, wyszedł, aby uwolnić 
zwierzęta. Okazało się, że banderowcy przygotowali zasadzkę na tych, którzy 

Tomasz i Justyna Machnij, rodzice Anny Banaś
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się ukryli, więc gdy tylko zauważyli mężczyznę, oddali w jego kierunku strzał. 
Kula przeszyła na wylot oba jego policzki. Bandyci podeszli i chcieli ściągnąć 
z nóg ojca buty. Spostrzegli jednak, że jeszcze żyje. Oddali strzał po raz drugi, 
tym razem w tył głowy. Mężczyzna stracił przytomność. Oprawcy zadowoleni 
odeszli. Po dłuższej chwili reszta rodziny wyszła na zewnątrz. Ojciec leżał we 
krwi. Natychmiast próbowano udzielić mu pomocy. Na szczęście udało mu się 
przeżyć, a kule cudem nie wyrządziły mu większej krzywdy. Rodzina bała się 
jednak zostać w rodzinnej miejscowości. Około 1945 r. rodzina Anny Banaś 
została przesiedlona na Ziemie Odzyskane. Jechali w wagonach bydlęcych, 
w których panowały nieludzkie warunki. Było w nich ciasno, na dodatek we-
wnątrz przewożono zwierzęta. Pociąg czasem zatrzymywał się, żeby można 
było je nakarmić. Podróż ciągnęła się bardzo długo. Tomasz i Justyna z dzieć-
mi osiedlili się w miejscowości Stobno koło Piły. Nadal zajmowali się prowa-
dzeniem gospodarstwa, które było ich głównym źródłem utrzymania.

W 1946 r. Anna wyszła za mąż za Stanisława Banasia, który pochodził  
z Góry Puławskiej, konkretnie z Klikawy. Do Stobna przybył z Niemiec, gdyż 
tam został w czasie wojny wywieziony na przymusowe roboty. Rodzice uwa-
żali, iż był dobrą partią dla ich córki. Mógł zapewnić jej życie w dostatku oraz 
dać szansę na założenie licznej rodziny. Stanisław dostarczał do domu najpo-
trzebniejsze towary. Zrobił tak zwaną małą maturę. Pracował w straży. Anna 

była szczęśliwa, zajmowała się do-
mem. Dnia 25 sierpnia 1947 r. na świat 
przyszedł ich pierwszy syn, Tadeusz. 
Dziecko zmarło jednak trzy miesiące po 
narodzeniu. Kobieta bardzo to przeży-
ła. Następna była Irena, która urodziła 
się 1 września 1948 r. Trzy lata później 
(23 czerwca 1951 r.) przyszła na świat 
Barbara.

Rodzice Anny dowiedzieli się, że 
większość mieszkańców Białego Poto-
ku osiedliła się w Nowych Jaroszowi-
cach koło Bolesławca. Wraz z krewny-
mi przeprowadzili się więc na Dolny 
Śląsk. Zajęli ładną posiadłość, bardzo 
podobną do tej w Białym Potoku. 

Anna z mężem i dziećmi do No-
wych Jaroszowic przyjechała w 1959 r. 
Zamieszkali razem z rodzicami. Życie Anna, Stanisław i Irena Banaś w 1949 r.
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ustabilizowało się i zaczęło toczyć spo-
kojnym torem. Na świat przyszły naj-
młodsze dzieci Banasiów: Jadwiga (ur.  
2 kwietnia 1960 r.) i Wiesław (ur. 13 lu-
tego 1967 r.). Wielopokoleniowa rodzi-
na bardzo się z sobą zżyła. Wychowanie 
opierało się na wierze w Boga, szacun-
ku dla dziadków. Starsze dzieci wycho-
wywały młodsze. Nawzajem uczyły się. 
Można powiedzieć, że cała wieś zacho-
wywała się jak jedna wielka rodzina. 
Dzieci dorastały w dobrych warunkach, 
chodziły do szkoły i pomagały rodzi-
com oraz dziadkom w prowadzeniu go-
spodarstwa. W 1976 r. zmarła Justyna 
Machnij, a trzy lata później, w 1979 r., 
Tomasz. 

Życie płynęło dalej, dzieci ukończy-
ły dobre szkoły i zdobyły wykształcenie. 
Irena zdała maturę i pracowała w biurze. 
Barbara ukończyła liceum ogólnokształ-
cące i została pracownikiem biurowym 
w PSS w dziale rachunkowości. Jadwiga zdobyła wyższe wykształcenie i za-
łożyła własne biuro podróży w Jeleniej Górze. Wiesław studiował politologię, 
obecnie pracuje w więziennictwie i pełni stanowisko kierownicze. Wszyscy 
założyli swoje rodziny i mają dzieci.

Rankiem 23 października 1985 r. w drodze do pracy, przechodząc przez 
jezdnię, Anna Banaś zginęła pod kołami samochodu. Dla rodziny była to 
ogromna tragedia. Dnia 11 grudnia 1997 r. zmarł w domu Stanisław, jej mąż.

  
Praca napisana na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Panią Ireną 

Zatylną z domu Banaś.

Opracowały: Paulina Gajewska, Karolina Kalita
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

 

Anna Banaś z córkami
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 Antoni BARtOCH 
urodził się 26 kwietnia 1900 r. w Dobropolu, w powiecie buczackim,  
w województwie tarnopolskim, na Kresach Wschodnich. Syn Mikołaja i Marii 
z domu Błauciak. Jego matka, Maria Bartoch, osierociła go, gdy miał 2 lata. 
Natomiast ojciec, Mikołaj Bartoch, zmarł, gdy Antek miał 7 lat. Oboje rodzice 
zajmowali się rolnictwem, byli właścicielami bardzo dobrej ziemi. Antoni miał 
czterech braci: Józefa (ur. 1883 r.), który w 1912 r. wyjechał do USA i był tam 
mechanikiem, Stanisława (ur. 1897 r.), który w 1919 r. wyjechał na Węgry, 
Tomasza (ur. 1898 r.), który pracował w młynie, gdzie zginął w nieszczęśliwym 
wypadku oraz Michała (ur. 1890 r.), który po śmierci rodziców zajmował się 
Antkiem. 

Antoni Bartoch mieszkał w Dobro-
polu. Tam ukończył 4 lata obowiązko-
wej powszechnej szkoły podstawowej. 
Wykładano w niej w języku polskim, ale 
uczono też niemieckiego.

Dzieje Dobropola i jego mieszkań-
ców są wyjątkowo burzliwe. Przez zie-
mie te przetoczyły się dwie potężne woj-
ny, znacząco wpływając na ludzkie losy.  
W czasie I wojny światowej, aby ochro-
nić ludność cywilną przed skutkami 
działań wojennych, władze austriackie 
ewakuowały mieszkańców Dobropola 
do Czech, w okolice Pragi i Pardubic oraz 
Moraw. Przebywali oni też na terenie Ba-
natu – dawne Węgry. Przed powrotem 
do rodzinnej miejscowości na jakiś czas 
zatrzymali się w majątkach ziemskich  
w pobliżu Lublina. Po powrocie w ro-
dzinne strony zastali zniszczoną wioskę. 

Na terenie Małopolski Wschodniej doszło do walk polsko-ukraińskich. 
Trwały one aż do wyparcia Ukraińców za Zbrucz latem 1919 r. Następnie przez 
te tereny w 1920 r. przeszła Armia Czerwona. Szczególnie okrutna była  konna 
armia Siemiona Budionnego, która niszczyła wszystko, co spotkała na swej 
drodze. Ze szczególnym okrucieństwem postępowała z właścicielami mająt-
ków. Sytuację pogarszały jeszcze powodujące wysoką śmiertelność choroby. 
W tym czasie zmarło około 20% mieszkańców Dobropola.

Antoni Bartoch
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Powracający z wojny polsko-bolszewickiej polscy żołnierze posiadali 
pewne przywileje, m.in. możliwość nabywania ziemi. Z parcelowanej ziemi 
majątku Bobulińce w pobliżu Dobropola powstała kolonia Michałpole. Wieś 
rozwijała się dzięki ciężkiej pracy Polaków oraz ich umiejętności gospodaro-
wania, co nie podobało się miejscowym Ukraińcom. Kolonia administracyjnie 
należała do wsi Petlikowce Nowe, gmina Petlikowce Stare w powiecie buczac-
kim. Mieszkało tam około 32 rodzin, głównie z okolic Tarnowa. Wieś Dobro-
pole wraz z Mateuszówką w 1921 r. liczyła około 1600 mieszkańców. Połowę 
zamieszkiwali Polacy, czyli katolicy, a drugą połowę stanowili Ukraińcy, czyli 
grekokatolicy. Żyło tam również pięć rodzin żydowskich. Główna ulica w mie-
ście nazywała się Szlachecka. Miasto powiatowe Buczacz znajdowało się ok.  
15 km od Dobropola. Na wschód od wioski rozpościerało się lekkie wzniesie-
nie o nazwie Baba liczące 391 m n.p.m.

Antoni Bartoch, tak jak jego rodzice, był rolnikiem. Większość czasu spę-
dzał pracując w gospodarstwie. Wypasał krowy, z zamiłowania hodował 
pszczoły oraz gołębie. Gdy 17 września 1939 r. sowiecka Armia Czerwona do-
konała agresji na Polskę, ukraińska silrada (rada wiejska) z Petlikowiec Starych 
wraz z mieszkańcami dokonała rabunku kolonii Michałpole. Ukraińcy zabie-
rali Polakom dobytek, rozbierali domy i wyganiali mieszkańców. 11 listopada 

Dom w Dobropolu,  stan w lipcu 1999 r.
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1939 r., w dniu Święta Niepodległości Polski, w rabunku pomagała milicja so-
wiecka. Później pozwolono mieszkańcom wrócić do ocalonych gospodarstw. 
Kolonię przyłączono do Dobropola. Sytuacja od momentu wybuchu II wojny 
światowej bardzo się pogorszyła. Aresztowano i zabijano Polaków, którzy zaj-
mowali wpływowe stanowiska, powiązanych z policją, wojskiem czy orga-
nizacją strzelecką. Ukraińcy obejmowali władzę w wioskach i miastach. Do 
tego doszły napady, grabieże, rabunki. Na przykład Antoni z niewiadomego 
powodu został pobity przez Ukraińców. Sprawców nie ukarano.

Zagrożeni byli także polscy księża. Napady rabunkowe i rozboje spowo-
dowały, że musieli oni mieszkać u ludzi. 18 listopada 1939 r. do Dobropola 
przybył ksiądz katolicki Józef Anczarski, który otrzymał mieszkanie u rodziny 
Grzegorza Bławuciaka. Ludzie się do niego garnęli. Jego obecność wzmac-
niała duchowo Polaków. W Dobropolu mieszkał również greckokatolicki pop 
– Stefan Kułak. Człowiek życzliwy i nienawołujący do rzezi, tak jak robiono 
to w innych cerkwiach, w których wykrzykiwano hasło: „Czas wybrać kąkol 
z pszenicy”, zachęcające Ukraińców do zabijania w bardzo okrutny sposób 
Polaków, Węgrów, Żydów, Ormian i Cyganów.

Kiedy południową część Małopolski Wschodniej, 17 września 1939 r., za-
atakowała 6 i 12 Armia Sowiecka, najeźdźców witali Ukraińcy, część Żydów  
i komuniści. Niektórzy Żydzi współpracowali z Sowietami i tworzyli tzw. mi-
licję. Pomagali wyłapywać polskich wojskowych, głównie oficerów. Pilnowali 
również polskich jeńców, licząc na łaskę okupantów. 

Już w 1939 r. Ukraińcy rozpoczęli pojedyncze mordy na Polakach, napady 
na dwory, leśniczówki i poczty. W czasie wojny robili to również wobec żoł-
nierzy i oddziałów Wojska Polskiego. Sowieci po wkroczeniu na te tereny mor-
dowali właścicieli majątków, harcerzy, oficerów, członków Polskiej Organizacji 
Wojskowej, oddziałów strzeleckich, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza. 
Wywozili wszystkie dobra, nawet nieomłócone snopy zbóż. W zagrabionych 
majątkach zakładali kołchozy. NKWD poszukiwało ludzi z list sporządzonych 
prawdopodobnie przez komunistów i Ukraińców. Wyłapywali uciekinierów  
z innych regionów Polski, którzy próbowali dostać się do Rumunii. Na rolni-
ków narzucili obowiązkowe dostawy, za niewykonanie których grożono wy-
wózką, a nawet śmiercią. W pobliżu Dobropola Sowieci założyli polowe lotni-
sko. Wcielili też, wbrew prawu międzynarodowemu, kilka roczników Polaków 
do swojego wojska. W mroźną lutową noc 1940 r. NKWD otoczyło wieś,  
a mieszkańcom nakazano zabranie podstawowych rzeczy i wywieziono ich  
w północne rejony Związku Radzieckiego, prawdopodobnie do Autonomicz-
nej Republiki Komi i obwodu Archangielskiego. 

W czerwcową noc 1941 r. pozostałych we wsi mieszkańców Dobropola 
obudził huk bomb. To Niemcy bez wypowiedzenia wojny uderzyli na Związek 
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Radziecki, paraliżując cały kraj. Pod okupacją niemiecką w 1943 r. w Buczaczu 
powstało getto żydowskie. Niemcy wraz z Ukraińcami dręczyli i mordowali  
w nim Żydów. Ukrywanie Żydów było bardzo niebezpieczne, ponieważ wokół 
mieszkali Ukraińcy, którzy sami zabijali osoby pomagające Żydom albo do-
nosili na nich do Niemców. Niektórzy z Polaków, mimo niebezpieczeństwa, 
decydowali się na pomoc Żydom. We wsi mieszkał gospodarz, niejaki „Gryń”, 
który przechowywał Żydów w chodniku wydrążonym w ociosie szybu stu-
dziennego. Okupanci wywozili też ludzi na roboty, bo potrzebowali rąk do 
pracy. Mieszkańcy Dobropola mieli stawić się na komisję kwalifikacyjną do 
robót w dniu 8 marca 1943 r. Wszystkich ogarnął strach. Za niestawienie się 
na komisję groziły straszne kary. Mimo to więcej niż połowa ludzi nie zgłosiła 
się. Ponowiono wezwanie, ale również niewielu się stawiło. Kolejna rejestracja  
w Dobropolu odbyła się 30 marca. Mieszkańcy postanowili przekupić Niem-
ców. Dołączyli do nich ludzie z innych wiosek mający w tym dniu stawić się 
przed komisją. Przynieśli Niemcom tak dużo dóbr, że mówiono potem, iż była 
to „restauracja”, a nie rejestracja. Tysiące ludzi wywieziono jednak wbrew 
ich woli i z użyciem przemocy. Tylko niektórym udało się wymknąć – uciekali  
z obozów przejściowych, w których byli umieszczani przed wywozem, prze-
kupywali pilnujących, wyskakiwali z pociągów. Dobropole na szczęście nie 
przeżyło masowej rzezi z rąk banderowców i miejscowych Ukraińców. 

Dom w Dobropolu,  stan w lipcu 1999 r.
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Po ponownym przejęciu ziem przez ZSRR nastąpił pobór Polaków do Ar-
mii Polskiej, a Ukraińców do Armii Czerwonej. W 1944 r. Antoni Bartoch wstą-
pił do Wojska Polskiego i walczył w nim jako szeregowiec. Władze sowieckie 
ogłosiły, że Polacy mają przygotowywać się do wyjazdu z Kresów Wschodnich. 
Sowieci wyraźnie sprzyjali rzeziom dokonywanym przez Ukraińców. Przypusz-
czali, że to zmusi ludność polską do opuszczenia ziem ojczystych. Komuniści 
nadzorujący przesiedlenie nie pozwalali ze sobą nic zabrać. Dobytek nagro-
madzony przez kilka pokoleń, który przetrwał okupację, rzezie i rabunki, bez-
powrotnie przepadał. Po wyjeździe z Dobropola Polacy koczowali na stacji 
Pyszkowce. Wyjazd na tereny położone na zachód od rzeki Bug odbywał się 
przez Czortków, gdyż w Buczaczu wysadzony był tunel. Ludzie koczowali pod 
gołym niebem, czekając nawet trzy miesiące na transport. Jazda w bardzo 
ciężkich warunkach trwała trzy tygodnie. Po przybyciu na Ziemie Zachod-
nie osiedlano się w Środzie Śląskiej, w Ząbkowicach Śląskich, Zielonej Górze  
i w Gorzowie, a także w okolicach Bolesławca. Jedni dalej pracowali na roli, 
część stała się robotnikami, urzędnikami lub pozostała w wojsku. 

Antoni Bartoch po zakończeniu wojny przyjechał do Katowic, gdzie po-
szukiwał rodziny. W końcu dotarł do Legnicy, następnie do Bolesławca. Pod 
koniec 1946 r. odnalazł swoją żonę, która w 1945 r. przybyła do Kraśnika. 
Żona Zofia z domu Owsianiecka, córka Piotra i Karoliny (panieńskie Dobra-
wa) urodziła się w 1919 r. Antoni poznał ją jeszcze na Kresach. Pobrali się  
w czasie wojny. Zofia na Ziemie Odzyskane przybyła wraz ze swoją siostrą  
Marią. Najpierw pociągiem dotarły do załadunkowej rampy zboża w Bole-
sławcu, a następnie piechotą doszły do Kraśnika Dolnego i tam zajęły mały 
domek, w którym przed wojną mieszkał szklarz Paul Engelking, a na poddaszu 
krawiec Heyer.

W Kraśniku rodzina Bartochów posiadała 3 ha pola. Zofia zajmowała się 
domem, Antoni pracował przy budowie dróg i torów kolejowych. Jeszcze  
w czasie wojny urodził się im syn, który zaraz po urodzeniu umarł. W 1947 r. 
na świat przyszedł Julian, a w 1949 Franciszek. Julian skończył Technikum Bu-
dowlane w Jeleniej Górze, natomiast Franciszek Technikum Górnicze, a potem 
studia wyższe. Zofia umarła w 1975 r. przeżywszy 56 lat.    
Informacji o Antonim Bartochu, który umarł w 1975 r., udzielił Julian Bartoch 
dzięki zapiskom rodzinnym sporządzonym przez brata Franciszka.

Opracowały: Katarzyna Rejman, Marta Marzec
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Mieczysław BIELECKI 
urodził się 1 stycznia 1933 r. w Wałachówce, po-
wiat zbaraski, województwo tarnopolskie. Matka 
miała na imię Franciszka, ojciec – Stanisław. Rodzi-
ce pracowali na roli. Uczęszczał do czteroklasowej 
szkoły w Wałachówce, następnie do tzw. jedena-
stolatki. Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie. Naukę ukończył w 1962 r. z tytułem 
mgr inż. górnika.

W Wałachówce mieszkał przez 12 lat. We wsi 
używano języka polskiego. Ziemia na tych terenach 
była urodzajna. Domy i zabudowania lepiono z gli-
ny, a dachy pokrywano słomą. Składały się one na 
ogół z 2-3 izb, które wyposażano bardzo skrom-
nie, stały w nich łóżka, ławki, skrzynie i bambetel. 
Bambetel w ciągu dnia służył jako ławka, a nocą do spania. Zdejmowano  
z niego pokrywę, wysuwano szuflady, 
w których znajdowała się słoma i na 
niej spano. Nie było elektryczności, 
używano lamp naftowych. Wodę czer-
pano ze studni, pięciu na całą miej-
scowość. Noszono ubrania i bieliznę 
z płótna, które wykonywali miejscowi 
tkacze. W tym celu uprawiano konopie 
i len, hodowano owce. Kobiety dobrze 
haftowały i w ten sposób ozdabia-
ły stroje. Latem korzystano z kąpieli 
rzecznych. Pranie robiono w rzece nie-
zależnie od pory roku. Do prac sezo-
nowych (żniwa, wykopki) zatrudniano 
ludność miejską, gdyż w okolicy nie 
istniał żaden przemysł. Podstawowym 
narzędziem był sierp, kosa i cep. Życie 
kulturalne ograniczało się do zabaw, 
wspólnych kolęd, dzielenia się opłat-
kiem. Miejscowy nauczyciel prowadził 
też zespół teatralny.

Mieczysław Bielecki

Mieczysław z babcią
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17 września 1939 r. na te tereny wkroczyła Armia Sowiecka, po upły-
wie roku Rosjanie zaczęli zakładać kołchozy. Bogatszych i buntujących się 
zsyłano na Sybir. Przeciwko Sowietom powstawały organizacje patriotyczne, 
sprzeciwiające się działaniom komunistów. Najważniejszą z nich był „Strze-
lec”, którego przedstawiciele zostali aresztowani, po czym zaginął po nich 
wszelki ślad. W 1940 r. rozpoczęły się wywózki Polaków na Sybir. W każdym 
domu przygotowywano żywność na wyjazd w postaci sucharów i słoniny. 
Po wkroczeniu na te tereny w 1941 r. armii niemieckiej Ukraińcy rozpoczęli 
mordy na Polakach. Ludzie we wsiach pozostawali w ciągłym strachu. Organi-
zowano warty umożliwiające szybką obronę lub ucieczkę przed napastnikami.  
W 1944 r. ponownie ziemie te zajęła armia sowiecka. Po pewnym czasie 
wszyscy mężczyźni od 18 do 50 roku życia zostali zmobilizowani i wcieleni 
do Wojska Polskiego. We wsiach pozostały kobiety, starcy i dzieci. W 1945 r. 
rodzina Mieczysława Bieleckiego zdecydowała się na wyjazd do Polski. Mo-
gli ze sobą zabrać narzędzia rolnicze, konie, krowy i zboże. Podróż trwała  
4 tygodnie. Po zetknięciu się z nową rzeczywistością Mieczysław doznał szoku 
cywilizacyjnego. Drogi były twarde, zabudowania wzniesione z cegły i dachy 
pokryte dachówką. Przy każdej posiadłości znajdowała się studnia. Najwięk-

sze wrażenie wywarł na nim sprzęt 
gospodarczy (np. żłoby dla zwierząt 
były ceramiczne). Niektórymi z nich 
nie potrafili się posługiwać. Rodzina 
Bieleckich osiedliła się w pięciopoko-
jowym domu we wsi Chościszowice.  
Ich sąsiadami byli Niemcy, którzy do 
czasu przesiedlenia nosili na ręka-
wach białe opaski.

W latach 1962-1972 Mieczysław 
Bielecki pracował jako górnik, zawia-
dowca kopalni. Od 1972 r. do czasu 
przejścia na emeryturę (1984 r.) pra-
cował w Kopalni Rudy Miedzi. Za pra-
cę w górnictwie otrzymał brązowy, 
srebrny i złoty medal, a po 25 latach 
Order Sztandaru Pracy.

Żonę poznał w pobliskiej wsi, 
do której przychodził po miód. Mają 
dwoje dzieci, córkę Irminę – magistra 
chemii, która mieszka i pracuje w Ka-

jowym domu we wsi Chościszowice.  

Mieczysław w wieku 7 lat
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nadzie oraz syna Mariusza – absolwenta Akademii Wychowania Fizycznego, 
także zamieszkałego w Kanadzie. Jego hobby od lat młodzieńczych to czyta-
nie książek, historia i uprawa ogródka.  

Opracowały: Lidia Szewc, Magdalena Wojewódka
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu  

Znajomi ze szkoły, Mieczysław pierwszy z prawej, 
Bolesławiec 1950 r.

Mieczysław w pracy z kolegami
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 Zdzisław BORySIEWICZ 

urodził się 20 maja 1940 r. w Podhajcach, województwo tarnopolskie (wów-
czas okupowanych przez Związek Sowiecki, obecnie Ukraina). Ma młodszą 
siostrę Małgorzatę, która urodziła się w 1950 r. Jego rodzice: Wilhelmina  
z domu Komorowska i Kazimierz Borysiewicz ukończyli studium nauczyciel-
skie w Tarnopolu, ich rodzinnym mieście. Po ukończeniu nauki jeszcze przed 
rozpoczęciem wojny w studium zostali oddelegowani do oddalonych o 65 
kilometrów Podhajec. Związane było to z brakiem nauczycieli w tej miejsco-
wości. Tam w kościele, przed którym stał obelisk Adama Mickiewicza, malutki 
Zdzisław został ochrzczony. Jego ojcem chrzestnym był ksiądz Bruno Pokorny, 
kolega ojca. 

Wilhelmina Borysiewicz po ponownym zajęciu tych terenów przez Sowie-
tów uczyła dzieci w miejscowej szkole języka ukraińskiego, a ojciec 5-letniego 
wówczas Zdzisia prowadził tajne nauczanie języka polskiego i historii, co było 
niemile widziane przez władze. Wykłady odbywały się w wynajętym domu, 

Zdzisław z mamą i jej znajomymi w Tarnopolu
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a po ich zakończeniu 
uczniowie pojedynczo 
lub małymi grupkami 
opuszczali budynek – tak 
zapamiętał to Zdzisław. 
Od 1939 r. przez cały 
okres wojny ojciec tajnie 
nauczał. Z tego powodu 
był ścigany przez Niem-
ców, Rosjan, Ukraińców 
i bandy UPA. Pewnej 
jesiennej nocy, dzięki 
ostrzeżeniu przez ukraiń-
skiego kierownika szkoły, 
Kazimierz wraz z rodziną uciekli przed banderowcami do Tarnopola.

W czasie wojny przez Tarnopol kilkakrotnie przechodził front. Miasto raz 
zajmowane było przez wojska sowieckie (w 1939 r. i 1944 r.), innym razem 
przez wojska niemieckie (w 1941 r.). W domu Borysiewiczów kwaterowali 
więc na przemian Niemcy i Rosjanie. Był to trudny czas dla rodziny, ale mały 
Zdzisław nie zdawał sobie z tego sprawy – miał swój świat i kolegów, a naj-
bardziej lubił bawić się ze swym ukraińskim kolegą Łesiem Ignaciukiem. Pew-
nego razu bawili się, dźgając się patykami przez płot. W pewnym momencie 
Zdzisław uderzył Łesia w oko. Incydent ten w czasach prześladowań Pola-
ków przez banderowców stwarzał zagrożenie dla życia całej rodziny. Jesienią  
1945 r. musieli uciekać, tym razem do Polski, na Ziemie Zachodnie. Zabrali 
ze sobą m.in. reprodukcję obrazu przedstawiającego Rejtana rozdzierające-
go swoje szaty w czasie obrad sejmu oraz obraz przedstawiający Cygankę 
sprzedającą na rynku perski dywan, srebrne lichtarze i gięte krzesła. Z długiej 

podróży Zdzisław zapamiętał tzw. bydlęce wagony towarowe i przystanki. 
Dojechali do Oleśnicy, a tam zamieszkali naprzeciwko remontowanego ko-
ścioła. W czerwcu 1946 r. przyjechali do Bolesławca i zamieszkali przy ul. Raj-
skiej 23, a następnie przenieśli się na ul. Rajską 26. W 1946 r. mama Zdzisława 
– Wilhelmina Borysiewicz wraz z panią Tajcher otworzyły pierwszą szkołę we 
wsi Tylinów (obecnie Bolesławice). Zdzisław znosił do niej krzesła z różnych 
pomieszczeń. W tej szkole miały miejsce trudne procesy integracyjne. Pierwsi 
jej absolwenci to przybysze z różnych stron Polski i Jugosławii, którzy zna-
leźli tutaj swoje miejsce na ziemi. Rodzice bali się wysyłać dzieci do szko-
ły ze względu na ich bezpieczeństwo. Po pewnym czasie Wilhelmina Bory-
siewicz została kierownikiem, a potem dyrektorem w Szkole Podstawowej  

Zdzisław z psem Hipkiem, Tarnopol 20.04.1947 r.
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nr 1 przy ul. Małgorzaty Fornalskiej (dzisiaj ul. Armii Krajowej). Do tej placówki 
Zdzisław uczęszczał od pierwszej do piątej klasy. Później cały zespół został 
przeniesiony do innej szkoły w Bolesławcu. Młody Zdzisław zajął się doskona-
leniem swojego talentu pływackiego pod okiem miejscowego trenera – pana 
Krępy. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w technikum   
w Szczecinie. W zdobyciu wykształcenia w tej szkole przeszkodził mu sen-
tyment do muzyki rozrywkowej. Intensywnie grał w lokalach rozrywkowych  
w Polsce i za granicą. 

Rodzice Zdzisława zostali pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Bo-
lesławcu.
 

Opracowała: Wioleta Nizioł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu

Zdzisław z rodzicami
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Członkowie rodziny w stronach rodzinnych,  
l. 50 XX w.

 Aleksander CHWOjNICKI 
syn Józefa i Heleny, urodził się 26 października 1920 r. w Horodyszczu w wo-
jewództwie nowogródzkim (obecnie Białoruś). Jego ojciec prowadził małe 
trzyhektarowe gospodarstwo rolne i dodatkowo pracował jako zdun. Za za-
robione pieniądze kupował ziemię, powiększając w ten sposób swoje gospo-
darstwo. Matka Helena zajmowała się domem i wychowywała dzieci.

Ponieważ byli biedną rodziną, ojciec postanowił, że dzieci podejmą kształ-
cenie w zawodach, które w późniejszym czasie pozwolą im na utrzymanie 
własnych rodzin. Tak więc Aleksander ukończył 6 klas szkoły podstawowej, 
a następnie uczył się krawiectwa. Brat Bronisław, który był młodszy od niego 
o 3 lata, szkolił się na szewca. Obaj synowie kształcili się u rzemieślników 
żydowskiego pochodzenia, którzy byli wymagający, ale uczyli prawdziwego 
rzemiosła. Ten czas nauki wspominali dobrze, mówili także o biedzie, jaka pa-
nowała w rodzinach żydowskich. Siostra Jadwiga, najmłodsza z rodzeństwa, 
ukończyła szkołę podstawową i zdobyła zawód krawcowej.

1 września 1939 r. rozpoczęła się II wojna światowa, a 17 września  
1939 r. tereny wschodniej Polski zajęte zostały przez Związek Sowiecki. Roz-
począł się tragiczny dla Polaków czas okupacji, wywózki na Syberię, niszcze-
nie majątków ziemskich, wcielanie do Armii Czerwonej. Aleksander uniknął 
tego, gdyż udało mu się zmienić 
datę urodzenia i „odmłodzić się” 
o cztery lata, w związku z tym nie 
podlegał poborowi. W tym czasie 
pracował na kolei.

22 czerwca 1941 r. wojska  
III Rzeszy zaatakowały Związek So-
wiecki i rozpoczął się okres okupa-
cji niemieckiej. Mordowano Żydów. 
Na miejscową ludność nałożono 
duże podatki. Niemcy tworzyli for-
macje pomocnicze, do których na 
siłę wcielano Polaków, Białorusi-
nów Litwinów, w tym Aleksandra. 
Po trzech miesiącach szkolenia na 
terenie Puszczy Białowieskiej zorga-
nizowano przysięgę wojskową na 
wierność Niemcom, lecz wiele osób 
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stojących w szyku wojskowym odmówiło jej złożenia. Ponieważ w okolicy 
działała polska partyzantka, Niemcy w obawie przed ich atakami postanowili 
wykorzystać tych niedoszłych „żołnierzy” do wycinania drzew i budowania 
wojskowych okopów.

Latem 1944 r. (po klęskach niemieckich pod Stalingradem, Moskwą, Kur-
skiem, Leningradem) Niemcy zaczęli cofać się na Zachód, a wojska sowieckie 
weszły na terytorium obecnej Białorusi. Żołnierze Armii Czerwonej walczy-
li na froncie i ponosili ogromne straty. Władze zmuszały mieszkańców ziem 
dawnej Rzeczypospolitej do pracy na tyłach frontu, w kopalniach w Doniecku 
czy zakładach produkujących sprzęt wojskowy. Duża część Polaków poddana 
została represjom i miała być wywieziona na Syberię, wśród nich znalazł się 
też Aleksander. Rosjanie postanowili jednak skierować go do pracy w kopalni 
w Zagłębiu Donieckim. Pod ziemią jako górnik strzałowy pracował dwa mie-
siące. Praca była bardzo ciężka i niebezpieczna, a warunki bytowe złe; wyży-
wienie otrzymywali jeden raz w ciągu dnia. 

Gdy Rosjanie (kierownictwo kopalni), dowiedzieli się, że Aleksander 
jest krawcem, przeniesiono go na powierzchnię, do szwalni i tam pracował  
w swoim zawodzie. Szył ubrania dla pracowników kopalni oraz mundury dla 
radzieckich żołnierzy. Po zakończeniu wojny zaproponowano mu, by tam 
pozostał. Obiecano stałe zatrudnienie oraz dano możliwość sprowadzenia 
rodziny. Aleksander jednak odmówił. Skorzystał z propozycji Rządu Polskie-
go i zdecydował się na wyjazd do Polski, na Ziemie Zachodnie. Osiedlił się  
w miejscowości Pomorsko koło Zielonej Góry, w obecnym województwie lu-
buskim. W 1946 r. Aleksander zawarł związek małżeński z Anielą Muraszko, 
pochodzącą z jego rodzinnej miejscowości Horodyszcze, która także przybyła 
na Ziemie Zachodnie. W czasie okupacji pracowała za darmo w gospodar-
stwie rolnym prowadzonym przez Niemca, dzięki czemu nie została wywie-
ziona na przymusowe roboty do Rzeszy. Matka Anieli była córką piłsudczyka. 
Jej ojciec za udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. dostał posadę 
maszynisty na kolei na Kresach Wschodnich.

Aleksander i Aniela prowadzili gospodarstwo rolne. Ona zajmowała się 
domem, a on dodatkowo pracował jako krawiec, następnie podjął pracę na 
poczcie. Był wielokrotnie wyróżniony jako zasłużony pracownik Poczty Pol-
skiej. Interesował się polityką globalną, lubił czytać gazety i słuchać radia, 
w tym „Radia Wolna Europa”. Zawsze powtarzał, że należy się kształcić, aby 
zdobyć odpowiedni zawód, gdyż jest to bardzo potrzebne w życiu człowieka  
i być może uratowało mu to w czasie wojny życie. Aleksander Chwojnic-
ki zmarł w 2007 r., a Aniela w 2011 r. Oboje są pochowani na cmentarzu  
w Zielonej Górze. 

Aleksander i Aniela mieli troje dzieci, dwóch synów: Stanisława i Jana oraz 
o 14 lat młodszą córkę Danutę.
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Członkowie rodziny w stronach rodzinnych, l. 60 XX w.

Stanisław Chwojnicki urodził się 5 czerwca 1948 r. Ukończył szkołę pod-
stawową w Pomorsku, a w 1966 r. Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie. 
Po maturze kształcił się w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Ar-
tylerii w Toruniu, a następnie w Akademii Artylerii w Leningradzie (obecnie 
Sankt Petersburgu). Ukończył studia wyższe, uzyskując tytuł magistra eko-
nomii oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1971 r. peł-
nił służbę wojskową w Bolesławcu jako podporucznik. W 1989 r. otrzymał 
stopień pułkownika. Został odznaczony wieloma medalami, m.in. w 1998 r. 
otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 r. przeszedł na 
emeryturę wojskową. Jest wieloletnim radnym Rady Powiatu, a od 2006 r. 
wicestarostą bolesławieckim. Stanisław Chwojnicki ma dwoje dzieci: syna Ad-
riana i córkę Agnieszkę.

Jan Chwojnicki ukończył technikum elektryczne i od 1989 r. mieszka  
w Stanach Zjednoczonych, pracuje jako elektromonter. Ma jednego syna. 

Danuta z domu Chwojnicka  ukończyła wyższe studia pedagogiczne na 
Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie 
Łódzkim i Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie jest pedagogiem w szkole  
w Zielonej Górze. Ma dwoje dzieci. 

Opracowanie: Klaudia Kowalik, Anna Wróblewska
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 
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 jan COŁOKIdZI 
urodził się 5 marca 1955 r. w miejscowości Trudowoj, w Kazachstanie. Jego 
matka, Stanisława, byłą Polką. Po powrocie z Kazachstanu i osiedleniu się  
w Bolesławcu pracowała w firmie „Polfa”. Ojciec Konstanty, był Grekiem, zo-
stał wywieziony do Kazachstanu z Suchumi w Gruzji. Do roku 1990 pozostał 
w Kazachstanie, dopiero wówczas przeniósł się do jednej z dzielnic Aten. Jan 
posiada przyrodnie rodzeństwo: dwie siostry Sonię i Lenę oraz trzech braci: 
Janisa, Kristo i Jurę. Czworo z nich mieszka obecnie w Grecji, jedno w Niem-
czech w Lambergu.

Jan w Kazachstanie przebywał jedynie 1,5 roku, więc życie na Wschodzie 
zna tylko z opowiadań rodziców. Matka mieszkała w gospodarstwie należą-
cym do dziadka Jana, Antoniego Berdzika. Jako młoda dziewczyna pracowa-
ła przymusowo na polach bawełny, tam poznała swojego przyszłego męża. 
Praca była bardzo ciężka i specyficznie wynagradzana. Otrzymywano worek 
pszenicy za cały dzień pracy. Młodzież umilała sobie czas, organizując spotka-
nia towarzyskie, na których śpiewano i tańczono, nawiązywano nowe przy-
jaźnie. Te spotkania były jedną z niewielu rozrywek, więc Stanisława – matka 
Jana Cołokidziego bardzo często je wspominała. Opowiadała też o wielkiej 
sympatii łączącej Polaków i Greków mieszkających w Kazachstanie oraz o ich 
dobrych stosunkach. Osobą, która najbardziej utkwiła w pamięci matki Jana 
Cołokidziego, jest pewien oficer. Gdy pakowała się przed wyjazdem do Ka-
zachstanu, skupiała się przede wszystkim na tym, by wziąć najpotrzebniejsze 
rzeczy. Ów mężczyzna radził jej, by zabrała ze sobą maszynę do szycia. W naj-
trudniejszych latach spędzonych w Kazachstanie ta podpowiedź wielokrot-
nie uratowała im życie. Za uszycie lub zacerowanie ubrań dostawali jedzenie, 
dzięki któremu rzadziej niż innym rodzinom doskwierał im głód.

Jan Cołokidzi do Polski przyjechał w listopadzie 1956 r. Wraz z matką 
zamieszkał w Chlebówku, w dawnym województwie szczecińskim. W 1963 r. 
przeprowadzili się do Bolesławca. Tu ukończył Szkołę Podstawową nr 5,  
a następnie kontynuował naukę w Technikum Górnictwa Rud (specjalność: 
elektryk). Po ukończeniu technikum przez rok pracował w KGHM-ie w Lubinie. 
W roku 1976 rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku na-
uki polityczne. Z wykształcenia jest politologiem, elektrykiem oraz specjalistą 
od maszyn górniczych. Posiada stopień wojskowy podporucznika, który otrzy-
mał podczas służby wojskowej po studiach wyższych w jednostce wojskowej 
w Bolesławcu.
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Jego wielką pasją są historia i literatura. Rzadko uprawia sporty, ale lubi 
jeździć na rowerze, pływać i grać w tenisa.

Obecnie Jan Cołokidzi jest właścicielem stacji benzynowych oraz kopalni 
piaskowca, a także przewodniczącym Stowarzyszenia „Ziemia Bolesławiec-
ka”, która prowadzi działalność społeczną i charytatywną w Bolesławcu.  Jan 
Cołokidzi posiada kilka odznaczeń, jednakże nie przywiązuje do nich większej 
wagi, gdyż uważa, że w życiu są rzeczy ważniejsze. Jego żona, Małgorzata, 
jest dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzeźniku. Mają dwóch synów: Micha-
ła, który ukończył studia prawnicze i jest adwokatem oraz Szymona, zajmują-
cego się wraz z ojcem rodzinnym biznesem.

Opracowali: Magdalena Cichorzewska, Eliza Sondaj,
Krzysztof Kamiński

Gimnazjum Samorządowe nr 2
im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 
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 janina Lubomira CZECH z domu Majewska 

urodziła się 7 czerwca 1932 r. we wsi Nikonkowice, gmina Ostrów (gmina Pu-
stomyty w latach 1941–1944), 3 km od miasteczka Szczerzec, 28 km na połu-
dnie od Lwowa. Mieszkała tam z matką Marią (z domu Tybinka, narodowości 
ukraińskiej), ojcem Michałem Majewskim oraz siostrami Martą i Anną oraz 
braćmi Michałem i Tadeuszem. Z czwórki rodzeństwa, oprócz siostry Marty, 
nadal wszyscy żyją. Ojciec zajmował się wyłącznie rolnictwem. Był szanowa-
nym we wsi gospodarzem. Zawsze dobrze wynagradzał zatrudnianych do 
prac polowych robotników. Matka wychowywała dzieci, pracowała w domu 
oraz pomagała w polu. Pochodziła z zamożnej rodziny. Jej ojciec jako pierw-
szy gospodarz z okolic kupił ziemię w niemieckiej osadzie, tzw. kolonii Rosen-
berg. Sam wykopał głęboką na 30 metrów studnię, w której woda była zimna 
i smaczna. Matka Janiny chodziła do szkoły niemieckiej, w której nauczyła się 
dobrze mówić w tym języku, a także pisać gotykiem.

Fotografia ślubna Janiny i Bolesława Czechów, 1953 r.
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Janina Czech do jesieni 1945 r. przez 13 lat mieszkała w Nikonkowicach. 
Wsi położonej w niedużej niecce pomiędzy dwoma wzgórzami. Mieszkali tam 
Ukraińcy, Polacy i rodzina żydowska. Wszyscy wzajemnie się szanowali. Na 
początku wsi, na północ od drogi prowadzącej do miasta, stał duży krzyż, 
który w czasie wojny zniszczyli i zbezcześcili sowieccy żołnierze. Niedaleko 
było jezioro, na którym kwitły nenufary, a ich duże okrągłe liście tworzyły 
na jego powierzchni zielony obrus z białymi liliami. Do jeziora trudno było 
dotrzeć, bo wokół rozciągały się bagniska – dalej były łąki, na których wypa-
sało się krowy i konie. W samym środku wsi znajdowało się gospodarstwo 
Majewskich. Ojciec Janiny otrzymał je od swego ojca, który przeprowadził 
się do Szczerzec. To było jedno z największych gospodarstw we wsi, w sumie 
około 14 ha ziemi. Jej część stanowiła 2,5 hektarowa działka dokupiona pod 
budowę nowego domu, wyjątkowo pięknie położona na wzgórzu na skraju 
wsi. Te zamiary pokrzyżował wybuch wojny.

Dom, w którym mieszkali, był przedzielony ze wschodu na zachód. Od 
wejścia głównego prowadził nieduży przedsionek, w którym znajdował się 
duży stół, latem używany do spożywania posiłków. Po prawej stronie było 
wejście do pokoju z dwuskrzydłowymi drzwiami. Dalej na wprost przedsionka 
kuchnia z piecem do gotowania i kominek przed piecem, w którym pieczono 
smaczny chleb i inne wypieki. Na lewo stała ogromna drewniana beczka na 
kapustę. Dalej po prawej stronie było wejście do kuchni zimowej, w której 
gromadziła się cała rodzina. Pod oknami stała otwierana ława, a w niej sien-
nik ze słomą, na którym sypiano. Na wschodniej ścianie tej kuchni znajdowały 
się małe drzwiczki wychodzące na podwórze, a u góry niewielkie okienko. Po 
lewej stronie korytarza duża komora i niewykończona izba bez okien. Z lewej 
strony były zamykane drzwiami schody na strych, z którego pachniało sadzą 
i wędzoną w kominie słoniną, a czasami kiełbasą i szynką. Za domem skiero-
wana na północ stała zadaszona szopa. U jej wejścia umocowano huśtawkę. 
Tuż obok rosły lipy i jesiony, a dalej ogromna czereśnia. Na lewo rozpoście-
rał się duży ogród, w którym rosły krzaki malin oraz różne warzywa. Za nim 
była ogromna, schowana pod daszkiem, murowana piwnica, a wyżej stodo-
ła. W poprzek niej znajdował się podjazd zamykany z obydwu stron, którym 
wwożono zboże. Po obu stronach stały snopy pszenicy, żyta i owsa. Dalej był 
niezamykany podjazd na duży wóz. Za nim sad z jabłoniami i gruszami oraz 
droga biegnąca ze wschodu na zachód. Za nią rosły późne jabłonie.

Do głównych obowiązków Janiny Czech należały wtedy m.in.: pomoc  
w domu, sprzątanie, gotowanie, praca w polu, popędzanie koni przy kiera-
cie, który napędzał urządzenia do młócenia zboża, pasanie bydła oraz nocne 
czuwanie na wypadek niespodziewanych gości. Na naukę nie zostawało zbyt 
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dużo czasu. Ważną rolę w jej życiu odgrywał wtedy stryj ze Lwowa. Wspierał 
całą rodzinę psychicznie oraz po części materialnie. Przyjeżdżając w odwiedzi-
ny, przywoził ze sobą zawsze drobne upominki, książeczki, zabawki, słodycze 
czy ozdoby. Wykonywał zawód nauczyciela i zdobył doświadczenie w więk-
szych miastach, o których zawsze opowiadał przy obiedzie.

Gdy w 1939 r. wybuchła II wojna światowa, zaczął się czas nagonki na 
inteligencję. Najpierw teren ten zajęli Sowieci, a w 1941 r. wkroczyli tutaj 
Niemcy, którzy rozpoczęli wówczas wojnę ze Związkiem Sowieckim. Ludzi  
z wykształceniem łapano na ulicy, zabierano z domów. Zamordowano wtedy 
28 mężczyzn, w tym wuja Janiny Czech, i zakopano ich w dole obok pleba-
nii polskiego kościoła. Po wojnie w tej okolicy bawiły się dzieci i zauważy-
ły wystający z ziemi but. W ten sposób odnaleziono ciała pomordowanych,  
a w miejscu tym usypano wielki kopiec z krzyżem. Niedługo potem krzyż zo-
stał zniszczony przez władze sowieckie.

Szczególne wydarzenie, które na stałe zapadło w jej pamięci, miało miej-
sce w czasie okupacji. Było to podczas jednego z niemieckich najazdów. Jani-
na Czech, wtedy mała dziewczynka, weszła do domu, nie zdając sobie sprawy 

z nadchodzącego niebezpie-
czeństwa. Matka wręczyła jej 
kromkę chleba i powiedziała, 
żeby czym prędzej uciekła  
w pole. Zwinnie więc wdrapała 
się na konia i zgodnie z polece-
niem odjechała. Stwierdziła, że 
dobrym schronieniem będzie dla 
niej łąka, która znajdowała się 
niedaleko jeziora. Niestety, nic 
to nie dało. Po chwili czterech 
Niemców jadących na motorach 
błysnęło reflektorami prosto  
w konia, który głośno parsk-
nął, demaskując ich obecność. 
Z daleka usłyszała nawoływa-
nia: Komm nach Hause! Schnell, 
schnell! Pod kontrolą żołnierzy, 
przerażona wróciła do domu. 
Ciągłe krzyki i próby bicia prze-
raziły dziewczynkę jeszcze bar-
dziej. Jeden z Niemców oświad-Janina Czech, l. 70 XX w.



35

czył im, że zabierają z gospodarstwa dwa cielaki. Matka ze łzami w oczach 
próbowała go powstrzymać, jednak żołnierz był bezlitosny. Dodał, że to i tak 
jest najlepsze rozwiązanie, bo tak naprawdę powinien ustawić ich wszystkich 
pod ścianą i rozstrzelać. Pomógł im fakt, że matka znała język niemiecki. Ro-
dzeństwo, w tym mała Janina, we łzach żegnało jednego cielaczka, którego 
ostatecznie postanowił zabrać Niemiec. Stanowczo dodał jeszcze, że musi coś 
zarekwirować dla wojska. Kiedy zwierzęta były już załadowane, wyjął sakiewkę  
z pieniędzmi. Matka jednak nie przyjęła ich, tak bardzo czuła się urażona. 
Niemiec włożył ją za deski w ścianie sąsiedniego domu. Wtedy Janina zabrała 
pieniądze i przekazała ojcu. Nie było ich wiele, jednak wystarczyło przynaj-
mniej na zapas chleba. Pomyślała wtedy, że Niemiec pomimo tego co zrobił, 
był jednak litościwy.

Na Ziemie Zachodnie, do Rokitek niedaleko Chojnowa, Janina Czech wraz 
z rodziną i całym dobytkiem przyjechała w bydlęcych wagonach w Wigilię 
24 grudnia 1945 r. Przez dwa lata mieszkali w niemieckim gospodarstwie  
i wspólnie z jego właścicielami uprawiali ziemię. Konie i krowy przywiezione 
ze wschodu, okazały się bezcennym wsparciem dla tych dwóch rodzin. Kury 
niestety zamarzły w transporcie. Po wyjeździe Niemców na Zachód rodzice 
zostali prawomocnymi właścicielami 11 ha ziemi, domu i budynków gospo-
darskich.

Jeszcze na Kresach Janina Czech uczęszczała do szkoły powszechnej  
w Szczercu. Po przybyciu do Polski najpierw ukończyła szkołę podstawową  
w Chojnowie, a następnie w 1946 r. podjęła naukę w liceum pedagogicz-
nym w Legnicy. Zdała także tzw. małą maturę w trzyletnim gimnazjum kra-
wieckim. W okresie nauki w szkole należała do harcerstwa w Legnicy, pełniła  
w nim funkcję zastępcy zastępowej, ale nie trwało to długo. Po wchłonięciu 
tej organizacji przez komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej, przynależ-
ność do harcerstwa stała się dla niej uciążliwa, głównie z powodu przymusu 
śpiewania pieśni stalinowskich.

W 1953 r. przybyła do Bolesławca. Powodem tego było poznanie Bole-
sława Czecha (1923–2000), którego w tym samym roku poślubiła. Bolesław 
pracował na kolei jako dyżurny ruchu. Dzięki pomocy znajomych męża dosta-
ła swoją pierwszą posadę w charakterze telegrafistki na kolei. Ta praca, wy-
czerpująca i bez żadnych perspektyw, nie dawała jej ani satysfakcji ani dużych 
dochodów. Wielkim problem stanowiło również życie w nowym otoczeniu.  
W pierwszych tygodniach małżeństwa w ich mieszkaniu stało jedynie łóżko 
oraz poniemieckie meble, które ofiarował im ojciec. Wiedli proste i skromne 
życie.
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Janina Czech zawsze była osobą niezwykle energiczną, zaradną i pra-
cowitą. Prowadziła dom, uprawiała działkę, dużo szyła dla rodziny i w ce-
lach zarobkowych. Przede wszystkim jednak urodziła i wychowała sześcio-
ro dzieci, pięciu synów: Jerzego, Józefa, Adama, Romana i Lucjana oraz 
córkę Ewę. Wszyscy otrzymali staranne wykształcenie, ukończyli studia 
wyższe ekonomiczne, prawnicze i pedagogiczne we Wrocławiu i Paryżu,  
a najmłodsza córka Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Jest 
fizjoterapeutą, pracuje i mieszka w Stanach Zjednoczonych. Synowie pełnią 
odpowiedzialne funkcje w różnych zawodach, jeden mieszka w Gromadce, 
drugi w Bolesławcu, trzeci we Wrocławiu, czwarty w Paryżu, a piąty w Brzozo-
wie na Rzeszowszczyźnie. Janina Czech ma dziesięcioro wnucząt, dziewięciu 
chłopców i jedną dziewczynkę.

Jedną z jej największych pasji od zawsze był śpiew. Przez 20 lat była człon-
kiem zespołu „Jutrzenka”, przez wiele lat śpiewała i nadal śpiewa w chó-
rze kościelnym. Żyje aktywnie, interesuje się tym, co dzieje się w Polsce i na 
świecie. Odbyła kilkanaście niezwykle ciekawych podróży do USA, Meksyku, 
zachodniej i południowej Europy. 

Opracował: Michał Chrzanowski
I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu
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 Bronisław CZECHOWSKI 
urodził się 6 stycznia 1916 r. w miejscowości Huta Stepańska na Wołyniu. Był 
szóstym dzieckiem Antoniego i Józefy, z domu Kobyleńskiej. Rodzice praco-
wali na roli. Jego rodzeństwo to Hipolit, Jan, Rozalia, Katarzyna i Francisz-
ka. W 1928 r. ukończył cztery klasy szkoły powszechnej. Na Kresach, w bar-
dzo ciężkich warunkach, mieszkał w Hucie Szczepańskiej. Do siedemnastego 
roku życia pracował w gospodarstwie rodziców. Potem w kamieniołomach  
w Janowej Dolinie, województwo wołyńskie, powiat kostopolski. W 1936 r. 
wstąpił do 19. pułku ułanów w Ostrogu. Służbę pełnił do 15 października 
1939 r. W stopniu kaprala brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. prze-
ciwko hitlerowskim najeźdźcom. Po rozbrojeniu pułku przez Sowietów, został 
wywieziony do Archangielska, gdzie do 24 marca 1941 r. pracował w lesie.  
W tym roku wstąpił do Armii Czerwonej i w jej szeregach brał udział  
w II wojnie światowej. Jesienią 1942 r. dostał się do niewoli niemieckiej,  
w konsekwencji czego został wywieziony na teren Niemiec. Przebywał tam do 
sierpnia 1944 r. Udało mu się uciec podczas bombardowania obozu i prze-
dostać się do Francji. Wówczas wstąpił do 19 Polskiego Batalionu przy Armii 
Francuskiej, w którym służył do 13 listopada 1945 r. 

13 stycznia 1946 r. został zdemobilizowany, a w lutym 1946 r. po-
wrócił z Francji do Polski. Osiedlił się w Nowej. Prowadził tam 12 ha go-
spodarstwo i do 1976 r. pracował jako wzorowy rolnik przy hodowli koni.  
W latach 1946-1948 społecznie pełnił funkcję sołtysa wsi Nowa, a od roku 
1950 do 1958 był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Kraszowicach.  
W 1962 r. podjął się współorganizacji Kółka Rolniczego w Nowej. Ożenił się  
z Ireną Bukowską, która urodziła się 16 września 1923 r. Ich dzieci to Krystyna 
(1946 r.), Danuta (1950 r.), Regina (1953 r.) i Józef (1959 r.). Bronisław Cze-
chowski zmarł w 2006 r., przeżywszy 90 lat. 

Opracowanie: Daria Michalska, Karolina Karaban, Marika Zdunek
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Władysław dOMERECKI 
urodził się 28 października 1922 r. w Niżborgu Sta-
rym, powiat husiatyński, województwo tarnopol-
skie (zgodnie z tymczasową administracją Polski – 
07.1919 – 14.03.1923, zatwierdzoną przez paryską 
konferencję pokojową z dnia 25 czerwca 1919 r.). 
Syn Antoniego i Marii, którzy zajmowali się pracą 
w młynie. Władysław Domerecki miał dwie siostry 
– Paraszkę i Paulinę oraz brata Tomasza.

Od urodzenia mieszkał w Niżborgu Starym 
wraz z rodzicami i rodzeństwem, w dwuizbowym 
domu z dachem krytym słomą. Wykonywany przez 
rodziców zawód młynarzy pozwalał im żyć w dość 
dobrych warunkach. Po śmierci ojca, ośmioletni 

Władysław, musiał zakończyć edukację na poziomie drugiej klasy szkoły pod-
stawowej. Pomagał rodzinie, zwłaszcza mamie, ponieważ jego brat nie radził 
sobie jeszcze ze wszystkimi domowymi obowiązkami, pasaniem krów i obsłu-
gą młyna.

Władysław Domerecki

Władysław Domerecki (drugi od prawej w górnym rzędzie) z dziećmi 
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We wrześniu 1939 r. na tereny, na których zamieszkiwali, wkroczyła Armia 
Czerwona. Władysław pamięta żołnierzy polskiej armii w pięknych i czystych 
mundurach oraz ich przeciwieństwo – Sowietów jadących na koniach bez sio-
deł z karabinami na parcianych paskach i w czapkach „lejkach” z czerwonymi 
gwiazdami na całe czoło. Nigdy nie zapomni ich zdziczałych i barbarzyńskich 
zachowań wobec ludności.

Nocą, latem 1944 r. Władysław Domerecki przyszedł do rodzinnego domu 
z wiejskiej zabawy.  Matka powiedziała mu, że jest spokój we wsi, więc może 
przenocować u niej. Nie mieszkał już tam, ponieważ musiał się ukrywać przed 
Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Jednak w nocy do wioski przybyli Ukraiń-
cy z UPA, zwani banderowcami. Sprawdzali mieszkania, poszukując polskich 
mężczyzn, aby ich zabić. Dwóch weszło do ich domu. Spostrzegli śpiącego 
Władysława Domereckiego i spytali matkę o jego nazwisko. Ta chcąc urato-
wać synowi życie, skłamała i podała ukraińskie nazwisko Sołowij.

Po napaści na miejscowość Niżborg Stary i spaleniu młyna przez UPA  
w 1944 r., Władysław uciekł wraz z rodziną do miasta Husiatyn, gdzie siłą 
został wcielony do milicji wojskowej – Istriebitielnyj Bataljon (sowiecka for-
macja paramilitarna w strukturze NKWD wykorzystywana między innymi do 
walk z bandami UPA). Zimą 1945 r. Władysław Domerecki wyszedł w nocy 
przed dom, ponieważ usłyszał niepokojące odgłosy. Wziął ze sobą broń. Gdy 
zobaczył na podwórzu Ukraińca mierzącego w jego stronę oraz krzyczącego, 
żeby podniósł ręce do góry, ogromnie się przestraszył. Był pewien, że zginie. 
Stało się jednak inaczej. Nieoczekiwanie z oddali padły strzały. To jakiś Rosja-
nin oddał serię z karabinu maszynowego w stronę żołnierza z UPA i w ten oto 
sposób uratował życie Władysławowi.

Jesienią 1945 r. jego ro-
dzina została deportowana 
pierwszym transportem 
do Oborników Śląskich. 
On sam musiał czekać na 
drugi transport, ponieważ 
nie chciano go wypuścić. 
Wraz ze swoją sąsiadką je-
chali przez siedem tygodni 
w bydlęcych wagonach,  
w których znajdowało się 
po sześć rodzin. Ze wzglę-
du na złe, wręcz tragiczne 
warunki sanitarne wśród 
ludzi rozprzestrzeniła się 
wszawica. Raz na dzień 

Władysław Domerecki (trzeci od prawej)  
w czasie wesela córki Marii 
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wydawana była ciepła zupa oraz kromka chleba. Gdy pociąg zatrzymywał 
się na stacji, wycieńczeni ludzie wychodzili po to, aby zebrać trochę śniegu  
i zaspokoić swoje pragnienie. Było to niedozwolone, groziło nawet rozstrzela-
niem. W grudniu 1945 r. przybył w okolice Bolesławca. Początkowo mieszkał 
w Starych Jaroszowicach. Wiosną 1946 r. osiedlił się w Lubkowie, gdzie miesz-
ka do dzisiejszego dnia.

W 1947 r. ożenił się z Olgą z domu Myśków, z którą ma trzy córki – Marię, 
Annę i Barbarę oraz trzech synów – Antoniego, Franciszka i Zbigniewa. Docze-
kał się też 13 wnuków i 20 prawnuków.

Pierwszą pracę na Ziemiach Odzyskanych podjął w 1946 r. w kopalni Lu-
bichów. Nigdy nie należał do żadnej partii. W sierpniu 1965 r. ukończył sied-
mioklasową szkołę wieczorową w Bolesławcu, a w latach 70-tych ubiegłego 
stulecia kurs maszynisty maszyn wyciągowych, zakończony państwowym eg-
zaminem przeprowadzonym przez Wyższy Urząd Górniczy we Wrocławiu. Zo-
stał odznaczony Brązową Odznaką za Długoletnią Pracę w Górnictwie (25 lat 
pracy) oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony dla górnictwa PRL”. 
Obecnie przebywa na emeryturze. Jego największą pasją od zawsze było i jest 
pszczelarstwo. Aktualnie posiada ponad 20 uli.
                                                           

Opracował: Oskar Pochwała
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Władysław Domerecki (pierwszy od lewej w górnym rzędzie) z wnukami, 
w czasie wesela swojego najmłodszego syna
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 Bronisław Stanisław dyCZKOWSKI 
urodził się 8 maja 1928 r. w Świrzu, w powiecie prze-
myślańskim, województwo lwowskie. Jego rodzice to 
Antoni i Katarzyna Dyczkowscy. Ojciec pracował na po-
czcie, a matka na roli. Bronisław Dyczkowski miał sio-
strę Marię. Szkołę podstawową ukończył w Bolesławcu. 

Bronisław Dyczkowski na Kresach Wschodnich prze-
bywał do 17 roku życia. Mieszkał tam w miejscowości 
Świrz z rodzicami i siostrą w domu jednorodzinnym. 
Jego głównym obowiązkiem była pomoc w domu. Nie 
brał udziału w żadnych walkach. Najbardziej utkwiło 
mu w pamięci zamordowanie przez Ukraińców księdza 
Kwiatkowskiego i około 50 osób w miejscowości od-
dalonej o zaledwie 2 kilometry od miejsca, w którym 
mieszkał. Księdza Ukraińcy męczyli w lesie przez trzy dni. 

Na Dolny Śląsk Bronisław Dyczkowski przybył 22 grudnia 1945 r. Bardzo 
długo mieszkał w Gierałtowie. W tej miejscowości udało mu się zamieszkać 
pomimo tego, że rejony te po II wojnie światowej były przeznaczone dla przy-
jezdnych z byłej Jugosławii. Początki w Polsce były trudne, między innymi bra-
kowało prądu, bo w domu wszystkie kable zostały przerwane i naprawione 
dopiero latem 1946 r. 

Na początku Bronisław Dyczkowski pracował 
w fabryce płyt ściennych w Przyborsku, później na 
stacji kolejowej. Nie należał do żadnych stowarzy-
szeń, ani też nie dostał orderów. Otrzymał tytuł 
przodownika pracy w okresie gdy pracował na ko-
lei. Jego żona Eugenia z domu Grzegorzewska uro-
dziła się w 1935 r. Pracowała w fabryce w Przybor-
sku. Zmarła w lutym 2006 r. Mają trzy córki: Danutę, 
Małgorzatę i Alicję. Najstarsza, Danuta, posiada 
wykształcenie zawodowe, Małgorzata średnie i tak 
jak najmłodsza Alicja, pracowała jako pielęgniar-
ka. Od 5 lat Bronisław Dyczkowski mieszka u córki  
w Bolesławcu. Jego zamiłowaniem od zawsze 
było wędkarstwo.

Opracowały: 
Katarzyna Strojek, Zuzanna Woźnica 

Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Bolesławcu

Bronisław Dyczkowski

jak najmłodsza Alicja, pracowała jako pielęgniar

Rodzina Dyczkowskich na 
Kresach (od prawej: 8-letni 

Bronisław, babcia oraz 
siostra Maria)
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 julia EMILIAńCZyK z domu Czesnowska

pseudonim „Kurek”, urodziła się 3 lutego 1928 r. we wsi Chodziuki, powiat 
lidzki, województwo nowogródzkie. Jej rodzice to Zofia i Piotr. Julia miała 
trzech braci: Adama, Jana i Czesława oraz siostrę Filomenę. Wszyscy zajmo-
wali się pracą na roli, a dzieci oprócz tego uczyły się w szkole.

Gdy w 1939 r. wybuchła wojna, Julia była w czwartej klasie szkoły pod-
stawowej. Sowieckie władze przejęły polskie szkoły i zmuszały uczniów do 
nauki rosyjskiego, dlatego Julia nauczyła się nim płynnie władać. Dziewczyn-
ka po ukończeniu szkoły podstawowej pomagała w gospodarstwie rolnym, 
a w wolnym czasie śpiewała w chórze kościelnym. Lubiła śpiewać i tańczyć 
w gronie swoich bliskich znajomych. Jednak do takich spotkań dochodziło 
dosyć rzadko, ponieważ ludzi prześladowano, szpiegowano, przesłuchiwa-
no i niekiedy nawet torturowano. Młodzi ludzie dostawali karty powołań do 
wojska sowieckiego, wiele osób przepadło wtedy bez śladu, a po zajęciu tych 
terenów w 1941 r. przez Niemców, niektórych wywieziono w głąb Rzeszy na 
roboty. Jedną z takich ofiar był Józef, brat późniejszego męża Julii, Adolfa. Od 
początku pobytu w niemieckim obozie pracy myślał o ucieczce. W później-
szym czasie doszło do niej, ale został złapany i wywieziony do niemieckiego, 

Mąż Julii Emiliańczyk (drugi od lewej) wraz z kolegami z pracy 
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nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie zmarł śmiercią gło-
dową w 1942 r.

Julia Emiliańczyk brała udział w walce przeciwko Niemcom. Była łącznicz-
ką polskiej organizacji konspiracyjnej i przenosiła informacje między oddziała-

Wyjazd mieszkańców dawnych Kresów do Warszawy 

Wyjazd mieszkańców dawnych Kresów do Warszawy 
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mi partyzantów. Po zakończeniu wojny, w lipcu 1948 r., została aresztowana 
przez władze sowieckie wraz z siostrą i ojcem. Po tygodniu wszyscy zostali 
wypuszczeni, gdyż świadkowie wyparli się znajomości z Julią i jej rodziną. 
Przez ten cały trudny czas dziewczyna modliła się do Matki Boskiej Bolesnej. 
Do tej chwili głęboko wierzy, że to ona pomogła jej uniknąć zsyłki na Sybir.

Jeden z braci Julii utrzymywał dość bliskie kontakty z Adolfem Emiliań-
czykiem, który został aresztowany za działalność w partyzantce i udział  
w licznych akcjach dywersyjnych przeciwko Niemcom. Po szczęśliwym uwol-
nieniu w 1944 r. trafił do więzienia w Grodnie, przebywał tam 2,5 roku. Był 
przesłuchiwany i torturowany, np. w ten sposób, że wiązano mu ręce drutem 
kolczastym, a następnie zostawiono w wannie z lodowatą wodą. W 1947 r. 
został zesłany na Sybir do Workuty, gdzie w nieludzkich warunkach praco-
wał w kopalni węgla kamiennego. Po śmierci Stalina w 1953 r. wypuszczono 
go z łagru, ale bez prawa wyjazdu z Workuty. W dalszym ciągu pracował 
w kopalni. Życie było tam ciężkie, lecz Rosjanie regularnie wypłacali pensję. 
Cały czas utrzymywał kontakt z bratem Julii, a następnie z samą Julią. Ich 
znajomość się rozwijała. W 1955 r. Julia po wielu namowach Adolfa podjęła 
bardzo ważną decyzję o wyjeździe do Workuty. Miała wiele obaw, ale życie 
i praca w jej rodzinnej miejscowości były nie do wytrzymania, gdyż Rosjanie 
w 1950 r. zabrali wszystkim rolnikom ziemie, przyłączyli je do kołchozu i tam 
nakazali im ciężko pracować. Żyli w ogromnej biedzie, na rodzinę w roku 
przypadał worek żyta. To utwierdziło ją w przekonaniu, że warto spróbować 
nowego, może lepszego życia. Pieniądze na podróż otrzymała od przyszłego 
męża. Spakowała niewielki bagaż, zabrała dokumenty z urzędu i 25 sierpnia 
1955 r. wyjechała do Workuty. Obawiała się, że ludzie będą źle mówić o tym, 
że młoda kobieta wyjeżdża na Sybir do chłopaka. Po dość gwałtownym po-
żegnaniu z rodziną zdenerwowana wyszła z domu. W trakcie podróży pocią-
giem na stacji w Mińsku zobaczyła młodą kobietę, którą matka żegnała przed 
podrożą. W tym momencie uświadomiła sobie, że płacze i szczerze żałuje, iż 
jej pożegnanie z rodziną nie wypadło najlepiej. Po tygodniu dotarła do Wor-
kuty. Na stacji czekał na nią Adolf, który podczas pobytu w tym zapomnianym 
przez Boga miejscu stał się dorosłym, zahartowanym przez los mężczyzną. 
Przez moment Julię ogarnęła wątpliwość co do tego, czy słusznie postąpiła, 
przyjeżdżając w to miejsce. Życie za kołem podbiegunowym nie było łatwe 
przede wszystkim ze względu na wielkie mrozy, które dochodziły nawet do 
minus 50 stopni. Były też miłe chwile. Julii bardzo podobała się zorza polarna, 
a jeszcze większe wrażenie wywarła na niej niesamowita, dzika kraina, którą 
obserwowała przez okna pociągu. W Workucie żyło tylko czworo Polaków. Ju-
lia zamieszkała u kolegi swojego przyszłego męża. Widywali się rzadko, gdyż 
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przez cały tydzień Adolf ciężko pracował. Jednak, gdy mieli możliwość spę-
dzania razem czasu, nie odstępował Julii na krok. Wkrótce postanowili wziąć 
ślub, na przeszkodzie stanęły im jednak sprawy formalne. Julia nie posiadała 
dowodu, ponadto Adolf jako były zesłaniec musiał regularnie meldować się 
na milicji. Wtedy dowiedzieli się, że będą zbierane dokumenty, by poddać 
ocenie słuszność jego wyroku. Z czasem przyszły mąż Julii otrzymał dowód,  
a ona sama, mając ze sobą metrykę urodzenia, mogła na jej podstawie wyro-
bić nowy dokument tożsamości dla siebie. Nic już nie stało na przeszkodzie  
w zawarciu małżeństwa. Ponieważ w pobliżu nie było żadnego kościoła, 
wzięli tylko ślub cywilny.

Bardzo chcieli wrócić do Polski, ale potrzebne było zaświadczenie, że 
mieszkali tam do 1939 r. Udało im się je zdobyć i w 1957 r. wrócili do kraju. 
Pierwsze dwa tygodnie mieszkali w Zgorzelcu, następnie przenieśli się do Bo-
lesławca, gdzie otrzymali służbowe lokum. Julia i Adolf mieli troje dzieci: córki 
Irenę i Annę oraz syna Stanisława. Julia zajmowała się dziećmi i domem. Mąż 
przez 14 lat pracował w górnictwie. Mąż Julii i jej rodzeństwo już nie żyją. 

Opracowały: Iga Maryniak, Katarzyna Bielawska 
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

Legitymacja Krzyża Armii Krajowej
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 Stanisława GRABIEC z domu Niżnik 

urodziła się 19 lutego 1921 r. w miejscowości Hrycowce około 7 km od Zba-
raża, w województwie tarnopolskim. Rodzice Rozalia i Antoni utrzymywali 
się z pracy w gospodarstwie. Stanisława miała trójkę rodzeństwa: Katarzy-
nę, Wiktorię oraz Wojciecha. Skończyła Szkołę Podstawową im. T. Rejtana  
w Hrycowcach. Biegle posługiwała się językiem rosyjskim. Ukończyła również 
kurs znajomości alfabetu morse’a. Planowała edukację w gimnazjum, które  
w tamtych czasach było płatne, jednak śmierć ojca uniemożliwiła dalszą na-
ukę. Od najmłodszych lat interesowała się literaturą, w szczególności histo-
ryczną. Przez całe życie uwielbiała czytać książki.

Przez ponad dwadzieścia lat życia na Kresach mieszkała z rodzicami  
w skromnym, jednorodzinnym domu w Hrycowcach. Mimo że warunki co-
dziennego życia były trudne, ludzie mieli w sobie bardzo dużo ciepła i dobroci 
wobec bliźnich. Stanisława Grabiec dostała powołanie do Wojska Polskiego,  

w którym służyła jako telegrafistka 
od 10 czerwca 1944 r. do zakończe-
nia działań wojennych 9 maja 1945 r. 
Wojna odcisnęła na niej swoje pięt-
no. Na froncie przeżyła wiele tragicz-
nych chwil. Na jej oczach umierali lu-
dzie. Co dzień ocierała się o śmierć. 
Cały ten czas towarzyszyła jej myśl  
o rodzinie, w szczególności o mamie. 
Listy nie dochodziły, były problemy  
z pocztą, nie wiedziała, co się dzie-
je z jej bliskimi. Za udział w walkach 
o Berlin i Pragę została odznaczona 
medalem wojskowym i mianowana 
na stopień podporucznika WP. Jej 
zasługi wojenne zostały również do-
cenione po latach i 7 października 
1981 r. otrzymała Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. Dostała 
także dyplom „Żołnierzowi Demo-
kracji za walkę z najeźdźcą niemiec-
kim o Polskę, Wolność i Lud”.

je z jej bliskimi. Za udział w walkach 

Stanisława Grabiec z mężem i córką, 
l. 50. XX w.
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Po zakończeniu działań wojennych nie było jej dane wrócić do domu na 
Kresach. Z rodziną na nowo spotkała się na stacji kolejowej w Zbarażu, gdzie 
kilka dni czekali na podstawienie pociągu. Wyjechała przymusowo, sytuacja 
była bardzo trudna. Zostawiając cały dobytek, razem z rodziną jechała 6 ty-
godni w bardzo ciężkich warunkach, by od razu zamieszkać w Wykrotach. 
Krótko po wojnie wieś nazywała się Wałdów (nazwa niemiecka Waldau). Po-
czątki życia na ziemiach zachodnich były bardzo trudne, jednak wszyscy trzy-
mali się razem i pomagali sobie. To tutaj poznała swojego przyszłego męża, 
Henryka (ur. 29 kwietnia 1909 r.), który był kolejarzem. Mieli trzy córki: Marię, 
Zofię oraz Annę. Wspólnie założyli niewielkie gospodarstwo. Stanisława Gra-
biec pracowała w domu i zajmowała się rodziną. Mimo kilku propozycji, nie 
zdecydowała się na podjęcie pracy zarobkowej. Na rodzinę pracował mąż. 
Ona mieszkała z babcią i opiekowała się nią. Stworzyła w Wykrotach swoje 
szczęśliwe miejsce, ale mimo wszystko zawsze tęskniła za życiem na Kresach. 
Zwykła mawiać o nich: „Ziemie urodzajne, a pory roku stabilne”. Całe dorosłe 
życie wspominała Kresy z sentymentem i łezką w oku, mówiąc: „To moja mała 
ojczyzna”. W rodzinnym gronie przywoływała często chwile, które utkwiły  

Legitymacja kombatancka Stanisławy Grabiec
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w jej pamięci, na przykład swoją I Komunię Świętą w kościele w Zbarażu. To, 
że po uroczystości wszyscy szli na plebanię, gdzie był skromny poczęstunek  
w postaci bułki i kompotu.

Stanisława była osobą bardzo czułą i troskliwą, rodzina stanowiła dla niej 
najważniejszą wartość. Ceniła szacunek do osób starszych oraz tolerancję. Jej 
motto życiowe brzmiało: „Lepiej mieć stu przyjaciół niż jednego wroga”. Nie 
była osobą konfliktową.

Stanisława Grabiec zmarła 12 stycznia 2004 r. Przeżyła 83 lata. Nie miała 
łatwego życia, jej postawa na pewno jest godna naśladowania.

Wspomnienia przedstawiła córka: Anna Lityńska.

Opracowały: Marta Sądaj i Klaudia Żołna
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych

    im. I. Domeyki w Bolesławcu
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 Zdzisław HEWAK 
urodził się 11 października 1929 r. we Lwowie. 
Jego matka Anna (1901-1965) zajmowała się 
gospodarstwem domowym oraz dziećmi, na-
tomiast ojciec Marcin (1891-1974) pracował 
na kolei. Zdzisław Hewak miał czwórkę rodzeń-
stwa – najstarszą siostrę Melanię, brata Stani-
sława (żołnierza AK, który później walczył w ar-
mii generała Władysława Andersa i wraz z nim 
przeszedł cały szlak bojowy; po wojnie powrócił 
do Polski, przyjechał do Bolesławca, po czym  
z powodów politycznych opuścił kraj; pochowa-
ny został w 2003 r. w Los Angeles), brata Mariana 
oraz najmłodszą siostrę Annę. Na Kresach ukoń-
czył siedem klas Podstawowej Szkoły Publicznej 
3 stopnia nr 10 we Lwowie im. Biskupa Włady-
sława Bandurskiego, znajdującej się przy ulicy Gródeckiej. W czasie okupacji 
zmuszony był przerwać naukę. Po przyjeździe na Ziemie Zachodnie w 1950 r. 
zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu. Jego wychowawcą 
był Wincenty Tyrankiewicz, o którym mówi ciepło – Wujcio, używając okre-
ślenia znanego wszystkim uczniom Profesora. W 1951 r. rozpoczął studia 
prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim, ale na II roku został z nich wydalo-
ny.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Zdzisław Hewak został ochrzczony we Lwowie 28 października 1929 r. 
przez księdza Włodzimierza Cieńskiego (kapelana II Korpusu gen. Wł. Ander-
sa, więzionego w więzieniu Lefortowo w Moskwie). Mieszkał w dzielnicy ko-
lejowej przy ulicy Białohorskiej 113, w pobliżu Lasu Białohorskiego. Lwów był 
wtedy miastem wyjątkowo pięknym, dużym i bardzo europejskim. Żyli w nim 
przedstawiciele różnych narodowości i kultur. Zdzisław Hewak wspomina, że 
było to miasto patriotów, którzy kochali swoją Ojczyznę i czuli się do niej 
ogromnie przywiązani. Ze względu na zawód wykonywany przez ojca, jego 
rodzinie powodziło się dobrze. Mieszkali w trzypokojowym domu z ogrodem. 
Jego dzieciństwo do wybuchu II wojny światowej było szczęśliwe. Miał liczną 
rodzinę, w której większość wujów wykonywała zawód kolejarza i wszyscy 
pięknie śpiewali. On sam obdarzony głosem mocnym o olbrzymiej skali od 

Zdzisław Hewak, Lwów, 
1936 r. 
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najmłodszych lat śpiewał i występo-
wał na różnych uroczystościach. We 
Lwowie mieszkał do 16 roku życia.

Zdzisław Hewak wiele przeżył 
w czasie II wojny światowej, gdy 
zmieniali się okupanci i do Lwowa 
jako pierwsi w 1939 r. wkroczyli So-
wieci, a potem w 1941 r. Niemcy, by 
ponownie w 1944 r. oddać miasto 
Armii Czerwonej. W czasie okupacji 
sowieckiej on i wszyscy mieszkańcy 
Lwowa byli świadkami tego, co dzia-
ło się za murami więzienia zwanego 
Brygidkami. Funkcjonariusze NKWD 
zamordowali wtedy ponad 7 tysię-
cy polskich i ukraińskich więźniów. 
Lwowianie słyszeli dochodzące  
z więzienia jęki torturowanych i bi-
tych ludzi. Rozpaczali, bo wśród 
przetrzymywanych znajdowali się 
ich bliscy, między innymi był tam 
ojciec Zdzisława. Kiedy w dniach  

24-26 czerwca 1941 r. Rosjanie wycofali się z miasta, jako dwunastoletni wte-
dy chłopak, poszedł do więzienia w poszukiwaniu ojca. Widok, jaki tam ujrzał, 
wstrząsnął nim tak głęboko, że ma go przed oczami do dnia dzisiejszego.  
W każdej celi znajdowały się rozkładające się ciała zastrzelonych, porozsadza-
nych granatami i ukamienowanych żywcem ludzi. Ojca nie odnaleźli. Jak się 
potem okazało, został wcześniej z pierwszą grupą ewakuacyjną wywieziony 
do łagru w okolicach Kijowa. Potem przenoszono go do innych obozów. Na 
koniec trafił na Sybir do Kraju Ałtajskiego w południowej części Syberii. Przez 
te wszystkie lata rodzina nic o nim nie wiedziała. Takiego losu doświadczył nie 
tylko ojciec Zdzisława. W tym okresie lwowianie masowo podlegali przymuso-
wym deportacjom na Syberię, do Komi i Kazachstanu. Rodziny traciły ze sobą 
kontakt. Pozostawała tylko nadzieja, że bliska osoba wciąż żyje.

Tak jak tysiące innych Polaków musieli opuścić ukochany Lwów. 4 grud-
nia 1945 r. po trwającej prawie miesiąc podróży z matką, bratem i siostra-
mi dotarli do Bolesławca. Zdzisław Hewak pamięta, że ludzie nie chcieli wy-
siadać z wagonów. Było bardzo zimno, a opustoszałe i zniszczone miasto 
sprawiało przygnębiające wrażenie. Obawiano się przyszłości. Tego, że będzie 

jako pierwsi w 1939 r. wkroczyli So

Stanisław Hewak (brat Zdzisława) 
z gen. Władysławem Andersem, 
Bolonia we Włoszech, 1945 r.
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coraz gorzej. Zaraz po przyjeździe wraz  
z rodzeństwem udali się do pobliskie-
go szpitala wojskowego, który mieścił 
się w budynku obecnego sądu, po coś 
do ogrzania się. Kiedy znaleźli już jakieś 
koce, z przerażeniem dostrzegli leżące 
na szpitalnych łóżkach ciała zgwałco-
nych i zabitych kobiet oraz pomordo-
wanych mężczyzn. To był zatrważający 
widok. Zamieszkali przy ulicy Hutniczej 
w opuszczonym domu, który stał się 
ich schronieniem na jedną dobę. Potem 
przenieśli się do kamienicy przy ulicy 
Polnej, w której pozostali na dłuższy 
czas. 1 maja 1946 r. do Bolesławca do-
tarł udręczony katorgą i trwającą tygo-
dniami podróżą ojciec Zdzisława. Kiedy 
najmłodsza z rodzeństwa, Anula, uj-
rzała go, z dziecięcą bezpośredniością 
krzyknęła: „Mamo! Dziad przyszedł!”. 
Jego rzeczy trzeba było spalić, tak były zawszone i brudne. Wreszcie jednak 
byli razem.

Zdzisław Hewak przez wiele lat należał do polskiego harcerstwa. Najpierw 
we Lwowie do drużyny „Orląt”, z czego jest ogromnie dumny. Potem w Bo-

Zdzisław Hewak jako junak Służby 
Polsce, Warszawa, 1949 r. 

Zdzisław Hewak z kolegami z klasy oraz Wincentym Tyrankiewiczem (po środku) na 
stadionie, Bolesławiec, 1950 r.
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lesławcu do „Szarych Wilków”. Przynależność do prawdziwego wolnego har-
cerstwa uznaje za zaszczyt. W 1949 r. w czasie wakacji, będąc jeszcze uczniem 
liceum, został wcielony do Służby Polsce. Tak jak wielu innych młodych ludzi 
odbudowywał zniszczoną przez Niemców Warszawę.

Zdzisław Hewak prawie przez całe swoje życie śpiewał w różnego rodzaju 
chórach, najpierw w chłopięcych, potem męskich. Uważa zresztą, że takie są 
najlepsze. Jeszcze we Lwowie śpiewał w scholi i w chórze szkolnym. W Bole-
sławcu był członkiem zespołu chóralnego prowadzonego przez Marię Okoń  
z Drohobycza, która po wojnie uczyła matematyki i śpiewu, a także zajmo-
wała się dyrygenturą. W 1946 r., w czasie mszy rzymsko-katolickiej, na któ-
rej obecny był ksiądz Paul Sauer, wykonali „Gaude Mater Polonia”. Co mia-
ło szczególne znaczenie, bo podkreślało ich patriotyzm i przywiązanie do 
Ojczyzny. Potem występował z wrocławskim „Echem”. Wraz z przyjaciółmi  
w Bolesławcu brał udział w różnych przedsięwzięciach. Był współorganizato-
rem chórów parafialnych, potem został prezesem jednego z nich. Należał też 
do komitetu parafialnego. Przez lata był również wolontariuszem PCK.

5 kwietnia 1959 r. w Lubaniu zawarł związek małżeński z Weroniką  
z domu Paliwoda, urodzoną 22 października 1935 r., która zmarła 28 sierpnia 
2006 r. Przez prawie pięćdziesiąt lat tworzyli szczęśliwy związek. Mieli dwóch 
synów: Grzegorza Bonifacego ur. 5 czerwca 1961 r., zmarłego 7 marca 2012 r. 

Drużyna siatkarzy przed dworcem PKP, Bolesławiec, 1951 r.
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oraz Krzysztofa urodzonego 14 lipca  
1965 r., z wykształcenia etnografa. Posiada 
też dwóch ukochanych wnuków: Marcina  
i Piotra. Od 1 lutego 1953 r. Zdzisław Hewak 
pracował w Bolesławieckich Zakładach Ma-
teriałów Ogniotrwałych jako ekonomista. 
W czerwcu 1993 r. przeszedł na emeryturę. 
Nadal jest pełnym energii i życia, niezwy-
kle gościnnym, wesołym i serdecznym star-
szym panem. Ciągle obdarzonym niepraw-
dopodobnie mocnym i pięknym głosem. 
Zna wiele piosenek. Dużo czasu spędza na 
śpiewaniu. Za czym, jak sam podkreśla, nie 
przepadają jego sąsiedzi. Jego pasją jest 
również pisanie wierszy. Układa też zabaw-
ne fraszki, rymuje, a wszystko co robi, spra-
wia mu olbrzymią radość. Jest wyjątkowym 
optymistą. 

Zdzisław Hewak (pierwszy z prawej) z kolegami z klasy maturalnej, 
Bolesławiec, 1951 r.

Zdzisław Hewak z żoną Weroniką, 
5.04.1959 r.
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Kazimierz HEWAK

Tym samym transportem w 1945 r. do Bolesławca przybył stryj Zdzisława – Ka-
zimierz Hewak z rodziną, który urodził się 15 listopada 1903 r. w miejscowości 
Parne, w okolicach Lwowa. Jego rodzicami byli Zofia i Marcin Hewakowie. 
Miał dwóch braci. W wieku dwudziestu lat rozpoczął pracę jako kolejarz na 
stanowisku nastawniczego w węźle kolejowym Lwów. Podczas pobytu na 
Kresach mieszkał w Białochorszczy. W 1935 r. jego dziadek zakończył budo-
wę murowanego domu z poddaszem i lokalem sklepowym, do którego się 
wprowadzili. Po przybyciu do Bolesławca wybrali skromne mieszkanie, bo byli 
przekonani, że przeprowadzka tutaj jest tylko tymczasowa. Kazimierz Hewak 
podjął pracę na stacji kolejowej w Bolesławcu, na której przepracował 34 lata. 
Jeszcze na Kresach Wschodnich w 1937 r. zawarł związek małżeński w ko-
ściele parafialnym w Zimnej Wodzie z Janiną Demianowską (ur. 27 listopada 
1919 r. – zm. 18 listopada 2006 r.). Mieli troje dzieci. Córkę Stanisławę Łucję 
urodzoną 7 kwietnia 1940 r., jeszcze podczas pobytu w Białochorszczy oraz 
urodzonych w Bolesławcu – syna Edwarda (ur. 6 marca 1947 r.) i córkę Halinę 
(ur. 6 marca 1952 r.). Kazimierz Hewak podobnie jak Zdzisław Hewak pięknie 
śpiewał, a poza tym był człowiekiem spolegliwym. Łączył rodzinę i przyjaciół. 
Starał się, żeby jego bliscy zawsze żyli w zgodzie. Zmarł 26 grudnia 1979 r.

Opracowały: Anna Antoniak i Wiktoria Tkaczyk
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu



55

 Stanisława jARMAKOWICZ z domu Milan 

urodziła się 4 stycznia 1940 r. w Drohobyczu. Matka miała na imię Genowefa, 
a ojciec Franciszek, oboje z pochodzenia byli robotnikami. Miała też brata 
Zenona, który z zawodu był inżynierem, mechanikiem i konstruktorem. 

Z okresu pobytu na Kresach Wschodnich Stanisława Jarmakowicz nie pa-
mięta zbyt wiele, gdyż miała zaledwie pięć lat, kiedy wraz z rodzicami i bra-
tem opuścili Drohobycz. Było to 23 września 1945 r. Jej rodzina posiadała tam 
parterowy dom. Żyli w dostatku i niczego im nie brakowało.

Po przyjeździe do Polski rodzina Stanisławy Jarmakowicz osiedliła się  
w Bolesławcu. To właśnie tu Stanisława ukończyła szkołę podstawową i śred-
nią. Następnie studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, uzyskując tytuł 
magistra matematyki. Przez 32 lata pracowała w Szkole Podstawowej nr 4 
przy ulicy Mikołaja Brody w Bolesławcu jako nauczyciel matematyki.

W 1963 r. wyszła za mąż za Zdzisława Jarmakowicza. On również po-
chodził z Kresów, z Polikowszczyzny w powiecie stołpeckim w województwie  
nowogródzkim. Mąż urodził się 21 października 1936 r., pracował jako  
technik mechanik. W 1964 r. urodził im się syn, Marek. Po dziesięciu latach,  
w 1974 r., na świat przyszedł Piotr, a w 1976 r. Krzysztof. Wszyscy synowie 
Stanisławy i Zdzisława ukończyli studia. Marek informatyczne, Piotr politolo-
gię, a Krzysztof elektronikę.

Stanisława Jarmakowicz bardzo lubi malować, zajmuje się tym na stałe od 
2002 r. Jej wielką pasją jest również pisanie wierszy i opowiadań. Uczestniczy-
ła w wielu plenerach malarskich oraz spotkaniach literackich, między innymi 
w Rewalu, Kazimierzu Dolnym, Zielonej Górze i w Bolesławcu. Wydała sześć 
tomików poetyckich: Rytm serca, Zatrzymać chwilę, Kolory życia, Podobni 
ptakom, Dotyk czasu, Głębia ciszy. W przygotowaniu jest kolejny tomik jej 
wierszy pt. Porywy wiatru, który będzie wydany w Kielcach. 

    

Opracowały: Angelika Bachciak, Laura Śledzińska
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Maria jóźKóW z domu Pitura

urodziła się 27 września 1932 r. w Chorostkowie. Była to wiejska gmina w po-
wiecie kopyczynieckim, w województwie tarnopolskim, na terenie II Rzeczy-
pospolitej. Rodzice Marii, Anastazja i Aleksander, byli rolnikami. Miała trzech 
braci: Jana, Józefa i Władysława. Dzieciństwo Maria Jóźków wraz z bliskimi 
spędziła w Chorostkowie. Tam jej rodzina na wykarczowanej własnymi rękami 
ziemi wybudowała dom, oborę, stodołę. Na futrynie nowo postawionej sto-
doły Aleksander Pitura odcisnął na pamiątkę swoje dłonie. Dom mieszkalny 
miał dwa pokoje, kuchnię, korytarz. Budynki były kryte strzechą, a w pobliżu, 
na podwórku znajdowała się szopa z warsztatem i różnymi narzędziami ojca. 
W Chorostkowie wszyscy się znali, domy stały blisko siebie. Nie było wów-
czas ulic, a położenie określano prostymi komunikatami: „za mostem”, „koło 
czerwonego mostu”, „na Wybranówce”. Do szkoły chodziła w Chorostkowie.  
W  domu rodzinnym mówiono po polsku, natomiast w urzędach i na ulicach 
po zajęciu tej części Polski w 1939 r. przez Sowietów, po rosyjsku.

Szczęśliwe, choć pracowite dzieciństwo 7-letniej wówczas dziewczynki 
przerwał wybuch II wojny światowej. Rozpoczęły się masowe wywózki Pola-

ków na Syberię, a po wybuchu wojny 
między Związkiem Sowieckim a Niem-
cami, także do Rzeszy. Z pobytu na 
Kresach najmocniej w pamięci Marii 
Jóźków utkwiły napaści na Polaków 
i zbrodnie, których dopuszczały się 
bandy UPA. Do dziś nie może tego 
zapomnieć. Chociaż w samym Cho-
rostkowie nie było ataków takich jak  
w pobliskich wioskach (bo stacjono-
wało tu wojsko niemieckie), to miesz-
kańcy i tak sami pełnili warty, uzbro-
jeni w siekiery, widły i kosy. W parach 
patrolowali okolicę, żeby móc prze-
strzec innych. Mieli umówione sygna-
ły, za pomocą których ostrzegali się 
przed zbliżającymi się banderowcami. 
Sąsiedzi, aby schronić się lub uciec, 
kopali pod domami tunele. Pamięta 
jak pewnej zimowej nocy uciekali boso  

Maria Jóźków w okresie dzieciństwa, 
Kresy, l. 30 XX w. 
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z domu i jak prosiła rodziców, żeby 
stamtąd wyjechać, bo chciałaby 
przespać spokojnie choć jedną 
noc. Dla dziecka to było straszne 
przeżycie – mąż mordował żonę, 
sąsiad sąsiada, zabijano dzieci, 
w bestialski sposób torturowa-
no ludzi. Do dziś pukanie w nocy 
kojarzy się jej z tamtymi czasami,  
a w snach często przewijają się 
obrazy zamordowanych sąsia-
dów. Pamięta opowieści o tym, 
jak na bagnach w pobliżu rzeki 
Zbrucz topiono Polaków, a niektó-
rzy z nich umierali z modlitwą na ustach.

Kiedy w maju 1946 r. przesiedlano ich do Polski, wszyscy płakali, mówiąc: 
„Żegnaj Podole, ziemio nam rodzinna. Tyś nas wychowała, tyś nas wykarmi-
ła. Żegnaj Podole, góry i doliny, my już wyjeżdżamy do polskiej krainy. Może 
będziemy tam w ziemiankach mieszkać, siedzieć, ale nie będziemy bande-
rowców widzieć”. Nikt z jej rodziny nie wie-
dział, dokąd będą przesiedleni. Mówiono, że 
zamieszkają w ziemiankach, ale najważniejsze 
dla nich było to, że przestaną już odczuwać 
tak wielki strach.

Z Chorostkowa wyjechali do Kopyczyniec. 
Tam stacjonowało sowieckie wojsko i było 
trochę bezpieczniej. Do Polski jechali w wa-
gonach – po cztery rodziny w jednym. Prawie 
wszystko zostawili. Zabrali jedynie jakieś łóż-
ka, trochę zboża, mąki.

Po przyjeździe do Polski najpierw poje-
chali na Górny Śląsk, a potem w okolice Bo-
lesławca, do Ruszowa. To działo się około  
25 maja 1946 r. Pierwsze ich święta w Pol-
sce były smutne – zabrakło ryby i gołąbków. 
Niemka dała im trochę buraków, a za pomoc 
przy wykopkach dostali kilka worków ziem-
niaków. Z paczek z amerykańskiej UNRRY mie-
li trochę mąki i oleju. Dzięki temu mama Marii 

Maria Jóźków w okresie dzieciństwa, 
Kresy, l. 30/40 XX w. 

Fotografia ślubna Marii i Jana 
Jóźków, 1948 r.
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Maria Jóźków, l. 60/70 XX w.

nasmażyła pączków na Wigilię. W następnym 
roku było już lepiej, bo mieli swoją kaszę, grykę, 
zboże, ziemniaki i kapustę. Maria w tym czasie 
pracowała w cegielni, ogrodnictwie, pomagała 
w kuchni. Później zaczęła pracę jako szefowa  
w szkolnej stołówce. Zajmowała się tym przez 
21 lat.

W 1948 r. wyszła za mąż za Jana Jóźkowa 
(ur. 21 marca 1926 r., syna Franciszki i Szczepa-
na). Mieli sześcioro dzieci: Władysława, Krysty-
nę, Wiesławę, Józefa, Eugeniusza i Jana. Maria 
Jóźków nie otrzymała żadnego państwowego 
orderu ani odznaczenia, ale całe swoje życie 
poświęciła na wychowanie dzieci, które zdoby-
ły wykształcenie, część z nich ukończyła studia. 
Dziś ma ogromną rodzinę, która wspiera się 
wzajemnie, darzy szacunkiem. Pomimo, że są 
rozrzuceni po całej Polsce i świecie, zawsze do 
niej dzwonią i przyjeżdżają. Starają się pamię-
tać o swoich korzeniach, zbierają informacje, 

odwiedzają te miejsca, które znają tylko z opowieści, publikują na ten temat 
prace i książki. Odnaleźli nawet rodzinny dom, który stoi w Chorostkowie do 
dziś. Sama Maria Jóźków dzięki niegasnącej miłości i wspomnieniom stara się 
przekazać nowemu pokoleniu jakąś cząstkę historii. Jak sama mówi – można 
wybaczyć, ale nie wolno zapomnieć.

Opracował: Michał Jóźków
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu  
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 Zbigniew juNKIEWICZ 
urodził się 21 stycznia 1946 r. w Skorzynicach, pow. 
lwówecki na Ziemiach Zachodnich zwanych Odzy-
skanymi, w rodzinie Polaków przesiedlonych na te 
tereny z Polesia. Rodzice – matka Helena Junkiewicz 
(ur. 12 listopada 1920 r.) z domu Nozdryn-Płotnic-
ka i ojciec Jan Junkiewicz syn Bazyla (ur. 12 grudnia 
1909 r.) dzieciństwo oraz młodość spędzili na Kre-
sach Wschodnich.

Helena, a także Jan urodzili się na Polesiu, we 
wsi Widziborzec, w parafii Osowa (obecnie Biało-
ruś). Do miasta powiatowego Stolina było 20 km, 
a do większego miasta Pińska ok. 60 km. Z uwagi 
na bardzo niską liczbę szkół na Polesiu pod rządami 
carskiej Rosji 70% ludności stanowili analfabeci. Po 
odzyskaniu niepodległości przez Polskę po I wojnie 
światowej, na tych terenach w każdej wsi utwo-
rzono szkoły czteroklasowe, jednak siedmioklaso-
we istniały tylko w dużych wsiach. Nie sprzyjało to 
edukacji mieszkańców tych terenów. Społeczność 
poleska żyła skromnie, choć byli też i zamożniejsi 
gospodarze. Mieszkający tu ludzie musieli być sa-
mowystarczalni. Większość z nich żyła w małych, 
jednoizbowych lub dwuizbowych drewnianych 
chatach krytych słomą, własnoręcznie produkowa-
li odzież z lnu i konopi, latem biedniejsi z powodu 
braku obuwia chodzili boso lub w łapciach zrobio-
nych z lipowego łyka. Odżywiali się jedynie tym, co 
sami wyhodowali czy pozyskali uprawiając pole. Choć kobiety, jak i mężczyź-
ni, pracowali ponad siły, potrafili też cieszyć się życiem i tym, co posiadali. 
Podczas dożynek dużo śpiewali, współpracowali z sąsiadami przy cięższych 
pracach polowych, doceniali piękno otaczającej ich poleskiej przyrody.

Wielu mieszkańców wsi Widziborzec było dawną szlachtą zaściankową, 
rodzina Zbigniewa również. Herbem rodu Junkiewicz był Ślepowron. Nieopo-
dal znajdowała się wieś zwana Terebiszcze. Mieszkający tam potomkowie 
dawnych włościan pracowali na polach szlacheckich. Na Kresach i w parafii 
Osowa mieszkała mieszana społeczność, aczkolwiek przeważali w niej Pola-

Helena Junkiewicz

Jan Junkiewicz
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cy. Żyli tam też Żydzi, Rosjanie, 
Ukraińcy, Białorusini oraz przed-
stawiciele innych narodowości. 
Urodzeni tutaj ludzie nazywali 
siebie „tutejszymi”. 

Po zakończeniu II wojny 
światowej i ustaleniu nowych 
granic większość mieszkańców 
z terenu Wschodnich Kresów 
Polski zostało przesiedlonych na 
nowe obszary – Ziemie Zachod-
nie dzisiejszej Polski. Tu właśnie, 
w miejscowości Skorzynice,  
w powiecie lwóweckim, 9 wrze-
śnia 1945 r., ciężarna Helena  
zamieszkała wraz z Janem.  
W 1946 r. urodził się Zbigniew.  
W nowym miejscu zastali zupeł-
nie inną rzeczywistość – muro-
wane domy, zupełnie inne od 
drewnianych chat na Polesiu; 
elektryczność, z którą nigdy 
wcześniej się nie spotkali oraz 
sprzęty mechaniczne. Przesie-
dlane rodziny otrzymywały na 

Ziemiach Zachodnich całe gospodarstwa rolne. Pierwsze lata w nowych wa-
runkach nie były łatwe. Pomimo zmechanizowania wielu czynności, praca  
w rolnictwie była ciężka. Ponadto stale mieli w pamięci wspomnienia domu 
rodzinnego pozostawionego na Polesiu. Z biegiem czasu zaczęli oswajać się 
z nowoczesnością. Wychowali czwórkę dzieci: Tadeusza (ur. 1943 r.), Danutę 
(ur. 1948 r.), Janinę (ur. 1952 r.) oraz Zbigniewa. Po 29 latach pracy w go-
spodarstwie rolnym przeszli na emeryturę. Helena Junkiewicz z domu Noz-
dryn-Płotnicka, córka Stefana i Agaty zmarła 29 marca 1982 r., a jej mąż Jan 
zmarł 11 marca 1990 r. Oboje są pochowani na cmentarzu w Zbylutowie pow. 
lwówecki.

Zbigniew Junkiewicz ukończył szkołę zawodową oraz Liceum Ogólno-
kształcące w Bolesławcu. Od 30 lat jest mieszkańcem naszego miasta. Przez 
20 lat pracował w średnim dozorze w BFFiA „Polfa”, obecnie przebywa na 

Bazyl Junkiewicz z rodziną
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emeryturze. W latach 1995-2005 zor-
ganizował pięć pielgrzymek na Kresy, 
a dokładniej do Osowy oraz w tym 
samym okresie pięć spotkań społecz- 
ności poleskiej w Skorzynicach.  
W 1995 r. w tej miejscowości powstał 
Społeczny Komitet Budowy nowego 
kościoła w Osowie, do którego i on na-
leżał. Dzięki zbiórce pieniędzy wśród 
społeczności w Polsce i za granicą 
mogli wesprzeć tamtejszych parafian 
w budowie nowego kościoła rzymsko-
-katolickiego. Jego konsekracja odbyła 
się w 1999 r. z udziałem księdza kar-
dynała Kazimierza Świątka. W 2009 r. 
brał udział, wraz z Andrzejem Zasadz-
kim z Warszawy, w renowacji zabyt-
kowych przedwojennych grobowców. 
Podczas krótkiego okresu jego pobytu 
w Osowie odremontowali trzy groby, 
a około czterdziestu zwykłych krzy-
ży pomalowali farbą konserwującą.  
W czasie ich pracy odwiedziła ich TVP 
Wrocław wraz z Grażyną Orłowską-
-Sondej. Został wówczas nakręcony z udziałem miejscowej ludności reportaż 
dotyczący ich prac na cmentarzu jak i krótkiej historii Osowy. Reportaż nigdy 
się nie ukazał w TVP Wrocław, gdyż zabrakło sponsorów na jego emisję. Zbi-
gniew Junkiewicz inicjuje różne kontakty z Polakami na Białorusi i Ukrainie. 
Pomaga im w nawiązaniu kontaktów międzyszkolnych. W 1995 r. jako za-
służony działacz kultury został wyróżniony odznaką nadaną przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którą wręczył mu w Biurze Poselskim  
w Legnicy poseł dr Tadeusz Samborski.

Żona Maria Irena Junkiewicz z domu Wetulani ukończyła Liceum Ekono-
miczne w Bolesławcu, pracowała w banku, obecnie przebywa na emerytu-
rze. Wspólnie wychowali dwie córki. Agnieszka ukończyła AWF i pracuje jako 
nauczycielka, natomiast Joanna studiowała marketing i zarządzanie i pracuje  
w jednym z banków. Mają czworo wnucząt: Kamilę, Mateusza, Bartosza i Ja-
kuba.

Agata Nozdryn-Płotnicka (babcia 
Zbigniewa Junkiewicza), Widziborzec, 

1939 r.
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Rodzice Zbigniewa Junkiewicza 
często wspominali dzieciństwo spę-
dzone na Kresach Wschodnich daw-
nej Polski. Tęsknota za Polesiem była 
zawsze w ich rodzinie obecna, nigdy 
nie zapomnieli o swych ojczystych 
stronach. Ich opowieści były inspira-
cją dla Zbigniewa, który po przejściu 
na emeryturę poświęcił się działalno-
ści społecznej związanej z tematyką 
Kresów Wschodnich. Jako dokumen-
talista gromadzi stare fotografie, 
dokumenty, informacje dotyczące 
lat przedwojennych i powojennych 
terenów Polesia, skąd pochodzą jego 
rodzice, jak i z lat powojennych Sko-
rzynic – jego rodzinnej miejscowości, 
w której osiedliło się wielu Polaków 
przesiedlonych z Kresów Wschod-
nich. Robi to wraz ze znajomymi od 
15 lat.

         
Opracowała: Gabriela Stolarska
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 

Agata Nozdryn-Płotnicka z córkami:  
Heleną i Antoniną,  

Widziborzec ok. 1940 r. 



63

 janina KACZMAREK z domu Pundyk 

urodziła się 15 września 1926 r. w Noeux-Les-Mines, departament Pas de Ca-
lais we Francji. Była córką Franciszka Pundyka, z zawodu maszynisty, który 
pochodził z rodziny robotniczej oraz Józefy Pundyk, z domu Szemberskiej. 
Siedmioletnia Janinka wraz z rodziną przeprowadziła się do Zimnej Wody  
w województwie lwowskim, gdzie w ceglanym domku jednorodzinnym 
mieszkali aż do momentu powojennego przesiedlenia do Polski w jej nowych 
granicach. Miała dwie siostry: Marię (ur. 1922 r.) i Wandę (ur. 1925 r.) oraz 
brata Henryka (ur. 1926 r.). Przed wojną Janina Kaczmarek do czternastego 
roku życia uczęszczała do szkoły podstawowej w Zimnej Wodzie. W trakcie 
okupacji sowieckiej uczyła się w szkole ogrodniczej w Ropczycach. Wykształ-
cenie średnie uzyskała dopiero po przesiedleniu do Polski, kończąc odpowied-
nie kursy, dzięki którym mogła pracować jako księgowa. 

W czasie okupacji niemieckiej wraz z siostrą Marią działały w partyzantce. 
Z racji wieku Janina zajmowała się transportem ulotek i prasy podziemnej  
z Zimnej Wody do okolicznych miejscowości. Pracowała wówczas wraz z sio-
strą w jednej z lwowskich drukarni.

Fotografia ślubna Janiny i Stanisława Kaczmarków
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Zdarzenie, które utkwiło jej najmocniej w pamięci, miało miejsce  
w 1939 r. Gdy wraz z matką siedziały w kuchni, usłyszały nadlatujące samolo-
ty i odgłosy bombardowania. W związku z tym, że działo się to w pobliżu ich 
domu, Janina otrzymała zakaz zbliżania się do okien. W tym samym momen-
cie, gdy matka skończyła wypowiadać swoją przestrogę, koło okna w kuchni 
upadła jedna z bomb i potłuczone szkło posypało się wprost na nią. Wtedy 
mała Janinka ukryła się pod stołem i zaczęła się modlić „Pod Twoją obronę…”.

Kolejnym dniem ze wspomnień jest marcowy poranek 1942 r. Wtedy to 
została wysłana po tłuszcz do Gródka Jagiellońskiego. W pewnym momencie 
zobaczyła, jak Niemcy wyprowadzają Żydów z tamtejszego getta. Z ciekawości 
udała się za nimi. Gdy kolumna dotarła do lasu, Janina z ukrycia przyglądała się 
całemu zdarzeniu. Ujrzała duży rów, nad którym znajdowała się mała kładka, 
a na jego końcu stali Niemcy. Żydzi byli zmuszani do przechodzenia na druga 
stronę dołu, a w tym czasie do nich strzelano. Wśród ofiar znajdowały się kobiety  
z małymi dziećmi. Ciała rozstrzelanych matek spadały do dołu, grzebiąc jed-
nocześnie ciałka dzieci. W grudniu 1945 r. Janina wraz z rodziną została prze-

Zdjęcie rodzinne Janiny Kaczmarek



65

siedlona do Łazisk pod Bolesławcem, gdzie dostali dom, ziemię oraz traktor 
do pracy w polu. W latach 60. XX w. pracowała w Gminnej Spółdzielni jako 
sprzedawczyni, za co została nagrodzona jako najlepsza pracownica, a w la-
tach 70. XX w. była księgową w Kółku Rolniczym w Łaziskach. Wraz ze swoim 
mężem Stanisławem (1922–1987), który w czasie wojny przebywał w obozie 
koncentracyjnym, wychowali trzy córki: Józefę (ur. 1950 r.), Ewę (ur. 1951 r.) 
oraz Wandę (ur. 1960 r.). Od 1958 r. Janina Kaczmarek należy do Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Łaziskach. Uwielbia podróżować i pracować w przydomo-
wym ogródku. 

Opracował: Marek Roszkowski
II Liceum Ogólnokształcące w Bolesławcu

Janina Kaczmarek wraz z kolegami z klasy w Szkole 
Ogrodniczej w Ropczycach, 24.11.1943 r.
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 Feliks KARPOWICZ 
urodził się 3 maja 1933 r. w miejscowości Osowa, powiat stoliński, wojewódz-
two poleskie (obecnie Białoruś). Feliks był jednym z czwórki dzieci Stanisła-
wa Karpowicza i Marii Nozdryn-Płotnickiej. Miał trzy siostry: Sabinę, Karolinę  
i Adelę. Jego rodzice zajmowali się prowadzeniem 10-hektarowego gospo-
darstwa rolnego. Osowa to wieś, która liczyła około 80 gospodarstw chłop-
skich, a jej mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem. Blisko 85% osowian 
było narodowości polskiej. Wśród sąsiadów rodziny Karpowiczów mieszkały 
dwie rodziny żydowskie oraz Białorusini. Chlubę wsi stanowił drewniany ko-
ściół wybudowany w 1648 r. przez przodków Feliksa Karpowicza. 

We wsi znajdowała się również szkoła podstawowa, do której uczęsz-
czał 11-letni Felek. Ukończył ją w 1951 r., a następnie podjął pracę na kolei 
przy naprawie torów. W maju 1952 r. otrzymał zawiadomienie o obowiąz-
ku służby wojskowej. Przymusowo powołano go do Armii Sowieckiej. Punkt 
zbiorczy poborowych znajdował się w Stolinie, skąd został przewieziony do 

Pińska. Tam poborowych załado-
wano do wagonów towarowych  
i w nieludzkich warunkach (podob-
nych do tych z 1940 r.) wieziono 
przez cztery dni. Feliks Karpowicz 
trafił do jednostki wojskowej nr 
53844, która szkoliła kadrę radio-
-telegrafistów do obsługi lotniska 
wojskowego. W niedzielę 14 sierp-
nia złożył przysięgę wojskową, a już 
25 sierpnia odbyły się pierwsze zaję-
cia. Szkoła znajdowała się w starych 
barakach, w których podczas wojny 
trzymano jeńców. Warunki tam pa-
nujące były straszne. Zimne, ciasne  
i wilgotne pomieszczenia oraz nie-
dostatek jedzenia wywołały u Felik-
sa Karpowicza zapalenie stawów,  
a w konsekwencji przewlekłą choro-
bę nóg.

26 stycznia 1953 r. skierowano 
go do szpitala, w którym przebywał 

Feliks Karpowicz (z prawej) 
wraz z kolegą z wojska, 1952 r.
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aż do marca. Wtedy właśnie zmarł Józef Stalin. Wszystkich wyprowadzono na 
apel, podczas którego przez kilka godzin w 20-stopniowym mrozie wyczyty-
wano zasługi zmarłego. Po apelu Feliks Karpowicz zachorował ponownie, tak 
jak większość jego kolegów. Szkolenie zakończył z bardzo dobrym wynikiem 
w czerwcu tego samego roku. Rozpoczął służbę na lotnisku, jednak zakończy-
ła się ona dość szybko, a to dlatego, że na zajęciach politycznych nie zgadzał 
się z poglądami wykładowcy, oficera wyższej rangi. Za karę skierowano go do 
pracy w kopalni „Kirowa” w Słańcy, na północy Rosji. Został zatrudniony jako 
robotnik dołowy i otrzymał książeczkę pracy, tzw. trudowuju kniżku. Warunki 
pracy i życia były bardzo ciężkie, gdyż zimą temperatura w kopalni spadała 
do -50 stopni.

W tej „nowej ojczyźnie” Feliks Karpowicz nie czuł się wolny, nie odpo-
wiadała mu sowiecka ideologia. Cały czas myślami znajdował się daleko, na 
Polesiu, w rodzinnej wsi. Napisał do ambasady polskiej w Moskwie z prośbą  
o zezwolenie na powrót najpierw na Polesie, a potem do Polski. Dnia 6 lutego 
1957 r. przekroczył granicę polską w Brześciu, a tam otrzymał kartę repa-
triacyjną i skierowanie na Dolny Śląsk, a dokładniej do wsi Skorzynice (pow. 
lwówecki), gdzie osiedliła się jego rodzina i inni mieszkańcy Polesia. Począt-

Feliks Karpowicz ok. 1953 r. Feliks Karpowicz ok. 1955 r.
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ki nowego życia były trudne. 
Feliks Karpowicz musiał się 
przystosować do odmiennej  
rzeczywistości. Wszystko było 
mu obce – zabudowania, ma-
szyny, fabryki, mieszana spo-
łeczność. Pierwsze zatrudnie-
nie w Polsce, 13 marca 1957 r.  
w Zakładach Górniczych „Kon-
rad” w Iwinach w zakładowej 
kotłowni, przyniosło mu wiele 
radości. Po jakimś czasie prze-
niesiono go do pracy pod zie-
mią jako górnika dołowego.  

W  tym czasie ukończył kurs dla maszynisty wyciągowego, tj. obsługującego 
windy przewożące górników. W czasie swojej pracy w zakładach „Konrad” 
został trzykrotnie odznaczony za wzorową pracę jako zasłużony górnik.

W październiku 1960 r. Feliks Karpowicz ożenił się z Marianną Mak,  
z którą ma dwie córki – Irenę i Annę. Irena urodziła się w 1962 r., ukończyła 
studia ekonomiczne, wyszła za mąż i urodziła syna Tomasza. Od lat pracuje  
w jednym z bolesławieckich urzędów. Anna urodziła się rok później, w paź-
dzierniku. Ukończyła szkołę pielęgniarską. Ma dwóch synów – Marka i Micha-
ła. Anna prowadzi własną firmę produkującą okna.

Już na emeryturze Feliks Karpowicz oddał się nowej pasji – zaczął spi-
sywać swoje wspomnienia o pięknym Polesiu i rodzinnej Osowie. Marzenia  
i tęsknotę ubrał w poetyckie słowa w licznych wierszach, które chciałby udo-
stępnić kresowej społeczności i ich potomkom.

                                     

Opracowały: Joanna Ziembikiewicz, Laura Łużna,
Marta Sarkowicz

Gimnazjum Samorządowe nr 2 
im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Feliks Karpowicz (z prawej) 
wraz z Antonim Karpowiczem s. Romana
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 Franciszek Andrzej KAśKóW 
urodził się 28 listopada 1940 r. we Lwowie jako jedno z trojga dzieci Francisz-
ka Kaśków i Wandy z domu Wojnarowicz. Jego ojciec pracował jako murarz,  
a matka była urzędniczką. Siostra Krystyna zmarła w czasie wojny, natomiast 
brat Edward, którego wszyscy nazywali Jackiem, w 2011 r.

Okres życia na Kresach Wschodnich wspomina jako bardzo ciężki i trudny. 
Dla niego były to przede wszystkim czasy wojny oraz okupacji sowieckiej, nie-
mieckiej i ponownie sowieckiej. Chociaż był wtedy tylko dzieckiem, doskonale 
pamięta stacjonowanie wojsk niemieckich i sowieckich we Lwowie oraz brak 
podstawowych środków do życia czy leków. Wiedział też, jak ciężko musieli 
pracować jego rodzice, a zwłaszcza matka, po tym jak w 1944 r. ojciec został 
wywieziony przez Sowietów na Ural. Mimo że był małym chłopcem, jak tylko 
mógł, starał się pomagać w pracach domowych. Wspomina wypadek pod-
czas zabawy, kiedy to wpadł do przerębli. Doprowadziło to do ciężkiej cho-
roby płuc, z której babcia wyleczyła go bez pomocy leków, stosując jedynie 
domowe środki. Widział, jak na przedmieściach Lwowa Niemcy rozstrzeliwują 
Żydów. W dalszym ciągu w jego świadomości żywe są niemieckie i rosyjskie 
słowa: „Raus”, „Hände hoch” czy „Ruki w wierch”. Już jako dziecko zauważył, 
że rosyjscy żołnierze byli gorsi od Niemców, ponieważ bezwzględnie rabowali 
i grabili. W 1946 r. do rodzinnego domu we Lwowie powrócił ojciec. Zanim 
dotarł na miejsce, już szukało go NKWD. Po przybyciu do Lwowa, musiał ucie-
kać do Polski, bo wiedział, że jeśli Sowieci wywiozą go po raz kolejny na Sybe-
rię, może już nigdy nie wrócić. 

W 1946 r. Franciszek Kaśków wraz z resztą rodziny opuścili Kresy. Było to 
możliwe tylko dzięki temu, że posiadali odpowiednie dokumenty. Zgłosili się 
do Urzędu Deportacji, po czym zostali przetransportowani wagonami bydlę-
cymi do Polski. Ich podróż trwała dwa tygodnie. Franciszek podkreśla, że nie 
czuje się wypędzonym, ale wybrańcem losu, ponieważ wybrał Polskę. Nikt nie 
wypędzał go z Kresów. Jego rodzina i on mogli tam zostać, proponowano im 
obywatelstwo sowieckie.

Po dotarciu do Polski rodzina trafiła do Wrocławia, gdzie ojciec pracował 
jako murarz, a Franciszek rozpoczął naukę. Był uczniem podstawówki oraz 
Technikum Budowy Silników Lotniczych. W latach 50 wraz z późniejszym mi-
strzem olimpijskim Józefem Grudniem oraz braćmi Olechami trenował boks 
w klubie „Pafawag” Wrocław. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej 
– wydział inżynierii sanitarnej. Potem wzięto go do wojska. Na początku do-
stał przydział do Warszawy, zaś w 1968 r. przeniósł się do Bolesławca, gdzie 
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awansował na stopień porucznika. Pracował w batalionie inżynieryjno-bu-
dowlanym. W 1969 r. ożenił się z Danutą Domosławską. Wspomina, że do 
ślubu kościelnego przystąpił w mundurze, co wzbudzało niechęć ówczesnych 
władz: „Chciałem zostać w wojsku, ale byłem bezpartyjny i religijny”. Po odej-
ściu z wojska, pracował w urzędzie Dozoru Technicznego w Wałbrzychu. Na-
leżał też do ZHP i Związku Młodzieży Socjalistycznej. 

Był prekursorem idei utworzenia Związku Miłośników Lwowa i Kresów 
Wschodnich w Bolesławcu. Uważa, że należy pamiętać o historii. Najważniej-
szą cechą Franciszka Kaśków jest ogromny szacunek do Polski, który wyraża, 
pisząc przymiotnik Polski wielką literą. Jest także bardzo gościnny, co uważa 
za znak rozpoznawczy większości Kresowiaków.

Interesuje się ogrodnictwem, historią, literaturą polską. Zbiera stare do-
kumenty. Oprócz boksu pasjonuje się także kajakarstwem, żeglarstwem i nar-
ciarstwem. Zdrowy tryb życia to według niego sposób na długie życie. Jest 
ojcem dwóch córek – Krystyny i Marioli.

 
Opracowali: Paulina Owerko, Agata Dudak, Dariusz Rudzik

Gimnazjum Samorządowe nr 4 w Bolesławcu
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 Adam Wacław KOWALSKI 
urodził się w 24 grudnia 1907 r. w Drohobyczu. 
Pierwsze imię otrzymał po ojcu, ale też nawiązy-
wało ono do biblijnego Adama. Szkołę powszech-
ną ukończył w Borysławiu, a średnią techniczną 
w Drohobyczu. Aktywność zawodową rozpoczy-
nał w Spółce Akcyjnej GAZOLINA w Borysławiu 
jako współwłaściciel szybu naftowego. Będąc już 
członkiem PCK, ukończył kurs ratownictwa ogól-
nego i przeciwgazowego dla instruktorów drużyn 
ratowniczych. Dzięki zdobytym umiejętnościom 
uratował kilku pracowników szybu naftowego  
w czasie pożaru. W 1933 r. był delegatem okręgu 
lwowskiego na Międzynarodowym Zjeździe Dzia-
łaczy Czerwonego Krzyża we Wrocławiu (wówczas 
Breslau). W 1937 r. został doceniony przez redakcję miesięcznika PCK, która 
w 4 numerze tegoż czasopisma umie-
ściła obszerny artykuł na temat jego 
osiągnięć w szkoleniach drużyn ra-
towniczych. Adam Kowalski mieszkał 
w Drohobyczu przy ul. Stryjskiej 127. 
Był zamożnym człowiekiem. Znał wie-
lu mieszkańców Drohobycza, a wśród 
nich wybitnego prozaika i grafika Bru-
nona Schulza, autora m.in. „Sklepów 
cynamonowych”. Utrzymywał  przyja-
zne kontakty z miejscowymi polskimi  
Żydami. Tuż przed wybuchem II wojny 
światowej ożenił się z Marią Bracz-
kowską. W Drohobyczu urodzili się sy-
nowie Kowalskich – Janusz w 1941 r.  
i Robert w 1945 r.

Okres okupacji sowieckiej był dla 
niego bardzo trudny – dwukrotnie 
przeżył rewizje NKWD. Dzięki pomocy 
niejakiego Sznyta, Żyda, kolegi z cza-
sów szkolnych, który był we władzach 

Adam Kowalski

Rodzina Kowalskich
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sowieckich, udało mu się uniknąć 
zsyłki na Sybir. 

W czasie okupacji niemieckiej 
w trakcie poszukiwań żywności 
został zatrzymany przez tzw. ban-
derowców, którzy wyłapywali Po-
laków. Uniknął śmierci, ponieważ 
znał język ukraiński i podał się za 
Ukraińca. Sam pomagał potrze-
bującym jako wolontariusz. Kiedy 
skończyła się wojna, nowa wła-
dza sowiecka nie pozwoliła mu 
wyjechać do Polski, bowiem miał 
wykształcenie techniczne. Adam 
Kowalski, przewidując trudności, 
wcześniej wysłał do kraju żonę  
z małym Januszem i kilkumie-
sięcznym Robertem. Nie czekając 
na zgodę miejscowych władz, 
uciekł do Polski w ostatnim trans-
porcie odchodzącym z Drohoby-
cza 15 sierpnia 1945 r. 32 wagony 
towarowe z ponad setką rodzin 
dotarły do Bolesławca nad ranem 

17 września 1945 r. Na skwerze przed dworcem kolejowym stał fortepian, na 
którym nauczycielka z transportu, Anna Okoń, zagrała Mazurka Dąbrowskie-
go i „Boże, coś Polskę”. W mieście byli już inni Polacy, głównie z centralnej 
Polski oraz powracający z przymusowych robót w Niemczech.

Rodzina Kowalskich zamieszkała przy ul. Kutuzowa, a Adam podjął pracę 
przy dozorze bydła w majątku Wojska Polskiego w Brygadowcach Łużyckich 
(dziś: Suszki).

W 1950 r. zdał egzamin mistrzowski i rozpoczął działalność rzemieślni-
czą, którą zapoczątkował kilka lat wcześniej, zakładając prowizoryczny warsz-
tat naprawy zegarków. Był jednym z pionierów bolesławieckiego rzemiosła. 
Między innymi z jego inicjatywy 10 lutego 1946 r. powstało Stowarzyszenie 
Rzemieślników i Kupców, które wiosną 1946 r. przekształciło się w Cech Rze-
miosł Różnych. Działalność rzemieślniczą Adam Kowalski zakończył w 1950 r., 
a następnie podjął pracę na stanowisku kierownika przy uruchomieniu Spół-
dzielni Pracy Metalowej – odlewni żeliwa przy ul. Polnej. W tym czasie działał 

Obelisk poświęcony mieszkańcom przybyłym 
do Bolesławca w 1945 r.
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w Stronnictwie Demokratycznym. Jego pasją było fotografowanie, dlatego na 
początku 1961 r. wraz z żoną zajęli się prowadzeniem sklepu „Foto-optyka”. 
W 1972 r. Adam Kowalski przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

W wolnym czasie poświęcał się pasji kolekcjonowania znaczków pocz-
towych i monet, których zbieranie rozpoczął jeszcze przed wojną w Droho-
byczu. Jego wielkim marzeniem było naprawienie wykonanego w 1885 r.  
w Głogowie, zniszczonego przez pocisk w 1945 r., zegara z bolesławieckie-
go ratusza. Okazja do tego nadarzyła się w 1977 r. podczas remontu wieży 
ratuszowej. Adam Kowalski dokonał gruntownej renowacji ważącego 4 tony 
zegara, który własnoręcznie nakręcał aż do 2000 r. 

Rada Miasta uchwałą z dnia 31 marca 2004 r. nadała temu zegarowi na-
zwę „Kuranty Pana Adama”. Adam Kowalski zajmował się również renowacją 
innych czasomierzy – w kościołach i ratuszach, m.in. w Legnicy, Krotoszynie, 
Krośnie, Złotoryi, a także zabytków sakralnych w kościele parafialnym w Bole-
sławcu przy ul. Zamkowej. W jego mieszkaniu na wszystkich ścianach wisiały 
zegary, a na stolikach i komodach stały budziki. Tworzył także nowe, wykorzy-
stując jako cyferblaty stare płyty gramofonowe. Umieszczał na nich swój znak 
firmowy ADWAKO.

Po wycieczce wspomnieniowej do Drohobycza, w czerwcu 1992 r., 
znalazł się w gronie założycieli koła Towarzystwa Przyjaciół Drohobycza. 
Wspierał finansowo i organizacyjnie grupy młodzieży polskiej ze Lwowa 
i Krzemieńca oraz zespół „Odrodzenie” z Drohobycza, które wielokrotnie 
gościły w Bolesławcu w latach 1997-2000. Jego największym pragnieniem 
było upamiętnienie przybycia Kresowiaków w 1945 r. do Bolesławca. Uda-
ło się to dzięki wsparciu Towarzystwa Miłośników Bolesławca, dokładnie  
w 50. rocznicę przybycia pierw-
szego transportu Polaków  
z byłych Kresów RP. 17 wrze-
śnia 1995 r. na skwerze przed 
dworcem PKP w Bolesławcu 
odsłonięto obelisk z tablicą: 
„50 LAT MINĘŁO... 17 WRZE-
SIEŃ 1945–1995. PRZYBYLIŚMY 
Z KRESÓW WSCHODNICH – PO-
ZOSTALIŚMY TUTAJ. BĘDZIEMY. 
OSADNICY”.

Za działalność zawodo-
wą i społeczną Adam Kowal-
ski otrzymał wiele odznaczeń: Adam Kowalski
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Krzyż Laterański w 1930 r., odznakę Za Zasługi dla Dolnego Śląska i Złoty 
Krzyż Zasługi w 1962 r., Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia 
Restituta) w 1972 r., srebrny medal Zasłużonemu Działaczowi Stronnictwa 
Demokratycznego, odznakę Za Zasługi dla Województwa Jeleniogórskiego, 
odznakę Zasłużony dla Miasta Bolesławca, złotą odznakę Zasłużony Filatelista 
w 1986 r., medal papieski, Odznakę Honorową PCK I stopnia (diamentową) w 
1999 r. 26 września 2000 r. Rada Miasta Bolesławiec w uznaniu pionierskich 
zasług przy odbudowie miasta, działalności społecznej i kulturalnej na rzecz 
Ziemi Bolesławieckiej nadała mu Honorowe Obywatelstwo Bolesławca. Po-
dobny tytuł otrzymał w Złotoryi.

W 1984 r. zmarła żona Adama Kowalskiego, Maria, a w 2000 r. pierwo-
rodny syn – Janusz. W marcu 2001 r. Adam Kowalski ożenił się ponownie,  
z Marią Chłodzik – Polką pochodzącą z Kresów (z Iwano-Frankiwska, dawne-
go Stanisławowa). Zmarł 5 grudnia 2003 r., przeżywszy 96 lat. Adam Kowalski 
nigdy nie mówił dokładnie, ile ma lat. Wiek podawał w milionach minut swo-
jego życia. Był człowiekiem niezwykłym, choć bardzo skromnym. Mieszkań-
cy Bolesławca zapamiętali go jako statecznego, starszego pana w garniturze  
i okularach, spacerującego codziennie od ul. Kutuzowa do Rynku, wielkiego 
pasjonata i społecznika. 

Opracował: Zdzisław Mirecki 



75

 Krystyna KRuKIEWICZ 
urodziła się 30 czerwca 1934 r. we wsi Smolanka, powiat i województwo 
tarnopolskie, na Podolu. Jest najmłodszym dzieckiem Marii i Władysława Kę-
powiczów. Jej starsze siostry to Anna i Władysława. Rodzice byli rolnikami,  
a ojciec pełnił również funkcję gajowego.

W 1945 r. cała rodzina, po trwającej trzy tygodnie podróży, przybyła na 
Ziemie Zachodnie i zamieszkała we wsi Kaława w powiecie międzyrzeckim, 
aktualnie województwo lubuskie. Najstarsza siostra ukończyła szkołę podsta-
wową i jako dorosła osoba pomagała rodzicom w prowadzeniu gospodar-
stwa rolnego. Średnia – Władysława – uczęszczała do szkoły zawodowej go-
spodarstwa domowego. Krystyna po szkole podstawowej rozpoczęła naukę 
w Liceum Pedagogicznym w Ośnie Lubuskim, w którym ukończyła dwie klasy.  
W drugiej klasie na zajęciach sportowych miała wypadek i uszkodziła sobie 
nogę. Wówczas rodzice odradzili jej dalszą naukę w tej szkole, tłumacząc, że 
nauczyciel powinien być całkowicie sprawny. Skorzystała więc z propozycji 
wujka – brata mamy, oficera Wojska Polskiego, który pomógł jej przenieść 
się do Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu, gdzie pracował i mieszkał. 
Po ukończeniu tegoż liceum Krystyna dalej realizowała swoje marzenie bycia 
nauczycielem – została przyjęta na Uniwersytet Wrocławski na kierunku filolo-
gia polska. Jednak zła sytuacja finansowa nie pozwoliła jej ukończyć studiów, 
wróciła więc do Bolesławca i podjęła pracę w Fabryce Fiolek i Ampułek „Polfa” 
w dziale organizacji i normowania pracy. Jeszcze jako uczennica liceum po-
znała starszego o rok kolegę Dominika Krukiewicza, który podobnie jak ona  
z powodu złych warunków materialnych zrezygnował ze studiów i zatrudnił 
się w Fabryce Fiolek i Ampułek. Pobrali się w 1961 r., a w 1962 r. przyszła na 
świat ich córka Barbara, rok później syn Janusz. Barbara mieszka we Wrocła-
wiu i jest archeologiem, natomiast Janusz ukończył Politechnikę we Wrocła-
wiu, a obecnie pracuje i mieszka w Legnicy wraz z żoną i córkami – studentka-
mi: Martą, Magdą oraz Mają – uczennicą pierwszej klasy liceum. Mąż Krystyny 
Krukiewicz zmarł 16 marca 2006 r.

Opracowali: Paulina Owerko, Agata Dudak, Dariusz Rudzik
Gimnazjum Samorządowe nr 4 w Bolesławcu
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 Alfred Kwarciak 
urodził się 30 marca 1932 r. w Dubnie w wojewódz-
twie wołyńskim. Było to 40-tysięczne, wesołe, peł-
ne życia miasteczko. Mieszkali tam Polacy, Ukraińcy, 
Żydzi, Czesi, Niemcy, ale mimo tego nie było zatar-
gów między wyznawcami wielu religii. Jego dwóch 
wujków wzięło sobie za żony Ukrainki, z którymi 
dożyli w zgodzie i miłości prawie do 90 lat. 

We wrześniu 1939 r. wkroczyli Rosjanie; zaczęły 
się wywózki na Sybir, część Polaków uciekła. Ojciec 
Alfreda – Piotr brał udział w wojnie polsko-bol-
szewickiej, a później prawie 20 lat był policjantem  
w Dubnie. Dlatego też było duże prawdopodobień-
stwo, że wywiozą także jego żonę i synów. Zimą 
1940 r., w nocy, do ich domu weszło 5 funkcjona-

riuszy NKWD. Było ciemno, jeden z nich oświetlił drzwi i przeczytał nazwisko 
rodziny – powiedzieli izwinitie (przepraszam) i wyszli. Nie przyszli więcej, ale 
Kwarciakowie długo żyli w niepewności.

W 1941 r. do Dubna wkroczyli Niem-
cy. Wkrótce Żydzi zostali umieszczeni  
w getcie. Za domem Kwarciaków na Szy-
bennej Górze przez prawie 2 miesiące 
Niemcy – schwytani dezerterzy z frontu 
wschodniego – kopali doły. Codziennie 
grupa ok. 70-100 osób z kilofami i ło-
patami prowadzona była do pracy przez 
2 żołnierzy niemieckich z karabinami. 
Ogromne doły kopano na głębokość 4-5 
pięter, a ich ściany były prawie pionowe. 
Wszyscy myśleli, że Niemcy będą tam 
przechowywać materiały wybuchowe lub 
paliwo. Dopiero później okazało się, że 
przygotowano tam miejsce do rozstrze-
liwania i chowania Żydów.

Gdy Niemcy wyprowadzali z Dubna 
pierwszą kolumnę Żydów, nikt nie wie-
dział, co się dzieje. Jednak już za dru-

Alfred Kwarciak

Rodzina Kwarciaków
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gim razem ciekawość wzięła górę. Alfred Kwarciak 
pobiegł bokiem na Szybenną Górę, chowając się  
w zaroślach, w gęstej tarninie. Widział Żydów, któ-
rzy musieli się rozebrać do naga i podejść pod wy-
kop. Słyszał płaczące dzieci i okropny, nieprzerwany 
jazgot ciężkich karabinów. Obok wykopu stał duży 
pojemnik z wikliny. Jeden z Niemców oglądał zęby  
i palce ofiar. Zabierał pierścionki, obrączki. Zęby 
wybijał młotkiem lub kolbą pistoletu.

Piotr Kwarciak zabraniał dzieciom tam chodzić, 
bo mówił, że jeśli Niemcy kogoś zobaczą, to go za-
biją. Jednak dzieci i tak chodziły. Bały się, ale chciały 
zapamiętać to miejsce, aby później móc je dokład-
nie wskazać. Po wojnie nikt na Szybenną Górę, tam, 
gdzie były te doły, nie chciał wrócić. 

W sierpniu 1942 r. Piotr Kwarciak uzgodnił  
z zamkniętą w getcie rodziną Fiszerów, że przecho-
wa ich w domu. Żydzi już wtedy nie mogli opusz-
czać getta, ale Polacy mogli tam jeszcze wchodzić, 
kontaktować się, dostarczać żywność. Fiszerowie 
mieszkali przed wojną koło Kwarciaków, mieli sklep, 
a rodziny przyjaźniły się ze sobą. 

Piotr Kwarciak powiedział swoim bliskim, że 
muszą utrzymywać ten fakt w największej tajemni-
cy, gdyż za ukrywanie Żydów grozi śmierć. Wszyscy 
zatem milczeli, o Żydach mieszkających u Kwarcia-
ków nie wiedział nikt, ani znajomi, ani członkowie 
nawet najbliższej rodziny – dziadek czy wujkowie. 
W ten sposób Piotr Kwarciak i ich trzej synowie ukrywali 15 Żydów (oprócz  
8 osobowej rodziny Fiszerów było jeszcze 7 ich krewnych z rodziny Szenke-
rów, Półtoraków i Sznajderów).

W niewykończonym jeszcze pokoju kopali tunele. Pojawił się jednak pro-
blem, co robić z ziemią. Pod 40-centymetrową warstwą czarnoziemu była 
glina żółta jak ta, której zdun używa przy budowie pieca kaflowego. Przez 
prawie dwa miesiące wynosili tę glinę w workach na polną drogę, z której, 
zmywał ją deszcz. Tunele miały po ok. 1,5 m wysokości, były wyścielone sło-
mą. 

Żydzi mieszkali tam przez prawie dwa lata. Wychodzili tylko wieczorem. 
Kąpali się dwa razy w tygodniu, a później – jeden raz na tydzień. Jedli to, co 

Maria Kwarciak

Piotr Kwarciak
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Dyplom Sprawiedliwy wśród Narodów Świata dla Piotra, Marii, Anatoliusza, 
Alfreda i Feliksa Kwarciaków



79

Dyplom Honorowy Obywatel Izraela dla Alfreda Kwarciaka
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Kwarciakowie. Chleb przynoszo-
ny w dużych plecakach ze sklepu, 
czasem podarowane przez kogoś 
kartofle. Choć robiono duże zaku-
py, a powrót do domu odbywał 
się obok niemieckiego posterun-
ku, na szczęście nikt ich nigdy nie 
skontrolował.

Kilka dni przed egzekucjami 
na Szybennej Górze inni Żydzi też 
prosili Kwarciaków o schronienie. 
Niestety nie mieli oni żadnej moż-
liwości, aby w ten sposób prze-
chować więcej osób.   

Alfred Kwarciak nagorzej wspomina rok 1944, kiedy przez Dubno i jego 
okolice przemieszczał się front. Miasto trzy razy przechodziło z rąk do rąk. Nic 
nie można było kupić. W domu Kwarciaków 12 niemieckich żołnierzy założy-
ło posterunek z radiostacją, na której jeden z Niemców ciągle coś nadawał 
i odbierał. Szyby w oknach były powybijane. Niemcy gotowali jedzenie na 
kuchni Kwarciaków. Ponieważ bali się ostrzału Rosjan, zatkali komin, by nie 
było widać unoszącego się dymu, który i tak rozchodził się oknami. Niemcy 
oddawali Kwarciakom prowiant, którego nie zjedli. Ci dzielili się wszystkim  
z ukrywanymi Żydami. Czasem jednak Niemcom nic nie zostawało. Wtedy 
musiało dla wszystkich wystarczyć to, co matce Alfreda udało się wypłukać  
z ich termosu i z żołnierskich menażek. 

Po przejściu frontu Piotr Kwarciak został zmobilizowany do wojska. Do 
domu już nie wrócił – zginął na froncie. Prawie wszyscy ocaleni przez Kwar-
ciaków Żydzi wyjechali po wojnie do Izraela. 

Alfred Kwarciak w maju 1946 r. przyjechał do Bolesławca, gdzie poszedł 
do szkoły i pracował. Niewiele osób zna jego czyny, nawet żona na początku 
nic o nich nie wiedziała. Nie czuje się bohaterem. Ratowanie Żydów uważa za 
coś normalnego. Nigdy nie zadał sobie pytania, czy wobec zagrożenia wła-
snego życia warto to robić. Ryzyko było wielkie, ale to był obowiązek. 

22 lutego 1989 r. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie nadał tytuły Spra-
wiedliwy wśród Narodów Świata Piotrowi i Marii Kwarciakom oraz ich trzem 
synom: Anatoliuszowi, Alfredowi i Feliksowi. 7 maja 2010 r. Alfred Kwarciak 
odebrał honorowe obywatelstwo Izraela. 15 listopada 2013 r. Prezydent RP 
odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Opracował: Edmund Maliński

Od lewej: Anatoliusz, Alfred 
i Feliks Kwarciakowie
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 Ryszard ŁOś 
urodził się 14 marca 1943 r. w Wołynie (nazwa miejscowości). Jego rodzica-
mi byli Władysław i Zofia Łoś. Matka miała wykształcenie podstawowe i zaj-
mowała się domem. Ojciec posiadał zaś wykształcenie średnie, zmarł jednak 
zanim Ryszard przyszedł na świat. Matka ponownie wyszła za mąż. Ryszard 
posiada dwójkę przyrodniego rodzeństwa: brata Stanisława i siostrę Wandę.

Ryszard nie pamięta miejsca ani okresu przebywania na Kresach ze wzglę-
du na to, że jego matka po urodzeniu go, opuściła tamte tereny i udała się 
do Polski, na Mazury, by w 1968 r. zamieszkać w Bolesławcu. Ta nagła zmia-
na miejsca zamieszkania była spowodowana złą sytuacją na Ukrainie. Życie  
w nowym miejscu okazało się być bardzo ciężkie, gdyż pani Zofia nie po-
siadała zbyt dużych środków finansowych. Ryszard Łoś ukończył Technikum 
Włókiennicze oraz Studia Ekonomiczne w Łodzi. Edukację zakończył w roku 
1968 w wieku 25 lat.

Ryszard Łoś swoją pierwszą pracę podjął w zakładach ceramicznych  
w Bolesławcu. Przyjęty został jako mistrz, by potem awansować na kierow- 
nika i zastępcę dyrektora. W roku 1981 został internowany. Władze komuni-
styczne pozwoliły mu wraz z żoną i dwójką dzieci wyjechać do Stanów Zjed-
noczonych i tam zaczynał wszystko od nowa. Syn miał wówczas 11, a cór-
ka 14 lat. Dodatkowym problemem było to, że nie znali języka angielskiego. 
Pierwsze jedenaście miesięcy spędzili w Nowym Jorku, by później zamieszkać 
w Bostonie. Posiadali tam liczną grupę zaprzyjaźnionych Polaków. Pobyt na 
emigracji trwał piętnaście lat. W tym czasie zmarła matka Ryszarda Łosia – 
Zofia.

W 1994 r. wrócił do Polski. W Stanach Zjednoczonych do dziś mieszka jego 
córka z mężem oraz wnukiem, który został uznany za jednego z trzydziestu 
najlepszych uczniów szkół średnich. Otrzymał dyplom od prezydenta Barac-
ka Obamy i ma możliwość studiowania na Harvardzie. Syn pracuje w Polsce  
w zakładach ceramicznych. Ryszard Łoś ożenił się po raz drugi z Urszulą Cho-
mą, okulistką. 

Po powrocie do Polski Ryszard Łoś zaangażował się w działalność partii 
Unia Wolności, a następnie Platformy Obywatelskiej. Obecnie jednak jest bez-
partyjny. Człowiek z przeszłością pełną pięknych, ale i tragicznych chwil, któ-
remu jednak dzięki ciężkiej pracy dziś udaje się wieść spokojne i dostatnie ży-
cie w Bolesławcu. Posiada ciekawe zainteresowania, którymi są między innymi 
historia i geografia. Ważną część jego życia stanowił także sport. W młodości 
uprawiał takie dyscypliny jak piłka nożna, lekkoatletyka, narciarstwo, skoki 
spadochronowe oraz skoki do wody. 

Opracowały: Aleksandra Chodoń, Weronika Kata
Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Bolesławcu
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Brat Eugeniusz Huryk, Romana Huryk, mama 
Maria Huryk, Kujdańce, 1947 r.

 Romana ŁużNA z domu Huryk 

urodzona 22 marca 1944 r.  
w Kujdańcach, w powiecie zba-
raskim, w województwie tar-
nopolskim. Matka Maria Huryk 
pracowała w kołchozie. Ojciec 
Antoni Huryk został powołany 
do wojska i wyjechał na front 23 
marca 1944 r., kilka godzin po 
narodzinach córki. Romana ma 
starszego o 5 lat brata Eugeniu-
sza, który urodził się w 1939 r. 

Ich warunki bytowe były 
bardzo trudne. Mieszkali razem  
z dziadkami w małej chatce kry-
tej strzechą, która nie miała pod-
łogi. Co tydzień w sobotę mat-
ka wylepiała z gliny posadzkę, 
aby było po czym chodzić oraz 
zimno nie ciągnęło od podłoża.  
W tej chatce był tylko jeden po-
kój i kuchnia. W niej znajdował 
się piec, w którym czasami piekli 
chleb lub placki. Jedzenia było 

bardzo mało, często dokuczał im głód. Po żniwach dzieci wbiegały na pole 
i zbierały to, co udało im się znaleźć a nadawało się do spożycia. Wszystko 
trzeba było robić w tajemnicy, ponieważ był zakaz wstępu na pole. Ten kto 
został przyłapany, dostawał bardzo surową karę lub nawet mógł stracić życie.

Rodzina Huryków miała kilka kur, to stanowiło ich podstawowe poży- 
wienie. Raz w roku na Święta Bożego Narodzenie zabijali jedną świnię, z któ-
rej mięso było wieszane na strychu i porcjowane przez cały rok. Dzieci na 
święta w prezencie dostawały pod poduszkę trochę cukru zawiniętego w ga-
zetę, namiastkę słodyczy.

Po wojnie i przyjeździe na Ziemie Zachodnie ojciec Romany jako były żoł-
nierz dostał przydział na dom w Raciborowicach Dolnych w powiecie bolesła-
wieckim i osiedlił się tam. Postanowił ściągnąć rodzinę do Polski, jednak nie 
było to łatwe. Z początku Eugeniusz, brat Romany, nie chciał wyjechać, więc 
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Od lewej: Anna Podgórska, Maria Huryk 
– mama, Romana Huryk, Antoni Huryk – 

tato, Eugeniusz Huryk – brat po przyjeździe 
do Polski, Raciborowice Dolne, 1954 r.

Kuzyn Djaczuk Jarosław, w tle dom 
rodzinny w Kujdańcach

uciekł z domu. Wszyscy byli w ogromnym żalu i rozpaczy. Romana nie chciała 
nic jeść, siedziała w oknie z chlebem w dłoni i czekała na brata. Na szczęście 
wrócił i zgodził się na wyjazd do Polski. Jednak rozstanie z dziadkami było 
bardzo trudne. Nie potrafili pożegnać się ze sobą, ale musieli, aby ratować 
własne życie. Dla Romany najgorszym przeżyciem było opuszczenie chaty,  
w której się wychowała.

Pod koniec października 1954 r. Romana wraz z bratem i matką przyje-
chali pociągiem do Polski, do Iwin. Ukończyła szkołę podstawową w Racibo-
rowicach, następnie szkołę zawodową i zdobyła zawód krawcowej. W Raci-
borowicach mieli dom z pastwiskiem. Trzy hektary pól, dwie krowy i kurnik. 
Warunki mieszkalne były zdecydowanie lepsze niż na Kresach. Była bieżąca 
woda, w domu kilka pokoi i kuchnia, wszystkie pomieszczenia miały ogrze-
wanie.

Ojciec Romany Łużnej zdobył wiele odznak i orderów za waleczność  
w czasie wojny. Zmarł w 1994 r., mając 84 lata. Rok po nim, w 1995 r. zmarła 
jego żona Maria Huryk.
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Ślub Romany Huryk z Janem Łużnym, Raciborowice Dolne, 1967 r. 

Romana Łużna z córka Iwoną, Raciborowice 
Dolne, 1968 r.

Romana wyszła za mąż  
w 1967 r. za Jana Łużnego. Z za-
wodu był elektrykiem. Urodził 
się on w 1939 r. w Korościatynie 
w powiecie buczackim w woje-
wództwie tarnopolskim. Zmarł  
w 1996 r. (miał 57 lat). Wycho-
wali troje dzieci. Iwonę urodzoną  
w 1968 r., Małgorzatę urodzoną 
w 1969 r. i Roberta urodzonego 
w 1972 r.

Opracowali: Laura Łomotowska, Alicja Łacina, Karol Łużny
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu                                
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 jadwiga Magierowska z domu Szczepkowska 

urodziła się 26 lipca 1922 r. w Brześciu nad Bugiem 
na Polesiu. Rodzina Szczepkowskich posiada herb 
szlachecki – Jastrzębiec.

Jej matka, Władysława Borkowska, urodziła się 
1886 r., a zmarła w 1979 r. Zajmowała się prowa-
dzeniem domu. Ojciec, Władysław Szczepkowski, 
był komisarzem kontroli skarbowej w Brześciu, pra-
cował też w monopolu spirytusowym. W rodzinie 
Szczepkowskich było troje dzieci, oprócz Jadwigi 
jeszcze dwoje – Maria i Wacław. Maria zmarła, kiedy 
miała trzy lata, a Wacław w 1970 r.

W 1936 r. rodzina wyprowadziła się do majątku 
Pieski, poczta Piaski Stare, powiat iwacewicki, wo-
jewództwo poleskie. Właścicielem majątku był hrabia Franciszek Pusłowski.  
Jadwiga ukończyła Prywatną Żeńską Szkołę Podstawową w Brześciu, a następ-
nie w wieku 18 lat Gimnazjum im. Romualda Traugutta. Rozpoczęła naukę  
w liceum, z której zrezygnowała, gdy polskie-
go dyrektora i nauczycieli po zagarnięciu pol-
skich Kresów przez Związek Sowiecki zastąpili 
Rosjanie. W szkole rozpoczęła się agitacja do 
komsomołu, który wpajał młodym ludziom 
miłość do komunizmu. Jadwiga wspomina, 
jak licealiści, Polacy, powiesili na  korytarzu 
zdjęcia trzech małp i podpisali je – Hitler, Sta-
lin, Mussolini. Nikt się do tego wybryku nie 
przyznał, ale w szkole wzmożono czujność.

Kiedy okupanci podzielili między siebie 
Polskę, wielu Polaków uciekło przed Sowie-
tami, przekraczając nielegalnie rzekę Bug, na 
niemiecką stronę. Wojska sowieckie, obskurnie 
ubrane, często na boso, z nogami owiniętymi 
onucami i sznurkiem, wywoływały strach. Gdy 
wkroczyli do majątku, hrabia Pusłowski zdą-
żył uciec. Pierwsze, co zrobili Rosjanie, to za-
brali jej ojcu plombownicę od gorzelni, żeby 

Jadwiga Magierowska, 
l. 50 XX w. 

Władysław Szczepkowski, 
ojciec Jadwigi Magierowskiej, 

Brześć, październik 1923 r.
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mieć dostęp do spirytusu. Rodzinę Szczep-
kowskich wyrzucili z mieszkania w majątku 
do baraków. Władysław utrzymywał rodzi-
nę, zajmując się handlem. Jadwiga Magie-
rowska uczyła rosyjskiego kapitana języka 
niemieckiego. Kiedy w 1941 r. wkroczyli 
Niemcy, rodzina wróciła do swojego domu  
w majątku, a ojciec do pracy w gorzelni jako 
księgowy.

Któregoś dnia Niemcy zwołali tych, któ-
rzy mieszkali i pracowali w majątku. Kobiety 
z dziećmi ustawili po jednej stronie, a męż-
czyzn po drugiej. Powiedzieli, że wszystkich 
rozstrzelają. Od śmierci uratował ich Nie-
miec Bertholdt, którego żona była Polką (Ja-
dwiga spotkała się z nimi później w latach 

osiemdziesiątych w Bolesławcu). Życie 
zaczęło się toczyć w miarę normal-
nie. Czasami słychać było o walkach 
Niemców z  partyzantami. Kiedy woj-
ska niemieckie zaczęły ponosić klęskę 
i uciekać, przyszli ponownie Sowie-
ci. Państwo Szczepkowscy próbowali 
uciec do Polski, zawrócili jednak z drogi 
do rodzinnego domu. Po jakimś czasie 
NKWD wezwało Władysława na roz-
mowę. Padło wówczas pytanie: „Czy 
jak będzie Polska, to wróci do niej, czy 
zostanie tu?”. Odpowiedź brzmiała: 
„Do Polski”. Następnego dnia Rosja-
nie zabrali go z pracy i poprowadzili 
piechotą z Piasek do Berezy (20  km). 
Zmarł w wagonie pociągu wiozącego 
zesłańców na Sybir.

W 1945 r. Jadwiga wraz z mat-
ką pojechały furmankami z Piasek do 
Berezy, a stamtąd bydlęcymi wagona-
mi do Polski. W jednym jechały trzy 

Jadwiga Magierowska jako 
dziecko, Brześć, ok. 1923 r.

Pierwsza Komunia Święta Jadwigi 
Magierowskiej, ok. 1930 r.
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rodziny, które dobrze się znały oraz ich dwie 
krowy. Podróż trwała dwa tygodnie. Transport 
zatrzymał się w Zgorzelcu, jednak widok Niem-
ców przeraził ich, pojechali więc do Szprota-
wy, a stamtąd samochodem wojskowym do 
Bolesławca. W mieście byli jeszcze i Niemcy,  
i Rosjanie. Rodzina zamieszkała w domu przy 
dzisiejszej ulicy Marii Konopnickiej. W  sąsied-
nim domu trzymali siano i słomę dla krowy. 
Rosjanie okradali domy, zabierali też rze-
czy przywiezione przez Polaków z Kresów.  
W 1950 r. Jadwiga wyszła za mąż za Kazimierza 
Magierowskiego, który pracował przy produk-
cji naczyń ceramicznych. Najpierw pracowała 
w Urzędzie Skarbowym, a potem w Banku Za-
chodnim.

Jadwiga Magierowska z bratem 
Wacławem przed domem w Piaskach, 

l. 40. XX w.

Rodzice Jadwigi Magierowskiej: 
Władysław i Władysława Szczepkowscy 
przed domem w Piaskach, l. 40 XX w. 

Jadwiga Magierowska, 
Bolesławiec, 27.11.1947 r.
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Po przejściu na emeryturę 
opiekowała się mamą, dużo 
podróżowała. W 1996 r. zo-
stała wdową. Dzisiaj prowadzi 
spokojne życie. Przyjaźni się  
z dwiema rodzinami z Kresów. 
Chętnie opowiada o życiu za 
Bugiem, chociaż nigdy od woj-
ny nie odwiedziła rodzinnych 
stron.

  
Jadwiga Magierowska 

Fotografia ślubna Jadwigi i Kazimierza Magierowskich, 1950 r. 

Kazimierz Magierowski 
– mąż Jadwigi Magie-

rowskiej

Opracowali: Julia Klementowska, Natalia Psiuch,
Bartosz Tarnowski, Adrianna Zeszutek

  Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jana Matejki w Bolesławcu
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 Władysława MAŁA z domu Babeczko 

urodziła się 25 kwietnia 1938 r. w miejscowości Kułaczkowce, w powiecie 
kołomyjskim w województwie stanisławowskim. Córka Pawła i Stanisławy  
z domu Kiernickiej. Jej ojciec był maszynistą kolejowym, a mama gospodynią. 
Rodzeństwo mamy liczyło osiem osób. Jeden z braci – Władysław Kiernicki – 
w późniejszych latach został biskupem we Lwowie.

W jej rodzinnej miejscowości żyło bardzo mało polskich rodzin, większość 
stanowiły rodziny ukraińskie. Rodzice Władysławy opowiadali, że rodziny pol-
skie i ukraińskie żyły w przyjaźni. Również i ona jako mała dziewczynka nie 
miała problemów z zawieraniem przyjaźni z ukraińskimi dziećmi. Jej ojciec 
pracował w mleczarni jako maszynista, obsługiwał maszynę parową. Kiedy 
zabrano go na wojnę, jej mama zamieszkała z rodzeństwem: dwiema siostra-
mi i bratem Janem, który pracował na kolei.

Wuj Jan należał do Armii Krajowej. Po wojnie przesiedział wiele lat w wię-
zieniu, najpierw we Wrocławiu, potem we Wronkach. To wywarło ogromny 
wpływ na losy jej najbliższej rodziny, która niezwykle mocno przeżyła okrutne 
prześladowania wujka. Pamięta, że mama bardzo często odwiedzała swojego 
brata, przygotowywała dla niego paczki żywnościowe, wspierała go finanso-
wo. Taka wyprawa do więzienia najczęściej zajmowała cały dzień. Zmęczona 
wracała bardzo późną nocą. Z Legnicy do domu w Raczkach przechodziła  
8 km pieszo, gdyż nie było wtedy innej możliwości powrotu. Zarówno fizycz-
ne przemęczenie, jak i ogromna troska o losy wujka i pozostałych członków 
rodziny, przyczyniły się do pogorszenia jej i tak słabego zdrowia, co w konse-
kwencji doprowadziło do przedwczesnej śmierci w wieku 49 lat.

Zapamiętała mamę jako niezwykle dobrą i zaradną osobę, gdyż pomimo 
fatalnej sytuacji finansowej, wspomagała również edukację brata Władysła-
wa. Dzięki temu mógł on ukończyć studia filozoficzno-teologiczne we Lwo-
wie.

Kiedy na Ukrainie zaczęły się prześladowania Polaków przez bandy 
ukraińskie, nauczono ją mówić i modlić się po ukraińsku. Nie pamięta już, 
w jaki sposób jej rodzice tłumaczyli konieczność tej nauki, ale jako dziecko 
instynktownie czuła, że jest to coś niezmiernie ważnego. Jeśli chodzi o re-
lacje rodziny z sąsiadami, to rodzice nigdy nie narzekali na swoich ukraiń-
skich sąsiadów. Oni zawsze ostrzegali jej mamę (gdyż tato walczył na woj-
nie) przed planowanymi napadami Ukraińców z innej wsi, które zawsze 
miały miejsce nocą. Dlatego też często z mamą i siostrami nie nocowały  
w domu. Ukrywały się w różnych miejscach. Zawsze przygarniała ją na noc 
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jedna z babć – Ukrainka, która opiekowała się swoimi wnuczkami oraz z do-
brej woli także nią. Ponieważ wiązało się to z poważnym ryzykiem, dlatego 
tak ważne było, by Władysława umiała modlić się po ukraińsku. Banderowcy 
często wpadali do ukraińskich rodzin i kontrolowali, czy nie ukrywają Pola-
ków. Odpytywali dzieci z modlitwy po ukraińsku. Gdy stwierdzili, że w ukraiń-
skim domu ukrywa się polskie dziecko, zabijali nie tylko je, ale i całą ukraińską 
rodzinę.

Z okresu wczesnego dzieciństwa wspomina jeszcze duże podwórko przed 
domem, na którym bawiła się oraz ogród i łęgi za ogrodem, gdzie chodziła 
z mamą na grzyby. Rosło tam najwięcej opieńków. Mama zabierała ją rów-
nież czasem do olejarni, w której był tłoczony olej z ziaren słonecznika albo 
maku. Pamięta dzień wyjazdu z Kułaczkowców. Przed dom zajechała furman-
ka. Mama i ciocia wyniosły parę tobołków, w których spakowane były najpo-
trzebniejsze rzeczy. Wrzuciły je na wóz, po czym wszyscy wsiedli i pojechali 
na dworzec kolejowy. Pamięta też, że mama ogromnie płakała z żalu, że musi 
opuścić rodzinny dom. Czuła również lęk przed nieznanym, ale stale miała 
nadzieję, że wyjazd jest tylko tymczasowy i że po wojnie powrócą. Sytuacji 
nie ułatwiało zachowanie ukraińskich sąsiadek, które mimo tego, że wcze-
śniej wielokrotnie okazywały swą serdeczność, tym razem, nie czekając na ich 
odjazd, z ich ogródka kradły starannie hodowane przez jej mamę warzywa.

Władysława nie rozumiała wtedy powagi tych wydarzeń i cieszyła się  
z przejażdżki furmanką oraz pociągiem. Pamięta, że na dworcu było bardzo 
dużo ludzi. Wsadzono wszystkich do krytych wagonów towarowych. W tych 
trudnych warunkach jechali ponad dwa tygodnie. Dotarli do Legnicy, skąd sa-
mochodami zawieziono ich do wsi Raczkowa, oddalonej od Legnicy o osiem 
kilometrów. Tam otrzymali dom, w którym zamieszkali. Po wojnie dołączył 
do nich tato. W Raczkowej zaczęła naukę w szkole podstawowej. Nigdy nie 
powróciła już do języka ukraińskiego, toteż szybko zapomniała wyuczonych 
ukraińskich modlitw.

Po ukończeniu siedmiu klas podjęła naukę w Liceum Pedagogicznym  
w Legnicy. Po zdaniu matury zaczęła pracować w Legnicy jako nauczycielka. 
Uczyła w Szkole Podstawowej w Olszanicy, Szkole Podstawowej w Dąbrowej 
oraz w Szkole Podstawowej nr 7 w Bolesławcu, przeważnie w młodszych kla-
sach, w starszych prowadziła jedynie lekcje przyrody. Edukowała młode po-
kolenia przez 30 lat.

W 1957 r. wyszła za mąż za Jana Małego. Jej mąż pochodził z Gwoźdź-
ca, także w województwie stanisławowskim. Ukończył szkołę zawodową, 
pracował jako mechanik w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Legnicy. 
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Urodziła dwoje dzieci. Córkę Jolantę (ur. 6 maja 1958 r.) oraz syna Stanisława  
(ur. 8 kwietnia 1960 r.). Jolanta ukończyła resocjalizację, a syn został techni-
kiem górnikiem w Bolesławcu. 

W 1963 r. przeprowadziła się z mężem i dwójką dzieci do Bolesławca, 
gdzie mieszka do dzisiaj. Czasami wraca myślą do pierwszych lat swojego 
życia. Pojawia się wtedy refleksja, że chciałaby pojechać w rodzinne strony  
i oczami dorosłej kobiety spojrzeć na miejsca, za którymi tak płakała jej mama.

Opracował: Przemysław Kania
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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Biskup Władysław Rafał KIERNICKI (wuj Władysławy Małej)

urodził się 3 maja 1912 r. w Kułaczkowcach koło Kołomyi. W latach 1920- 
1927 uczył się w Szkole Powszechnej w Kułaczkowcach. Potem ukończył pry-
watne gimnazjum we Lwowie, a następnie studia filozoficzne we Franciszkań-
skim Seminarium Duchownym. Złożył śluby wieczyste oraz profesję wieczystą. 
Kontynuował studia teologiczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwo-
wie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii moralnej. 25 czerwca 1939 r. przyjął 
święcenia kapłańskie.

Po wybuchu II wojny światowej był wychowawcą i wykładowcą w Za-
konnym Seminarium Duchownym we Lwowie, a także działał w Armii Kra-
jowej jako łącznik. Potajemnie spowiadał w szpitalach, do których duchowni 
nie mieli wstępu. Należał również do konspiracji wojskowej, był kapelanem 
Lwowskiej Armii Krajowej, a także skarbnikiem i szefem oddziału V Komendy 
Okręgu Lwów.

Kiedy w lipcu 1944 r. do miasta wkroczyła Armia Czerwona, Sowieci 
aresztowali o. Rafała i osadzili go w więzieniu zwanym „Brygidkami”. Jednak 
po trzech dniach w budynku wybuchł pożar, a o. Rafał uciekł. W 1944 r. zo-
stał ponownie aresztowany i wywieziony najpierw do obozu w Charkowie,  
a następnie w Riazaniu-Diagilewie. Wszędzie, gdzie się znajdował, prowadził 
konspiracyjną działalność duszpasterską.

Do Lwowa wrócił w 1948 r. i otrzymał pozwolenie na pracę w katedrze 
lwowskiej. Stała się ona dla niego domem. Msze odprawiał z dokładnością co 
do sekundy, nigdy nie brał urlopu.

O. Rafał chorował na nogi, przeszedł siedem operacji, ale mimo to nigdy 
się nie użalał. Pracował cały dzień. Ciągle był zagrożony aresztowaniem, śle-
dzili go enkawudziści. W 1958 r. został pozbawiony prawa do sprawowania 
funkcji duszpasterskich. Pracował wówczas jako stróż, a potem tragarz. Po 
zmianie ustroju Jan Paweł II mianował go na biskupa pomocniczego we Lwo-
wie. Sakrę biskupią otrzymał 2 marca 1991 r. w katedrze lwowskiej. Zmarł  
23 listopada 1995 r.

4 maja 2012 r. we lwowskiej katedrze łacińskiej został otwarty jego proces 
beatyfikacyjny.

Opracowały: Marta Michalczuk i Martyna Piaskowska  
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 jan MAŁy 
urodził się w małym miasteczku Gwoździec, w powiecie kołomyjskim w woje-
wództwie stanisławowskim. Mieszkali w nim wspólnie Polacy, Ukraińcy i Żydzi.

W 1939 r. ukończył pierwszą klasę. Pamięta, że 1 września 1939 r. niedale-
ko jego miejsca zamieszkania wylądowali polscy piloci. 17 września 1939 r. do 
ich miejscowości wkroczyły wojska sowieckie. Pamięta też, że to było wtedy, 
gdy jadł obiad. Od strony wschodniej usłyszeli przerażający szum silników. Po 
wkroczeniu Sowietów, Ukraińcy i Żydzi objęli władzę w mieście, po pewnym 
czasie rozpoczęły się pierwsze wywózki Polaków na Sybir. Robiono to zawsze 
nocą. Ukraińcy z rosyjskimi żołnierzami zajeżdżali saniami przed dom, Polacy 
mieli tylko dwie godziny, żeby się spakować. 

Po zajęciu tych terenów przez Niemców w 1941 r. panował ogromny 
głód. Jego dziadek kupił wtedy po kryjomu cielaka i zabił go, co było karane 
więzieniem. Tak też się stało, ktoś doniósł na niego do władz niemieckich. 
Dostał dwa lata więzienia, siedział w Kołomyi. W więzieniu co tydzień odby-
wało się tzw. dziesiątkowanie. Polegało to na tym, iż wszystkich więźniów 
wyprowadzano na plac i kazano liczyć do dziesięciu, a wtedy co dziesiąty był 
odprowadzany na rozstrzelanie. Dziadek Jana przeżył ten koszmar, ale bardzo 
poważnie odbiło się to na jego psychice.

Jan Mały zapamiętał też odgłosy strzałów w getcie. Niemcy przeprowa-
dzali trwającą dwie godziny akcję likwidacyjną, po której na chodnikach i na 
drodze leżały ciała zabitych Żydów. Potem getto zostało podpalone, a każdy 
kto przeżył, musiał pomagać zbierać trupy. Gdy front niemiecki załamał się 
pod Moskwą, Niemcy zaczęli uciekać. W tym czasie na tych terenach zaczęli 
grasować Ukraińcy z UPA, którzy mordowali polskie rodziny. Polacy szukali 
schronienia i często kryli się w klasztorze. Po zakończeniu wojny Jan Mały  
w 1945 r. wyjechał z rodziną do Kolnowic, w powiecie prudnickim. Następnie 
w 1947 r. przeniósł się do Raczkowa, powiat legnicki. Tam ukończył szkołę za-
wodową i pracował w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Legnicy. Pełnił 
służbę wojskową w Świeciu nad Wisłą. Po jej odbyciu wrócił do Legnicy. 

W 1957 r. założył rodzinę, ma żonę Władysławę z domu Babeczko, na-
uczycielkę oraz dwoje dzieci: Stanisława i Jolantę. Córka skończyła studia, 
pracuje w Krakowie w ośrodku dla niewidomych i niedowidzących, syn ukoń-
czył Technikum Górnicze i pracuje w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Bole-
sławcu. W 1963 r. Jan Mały przeprowadził się do Bolesławca i został przyjęty 
do pracy w Zakładach Górniczych „Konrad”, gdzie pracował do 1990 r., do 
chwili odejścia na emeryturę. Nadal mieszka w Bolesławcu, jego hobby to 
uprawianie działki i pszczelarstwo.

Opracował: Daniel Lasko
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 
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 Eugenia MARCINKIEWICZ z domu Kiepiel

urodziła się 23 listopada 1936 r. we wsi Wielkie Sioło, powiat szczuczyń-
ski, województwo nowogródzkie (obecnie Białoruś). Rodzice Olga i Mikołaj 
Kiepielowie byli rolnikami. Uprawiali 8-hektarowe gospodarstwo, hodowali 
zwierzęta. Mikołaj był także cieślą. Eugenia w miarę możliwości pomagała im 
oraz uczęszczała do szkoły podstawowej w Wielkim Siole. Edukacja w 1951 r. 
została przerwana zsyłką na Syberię za to, że jej ojciec Mikołaj był żołnierzem 
armii gen. Wł. Andersa. W niewoli spędzili prawie 6 lat. W grudniu 1956 r. 
przez punkt repatriacyjny w Białej Podlaskiej Eugenia, Olga i Mikołaj wrócili 
z Syberii do Polski. Osiedlili się w Bolesławcu. Eugenia pracowała w Bolesła-
wieckiej Fabryce Fiolek i Ampułek „Polfa” przy produkcji ampułek do zastrzy-
ków. W 1960 r. wyszła za mąż za Franciszka Marcinkiewicza. W 1961 r. urodził 
się ich syn Marek, a w 1969 r. córka Irena. Eugenia, Olga i Mikołaj nigdy nie 

należeli do Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej  
i Związku Bojowników  
o Wolność i Demokrację. 
27 maja 2005 r. Eugenia 
otrzymała od Prezydenta RP 
Aleksandra Kwaśniewskie-
go Krzyż Zesłańców Sybiru. 
Związek Sybiraków to jedy-
na organizacja, do której 
należała i należy.

Życie na Kresach 
Wschodnich to dzieciństwo 
Eugenii – rówieśnicy, przy-
jaciele, rodzina, zapach pie-
czonego przez matkę chle-
ba, święta i obyczaje... To 
wszystko przerwał wybuch 
wojny oraz polityka Stali-
na. Do dziś z przerażeniem 
wspomina noc, kiedy to żoł-
nierze NKWD wtargnęli do 

jaciele, rodzina, zapach pie

Eugenia Marcinkiewicz wraz z wujkiem i ciocią 
przed domem w Wielkim Siole
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ich domu, odczytując rozkaz o deportacji na Syberię. Zsyłka to piekło, któ-
re zupełnie odmieniło świat młodej dziewczyny. To przymusowe pożegnanie  
z ojcowizną na Kresach.

Opracowała: Dagmara Parchimowicz
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Eugenia Marcinkiewicz podczas pracy 
w Bolesławieckiej Fabryce Fiolek i Ampułek „Polfa”
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 Eugeniusz MIELNIK 
urodził się 1 stycznia 1928 r. we wsi Kujdańce w powiecie zbaraskim  
w województwie tarnopolskim. Były to bogate w żyzną ziemię tereny Podola, 
obecnie należące do Ukrainy. Eugeniusz Mielnik pochodził z rodziny chłop-
skiej, jego rodzice Michał (syn Ignacego) i Katarzyna (córka Piotra) byli rolnika-
mi. Eugeniusz posiadał czwórkę rodzeństwa: Stanisława, Helenę, Marię i Ste-
fana. Maria urodziła się 6 sierpnia 1922 r., zmarła 7 grudnia 1992 r. Wyszła za 
mąż za żołnierza I Armii Wojska Polskiego. Szybko jednak została wdową, jej 
mąż zginął w bitwie o Wał Pomorski i został pochowany w zbiorowej mogile. 
Stefan urodził się 4 grudnia 1924 r., został w 1942 r. zabrany na roboty do 
Niemiec. Po wojnie udał się do Francji, po czym kontakt z nim się urwał. Zmarł 
4 marca 1946 r. Drugi brat Stanisław urodził się w 1931 r., był rolnikiem,  
a pracował na kolei. Nie założył rodziny, mieszkał z ojcem i siostrą Heleną, 
która urodziła się 14 grudnia 1943 r. i po śmierci matki (w 1954 r.) zajmowała 
się ojcem i pracowała na roli. Stanisław zmarł w 1990 r.

Eugeniusz Mielnik mieszkał razem z rodziną w miejscowości, w której się 
urodził. Kujdańce to duża malownicza wieś leżąca w górzystym rejonie. Dom 
był zbudowany z kamienia, a jego dach pokryto blachą. Pomieszczenia ogrze-
wano za pomocą kuchni-pieca, w którym palono drewnem. Do pieczenia 

chleba służył piec chlebowy. Obok 
domu znajdowały się zabudowa-
nia gospodarcze: kamienna stajnia  
z chlewem kryta blachą, drewniany 
kurnik, stodoła z młockarnią oraz 
drewutnia. Rodzice Eugeniusza byli 
dość zamożni, posiadali 20 morgów 
ziemi (około 11 hektarów). Hodo-
wali krowy, świnie, gęsi oraz owce, 
mieli także jednego konia do pracy 
w polu. Przy gospodarstwie był też 
sad. Żyzna ziemia wymagała rąk 
do pracy, dlatego Eugeniusz wraz 
z rodzeństwem od najmłodszych 
lat pomagali w  gospodarstwie. 
Wraz ze starszą siostrą na odle-
głych od domu łąkach pasał gęsi  
i krowy. Rodzice musieli w gospo-Eugeniusz Mielnik (z lewej)
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darstwie ciężko praco-
wać, aby utrzymać pię-
cioro dzieci. Wymagało 
to od nich wstawania 
wcześnie rano, zaś na 
nocleg udawano się do-
piero późnym wieczo-
rem. Jedynie zimą moż-
na było nieco odpocząć. 
Eugeniusz na Kresach 
ukończył 5 klas szko-
ły powszechnej. Swoją 
edukację dokończył po 
przyjeździe w okolice 
Bolesławca. Jego ojciec 
został powołany do woj-
ska i walczył na froncie 
podczas II wojny światowej. W czasie walk pod Warszawą został ranny, ale 
zdrowy wrócił do domu pod koniec 1944 r.

Eugeniusz Mielnik dzieciństwo i wczesną młodość spędził na Kresach. 
Wychowywano go w przywiązaniu do religii rzymskokatolickiej i języka pol-
skiego. W skład jego rodziny wchodziło wielu wujów i wujenek z dziećmi, 
którzy zamieszkiwali w Kujdańcach i w położonych nieopodal wsiach, między 
innymi w Romanowym Siole. W trudnych chwilach udzielali sobie wzajemnie 
pomocy. Członkowie rodziny licznie uczestniczyli w wykopkach czy żniwach. 
W Kujdańcach część społeczeństwa stanowili Ukraińcy, a część Polacy. Przyna-
leżność narodowa była w dużej mierze kwestią wyboru i do czasu pojawienia 
się band Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie miała większego wpływu na życie 
we wsi. Pojawienie się upowców na terenach Podola sprawiło, że Polacy za-
częli być prześladowani. Bandy te były dobrze zorganizowane i działały głów-
nie pod osłoną nocy. Bano się wyjść z domów, by nie zostać zamordowanym. 
Eugeniuszowi mocno utkwił w pamięci moment, kiedy stryj napisał do rodzi-
ny list z wojska: „Nie obawiajcie się niczego, ponieważ my walczymy o to, aby 
Polska była od morza do morza”. Okazało się, że korespondencja była cenzu-
rowana, bo już następnego dnia Sowieci weszli do domu stryjenki i zagrozili 
jej, że cała rodzina zginie. Stryj nigdy już nie powrócił. 

We wsi w nocy miały miejsce łapanki, konsekwencją których było to, 
że ludzi wywożono na Sybir. Podczas jednej z nich wujek Eugeniusza został 
schwytany i wywieziony wraz z całą rodziną. Nikt nie wiedział wtedy za co 

Rodzina Mielników przed domem 
w Kraśniku Dolnym
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i dlaczego, a z pięcioosobowej ro-
dziny do domu powróciły tylko trzy. 

W 1944 r. banderowcy napadli 
na dom Eugeniusza. On sam (wró-
cił do domu z prac przy okopach) 
schował się w kominku, skąd jeden 
z banderowców wyciągnął go i rzu-
cił nim o ścianę, na której pozostał 
ślad uderzenia. Matkę Eugeniu-
sza kilka razy dźgnięto bagnetem,  
a dom został doszczętnie zrabowa-
ny. Okazało się, że sprawcami byli 
ludzie z tej samej wsi.

Po tych przeżyciach, w sytuacji 
stałego zagrożenia śmiercią, rodzi-
ce Eugeniusza Mielnika, jak wiele 
innych polskich rodzin, 12 września 

Dom rodziny Mielników

Eugeniusz Mielnik (w środku), Kujdańce, 1975 r.
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1945 r. zdecydowali się na wyjazd do Polski. Opuszczając ojcowiznę i po-
zostawiając groby bliskich im osób, zabrali ze sobą tyle, ile zmieściło się na 
wozie, między innymi część żywego inwentarza. Pojechali na dworzec kole-
jowy do Zbaraża. Wraz z innymi w kolejnym transporcie Polaków na Zachód, 
jadąc w wagonie towarowym, w potwornych warunkach, zostali przewiezieni  
w okolice Bolesławca. Tułaczka rodziny do nowego miejsca zamieszkania 
trwała dwa tygodnie. Zamieszkali w opuszczonym przez Niemców gospodar-
stwie w Kraśniku Dolnym pod numerem 6, w miejscu, w którym mieszkają 
do dzisiaj. Otrzymali 6,5 hektara ziemi. Eugeniusz pomagał swoim rodzicom 
na roli. W tym czasie ukończył 3 klasy szkoły podstawowej i zakończył swoją 
edukację. Następnie pracował w zakładach chemicznych „Wizów”, później na 
kolei i w zakładach odzieżowych „Hanka”. Z powodu astmy odszedł na rentę. 
Prowadził niewielkie gospodarstwo rolne. Rolnictwo i sadownictwo były jego 
pasją, wolne chwile lubił spędzać w sadzie. W maju 1950 r. ożenił się z Marią 
Biskupską, pochodzącą z Kresów z Ihrowicy w powiecie tarnopolskim. Jego 

Eugeniusz MielnikEugeniusz Mielnik (pierwszy z prawej)



100

żona zajmowała się wychowywa-
niem czwórki dzieci. W październi-
ku 1950 r. został powołany do woj-
ska, stacjonował w Szczecinie, był 
szeregowcem. W 1951 r. urodził się 
jego pierwszy syn Stanisław, który 
skończył szkołę elektroniczną w Lu-
baniu. Zmarł we wrześniu w 2004 r. 
Kolejnym jego dzieckiem była cór-
ka Barbara. Urodziła się w 1954 r. 
Ukończyła szkołę zawodową han-
dlową, pracowała w sklepie, obec-
nie jest na emeryturze. Druga córka 
Bogusława urodziła się w 1959 r. 
Ukończyła szkołę zawodową han-
dlową, pracowała u optyka. Obec-
nie jest na emeryturze. W 1964 r. 
urodziła się jego najmłodsza cór-
ka Renata, która ukończyła liceum 
medyczne. Pracuje w szpitalu. Eu-
geniusz Mielnik zimą 1976 r. wraz 
ze swoją siostrą Heleną udał się na 
Kresy, aby odwiedzić swoje rodzin-
ne strony.
 

Opracowali: Patryk Szulc, Krzysztof Miler
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu  

jego pierwszy syn Stanisław, który 

Córka Eugeniusza Mielnika z dzieckiem
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Helena Mieniek, 1958 r.

 Helena Mieniek z domu Szwajkowska 

urodziła się 18 marca 1942 r. w Wojcieszunach 
położonych niedaleko Wilna (tereny obecnej Li-
twy). Jej ojciec Bronisław Szwajkowski, który zmarł  
25 maja 1951 r., służył w Legionach Polskich 1914- 
1918, był pisarzem wojskowym. Helena Mieniek 
pamięta go jako kulturalnego, oddanego rodzinie 
człowieka, który nigdy nie podniósł na nią głosu. 
Bronisław wychował się we wsi Wojcieszuny, był  
w miejscowym kościele organistą, potrafił grać  
z nut na skrzypcach i cymbałach. Pięknie śpiewał. 
Matka Heleny – Weronika pochodziła z Wilna. Jej 
rodzice byli właścicielami rzeźni. Weronika i Broni-
sław Szwajkowscy mieli czworo dzieci: Stanisława, 
Marię, Stanisławę i najmłodszą Helenę.

Szwajkowscy mieszkali w malowniczej wsi 
Wojcieszuny. Do rodziny należał wygodny dom jednorodzinny. Gospodaro-
wali na 25 ha gruntów rolnych, posiadali ponadto las i łąki. Okolica była wy-
jątkowo spokojna, a ludzie uczciwi i serdeczni. Wśród sąsiadów dużą grupę 
stanowili piloci wojskowi. W latach 20. XX w. w tej samej miejscowości, za 
rzeczką Mereczanką, osiedlili się przybysze z Warszawy i Łodzi, głównie ofice-
rowie. Jednym z nich był Edward Bokiej, który ożenił się z Michaliną, siostrą 
Bronisława Szwajkowskiego. Bokiejowie posiadali 50 ha ziemi ornej. Edward 
zginął w wypadku pod koniec wojny. Michalinie zaraz po wojnie udało się 
uciec do Polski, do Szczecina. 

Mieszkańcy Wojcieszun mieli daleko do kościoła parafialnego, częściej 
chodzili więc na msze do Jaszun, odległych o około 4 km. Wyprawa do ko-
ścioła zajmowała prawie całą niedzielę. Panny na wydaniu na mszę jechały 
rowerami. Były pięknie wystrojone w kapelusiki, wyszywane kożuszki, buty 
sprowadzane z Węgier. Aby wystroić taką pannę, trzeba było sprzedać krowę 
lub prosiaka. Zwierzęta hodowlane były powszechnym środkiem płatniczym, 
za który można było nabyć różne sprzęty do domu. Gospodarze sami też 
wytwarzali wiele potrzebnych im rzeczy. Np. ojciec Heleny, Bronisław, sam 
robił buty z cielęcej skóry, a gospodarz z sąsiednich Wilkiszek zajmował się 
lepieniem garnków z gliny.

Dzieci w wiosce nigdy się nie nudziły. Gdy nie było pracy na roli, kąpały się  
w rzeczce Mereczance, która malowniczo wiła się w dolinie wśród łąk i pól. 
Bawiły się też w chowanego i inne gry. Zimą zjeżdżały na sankach. W szkole 
śpiewały w chórze, uprawiały sporty oraz uczyły się tańców ludowych. Obok 
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budynku szkoły rosła gruba brzoza, w pień której wbita była rynienka od-
prowadzająca jej sok do pojemnika. Dzieci, zmęczone zabawą i nauką mogły 
napić się słodkiego soku. 

Po wojnie w wiosce utworzono kołchoz, odebrano ziemię gospodarzom, 
zostawiając im jedynie 60 arów ogrodu przy domu. Odebrane zostały też ko-
nie i budynki gospodarcze. W każdym gospodarstwie znajdowały się dwie lub 
jedna krowa. Przed wojną było ich więcej, lecz w czasie okupacji część bydła 
zabrali okupanci. Jeśli gdzieś jakieś ocalało, to padało łupem własowców, któ-
rych bandy zapuszczały się po wojnie z Ukrainy aż na te tereny. Własowcy spa-
lili wioskę Pawłowo odległą od Wojcieszun o 6 km. W samych Wojcieszunach 
skończyło się na grabieżach inwentarza żywego, żywności i ubrań.

Pomimo strat wojennych we wsi żyło się nie najgorzej. W okresie kar-
nawału wsiadało się na sanie zaprzężone w konie i całą rodziną jechało na 
tydzień w gościnę do sąsiedniej wsi. Potem rodzina przyjeżdżała na tydzień 
z rewizytą. Tak miło mijały dwa tygodnie. Sielanka się skończyła, gdy gospo-
darzom odebrano konie i pola. Jednak mieszkańcy nie tracili ducha i zimą 
spotykali się wieczorami w domach na darciu pierza, śpiewach i rozmowach.

W kołchozie zatrudniano pracowników stale zajmujących się zwierzętami, 
jednak do prac polowych przyjmowano mieszkańców wsi. Przewodniczący 
kołchozu podliczał dniówki domowników i jesienią rodzina dostawała plony  
z kołchozu. Nie było tego wiele. Worek zboża, dwa litry oleju czy niezbyt 
okazały wóz siana dla krów. Ciężko by było z tego przeżyć. Chleb pieczono 
w domu. W centralnym miejscu domu stał wielki piec chlebowy, w którym 
przygotowywano także strawę. Dzieci uwielbiały się przy nim wygrzewać. 
Takie produkty jak śmietana i masło, jajka, drób, ziemniaki też pochodziły  
z własnego gospodarstwa. Czasem jeździło się do Wilna. Do Jaszun po drób 
przyjeżdżały z kolei bogate Żydówki z Wilna. 

Rodzice i rodzeństwo Heleny mieli bardzo wiele obowiązków, a należało 
do nich np. rąbanie drzewa, koszenie trawy na terenie kołchozu i wykony-
wanie wielu innych ciężkich prac. Pamięta, że ojciec potajemnie spotykał się  
z innymi wojskowymi, bowiem wszyscy mieli nadzieję, że Polska znów będzie 
wolna, a czasy stalinizmu wreszcie się skończą. 

Ludzie radzili sobie, jak mogli. Dbali o obejście. Ściany domów raz w roku, 
na wiosnę, malowano kredą, którą można było wykopać w okolicy. Uszczel-
niano je gliną, która też znajdowała się w okolicy. Gospodarze niechętnie 
chodzili do pracy w kołchozie, często robiły to dzieci. Z przewodniczącym 
kołchozu trzeba było żyć w zgodzie. To on decydował, które dziecko może 
kontynuować naukę w mieście, a które ma pozostać we wsi.

Dzieci chodziły do 7-klasowej szkoły w Wilkiszkach, a potem mogły kon-
tynuować naukę w Jaszunach. Początkowo odbywała się ona w języku rosyj-
skim. Jednak po śmierci Stalina w 1953 r. pozwolono na utworzenie klas pol-
skojęzycznych. Do takiej klasy miała szczęście trafić Helena. Jej o rok starsza 
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Helena Mieniek (w środku), 1947 r.

siostra rozpoczęła naukę w języku rosyj-
skim i kontynuowała ją w tym języku do 
końca szkoły. Dzieci same dbały o swoje 
wykształcenie. To nie rodzice zabiegali  
o to, by dziecko miało wyprawkę do 
szkoły, lecz ono same przez całe lato cho-
dziło do lasu zbierać jagody na sprzedaż, 
by na tę wyprawkę sobie zarobić. Dzieci 
wiedziały, że nauka to jedyna droga do 
poprawy bytu.

Śmierć ojca w 1951 r. była począt-
kiem nieszczęść w rodzinie Szwajkow-
skich. W następnym roku zabrano do 
wojska najstarszego brata. W pamięci 
Heleny najmocniej utkwiła historia, kie-
dy to przez nią matka trafiła na Łubiankę 
(więzienie w Moskwie). Rosjanie naka-
zali wszystkim uczniom nosić czerwone 
krawaty, lecz gdy pewnego dnia Hele-
na go nie założyła, jej mamę skazano na 15 miesięcy pozbawienia wolności.  
W domu pozostały same trzy siostry – najstarsza 16-letnia Maria opiekowała 
się dziesięcioletnią Stanisławą i o rok młodszą Heleną. Było bardzo ciężko. 
Na szczęście po śmierci Stalina ogłoszono amnestię i matka, po odsiedzeniu  
7 miesięcy, wróciła do domu. 

Helena Mieniek wraz z mamą i dwiema siostrami przybyła do Polski  
10 grudnia 1957 r. Musiały wiele przejść, zanim zostało im przydzielone 
mieszkanie w bloku znajdującym się w centrum Bolesławca. Rodzina szyb-
ko się zaaklimatyzowała, próbując na nowo ułożyć sobie życie w wymarzo-
nej ojczyźnie. Helena Szwajkowska jeszcze w Wojcieszunach z wyróżnieniem 
ukończyła szkołę podstawową, a następnie średnią szkołę rolniczą. Zdobyła 
tytuł mistrzowski z krawiectwa. Po wojnie pracowała w szkole, a następnie 
jako kierownik w rękawiczarni. Aktualnie Helena Mieniek jest na emeryturze. 
Jej mąż Jarosław Mieniek, który z zawodu był technikiem górnikiem, nie żyje 
od kilku lat. Mieńkowie wychowali dwoje dzieci – Mariusza Mieńka, z wy-
kształcenia informatyka oraz córkę Joannę Bruździńską, z zawodu krawcową, 
z zamiłowania rzeźbiarkę i malarkę. Wielką pasją Heleny Mieniek zawsze było 
ogrodnictwo i krawiectwo. 

 Opracowali: Aleksander Janowski, Marek Mieniek
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Borys OLEjNIK 
urodził się 24 kwietnia 1922 r. w Ostrogu, powiat zdołbunowski, wojewódz-
two wołyńskie, niedaleko granicy Polski z Rosją Sowiecką. Matka Zofia zaj-
mowała się domem. Ojciec był z zawodu piekarzem. Miał brata Grzegorza, 
który zmarł w wieku 33 lat. Cała rodzina była dobrze sytuowana. W Ostrogu 
mieszkał przy ulicy Sadowej, obok której płynęła rzeka Horyń.

Kiedy nastąpiła agresja sowiecka 17 września 1939 r. Borys Olejnik do-
wiedział się, że trzeba uciekać. Zabrał najpotrzebniejsze rzeczy i zbiegł do 
lasu, by znaleźć schronienie. Przez długi czas ukrywał się w pobliskich szopach  
i stodołach.

10 grudnia 1943 r. Borys wstąpił do Wojska Polskiego i ruszył na front. 
W szeregach armii polskiej walczył do 13 maja 1945 r. Trzy razy został ranny. 
Po zakończeniu wojny przybył do Lubania, gdzie zgłosił się do Rejonowej Ko-
mendy Uzupełnień i jak pozostali kombatanci otrzymał przydział mieszkania 
w Pobiednej koło Świeradowa. Osiedlił się i założył nową rodzinę ze Stefanią, 
drugą żoną. Mieli dwóch synów oraz córkę, która niestety, zmarła podczas 
porodu. Wspólnie z żoną prowadzili gospodarstwo rolne. Mieszkali w starym 
domu przysłupowym z 1867 r., otrzymanym od państwa wraz z 8 ha ziemi.

10 czerwca 1960 r. wstąpił do ZBoWiD-u (Związku Bojowników o Wol-
ność i Demokrację) w okręgu wrocławskim, należał też do Zjednoczonego 
Stronnictwa Ludowego. Od lipca 1960 r. pracował przy budowie elektrowni 
Turów, następnie otrzymał pracę w Szkole Podstawowej w Pobiednej.

Już po wojnie Borys dowiedział się o istnieniu córki Haliny z pierwszego 
małżeństwa z Zofią, więc postanowił się z nią spotkać. W 1963 r. wraz z sy-
nami wyruszył na Ukrainę do rodziny. Niestety córki nigdy nie spotkał, gdyż 
dotarł tylko do Zamościa, gdzie po trzech dniach zmarł. Tam też został po-
chowany. Rodzina o śmierci Borysa dowiedziała się od milicjanta przybyłego 
do ich domu.

Stefan, młodszy syn Borysa i Stefanii, urodził się w 1950 r. Skończył Szkołę 
Podstawową w Pobiednej. Swoją edukację kontynuował w szkole zawodo-
wej, zdobywając zawód murarza-tynkarza, choć w dzieciństwie jego marze-
niem było zostać marynarzem. Kiedy dowiedział się o powstaniu wieczoro-
wego technikum w Bolesławcu, wyjechał tam, by móc się kształcić. Budował 
domy w Lwówku Śląskim, Trzebieniu, Zgorzelcu i Bolesławcu, równocześnie 
kończąc Technikum Budowlane. W osiemnastym roku życia ukończył szkołę 
i na dwa lata został powołany do wojska, w którym, jako technik, budował 
baraki i garaże. Po zwolnieniu z wojska zatrudnił się w Urzędzie Pracy, a na-
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stępnie skończył studia inżynierskie w Zielonej Górze. W latach osiemdziesią-
tych przez dwa i pół roku pracował w Niemieckiej Republice Demokratycznej. 
Po powrocie z Niemiec założył prywatne biuro projektowe, które funkcjonuje 
do tej pory.

Zawarł związek małżeński z Anną. Mają dwóch synów. Wraz z żoną inte-
resuje się turystyką, uczestniczył w kursach na przewodników górskich. Upra-
wiają karawaning, wspólnie zwiedzili wiele europejskich krajów.

Opracowanie: Klaudia Kowalik i Anna Wróblewska 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Władysław OLSZEWSKI 
urodził się 10 marca 1937 r. w Drohobyczu, województwo lwowskie. Syn Ka-
zimierza. Miał dwie siostry: Danutę i Krystynę. Ojciec był murarzem, zmarł  
w 1975 r. Matka zmarła półtora roku po przyjeździe do Polski. 

Jeszcze w Drohobyczu ukończył pierwszą klasę szkoły podstawowej, 
było to po zajęciu miasta przez Sowietów. Nauka prowadzona była wów-
czas w języku rosyjskim. Potem w Wałbrzychu dokończył szkołę podstawową, 
a następnie uczył się w Technikum Budowlanym w Bytomiu i studiował na 
Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie mieszkał do 2013 r. Od 1953 r. był 
zatrudniony w wydziale budownictwa w biurze projektów jako inżynier bu-
downictwa ogólnego, przeszedł wszystkie szczeble kariery – od asystenta do 
kierownika pracowni. 

Na Kresach Wschodnich przebywał do 9 roku życia (od roku 1937 do 
września 1945 r.). Dom, w którym mieszkała jego rodzina, był parterowy, mu-
rowany i dwurodzinny. Wspomina panujący w latach 1941-1942 wyjątkowy 
głód oraz ojca, który pracował jako murarz w rafinerii ,,Polmin”. Zapamiętał 
również, że w czasie okupacji niemieckiej, dokładnie 23 czerwca 1944 r. miał 
miejsce nalot bombowców amerykańskich (75 samolotów) na rafinerię. Zgi-
nęło wtedy wiele osób. W domu zapanowała trwoga o to, czy ojciec przeżył, 
bo zbyt długo nie wracał do domu. Okazało się, że ukrył się nad brzegiem 
zbiornika wodnego.

Na Ziemie Zachodnie do Wałbrzycha przyjechał we wrześniu 1945 r. 
Podróż trwała 20 dni. W drodze narodziła się jego siostra Danuta, dlatego 
mama została w szpitalu w Rawiczu. Zamieszkali w dwupokojowym mieszka-
niu, w którym znajdowała się kuchnia oraz wspólna z pozostałymi lokatorami 
łazienka na półpiętrze w budynku, w którym mieszkało 14 rodzin. Polacy żyli 
w zgodzie z Niemcami. Po wyjeździe niemieckich sąsiadów rodzinie Włady-
sława Olszewskiego przydzielono większe mieszkanie. Wkrótce na zapalenie 
płuc zmarła matka, a ojciec ożenił się ponownie. Narodziła się druga siostra 
Krystyna.

W 1959 r. Władysław Olszewski ożenił się z Danutą, która w 2012 r. po 
długiej chorobie zmarła. Pod koniec kariery zawodowej głównym jego zaję-
ciem stało się dokumentowanie historii Kresów i losów rodzin z powiatu Dro-
hobycz w ramach Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej. Na wyciecz-
ce do Drohobycza i Lwowa poznał aktualną żonę – Stanisławę i zamieszkał  
z nią w Bolesławcu. Córka Anna z pierwszego małżeństwa urodzona w 1965 r. 
mieszka nadal w Bytomiu i jest magistrem filozofii. 
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Władysław Olszewski zawodowo grał w piłkę siatkową i zajmował się 
turystyką krajową i zagraniczną. Jest przewodnikiem beskidzkim. Interesuje 
się historią II wojny światowej i losami Kresowiaków z powiatu Drohobycz.

 

Opracowała: Dominika Korszeń
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu                                                                                                    
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Łukasz i Maria Dąbek, z dziećmi: 
Apolonią, Józefą, Janem i Wiktorią, 

Zbaraż, 1910 r.

 Apolonia OSIPA z domu dąbek

urodziła się 25 stycznia 1894 r. w Zbarażu, województwo tarnopolskie, jako 
córka Łukasza i Marii z domu Zalwowskiej.   

Gdy miała 24 lata, wyszła za mąż za wdowca z dwójką dzieci. Ślub odbył 
się 21 lipca 1918 r. w Zbarażu na Przygródku przy ul. Nabrzeżnej w domu ro-
dziców Apolonii. Tutaj też urodził się jej pierwszy syn Ignacy. Później Apolonia 
zamieszkała z mężem Wojciechem i jego dziećmi w domu rodzinnym jego 
pierwszej żony (Zbaraż, ul. Wysoka, obecnie Kotlarowskiego). Wkrótce przy-
szły na świat kolejne dzieci Helena (ur. 10 kwietnia 1923 r.), po niej Jan (ur.  
2 sierpnia 1924 r.), Maria (ur. 22 marca 1928 r.) i Michał (ur. 9 lutego 1931 r.). 
Rodzina mieszkała na ul. Wysokiej do 1930 r.

W 1928 r. córka męża z pierwszego małżeństwa – Genowefa (22 lata) 
wyszła za mąż za Polaka, Antoniego Bajcera, który po ślubie wprowadził 
się do żony. W ten sposób w niedużym jednoizbowym domu mieszkało już  
9 osób. Pomimo to Apolonia nie chciała się wyprowadzić. Jednakże, gdy Ge-
nowefa urodziła dziecko, liczba mieszkańców domu przy ul. Wysokiej wzro-

sła do 10 osób i zrobiło się bardzo cia-
sno. Pewnego dnia, gdy po powrocie  
z krowami z pastwiska Apolonia chciała 
wrócić do siebie, Genowefa nie wpuściła 
jej do mieszkania. Spakowała jej rzeczy  
i kazała się wyprowadzić. Od tego czasu 
Apolonia z mężem i dziećmi zamieszkali 
przy ul. Niskiej, w budynku położonym 
ok. 300 metrów dalej, zbudowanym  
z gliny i krytym słomą. 

Trzy miesiące po urodzeniu Michała, 
10 maja 1931 r. w wieku 53 lat zmarł mąż 
Apolonii, a ona została wdową z czwór-
ką małych dzieci. Rodzina miała tylko ok. 
1,5 ha ziemi i jedną krowę, utrzymywała 
się z pracy na roli. Brakowało pieniędzy 
na wszystko, również na pogrzeb Woj-
ciecha. O pochowanie męża Apolonia 
poszła prosić greko-katolickiego księdza 
z cerkwi, do której chodzili, ponieważ 
znajdowała się najbliżej domu. Kobieta 
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Pismo urzędowe w języku ukraińskim, 1946 r. 

przedstawiła, w jak trudnej jest sytuacji, a wtedy usłyszała: „Nie masz pienię-
dzy, to sprzedaj krowę”. Gdy powiedziała, że nie może tego zrobić ze względu 
na małe dzieci, usłyszała odmowę. Będąc osobą bardzo wierzącą, nie wyobra-
żała sobie pogrzebu bez księdza, ale w tej sytuacji nie było innego wyjścia. 
Pochówek na cmentarzu rzymskokatolickim w Zbarażu odbył się bez udziału 
duchownego. 

Okres wojny i czas powojenny był bardzo trudny dla wdowy z czworgiem 
dzieci. W listopadzie 1939 r. tereny obecnej Ukrainy zachodniej wcielono do 
ZSRR. Obywatele polscy stali się obywatelami sowieckim i w związku z tym 
w maju 1941 r. najstarszego syna Apolonii – Ignacego – powołano do Armii 
Czerwonej. Latem przyszedł tylko jeden list spod Moskwy, potem nastąpiła 
cisza i wieść o młodym mężczyźnie zaginęła. W marcu 1944 r. drugi syn – Jan 
– został wcielony do wojska, ale już do I Armii Wojska Polskiego.

W latach 1944–1945, gdy grasowały bojówki OUN-UPA, Osipowie często 
spali poza domem (na polu lub u sąsiadów Ukraińców). Adela Łysiuk (Ukrain-
ka) mieszkająca naprzeciwko była najlepszą koleżanką syna Michała, a Biegus 
(również Ukrainka), koleżanką córki Marysi. Marysia często nocowała u niej, 
bo obawiała się napadów band UPA.

W 1945 r. mieszkańców Zbaraża i okolicznych wsi, tak jak i innych Pola-
ków z Kresów zaczęto wysiedlać do Polski. Uciekali też w ten sposób przed 
mordami dokonywanymi przez banderowców. Apolonia Osipa długo nie mo-
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gła się zdecydować na wyjazd, ponieważ 
jej rodzice, Maria i Łukasz Dąbkowie nie 
chcieli wyjechać, a syn Jan wciąż nie wra-
cał z wojska.

Wiosną 1946 r. tato Apolonii miał 
86, a mama 77 lat, wrócił też z wojny 
syn Jan. W tym czasie należało się już 
jednoznacznie określić, czy się wyjeż-
dża, czy przyjmuje obywatelstwo so-
wieckie. Rodzice Apolonii chcieli zostać  
w Zbarażu, ale namawiali córkę na wy-
jazd, tym bardziej, że do Polski wyjecha-
ła już cała pozostała rodzina. W niedłu-
gim czasie po podjęciu przez Apolonię 
decyzji o wyjeździe, przybyła do miasta 
rodzina Łemków z Jarosławia (rodzice  
z dwójką dzieci) z informacją, że otrzy-
mali przydział na mieszkanie Osipów. 
Trzeba było się więc wyprowadzić. Po 
załatwieniu formalności, 14 kwietnia 
1946 r. Apolonia otrzymała kartę ewaku-

acyjną, a następnie wywiozła cały dobytek na stację kolejową w Zbarażu. Na 
peronie pełnym słomy i szałasów panował intensywny ruch. Około dwóch 
tygodni trwało zbieranie się transportu z ok. 60 rodzinami. Dzięki temu, że 
Apolonia mieszkała blisko stacji kolejowej, wraz z dziećmi do czasu wyjazdu 
spała w domu. A rodzina, która otrzymała przydział na jej dom, nocowała 
w stodole, nie chcąc wyganiać dotychczasowych mieszkańców. Nie wszyscy 
mieli tak dobrze, większość gnieździła się w szałasach na stacji kolejowej. 
Dobytku na stacji pilnowała koleżanka Apolonii – Katarzyna Łapacz z mężem 
Stanisławem.

Na początku maja 1946 r., zostawiając ziemię i dom, Osipowie załado-
wali swój dobytek do wagonu towarowego (każda rodzina otrzymała jeden 
wagon) i wyruszyli w drogę. Tak jak wielu innych zabrali ze sobą krowę. Je-
chali przez Tarnopol, Lwów, Medykę, Przemyśl i dalej na Ziemie Zachodnie do 
Gwizdanowa koło Rudnej, przez punkty etapowe Państwowego Urzędu Repa-
triacyjnego w Katowicach, Lubaniu, Węglińcu, Żaganiu. W Gwizdanowie koło 
Rudnej transport zatrzymał się, a wojsko kazało zajmować gospodarstwa  
w pobliskich wsiach. Większość ludzi nie chciała wysiadać, bo wolała jechać 
do miasta. Transport jednak nie ruszał, toteż przesiedleńcy przez ok. dwa ty-

Apolonia Osipa z córką Marią  
i wnuczką Basią, Bolesławiec, 1960 r.
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godnie, do 28 czerwca 1946 r. mieszkali w wagonach. Po tym czasie przyszła 
decyzja, żeby rozwieźć ludzi samochodami we wskazane przez nich miej-
sca. 29 czerwca 1946 r. (6 tygodni po wyjeździe ze Zbaraża) Apolonia Osipa  
z dziećmi i rodziną Łapaczów przyjechała do Bolesławca. Zamieszkali przy  
ul. Stolarskiej 18, a syn Jan przy ul. Stolarskiej 20. 

W pierwszych latach pobytu w Bolesławcu Apolonia uważała, że jest to 
sytuacja przejściowa. Myślała o powrocie do Zbaraża albo udaniu się do bli-
skich, którzy osiedlili się w okolicach Kłodzka i Nowej Rudy (Słupiec). Zmieniła 
zdanie, kiedy rodzina zaczęła się powiększać.

Lata 1947-1951 były okresem radości i smutku. W 1947 lub 1948 r. star-
szy syn Jan ożenił się z Heleną Koroluk, dawną mieszkanką Zbaraża, którą po-
znał w Bolesławcu. W 1948 r. zmarła półtoramiesięczna córka Jana. W 1950 r. 
wyszła za mąż Maria, zaś w 1951 r. zmarła jej dwuipółmiesięczna córka. Apo-
lonia całe życie pracowała na roli i pełniła rolę gospodyni domowej, pomaga-
jąc swoim dzieciom, a przede wszystkim córce, z którą mieszkała.

Zmarła 22 lutego 1973 r. w wyniku powikłań po zawale serca. Pochowana 
została na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu.

O swojej babci opowiadała Barbara Smoleńska.

Opracowały: Wioleta Nizioł i Katarzyna Kucypera 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu
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 Michał OSIPA 

urodził się 9 lutego 1931 r. w Zbarażu, wojewódz-
two tarnopolskie (obecnie Ukraina). Rodzice, Woj-
ciech i Apolonia Osipa z domu Dąbek, zajmowali 
się uprawą ziemi na peryferiach miasta Zbaraż.

Michał był najmłodszym dzieckiem w rodzinie. 
Miał dwóch braci, Ignacego i Jana oraz siostrę Marię. 
W bardzo wczesnym dzieciństwie, w maju 1931 r., 
kiedy miał 3 miesiące, stracił ojca. Ignacy i Jan 
wzięli wtedy na siebie szereg obowiązków związa-
nych z utrzymaniem rodziny. Sytuacja pogorszyła 
się po raz kolejny, gdy po 17 września 1939 r. te-
reny, gdzie mieszkali, zostały zajęte przez Związek 
Sowiecki. W czerwcu 1941 r. Niemcy rozpoczęli 
wojnę przeciw Sowietom i Ignacy został wcielony 
do Armii Czerwonej. Natomiast w 1944 r. do woj-

ska, lecz już polskiego poszedł Jan. W tych okolicznościach trzynastoletni 
Michał ze starszą siostrą musieli przejąć część obowiązków i pomóc matce  
w utrzymaniu domu. Mieszkali wśród rodzin ukraińskich. Byli to dobrzy sąsie-
dzi, którzy ostrzegali rodzinę w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu 
ze strony ukraińskich nacjonalistów, a czasem nawet przyjmowali dzieci do 
siebie na noc. Wreszcie przyszedł czas, kiedy Polacy zaczęli opuszczać Kresy. 
Postanowienie o wyjeździe do Polski było trudne. Dziadkowie Michała zdecy-
dowali, że zostają, ale namawiali córkę i wnuków, aby wyjechali ze Zbaraża. 

Na początku maja 1946 r. Michał Osipa z mamą, bratem oraz siostrą,  
w wagonach towarowych razem z bydłem i całym dobytkiem opuścili Zbaraż. 
Chłopiec miał wtedy 15 lat i ukończone tylko 4 klasy szkoły podstawowej. Czę-
sto wspominał, jak mijali Tarnopol, Lwów, Przemyśl i zatrzymywali się w punk-
tach etapowych, aby w końcu dojechać do Gwizdanowa koło Rudnej. Tam 
transport się zatrzymał, a ludziom kazano wysiadać i zajmować gospodarstwa  
w pobliskich miejscowościach. Większość nie chciała tego zrobić. Twierdzi-
li dumnie: „Jesteśmy ze Zbaraża – chcemy do miasta”. Przez dwa tygodnie 
transport stał w Gwizdanowie, dopiero wówczas zadecydowano o przewie-
zieniu ludzi do wskazanych przez nich miejscowości. Wtedy to Michał z mamą 
i rodzeństwem przyjechali do Bolesławca. Zajęli dwurodzinny domek przy ulicy 
Stolarskiej. W jednej części domu (nr 18) zamieszkał Michał wraz z mamą i sio-
strą, a w drugiej części (nr 20) zamieszkał brat Jan, który otrzymał przydział na 

Michał Osipa
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Fotografia ślubna Heleny i Michała Osipów, 1955 r.
 

dom jako kombatant 
wojenny. Przez kilka 
początkowych lat po-
bytu w Bolesławcu 
wszyscy myśleli, że 
wrócą do Zbaraża, ale 
trzeba było pogodzić 
się z rzeczywistością, 
żyć i pracować. 

Młody Michał Osi-
pa został zatrudnio-
ny w zarządzie dróg 
i tartaku. Następnie, 
wcielono go do orga-
nizacji Służba Polsce  
i skierowano do pracy przy odbudowie Zakładów Chemicznych w Oświęci-
miu. Pracował tam od wczesnej wiosny do późnej jesieni 1948 r. Po powrocie, 
od 1949 r. zatrudnił się w Zakładach Chemicznych „Wizów”. 19 listopada 
1951 r. uzyskał prawo jazdy i zaczął pracę w Bolesławieckich Zakładach Ka-
mienia Budowlanego na stanowisku pomocnika kierowcy, a później kierow-
cy samodzielnego. Krótko potem otrzymał powołanie do wojska. Następnie  
w 1955 r., został zatrudniony na stanowisku kierowcy w Bolesławieckiej Fa-
bryce Fiolek i Ampułek „Polfa”, gdzie pracował do emerytury. Jeździł samo-
chodami ciężarowymi i autobusami. W 1977 r. w uznaniu zasług, jako długo-
letni pracownik, otrzymał odznakę Zasłużonego dla BFFiA „Polfa”.

W 1955 r. poznał Helenę Borysiak, z którą się ożenił i przeżył 55 lat.  
Z tego związku narodził się syn Leszek (ur. 1955), córka Barbara (ur. 1956), 
syn Andrzej (ur. 1966). Zmarł 2 sierpnia 2010 r. po kilkuletnim zmaganiu się 
z chorobą nowotworową. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym  
w Bolesławcu.

O swoim ojcu opowiedziała córka Barbara Smoleńska.

Opracowanie: Wioleta Nizioł i Katarzyna Kucypera
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu
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 tadeusz PAWLISZyN 
urodził się 3 stycznia 1938 r. w Gródku Jagiellońskim (województwo lwow-
skie), miasteczku dawniej polskim, obecnie znajdującym się na terenie Ukra-
iny. Wychował się w rodzinie robotniczej. Jego ojciec był rzeźnikiem, a matka 
kucharką na plebanii. Tadeusz miał dwie siostry: Adelę i Wandę, już nieżyjące, 
oraz brata Kazimierza. Na Kresach Wschodnich rodzina Pawliszynów miesz-
kała w drewnianym, jednorodzinnym domku na przedmieściach Gródka Ja-
giellońskiego. Tadeusz nie pracował, ani też nie musiał wykonywać żadnych 
innych obowiązków. Był dzieckiem, a jego pobyt w miasteczku kresowym to 
czas bardzo krótki – od narodzin do roku 1946 r., gdy wraz z rodziną wyje-
chał do Polski. Tadeusz Pawliszyn wspomina, że jego ojciec walczył podczas  
I i II wojny światowej, został też doceniony za ofiarowaną ludziom pomoc. Do 
najtrwalszych jego wspomnień należą prześladowania Polaków i Żydów przez 
okupantów niemieckich, które zmusiły jego rodzinę do natychmiastowej ewa-
kuacji. Tadeusz, mimo iż miał wtedy zaledwie trzy lata, Tadeusz zapamiętał 
przeprowadzkę do znajomych w centrum miasta. 

Po przyjeździe na Ziemie Zachodnie Polski rozpoczął naukę w szkole pod-
stawowej w Żarach. Wraz z najbliższymi przyjechał do Bolesławca w 1971 r. 
W 1972 r. rozpoczął studia ekonomiczne, po kilku latach nauki uzyskał ty-
tuł magistra ekonomii. Należał do związków zawodowych oraz od 1955 r. 
do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ożenił się z Mirosławą Glock (ur.  
1940 r. w Toruniu, zm. w 2014 r. w Bolesławcu), która z zawodu była handlow-
cem. Mirosława i Tadeusz Pawliszynowie mieli dwie córki: jedną urodzoną  
w 1960 r. (została krawcową) oraz dwanaście lat młodszą, która ukończyła 
studia hotelarskie. Od dziecka interesował się piłką nożną i siatkówką. Uwiel-
biał piesze wycieczki. 

Tadeusz Pawliszyn szczególnie ciepło wspomina swoich rodziców. Uważa, 
że odegrali najważniejszą rolę w jego życiu. O pobycie na Kresach opowie-
dział niewiele, ale też niezbyt dużo pamięta, był wówczas dzieckiem. 

Opracowały: Karolina Karaban, Daria Michalska, Marika Zdunek
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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Florian Pitala w czasie wycieczki uczniów ze szkoły w Bieli

 Florian PItALA
urodził się 3 maja 1909 r. w Krzyszkowicach położonych niedaleko Krakowa. 
Był dzieckiem Marcina i Marii Pitalów. Ukończył Szkołę w Bieli. W młodości 
mieszkał w Myślenicach.

W latach 30. ubiegłego stulecia Florian Pitala rozpoczął służbę zawodową 
w 40. pułku piechoty im. Dzieci Lwowskich we Lwowie. Florian Pitala walczył 
na Woli w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy dostał się do niewoli nie-
mieckiej. W trakcie przewozu do obozu kilkunastu żołnierzom wraz z Floria-
nem udało się uciec z niewoli niemieckiej. Przedzierali się przez lasy. Wreszcie 
dotarli do nowej granicy niemiecko-rosyjskiej. Musieli wtedy pozrywać pago-
ny na mundurach, by ukryć swoje stopnie wojskowe. Aby Sowieci nie mogli 
ich zidentyfikować, udawali szeregowców, ponieważ najeźdźcy ze wschodu, 
oficerów i podoficerów, natychmiast więzili lub rozstrzeliwali. Po sprawdzeniu 
otrzymali dokument stwierdzający, że zostali już skontrolowani.

Przedostał się do Lwowa. 5 listopada 1939 r. ożenił się z Janiną z domu 
Wyrwa. W roku 1940 odbyła się masowa wywózka Polaków na Syberię,  
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Florian Pitala w 1. kompanii 40 pułku piechoty im. Dzieci Lwowskich 

w pierwszej kolejności tych, którzy działali w konspiracji. Sowieci stosowali 
prowokacje i chcąc pozbyć się Floriana Pitali, podrzucili mu broń. Jednak uda-
ło mu się wyjść z opresji cało. Uciekł wraz z żoną i dwuletnim synem Adasiem 
w rodzinne strony, do Myślenic, które znalazły się w niemieckiej strefie oku-
pacyjnej. Od 1942 r. działał w Armii Krajowej. Pod koniec II wojny światowej, 
gdy do Myślenic zbliżali się Sowieci, niektórzy niemieccy żołnierze zaczęli się 
ukrywać przed Rosjanami. Jeden z nich schronił się w domu rodzinnym Floria-
na. Gdy Rosjanie odkryli niemieckiego uciekiniera, nakazali mu się rozebrać. 
Żołnierz sowiecki wydał także Florianowi rozkaz uderzenia Niemca w twarz. 
On jednak nie wykonał go. Ten sam rozkaz wydano Niemcowi, a ten bez na-
mysłu uderzył Floriana. W 1945 r. powołano go do Wojska Polskiego, walczył 
w jego szeregach z oddziałami UPA na terenie Bieszczad i Lubelszczyzny. 

W roku 1945 Florian Pitala został przeniesiony jako żołnierz zawodowy 
do Chorzowa, a następnie do Żagania. Ostatecznie trafił do 40. pułku pie-
choty w Bolesławcu i przeprowadził się tu wraz z rodziną. Po wojnie komu-
niści ze względu na jego służbę w Armii Krajowej blokowali jego awans. Na 
emeryturę przeszedł 30 listopada 1965 r. Zmarł 11 maja 2000 r. w Bolesław-
cu. Pośmiertnie w 2001 r. został awansowany na stopień podporucznika.  
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Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej 
Floriana Pitaly, 1922 r.

Dyplom Medalu Zwycięstwa 
i Wolności, 1946 r.

W swoim życiu uzyskał wiele odznaczeń i orderów: Odznakę Weterana Walk 
o Niepodległość (1995), Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939” (1983), 
Odznakę „Zasłużony dla Miasta Bolesławca” (1983), Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski (1979), Medal za Udział w Walkach o Berlin (1969), Złoty 
Krzyż Zasługi (1964), Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1956), 
Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” (1951), „Medal Zwycięstwa 
i Wolności” (1947), zdobył III miejsce w pięcioboju olimpijskim o mistrzostwo 
wojska (1932).

Biogram Floriana Pitali opracowano na podstawie wspomnień jego syna  
Adama Pitali.

Opracowali: Kamil Biegała, Gabriel Skuła 
Gimnazjum Samorządowym nr 1 w Bolesławcu
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Stanisława Potaczek, 
1947 r.

Faustyn i Maria Garbicz z córkami: Władzią 
i Stasią, Romanowe Sioło, ok. 1943 r.

 Stanisława POtACZEK z domu Garbicz 

urodziła się 23 grudnia 1939 r. na Kresach we wsi 
Romanowe Sioło w województwie tarnopolskim. 
Jej matka, Maria Garbicz, zajmowała się domem. 
Ojciec, Faustyn Garbicz, był stolarzem. Siostra 
Władysława zmarła, mając 8 lat. Już po wojnie  
w 1946 r. urodził się jej młodszy brat Edward. Ro-
dzina składała się jeszcze z babci Anny Fik.

Stanisława Potaczek na Kresach mieszka-
ła na Podolu we wsi Romanowe Sioło, gmina 
Maksymówka, powiat zbaraski, województwo 
tarnopolskie. Budowa jej rodzinnego domu roz-
poczęta w 1939 r. trwała 4 lata i zakończyła się  
w czerwcu 1943 r. Ojciec dla mieszkańców wsi oraz 
okolic wykonywał różne prace stolarskie. Mama 
z babcią zajmowały się pracą w domu, ogrodzie  
i w polu. Pracowały również u bogatych gospo-
darzy przy zbiorach zboża i ziemniaków. Zgod-

nie z rodzinną tradycją hodowali pszczoły. Obok pasieki znajdował się sad.  
Dzięki tym pracowitym owadom zbiory owoców były ogromne. W jej pamię-
ci utkwił także widok ogródka pełnego kwiatów przed domem oraz zapach  

bzu i kaliny. Wspomina o tym w swo-
im wierszu „Moja rodzinna wieś kre-
sowa”.

22 marca 1944 r. ojciec Stani-
sławy Potaczek został powołany do 
Wojska Polskiego. Trafił do 1. Samo-
dzielnej Brygady Kawalerii do II szwa-
dronu 3. pułku ułanów. Z tego okre-
su wyraźnie zapamiętała płacz mamy 
i babci, kiedy żegnały go wyjeżdżają-
cego na front. Nie rozumiała wów-
czas, co się dzieje, gdyż miała zaled-
wie cztery i pół roku. Równie dobrze 
pamięta, jak niedługo po tym w nocy 
do jej domu przyszli zamaskowani 
banderowcy, którzy zabrali wszyst-
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Stanisława Potaczek z siostrą Władzią i babcią Anną Fik, Romanowe Sioło, ok. 1943 r.

Stanisława Potaczek z mamą Marią, 
babcią Anną Fik i bratem Edwardem, 

Skorzynice, ok. 1947 r.

kie rzeczy ojca. Było ich sześciu. Temu najściu towarzyszył strach i przeraże-
nie. Mężczyźni zapowiedzieli, że jeszcze przyjdą. Tej nocy mama zabrała parę 
ubrań i kilka niezbędnych rzeczy, wzięła 
małą Stasię na ręce i uciekły. Szły przez 
pola do odległych o 2 km Hałuszczyniec. 
Była to wieś, z której pochodziła rodzina 
jej taty. Stanisława wraz z matką miesz-
kały tam do czasu wyjazdu do Polski. 
Jej babcia, Anna Fik, pozostała w domu  
i pilnowała dobytku. Stanisława Pota-
czek na Kresach przebywała do sierpnia  
1945 r. Wraz z mamą przyjechała pierw-
szym transportem do Polski.

Pod koniec lata 1945 r. przybyły do 
Polski, na Ziemie Zachodnie. Wraz z nimi, 
tym samym transportem, przyjechało 
wiele innych rodzin z Kresów. Było dużo 
dzieci w jej wieku, wśród których znala-
zła przyjaciół. Zamieszkali w Skorzynicach  
w powiecie lwóweckim. Tam też po woj-
nie ojciec, Faustyn, powrócił do rodziny 
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Od prawej: Stanisława Potaczek, ojciec Stanisławy – Faustyn, babcia Anna Fik, 
mama Maria i brat Edward

Stanisława Potaczek z bratem Edwardem 

w stopniu wachmistrza. Został odznaczony wieloma medalami. Najcenniej-
szy z nich to krzyż Virtuti Militari otrzymany za bohaterskie czyny opisane 
nawet przez Leszka Moczulskiego w książce „Ostatnia szarża”. W listopadzie 
1945 r. drugim transportem do Polski przyjechała babcia Anna. Rodzina Sta-
nisławy przeniosła do Polski wszystkie zwyczaje, tradycje, a także zabużańskie 
potrawy. Kontynuowali hodow-
lę pszczół, które tak uwielbiał jej 
tato Faustyn. Jako pamiątki za-
chowali niektóre przedmioty, tarę 
do prania, ręczny magiel czy sierp. 
Mówili po polsku, jak i po ukraiń-
sku. Te dwa języki długo się w ich 
mowie ze sobą przeplatały. Ich ży-
ciu na Ziemiach Odzyskanych to-
warzyszyła tęsknota za Podolem. 
Kilkakrotnie jednak odwiedzali ro-
dzinny dom i grób małej Władzi.
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Stanisława Potaczek 

Stanisława Potaczek ukończyła Szko-
łę Podstawową w Zbylutowie, do której 
uczęszczała w latach 1947–1953. Skończy-
ła również Liceum Pedagogiczne w Lubo-
mierzu, a następnie Studium Nauczycielskie 
we Wrocławiu kierunek biologia z wycho-
waniem fizycznym oraz nauczanie począt-
kowe w Centrum Kształcenia Nauczycieli  
w Kaliszu.

Stanisława Potaczek od 1958 r. przez 
11 lat pracowała w Szkole Podstawowej  
w Grodźcu. Po przeprowadzce do Bole-
sławca w 1968 r. rozpoczęła pracę w Szkole 
Podstawowej przy ulicy Bankowej, w któ-
rej uczyła 20 lat. Po przejściu na emeryturę 
przez 2 lata była nauczycielką w bolesła-
wieckim Domu Dziecka. Za swoją wielo-
letnią pracę otrzymała dyplomy i nagrody: 
Kuratora, Ministra Oświaty oraz medale: Medal Komisji Edukacji Narodowej 
oraz Złoty Krzyż Zasługi.

W 1963 r. wyszła za mąż za Kazimierza Potaczka. Pracował on w Zakła-
dach Górniczych „Konrad” w Iwinach. Zmarł 17 marca 1989 r. Urodziła dwoje 
dzieci, 4 lipca 1964 r. na świat przyszedł syn Andrzej. Z zawodu jest lekarzem 
weterynarii. Obecnie uczy przedmiotów zawodowych w Technikum Wetery-
naryjnym w Bolesławcu. 7 czerwca 1967 r. urodziła się córka Dorota, która 
jest magistrem języka polskiego. Uczyła w Zespole Szkół Handlowo-Usługo-
wych w Bolesławcu. Następnie w 2000 r. wyjechała do Szwecji, do Värnamo. 
Tam zajmuje się nauczaniem cudzoziemców języka szwedzkiego oraz jest na-
uczycielką języka polskiego dla dzieci z polskich rodzin.  

Stanisława Potaczek po przejściu na emeryturę zajęła się nauką dzieci  
w bolesławieckim Domu Dziecka. Napisała również wiele pięknych wierszy,  
w których z nostalgią opisuje życie na Kresach. Wspomina dzieciństwo oraz 
dom rodzinny. Większość z nich poświęciła członkom swojej rodziny oraz 
przyjaciołom. W 2009 r. otrzymała nagrodę za wiersz „Moja Mama” w kon-
kursie z okazji Dnia Matki, który został ogłoszony przez Radio Wrocław.

Opracowały: Gabriela Chlebowska i Roksana Członka
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Anna PROSóŁ z domu Giera 

urodziła się 27 lutego 1929 r. w Biskowicach, 
w powiecie samborskim w województwie 
lwowskim. Jej ojciec Józef Giera z zawodu 
był kierowcą, a matka Katarzyna zajmowała 
się domem i gospodarstwem. Miała starsze-
go brata Jana, który w czasie wojny został 
powołany do Wojska Polskiego. W wieku 
sześciu lat poszła do szkoły  podstawowej  
w Biskowicach. Swoją edukację dokończy-
ła po powrocie do Polski w Bożejowicach. 
Anna interesowała się krawiectwem.

Podczas pobytu na Kresach mieszka-
ła i wychowywała się w Biskowicach. Mia-
ła zapewnione dobre warunki bytowe. Jej 
rodzina zajmowała mały, wiejski dom kry-
ty strzechą, obok znajdowała się stodoła. 
Posiadali również 5 hektarów pola. Wieś,  
w której mieszkali, liczyła około 1000 do-
mów, a także dwie szkoły i kościół. Miesz-
kali w niej Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Głównym 
zajęciem Anny było pomaganie rodzicom 
w pracach domowych i nauka. Najbardziej 
utkwiła jej w pamięci wojna. Wtedy zabra-
no jej ojca, wujów i brata Jana, którzy trafili 
do wojska i na roboty przymusowe. Jan nie 
wrócił już na Kresy, lecz po wojnie osiedlił 
się w Bolesławcu i założył swoją rodzinę.  
W czasie okupacji niemieckiej, kiedy mia-
ła 10 lat, widziała jak wykonujący rozkazy 
Niemców, Żydzi, wynosili z piwnic okolicz-
nych domów ciała martwych ludzi. Było 
to jedno z najdramatyczniejszych przeżyć  
w jej życiu. W jej pamięci utkwił także obraz 
bombardowania wsi. Zapamiętała jedynie 
samoloty latające nisko nad dachami do-
mów oraz głośne wybuchy. Ona i jej rodzina 

Katarzyna Giera, matka Anny

Józef Giera, ojciec Anny 
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byli zmuszeni do ucieczki przed bombami, 
a po powrocie nic nie zastali. Dom był do-
szczętnie zniszczony. Zaczęła się ogromna 
bieda, która była najtrudniejszym okresem 
w ich życiu.

Anna Prosół w 1952 r. wyszła za mąż 
za swojego szkolnego kolegę Jana. Rok póź-
niej na świat przyszło ich pierwsze dziecko, 
Genowefa. W 1956 r. urodził się syn Franci-
szek. Postanowiła wtedy wyjechać do Pol-
ski, ponieważ chciała, by jej dzieci mogły 
uczyć się w języku polskim. Pragnęła dla 
nich lepszej przyszłości. 31 stycznia 1957 r. 
cała jej rodzina: mąż, dzieci, rodzice, brat 
jej mamy oraz dwie siostry męża, przy-
jechali do Polski. Początkowo zatrzyma-
ła się wraz z mężem i dziećmi u swojego 
brata Jana w Bolesławcu. Po krótkim cza- Jan Giera, brat Anny

Fotografia ślubna Anny i Jana Prosółów, 1952 r.
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sie udało im się kupić gospodarstwo  
w Otoku. Zamieszkiwany przez nich dom 
był mniejszy i uboższy niż na Ukrainie.  
W 1960 r. na świat przyszło najmłodsze 
dziecko Anny i Jana – Barbara. Oboje 
małżonkowie musieli ciężko pracować. 
Jan jako kierowca, a Anna zostawała 
sama w domu i zajmowała się gospo-
darstwem. W wolnym czasie chodziła 
na spotkania koła gospodyń wiejskich. 
Dzieci uczęszczały do szkoły. Po pewnym 
czasie polepszył się ich byt, mieli wiele 
zwierząt hodowlanych i maszyny, które 
ułatwiały im pracę. Kilka lat później po-
stanowili sprzedać swoje gospodarstwo 
i przenieść się do Bolesławca. Rozpoczęli 
pracę w nadleśnictwie. 

Opracowały: 
Angelika Koziarska, Joanna Nawrocka, Kornelia Szpila, Anita Karpiak 

Gimnazjum Samorządowe nr 2 
im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Od lewej: Jan i Anna Prosółowie, 
najmłodsza córka Barbara i Józef 

Giera, lata 60. XX w.



127

 Stanisława RASZKIEWICZ-OLSZEWSKA 
z domu tomczyszyn 

urodziła się 13 lipca 1938 r. w Rychcicach, w powie-
cie drohobyckim w województwie lwowskim. Była 
córką Szymona i Karoliny. Posiadała czworo rodzeń-
stwa: Jana, Józefa, Zofię i Józefę. Jej matka zmarła, 
gdy miała 3 lata. Stanisława Raszkiewicz-Olszewska 
ma wykształcenie średnie techniczne.

Na Kresach Wschodnich mieszkała w Rychci-
cach, niedaleko Drohobycza. Przebywała tam od 
urodzenia do września 1945 r. Ich dom był parte-
rowy, drewniany i wielorodzinny. Z tamtego okresu 
życia zapamiętała banderowców, którzy chodzili po 
domach, budząc wśród Polaków strach. Wtedy wła-
śnie wraz z rodzeństwem ukrywała się u wujka.

We wrześniu w 1945 r. przybyła do Jędrzycho-
wa położonego 12 km od Lubina. Wraz z ojcem  
i rodzeństwem zamieszkali w domu 3-rodzinnym, w którym mieszkali wspól-
nie jeszcze z Niemcami. Pierwsze święta spędziła z rodziną i właśnie z nimi.  
W 1948 lub 1949 r. ojciec ożenił się po raz drugi z Rozalią, która miała już cór-
kę Anielę. Był sołtysem we wsi i prowadził duże gospodarstwo rolne. Stani-
sława Raszkiewicz-Olszewska ukończyła Szkołę Podstawową w Jędrzychowie, 
potem szkołę średnią w Lubinie. Po maturze pracowała w bibliotece miej-
skiej, a następnie przeniesiono ją na stanowisko kierownika referatu kultury. 
Po przyjeździe do Bolesławca pracowała w Powiatowej Radzie Narodowej. 
Wyszła za mąż za Jana Raszkiewicza, który zmarł w 2009 r. Po urodzeniu 
pierwszej córki, zatrudniła się w przedsiębiorstwie budowlanym. W 2013 r. 
poznała Władysława Olszewskiego i wyszła ponownie za mąż. Z pierwszego 
małżeństwa ma dwie wspaniałe córki: Alinę i Krystynę. Bardzo lubi gotować  
i zajmować się swoim ogrodem. 

Opracowała: Dominika Korszeń
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Stanisława Raszkiewicz-
-Olszewska z domu 

Tomczyszyn 
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 Stanisław REWIńSKI 
urodził się 6 sierpnia 1940 r. w Piaskach Sta-
rych, powiat prużański, województwo po-
leskie. Ojciec, Józef (ur. 1914 – zm. 1970) 
pracował przed wojną w majątku hrabiego 
Pusłowskiego jako mechanik, a matka, Maria 
(ur. 1920 – zm. 2003 r.) zajmowała się pro-
wadzeniem domu i wychowywaniem dzieci. 
Miał sześcioro rodzeństwa: dwie siostry, Irenę 
i Zofię oraz czterech braci, Stefana, Edwar-
da, Jerzego i Wiktora.  Jego ojciec brał udział  
w II wojnie światowej, za co 21 maja 1946 r. 
otrzymał odznaczenie. 

W latach 1940-1947 rodzina Rewiń-
skich mieszkała w Piaskach Starych w domu 
dziadka Mikołaja, ojca Marii, 20 km od Bere-
zy, przy głównym trakcie: Warszawa – Mo-
skwa. Do 1985 r. stał tu obelisk na cześć 
poległych w 1812 r. Francuzów, zniszczony 
później przez  władze białoruskie. W latach 
1947-1948 rodzice wybudowali swój dom  
w Piaskach na terenie byłego majątku hrabie-
go Pusłowskiego. Ośmioletni Staś pomagał 
przy jego budowie. W 1948 r. Sowieci zaczęli 
na byłych polskich Kresach Wschodnich or-
ganizować kołchozy. Mimo że ojciec nie po-
siadał gospodarstwa rolnego, rodzinę często 
nachodzili miejscowi aktywiści, aby zmusić 
ich do wstąpienia do kołchozu. Kiedy odmó-
wił, został zwolniony z gorzelni, w której pra-
cował jako mechanik i wcielony do brygady 
„kołchoźnej” budującej pomieszczenia gospo-
darcze. Najbardziej zagorzałymi działaczami 
miejscowych władz byli niektórzy sąsiedzi. Na 
każdym kroku należało uważać na donosicie-
li. Stanisław Rewiński wspomina, jak NKWD 
aresztowało ojca za rzekome posiadanie bro-

Maria i Józef Rewińscy, rodzice 
Stanisława, przed domem 

w Piaskach Starych, 1948 r.

Rodzina Rewińskich, od lewej:  
Maria, Edward, Jerzy, Stefan, 

Stanisław i Józef, przed domem 
w Piaskach Starych, 1949 r.
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ni i zamknęło w więzieniu w Berezie. Jeden 
z oficerów NKWD, major Bykow, rozpoznał 
w nim człowieka, który naprawiał mu broń 
potrzebną do wiwatów w noc sylwestrową 
i dzięki temu uwolniono go. Jednocześnie 
pokazał mu donos sąsiada. Aresztowanie 
ojca pod przymusem oglądali matka i star-
sze dzieci. Widzieli, jak pompką do roweru 
pompowano mu do nosa wodę i bito go. 
Przez rok pracy w brygadzie kołchoźnej oj-
ciec zarobił 20 kg żyta nienadającego się do 
jedzenia. Warunki życia w latach 1945–1958 
były nieludzkie. Po zwolnieniu ojca z gorzel-
ni skreślono rodzinę z listy uprawnionych 
do zakupu chleba w sklepie zakładowym. 
Trzeba więc było jeździć po niego rowerem  
20 km do Berezy. Stanisław Rewiński chodził 
do szkoły, pasł bydło, kopał torf, który wy-
korzystywano w gorzelni. Za zarobione pie-
niądze kupował książki i przybory szkolne. Szanse na wyjazd do Polski były 
nikłe. Mimo to rodzice nie poddawali się, zniszczyli niejedne buty, chodząc 
do Berezy z prośbą o zezwolenie na wyjazd. Odpowiedź zawsze była ta sama: 
„Wy nam potrzebni jako wyjątkowy fachowiec”. 

Po „odwilży” gomułkowskiej pojawiła się nadzieja na wyjazd rodzi-
ny Rewińskich do Polski. 
Wiosną 1958 r. przyjechał  
w odwiedziny do ojca Sta-
nisława jego kolega, który  
w 1956 r. wyjechał do Pol-
ski. Podpowiedział, co trze-
ba zrobić. Józef Rewiński 
szybko sprzedał jałówkę  
i z pieniędzmi pojechał do 
Berezy. W restauracji „Bia-
łej” spotkał się z majorem 
KGB i „załatwił” sprawę 
wyjazdu. W pośpiechu ro-
dzice Stanisława sprzedali 
za bezcen dom, załadowali  

Stanisław Rewiński (w środku) 
z rodzicami: Józefem i Marią 

oraz rodzeństwem: Stefanem, 
Edwardem, Jerzym i Ireną, 

1955 r.

Rodzina Rewińskich: Jerzy, Wiktor, Maria, Edward, 
Józef, Stefan, Irena, Stanisław (pierwszy 

z prawej),przed wyjazdem do Polski, 1958 r.
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Karta repatriacyjna z 12.09.1958 r.

dobytek na samochód (pomogli im pracownicy gorzelni) i pojechali na stację 
towarową do Brześcia. Tam kolejarze – Polacy – umieścili rodzinę w wagonie 
towarowym i w nocy 13 września 1958 r. wszyscy znaleźli się w punkcie repa-
triacyjnym w Białej Podlaskiej. Stanisław Rewiński posiadał kartę repatriacyjną 
nr 059372. Następnie całą rodzinę przewieziono do kolejnego punktu repa-
triacyjnego w Pszczynie. Tu odwiedził ich kierownik Oświaty Powiatu Pszczyna 
z propozycją pomocy. Był bardzo zdziwiony, kiedy matka poprosiła o pięć 
egzemplarzy polskiego elementarza. Zaskoczony nic nie powiedział, a potem 
obiecał, że się postara. Obietnicy jednak nie dotrzymał.

Z Pszczyny rodzina Rewińskich pojechała do Bolesławca, w Nowych Jaro-
szowicach mieszkała siostra Józefa Małgorzata z rodziną. Nie było szansy, aby 
zatrzymać się u nich – nie pozwalały na to mały dom i małe gospodarstwo.  
W sąsiednich Suszkach działało Państwowe Gospodarstwo Rolne, gdzie rodzi-
na Rewińskich otrzymała mieszkanie, a ojciec pracę jako stolarz. 25 września 
1958 r. Stanisław, który w Związku Sowieckim ukończył 9 klas tzw. „dziesięcio-
latki”, jego trzech braci i siostra rozpoczęli naukę, a ich mama przygotowania 
do zimy. Była kobietą bardzo zaradną. Wypatrzyła w PGR mocno zachwasz-



131

czone pole, na którym zostało spo-
ro przerośniętych ogórków. Zakisiła 
dwie beczki. Zimą przychodzili miej-
scowi i prosili ją o kilka ogórków.

W 1962 r. Stanisław Rewiński po 
ukończeniu Technikum Rolniczego  
w Sobieszowie rozpoczął pracę  
w Powiatowym Związku Kółek Rol-
niczych jako agronom, organizu-
jąc Kółka Rolnicze i Koła Gospodyń 
Wiejskich. Czasem rodzice w żar-
tach mówili: „Stachu, zorganizuj 
tym ludziom choć jeden kołchoz jak 
w Rosji, niech zobaczą, jak to jest”. 
Następnie został powołany do służ-
by wojskowej, ukończył w Zamościu 
Techniczną Szkołę Wojsk Lotniczych, 
zdobywając zawód mechanika lotni-
czego. Po odbyciu służby wrócił do 
pracy agronoma. W latach 70. XX w. 
był prezesem Powiatowego Związku 
Kółek Rolniczych w Bolesławcu, aż 
do rozwiązania powiatów. Do emerytury pracował na wielu odpowiedzial-
nych stanowiskach. Należał do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. 49 lat 
temu Stanisław Rewiński zawarł związek małżeński z Marią (z domu Filipek), 
która też pochodziła z Kresów. Mają dwóch synów: Piotra (ur. 1971 r.), któ-
ry jest nauczycielem i kierownikiem warsztatów w Technikum Mechanicznym  
w Bolesławcu oraz Pawła (ur. 1966 r.), który pracuje w Zakładach Energetycz-
nych w Bolesławcu.

Obecnie Stanisław i Maria Rewińscy prowadzą spokojne, rodzinne życie. 
Pomagają w wychowywaniu wnuczek i prawnuka, Franciszka.

Opracowała: Zuzanna Rewińska
 Szkoła Podstawowa nr 4

im. Jana Matejki w Bolesławcu 

Fotografia ślubna Marii i Stanisława 
Rewińskich, 1965 r.
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 Emilia ROSŁANOWSKA z domu Socha 

urodziła się 18 kwietnia 1936 r. w Sokolnikach  
w powiecie lwowskim w województwie lwowskim. 
Rodzice – Anna (z domu Mackiewicz) i Andrzej, jak 
większość mieszkańców Sokolnik trudnili się upra-
wą roli. Emilia miała dwoje młodszego rodzeństwa: 
Ludwika ur. w 1938 r. i Marię ur. w 1942 r. Na Kre-
sach ukończyła trzy klasy szkoły powszechnej w So-
kolnikach.

Emilia Rosłanowska pierwszych dziesięć lat 
swojego życia spędziła na Wschodzie. Jej rodzi-
na od wielu pokoleń mieszkała w dużej, niemal 
całkowicie polskiej, oddalonej od Lwowa o około  
5 kilometrów w kierunku południowym wsi – Sokol-
niki. Przepływał tamtędy potok Zimnawoda, który 
wpadał do Dniestru, na wschodzie wsi znajdowało 

się spore wzgórze – Sokolniki. Dom rodzinny był duży, murowany, kryty da-
chówką. Mieszkały w nim dwie rodziny – Emilia z rodzicami, rodzeństwem 
oraz ukochaną babcią Marią Mackiewicz oraz ciocia Maria i wujek Antoni 

z dziećmi. Stodoła i obora były drewniane  
i kryte słomą. W obejściu znajdowało się 
wiele zwierząt: krowy i cielaki, koń, świnie, 
kaczki, kury i perliczki. Obok domu warzyw-
niak, sad z okazałymi jabłoniami, śliwami  
i gruszami oraz zagajnik malinowy. Gospo-
darstwo Sochów było położone niedaleko 
szosy stryjskiej.

Emilia Rosłanowska jest przekonana, że 
Sokolniki nie były zwyczajną wsią. Nazwa tej 
starej osady pochodzi od zawodu pierwszych 
osadników, którzy hodowali sokoły dla dwo-
ru królewskiego. W kronice parafialnej zapi-
sano datę powstania parafii w Sokolnikach 
na ok. 1396 r. Ludzie pracowali tam od wcze-
snego świtu do nocy. Kobiety sprzedawały 
nabiał w pobliskim Lwowie. Emilia uwielbia-
ła wyprawy z mamą do miasta. Ciekawiło ją 

Emilia Rosłanowska,  
1977 r.

Emilia Rosłanowska, 

Pierwsza Komunia Święta Emilii 
Rosłanowskiej, Sokolniki, 1943 r.
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jego życie, zachwycał folklor jarmarku, a dodatkowo zawsze dostawała od 
mamy słodką, pachnącą bułeczkę. Sokolniczanie byli rozmiłowani w swojej 
pracy i przywiązani do posiadłości ojców i dziadów. Mało, kto zakładając swo-
ją rodzinę, przenosił się do innej wioski. Młodzi dostawali w wianie morgi i na 
nich budowali swoje gospodarstwa. Żeniono się przeważnie wśród sąsiadów, 
ale zdarzały się także polsko-ukraińskie małżeństwa mieszane. W święta i nie-
dziele ludzie spotykali się ze sobą, czasem śpiewali i tańczyli, czasem wspólnie 
modlili. Emilia szczególnie mocno wspomina wizyty w domu swoich dziad-
ków – Józefa i Rozalii Sochów. W ich domu było radio, ludzie schodzili się do 
nich, by posłuchać wiadomości. Mała 
Emilia niewiele z tego rozumiała, ale 
pamięta, że czasem ludzie byli weseli, 
a czasem płakali. Tak jak każde dziecko, 
jeśli tylko była taka możliwość, lubiła 
bawić się beztrosko z koleżankami i ko-
legami. To właśnie w Sokolnikach naro-
dziła się najważniejsza w jej życiu i naj-
trwalsza przyjaźń z Agnieszką. Emilia 
z racji młodego wieku nie miała wielu 
obowiązków. Pomagała w codziennych 
pracach domowych, a w czasie wakacji 
dodatkowo zbierała maliny, pasła by-
dło lub plewiła grządki w ogrodzie. 

W domu rodzinnym często słysza-
ła barwne opowieści o losach swych 
przodków i sąsiadów. Pradziadkowie 
Jakub i Katarzyna Socha stracili trzech 
synów w 1918 r. w walkach w obro-
nie Lwowa i Sokolnik. Sokolniczanie 
zawsze pamiętali o swoich bohaterach 
i obrońcach Lwowa, którzy oddali swoje życie za Kresy w latach 1918/1919 
i w wojnie bolszewickiej z 1920 r. Na błoniach sokolnickich stał ufundowa-
ny przez mieszkańców kilkumetrowy pomnik. Na jego szczycie widniał wielki 
orzeł, a pod nim na tablicy wyrytych było 69 nazwisk tych, którzy oddali swoje 
życie w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich (w tym nazwiska trzech braci 
dziadka Emilii).

Emilia Rosłanowska nie jest pewna, czy tak było w rzeczywistości, czy 
raczej wyobraziła to sobie pod wpływem wielokrotnie powtarzanych opo-
wieści, ale we wrześniu 1939 r. na niebie sokolnickim pojawiły się samolo-

Emilia z mamą i rodzeństwem, od lewej: 
Emilia, Anna, Maria, Ludwik Socha,  

Sokolniki, 1944 r.
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ty niemieckie. Był to widok niezwykły. Ludzie 
wychodzili z domów, by zobaczyć aeroplany. 
Dzieci nie poszły do szkoły, babcia i mama pła-
kały. Nieodłącznym towarzyszem świadome-
go życia Emilii na Kresach był lęk. Nie zawsze 
wiedziała i rozumiała, co się wokół dzieje, lecz 
często się bała. Raz okupantem byli Rosjanie, 
raz Niemcy, ale zawsze należało obawiać się 
Ukraińców. W tym czasie często do domostw 
sokolniczan zaglądała bieda: konfiskowano 
bydło, zboże, ziemniaki, nakładano na Pola-
ków kontyngenty, wywożono ludzi na przy-
musowe roboty na Sybir albo do Niemiec.  
W nocy 1940 r. Sowieci przyszli po wujka Emi-
lii. Nie zastali go w domu. Wywlekli z domu 
ciocię z dwójką maleńkich dzieci i wywieźli na 
Syberię w okolice Irkucka. Najtragiczniejsze 
wspomnienia z Kresów dotyczą terroru band 
UPA. Ich nienawiść do Polaków skutkowała be-

stialskimi morderstwami dokonywanymi na całych rodzinach, rabunkami, gra-
bieżami, podpaleniami domostw. Niewiele pomagało powołanie oddziałów 
samoobrony, której członkowie stali na warcie, a w razie napadów wszczynali 
alarm. Wiele nocy Emila spędziła w ukryciu w piwnicy sąsiadów lub w lesie.

Inne wydarzenie, które na trwałe zapadło w jej pamięci, pochodzi  
z 1944 r. Latem zaczęto organizować Ludowe Wojsko Polskie. Ojciec Emilii 
dostał kartę mobilizacyjną i jasne stało się, że idzie na wojnę. W domu zapa-
nowała rozpacz. Wojna z Niemcami była walką o Ojczyznę. Strach mieszał się  
z dumą. Cała rodzina przeżyła chwile grozy, kiedy przyszedł pierwszy list  
z frontu, w którym ojciec Emilii żegnał się z nimi. Był pewny, że zginie pod-
czas forsowania Odry. Na szczęście stało się inaczej. Przeszedł szlak bojowy 
od wcielenia w szeregi armii do zdobycia Berlina. Został odznaczony Krzy-
żem Virtuti Militarii, Medalem Zasłużony na Polu Chwały, Medalem za Udział  
w Walkach o Berlin. Wciąż żywym wspomnieniem jest jego widok, kiedy  
w 1945 r. idzie w stronę domu. Wtedy wszyscy myśleli, że będzie już spokojnie 
i bezpiecznie.

Kilka tygodni później do wsi przyjechali urzędnicy, którzy poinformowali, 
że w Sokolnikach będzie sowiecka Ukraina, że zmieniły się granice Polski, więc 
Polacy muszą jechać na Zachód. Tam dostaną domy, pole, maszyny rolnicze. 
Natomiast ci, którzy nie przesiedlą się, będą wywożeni na Syberię lub zostaną 

Ciocia Emilii – Maria z synem, 
Sokolniki, 1946 r.
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zmuszeni do zmiany obywatelstwa. Ludzie nie wiedzieli, co robić. Radzili się 
siebie nawzajem, pytali księdza. Dziadek uspokajał, że na pewno po zimie 
wrócą do domu, do Sokolnik. W lutym 1946 r. rodzina Sochów i wielu innych 
mieszkańców Sokolnik wyruszyła w nieznane. Rodzice i dziadkowie, co mogli,  
zapakowali do wagonów, które stały na bocznicy we Lwowie. Zabrali bydło, 
konia, ubrania, pierzyny, chleb, mąkę, masło, trochę suszonych jabłek oraz 
wszystkie religijne obrazy. W jednym wagonie stłoczonych było kilka rodzin. 
Kiedy pociąg odjeżdżał, ludzie płakali i śpiewali: ,,Matko Najświętsza, gdzież 
my pójdziemy i gdzie ratunku szukać będziemy”. Jechali przez trzy tygodnie, 
wysiedli w Jaworze. Dziadkowie i rodzice nigdy już nie zobaczyli swoich So-
kolnik.

Rodzina osiedliła się w Starym Jaworze, w poniemieckim dwurodzin-
nym murowanym i krytym dachówką domu. W obejściu były stodoły i obory.  
W mieszkaniu i na strychu poprzedni mieszkańcy, Niemcy, pozostawili wiele 
książek, sprzętów domowych, zabawek. Niektóre z nich zachwycały sokol-
nickie dzieci, inne dziwiły i niepokoiły. W domu, w którym zostali osiedle-
ni, mieszkała jeszcze przez pewien czas rodzina Niemców. Nowy porządek  
w Europie również ich zmusił do porzucenia ojcowizny i wyprawy w niezna-
ne. Rodzice Emilii wiosną 1946 r. rozpoczęli gospodarowanie na Ziemiach 
Odzyskanych. Nie było łatwo. W transporcie padła krowa i koń, za mało było 
ziarna przywiezionego z Sokolnik, by obsiać pole. W tych trudnych począt-
kach ludzie byli dla siebie niezwykle życzliwi. Pomagali sobie i dzielili się, czym 
tylko mogli. 

We wrześniu 1946 r. Emilia Rosłanowska rozpoczęła naukę w szkole pod-
stawowej w Jaworze. Chodziła do jednej klasy ze swoją sokolnicką przyja-
ciółką Agnieszką. W 1950 r. 
rozpoczęła naukę w I klasie Li-
ceum Pedagogicznego w Legni-
cy. Chciała zostać nauczycielką. 
Niestety szkoły nie ukończyła. 
W październiku 1952 r. wyszła 
za mąż za Leonarda Rosłanow-
skiego.

Emilia Rosłanowska praco-
wała w ośrodku zdrowia w Ja-
worze, a następnie, po przepro-
wadzce do Bolesławca od 1972 r. 
do 1990 r. w Bolesławieckim 
Przedsiębiorstwie Budowlanym. Wujek Emilii – Antoni z synem, Sokolniki, 1946 r. 
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 Leonard ROSŁANOWSKI 
urodził się 27 lutego 1927 r.  
w niewielkiej wsi Wygnance Gór-
nej, w powiecie czortkowskim, 
województwie tarnopolskim. Wieś 
była oddalona od Czortkowa ok. 
5 km na południe. Mieszkał tam 
przez 18 lat. Jego rodzice – Karo-
lina (z domu Łuszczyńska) i Józef 
Rosłanowski byli rolnikami. Le-
onard miał dwóch starszych braci – 
Rudolfa (ur. 1913 r.) i Fryderyka (ur. 
1920 r.). W rodzinnej wsi Leonard 
ukończył szkołę powszechną,  
a następnie trzy klasy gimnazjum 
w Czortkowie. Okupacja przerwała 
na długi czas jego edukację. Wy-
gnanka Górna była wsią trójnaro-
dową. Mieszkali tu Polacy, Ukraińcy 
oraz Żydzi. Leonard wspominał, że 
na lekcję religii do jego klasy przy-
chodzili: ksiądz, pop i rabin. Wszy-
scy żyli zgodnie, szanowali swoje 
obyczaje i tradycje, jak trzeba było 
pomagali sobie wzajemnie. Gospo-
darstwo Rosłanowskich z roku na 

rok powiększało się. Ojciec Leonarda 14 lat przepracował w Zakładach Forda 
w Detroit. Wszystkie zarobione pieniądze wysyłał żonie, a ona dokupowała 
ziemię i maszyny. Dom i obejście piękniały. Ojciec Leonarda na stałe wrócił do 
domu dopiero w 1926 r. Rodzina przystąpiła wówczas do budowy domu. Był 
duży, murowany, kryty blachą. Leonard nazywany Lonkiem uwielbiał słuchać 
jak rzęsisty deszcz bębni po jego srebrzystym dachu. W nowym domu znajdo-
wały się odstąpione gminie pomieszczenia Domu Ludowego, w których urzą-
dzono dużą bibliotekę i czytelnię. W gospodarstwie Rosłanowskich pracowało 
kilku Ukraińców, małym Lonkiem też opiekowała się młoda Ukrainka Luda. Le-

Fotografia ślubna Emilii i Leonarda 
Rosłanowskich, 1952 r.
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onard od wczesnego dzieciństwa dużo pracował. Czyścił konie i bydło, poma-
gał ojcu w pasiece, a kiedy przybyło mu sił, orał czarnoziemy, kosił dorodną, 
pachnącą słońcem pszenicę. W wolnym czasie lubił odwiedzać swoją babcię, 
która zawsze miała dla niego koszyk orzechów, czerwonych gruszek albo po-
ziomek. Wiele czasu spędzał w lesie wśród grabów i dębów, wspinał się po 
drzewach, zaglądał ptakom do gniazd. Z wielkim zachwytem wspominał pola 
bielącej się i pachnącej miodem gryki. Zimą, z innymi chłopcami na wykona-
nych domowym sposobem nartach i sankach, zjeżdżał ze stromych pagórków 
otaczających rodzinną wioskę.

W 1939 r. rodzina przeżyła tragedię, z której nigdy tak do końca się nie 
otrząsnęła. Średni brat Lonka Fryderyk, żołnierz 12 pułku ułanów podolskich 
brał udział w obronie Warszawy. Nie wrócił do domu. Koledzy Fryderyka nie 
wiedzieli, co się stało, tylko jego konia udało im się przyprowadzić z powro-
tem. Rodzice i Lonek całe swoje życie szukali Fryderyka, jego grobu. Poszuki-
wania nie przyniosły żadnych rezultatów.

W 1942 r. coraz brutalniej zaczęli działać ukraińscy nacjonaliści. Płonę-
ły obejścia wujków, ciotek i sąsiadów. Na oczach wujka i kuzynki Leonarda 
została wymordowana siekierami cała ich rodzina – kilkoro dzieci i mat-
ka. Polacy musieli się bronić. Działalność polskiej samoobrony w Wygnance 
Górnej ograniczała się do wystawiania nocnych wart i alarmowania ludności  
w przypadku zagrożenia. Piętnastoletni wtedy Lonek był dumny z tego, że może 
uczestniczyć w obronie swych bliskich przed ludobójcami z OUN-UPA. Polscy 
mieszkańcy Wygnanki w chwilach największej trwogi zwracali się o pomoc  
i ratunek do Matki Bożej Różańcowej Czortkowskiej, której cudowny obraz zo-
stał podarowany Dominikanom prawdopodobnie przez króla Jana Kazimierza.

Zimą 1946 r. rodzina Rosłanowskich wraz z innymi mieszkańcami pod-
czortkowskich wiosek wyjechała na Ziemie Zachodnie i przybyła do Jawora. 
We wrześniu 1949 r. Leonard rozpoczął naukę w ostatniej klasie Liceum Ogól-
nokształcącego w Jaworze. Był w niej najstarszy. W maju zdał maturę. Ukoń-
czył ekonomię w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Do 
Bolesławca przyjechał (początkowo sam) w 1970 r. Tu przez lata pracował na 
stanowisku wicedyrektora w Bolesławieckim Przedsiębiorstwie Budowlanym. 
Był również dyrektorem i uczył w Szkole Budowlanej. Leonard Rosłanowski 
był niezwykłym człowiekiem, który potrafił pięknie opowiadać o swoich uko-
chanych Kresach. Nigdy nie opuściła go tęsknota za jego rodzinnymi strona-
mi. Zmarł 6 października 2005 r.

Emilia i Leonard wychowali dwie córki: Zenobię (ur. 27 kwietnia 1954 r.), 
która ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu oraz Annę (ur. 16 czerwca 
1965 r.), absolwentkę pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. 
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W domu Emilia i Leonard Rosłanowscy kultywowali zwyczaje przywie- 
zione z Kresów Wschodnich, ale także byli otwarci na tradycje swych bolesła-
wieckich znajomych i przyjaciół, których los przywiódł do Bolesławca z cen-
tralnej Polski i terenów byłej Jugosławii. Emilia do 2005 r. czynnie uprawiała 
ogródek działkowy. Wraz z małżonkiem prowadzili też pasiekę. Produkcja 
miodu była ukochanym zajęciem Leonarda. W Bolesławcu pomagali swym 
córkom mądrze i uczciwie dorastać, a kiedy założyły one swoje rodziny, z wiel-
kim sercem angażowali się w wychowanie wnuków – Łukasza i Jana.

Opracował: Jan Choryłek
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu  
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 józef SAMOSZyńSKI
urodzony w 1913 r. w Kundziwoli, gmina Boremel, powiat dubieński, wo-
jewództwo wołyńskie, był synem Waleriana i Janiny z domu Chmielowska. 
Powołany do wojska 10 marca 1939 r. służył w 19 pułku ułanów wołyńskich  
w Ostrogu na Wołyniu i walczył w kampanii wrześniowej z Niemcami.  
15 września 1939 r. został ranny. Zdemobilizowany po pobycie w szpitalu,  
powrócił do domu. Jego żoną była Weronika z domu Samojło, urodzona  
w 1923 r. w Skobełce, powiat horochowski, województwo wołyńskie, cór-
ka Andrzeja i Agrypiny z domu Dubowik. Gdy miała 5 lat, z rodzicami prze-
prowadziła się do Łucka, gdzie ukończyła szkołę powszechną i gimnazjum.  
W okresie okupacji niemieckiej pracowała w fabryce marmolady w Łucku  
i tam poznała swojego przyszłego męża. 

Pewnego dnia Józef Samoszyński i jego starszy brat Janek, w drodze  
z kościoła zostali otoczeni przez banderowców. Cudem uniknęli śmierci, 
gdy po krótkiej wymianie zdań puszczono ich, choć w oddali płonęły już 
polskie domy. Następnego dnia Janek przeprowadził się do sąsiedniej wio-
ski, gdzie mieszkała jego narzeczona,  
a Józek udał się do leśniczówki, skąd leśni-
czy z rodziną, świadomi zagrożenia, uciekli 
do miasta. Tragiczny los spotkał służącą, 
która pozostała na miejscu i została uto-
piona przez banderowców w studni. Józef 
z gajowym przedostali się na furmance do 
Łucka i zamieszkali tam u najstarszej siostry 
Józefa – Frani.

Matka Józefa – Janina, będąca w tym 
czasie w Łucku u najstarszej córki, po po-
wrocie do Kundziwoli zastała zgliszcza  
i popiół pozostałe z zabudowań gospodar-
czych. Dogaszała resztki zwęglonych i tlą-
cych się desek oraz belek. Tej samej nocy 
została zamordowana. Frania ukradkiem, 
pod osłoną nocy pochowała swoją mamę 
w sadzie.

Brat Józefa – Marian wraz z żoną oraz 
trojgiem dzieci również zostali w bestialski 
sposób zamordowani.

Zaświadczenie wojskowe o zwol-
nieniu Józefa Samoszyńskiego od 
obowiązkowej służby wojskowej, 

1949 r.
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Siostrzeniec Bolesław (syn Frani) jako 14-letni chłopak, był robotnikiem 
przymusowym. Po zajęciu tych terenów przez Niemców (po czerwcu 1941 r.), 
zimą został wywieziony do obozu pracy w Karlsfeld w Bawarii. Jechali tam  
w wagonach towarowych po 60-70 osób, wśród nich byli chłopcy i mężczyźni 
mający od 14 do 23 lat. Pracował w zależności od sytuacji w fabryce broni 
lub w polu. Któregoś dnia z czterema kolegami próbowali zbiec, ale przed 
ostatnim ogrodzeniem zostali złapani. Otrzymali karę chłosty na gołe ciało 
– 40 batów aż do krwi. Zostali wrzuceni na 7 dni do mokrej i ciemnej celi. Bo-
lesław uniknął śmierci, choć z 7000 osób przeżyło tylko 600. Obóz wyzwolili  
Amerykanie, od których Bolesław otrzymał propozycję wstąpienia do woj-
ska. Przyjął ją i służył w Military Police – odpowiedniku Polskiej Żandarmerii  
Wojskowej. Ożenił się z Niemką Heleną i oboje wyjechali do Australii, gdzie 
urodziły się ich dzieci: Rudolf, Regina i Marcin. 

Brat Janek i Euzebiusz – starszy brat żony, byli żołnierzami obcego wojska 
– Armii Czerwonej, do której wcielono ich siłą. Euzebiusz zginął na froncie, 
walcząc z Niemcami. 

Józefa Samoszyńskiego 25 marca 1944 r. zmobilizowano do Wojska 
Polskiego (1. Dywizji im. Tadeusza Kościuszki). Gdy walczył z Niemcami,  
w styczniu 1945 r. raniono go (już po raz drugi). 14 września 1945 r. został 
zdemobilizowany. Jako kombatant wojskowy wraz z żoną Weroniką Samo-

Zaświadczenie wojskowe o zwolnieniu Józefa Samoszyńskiego od obowiązkowej 
służby wojskowej, 1949 r.
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szyńską przyjechał na Ziemie Odzyskane do Olszyny w powiecie lubańskim, 
gdzie otrzymał gospodarstwo rolne o pow. 5,5 ha. Tu urodzili się jego dwaj 
synowie: starszy Ryszard i młodszy Bogdan. Na przełomie lat 1953/54 Józef 
Samoszyński z powodów politycznych oraz w związku z opóźnieniem obo-
wiązkowych dostaw płodów rolnych, został skazany na pracę przymusową  
w kamieniołomach w Zarębie.

W latach 1955-1956 Józef i Weronika postanowili wrócić na Wołyń do 
Łucka (wówczas już Związek Radziecki). Synowie chodzili z rodzicami na msze 
święte do kaplicy cmentarnej. W katedrze nie odprawiano nabożeństw, stała 
się ona magazynem wojskowym armii radzieckiej, a podziemia (2 kondygnacje 
w dół) były zagruzowane. W okresie okupacji Niemcy zdemontowali dzwony, 
a w budynku seminarium duchownego władza radziecka utworzyła szkołę, 
10-latkę, w której Ryszard uczył się w 2 i 3 klasie. Siedziba kurii biskupiej – ba-
rokowy pałacyk został zrujnowany. Rodzina, chodząc na msze św., widywała 
Polaków i Ukraińców, którzy po nabożeństwach stali na placu w grupkach  
i rozmawiali. Pewnego razu mężczyzna bez nogi zaczął z zainteresowaniem 
przyglądać się Samoszyńskim. Utykając na drewnianej kuli, podszedł do rodzi-
ny, ukłonił się i przywitał  
z Józefem. Był jego znajo-
mym sprzed wojny. W trak-
cie rozmowy okazało się, 
że stracił nogę w walce, jak 
się wyraził, o niepodległą 
Ukrainę. Józef zorientował 
się, że oznacza to, iż nale-
żał on do OUN-UPA, czyli 
był członkiem Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów  
i walczył jako rezun w Ukra-
ińskiej Powstańczej Armii, 
a więc mordował Polaków. 
Rodzice złapali dzieci za 
ręce i szybko opuścili plac. 
Józef w drodze nie ode-
zwał się ani słowem. Był 
przygnębiony, zamknął się 
w sobie. Powróciły trau-
matyczne wspomnienia  
o zamordowanej rodzinie 

Modlitwa prawosławna z domu rodzinnego Weroniki 
Samoszyńskiej
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i spalonym domu. Obrazy te 
tkwiły w jego głowie do koń-
ca życia. Wydarzenia z Łucka 
stały się bodźcem do ponow-
nego przyjazdu do Polski.

Syn Ryszard Samoszyń-
ski, będąc w 1987 r. w Łuc-
ku, poszedł na Stare Miasto. 
Katedra była odnowiona, 
ale znajdowało się w niej 
muzeum ateizmu. Dopiero 
podczas następnego pobytu 
w 2003 r. przekonał się, że 
dzięki społeczności katolickiej 

na Wołyniu i w Polsce oraz polskim fundacjom, katedra została odremonto-
wana, wyposażona w elementy sakralne, jej podziemia odgruzowano, a na 
dzwonnicy zawieszono dzwony. Tak więc funkcja należna świątyni została jej 
przywrócona.

Nie sposób przekazać wszystkich faktów i emocji oraz tego, co czuli Kre-
sowiacy w sytuacjach tragicznych. Syn Józefa Ryszard, mieszkający w Bole-
sławcu od 1974 r. uważa, że jego powinnością jest utrwalić zbrodnie ukraiń-
skich nacjonalistów sprzed 70-ciu lat i wiedzę o nich przekazać współcześnie 
żyjącym oraz przyszłym pokoleniom Polaków. 

 

Opracowały: Ewelina Dubiel i Agnieszka Schmidt
  Gimnazjum Samorządowe nr 2
  im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Zdjęcie rodzinne Weroniki Samoszyńskiej
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 janina SAWICKA z domu Soja 

urodziła się 24 czerwca 1934 r. w Drohobyczu, w województwie lwowskim. 
Rodzice wywodzili się ze środowiska inteligenckiego. Janina była jedyną córką 
Józefa i Julii, miała starszego i młodszego brata. 

Dzieciństwo spędziła na Kresach. Jako pięcioletnie dziecko była świad-
kiem wybuchu wojny. Zapamiętała piękny, słoneczny poranek i przerażające 
wycie syren. W pobliżu jej domu kilkakrotnie przechodził front, na którym sy-
tuacja stale się zmieniała. W 1939 r. tereny te zajęli Sowieci. W 1941 r. po wy-
buchu wojny niemiecko-sowieckiej, po zajęciu miasta przez oddziały niemiec-
kie utworzono getto dla ludności pochodzenia żydowskiego. Miały w nim 
miejsce makabryczne sceny. Na oczach przechodniów mordowano żydowskie 
dzieci. Szczególnie tragicznym wspomnieniem Janiny Sawickiej z tamtych lat 
było rozstrzelanie mieszkającej po sąsiedzku rodziny rabina. Wśród zamor-
dowanych znajdowała się jej najlepsza przyjaciółka „Lipka”. Do dziś pamięta 
obraz żołnierzy niemieckich, którzy wrzucają do furgonetki zabitych i ciężko 
rannych, by ich potem razem zakopać. Inny zapamiętany z dzieciństwa obraz 
to szubienica stojąca przed wejściem na targowisko. Janina podczas wyko-
nywania codziennych zakupów 
widziała powieszonych na niej 
ludzi. 

Podczas okupacji niemieckiej 
sytuacja mieszkańców Drohoby-
cza była trudna. Jeden boche-
nek chleba na rodzinę stanowił 
dzienną rację żywnościową.  
W 1945 r. przydział ten zmniej-
szył się do jednej kromki.  
W pamięci utkwił jej też epizod 
związany z porzuceniem przez 
wycofujących się w 1944 r. nie-
mieckich żołnierzy auta, w któ-
rym zabrakło paliwa. Niemcy ze 
strachu przed Rosjanami uciekli, 
zostawiając w ciężarówce zapas 
żywności, m.in. ryż. Ponieważ 
na co dzień brakowało jedzenia, 
wszyscy bardzo ucieszyli się ze 

Zezwolenie na wyjazd z Drohobycza do Polski, 
1945 r.
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Zaświadczenie dla Józefa Soi o ukończeniu kursu obrony przeciwlotniczej i przeciw-
chemicznej, 1945 r.

Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Osiedleńczym w Bolesławcu, 
01.10.1945 r.
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zdobyczy. Innym wspomnieniem z okresu wojny jest lęk przed UPA i ban-
derowcami, którzy masowo mordowali Polaków. Jeśli członek tej organizacji  
był w jakikolwiek sposób powiązany z osobą o pochodzeniu polskim, mu-
siał ją zlikwidować. Niewykonanie rozkazu groziło rozstrzelaniem. Janina 
Sawicka pamięta, że kiedy po raz kolejny Rosjanie wkroczyli do Drohobycza  
w 1944 r., rozpoczęły się prześladowania inteligencji i wywózka w głąb Ro-
sji. Wśród osób deportowanych znajdował się jej wujek, który był oficerem 
policji. Ślad po nim zaginął. Po dziś dzień nie wiadomo, gdzie znajduje się 
jego mogiła. Z tego okresu Janina Sawicka wspomina 24 czerwiec 1945 r., 
bo wówczas przyjęła pierwszą Komunię Świętą. Ten dzień na trwałe zapisał 
się w jej pamięci również ze względu na pożegnanie uczniów przez dyrektora 
szkoły podstawowej, który życzył im szczęśliwej drogi. 

Z Drohobycza wyjechała 15 sierpnia 1945 r. Kilkutygodniowa podróż na 
Ziemie Zachodnie była przerywana zmianami wagonów i pociągów. Pierw-
szy postój miał miejsce Samborze, drugi w Oświęcimiu. Już pierwszego dnia 
rodzina Janiny została tam napadnięta przez grupę uzbrojonych mężczyzn. 
Następnie pociąg zatrzymywano jeszcze w Krotoszynie i Głogowie. Po mie-
sięcznej męczarni 17 września 1945 r. rodzina Janiny Sawickiej dotarła do 

Zezwolenie na zakup i przewóz towarów, 1946 r. 
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Bolesławca. Początkowo rodzice nie zamierzali zostać tu na stałe. Bolesławiec 
wyglądał jak pobojowisko – duża część miasta była zniszczona. Przedstawiciel 
PUR-u (Państwowy Urząd Repatriacyjny) oznajmił, że dalsza podróż nie będzie 
możliwa ze względu na granicę niemiecką. Jak pamięta, w Bolesławcu przeby-
wało wówczas tylko sześć rodzin polskich i starsi, schorowani Niemcy. Domy 
i kamienice zależnie od swojego stanu były zamieszkałe. Te, które nie zostały 
splądrowane, zajęli rosyjscy oficerowie. Widokiem codziennym było wywoże-
nie zwłok Niemców, którzy umarli z głodu. Pomimo różnic religijnych i naro-
dowościowych rodzina Janiny dzieliła się skromnymi przydziałami żywności 
z niemiecką sąsiadką. W pierwszych latach pobytu w Bolesławcu uczęszczała 
do szkoły i do chóru kościelnego. W związku z tym przypomina sobie pewien 
incydent. Wracając z próby śpiewu, została nieomal napadnięta przez stacjo-
nujących w mieście Rosjan. Zorientowawszy się, że podążają za nią, zdążyła 
uciec do domu.

Od 1947 do 1956 r. działała w harcerstwie, w którym kolejno była za-
stępową, przyboczną i drużynową. Jednak po przejęciu harcerstwa przez 
Związek Młodzieży Polskiej (utworzona latem 1948 r. komunistyczna organi-
zacja młodzieżowa), postanowiła je opuścić. Ukończywszy Handlową Szko-

Legitymacja przynależności do Związku Zawodowego Pracowników Finansowych R.P., 
1946 r.
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łę Zawodową, podjęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym. Tu zetknęła się 
z panią Stefanią Tajcher, nauczycielką języka polskiego, która miała bardzo 
duży wpływ na życie nastoletniej Janiny, ukształtowała jej sposób patrzenia 
na świat i system wartości. W 1953 r. po śmierci ojca podjęła pracę jako księ-
gowa i wykonywała ten zawód do emerytury. W tym okresie  wyszła za mąż  
i wychowała troje dzieci: córkę Halinę (ur. 1959 r.) oraz dwóch synów – Wal- 
demara (ur. 1962 r.) i Witolda (ur. 1964 r.). Jej mąż Michał Sawicki zmarł  
w 2006 r. W 1980 r. wstąpiła do NSZZ „Solidarność”. Jej działalność nie trwała 
długo, zakończyła się w roku 1989. Za pracę związkową w 2010 r. została na-
grodzona monografią „Solidarności”. Od wyjazdu Janiny Sawickiej z Kresów 
minęło 69 lat. Pomimo to nadal często wraca myślami do trudnych chwil dzie-
ciństwa i młodości, które odegrały tak istotną rolę w jej życiu. Wspomnienia 
– zarówno te bolesne jak i szczęśliwe – zawsze wywołują jej łzy. 

Opracowała: Paula Wilk
Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych

im. I. Domeyki w Bolesławcu

Legitymacja pracownicza Józefa Soi, ojca Janiny Sawickiej, 1953 r.
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 Anastazja SŁABICKA 
urodziła się w 12 lutego 1940 r. w Głuchowicach, powiat lwowski, wojewódz-
two lwowskie. Pochodziła z rodziny rolniczej. Matka Pelagia była gospodynią 
domową, a ojciec Mateusz zajmował się rolą, oprócz tego grał w kapeli. Mia-
ła trójkę rodzeństwa: Piotra, Wandę i Danutę. Do śmierci mamy mieszkała  
w wiosce Głuchowice, w której żyli Polacy i Ukraińcy. Dobrze się ze sobą po-
rozumiewali, a nawet spędzali razem święta. Jej ojca zamordowali bande-
rowcy podczas okupacji niemieckiej. Rodzina nie wiedziała nawet, dlaczego 
go zabrano oraz co zrobiono z jego ciałem. Domyślili się, gdy pewnego dnia 
ktoś doniósł matce, że spotkał idącego drogą banderowca, który powtarzał 
słowa ojca, wypowiedziane przed śmiercią: „Bracia! Darujcie mi życie, bo ja 
mam troje dzieci, a czwarte w drodze”. W ten sposób matka dowiedziała się, 
kto był zabójcą męża. Udała się do Lwowa, aby zgłosić morderstwo męża. 
Odszukano wówczas jego ciało i pochowano na cmentarzu w Głuchowicach. 
Za każdym razem, gdy rodzina odwiedzała grób zmarłego, krzyż był na nim 
złamany.

 W 1942 r. po urodzeniu najmłodszego dziecka matka zachorowała na 
tyfus i zmarła, pozostawiając dzieci sierotami. Każde z nich zamieszkało  

z innym członkiem rodzi-
ny. Następnie stryj zała-
twił im domy dziecka we 
Lwowie. Anastazji i Wan-
dzie przy ul. Słodowej, 
Piotrowi w dzielnicy Za-
marstynów, a najmłodszej 
Danucie przy ul. Kurkowej. 
Ostatnia z sióstr została 
oddana do adopcji przez 
stryja, który zastrzegł so-
bie, by nie zmieniać jej 
imienia. W ten sposób jed-
nak rodzeństwo straciło  
z sobą całkowicie kontakt. 
Dzieci były wychowywane 
przez siostry zakonne, od 
których słyszały tylko za-
kazy i nakazy. Z powodu 

Wychowankowie domu dziecka (Anastazja Słabicka 
na rękach u stojącego mężczyzny), 1942 r.

Wychowankowie domu dziecka (Anastazja Słabicka 
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rygorystycznego traktowania Anastazja nigdy nie zaznała matczynej miłości. 
Zawsze wtedy, kiedy Rosjanie lub Niemcy zajmowali miasto, ksiądz z ambony 
w kościele św. Antoniego zachęcał, żeby kobiety na ten czas zabierały dzieci 
do siebie. W ten sposób Anastazja, tak jak inne dzieci, trafiała na parę dni 
do różnych rodzin. Pewnego razu zachorowała na świerzb. Musiała zostać  
z zakonnicami. Niestety do domu dziecka przyszli Niemcy, którzy chcieli ją wy-
wieźć do obozu. Kiedy dowiedzieli się, że jest chora, przestraszyli się i wyszli. 
Tak choroba uratowała jej życie.

W 1945 r., po zakończeniu II wojny światowej dzieci wracały do swoich 
rodzinnych domów. W tym czasie Anastazja przebywała u kobiety, która na 
kilka dni zabrała ją do siebie i dziewczynka nie zdążyła wrócić do sierocińca. 
Wtedy właśnie jej starsza siostra Wanda wyjechała z zakonnicami. W ten spo-
sób rozstały się na pewien czas. Ponownie spotkały się z siostrą w Przemyślu 
w 1946 r., dzięki księdzu, który ogłosił z ambony, że w wiosce obok Przemyśla 
mieszkają dwie siostry o nazwisku Słabicka. W 1949 r. stryj z ciocią odwiedzili 
je. Zawsze zabierali je na święta i wakacje. Wujek podjął też próby odnale-
zienia brata. Szukał go, pisząc do komend milicji i PCK, prosił o adres domu 
dziecka, w którym się mógł znajdować. Nigdy jednak nie dostał odpowiedzi. 
Wreszcie udało się zdobyć jego adres i w 1954 r. pierwszy raz po długim 

Zdjęcie wychowanków domu dziecka w dniu Pierwszej Komunii Świętej, 1942 r.
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rozstaniu rodzeństwo się spotkało. Anastazja Słabicka nigdy nie zapomniała  
o swojej najmłodszej siostrze, próbowała nawiązać z nią kontakt, ale do dzi-
siaj jej nie odnalazła.

Z tamtych czasów najmocniej w jej pamięci utkwiło bombardowanie Lwo-
wa przez Sowietów w 1944 r., kiedy przerażona musiała ukryć się w piwnicy. 
Zbiegając do niej po schodach, zgubiła buta. Bardzo dobrze pamięta również, 
jak zamartwiała się z powodu braku lalki. Kiedy wreszcie zobaczyła swoją wy-
marzoną porcelanową lalę, posadzoną wysoko na szafie, tak że nie można jej 
było dotknąć, bardzo się ucieszyła. Kiedy zakonnica podała jej ją, tak mocno 
ją przytuliła, że lalce odpadły ręce. Znowu zaczęła płakać.

W 1958 r. ukończyła Liceum Pedagogiczne w Jaśle i otrzymała tytuł za-
wodowy nauczyciela. W tym samym roku zamieszkała w Bolesławcu. Miała 
początkowo pracować koło Jasła, ale siostra Wanda, która wcześniej wraz 
z 14 innymi osobami przyjechała do Bolesławca, ściągnęła ją do siebie. Na 
początku uczyła w szkole w Bolesławicach. Później przez lata pracowała  
w Bolesławcu w Przedszkolach nr 1 i 4 oraz w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Jana Matejki. W 1958 r. wyszła za mąż. Urodziła i wychowała dwoje dzieci: 
Wiesławę i Jacka. Jest szczęśliwą babcią, posiadającą czworo wnucząt: Szy-
mona, Mateusza, Jakuba i Zofię, osobą pogodną i wesołą. Zawsze była też 
bardzo religijna. W 1992 r. odbyła pielgrzymkę do Watykanu i uczestniczyła 
w audiencji indywidualnej u papieża Jana Pawła II. Powiedział jej wtedy, że 
pamięta Bolesławiec, gdy w 1956 r. w najstarszym kościele miasta odprawiał 
mszę świętą. Anastazja jako nauczycielka wychowała wiele pokoleń bolesła-
wian, dzieci ją uwielbiały. Jej pasją od zawsze było śpiewanie, między innymi 
w chórze kościelnym i uprawianie działki, zwłaszcza kwiatów. Mimo iż prze-
szła w życiu wiele trudnych sytuacji, potrafi doceniać każdy dzień i z optymi-
zmem spoglądać w przyszłość.

Opracowały: Beata Bojanowska i Ewelina Mrozik
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 jerzy SŁONECKI 
urodził się 31 lipca 1931 r. w Zabrzu. Był synem Mariana i Władysławy. Miał 
o pięć lat starszą siostrę Emilię i dwa lata młodszego brata Ryszarda. Po 
ukończeniu edukacji w szkole podstawowej w Przemyślanach (województwo 
lwowskie), uczęszczał do gimnazjum w Mszanie Dolnej, później kontynuował 
naukę w Krakowie, a następnie w Lubaniu Śląskim. W 1946 r. rozpoczął na-
ukę w Technikum Pszczelarsko-Rolniczym. Była to wyjątkowa szkoła, jedna  
z dwóch takich w Polsce.

Władysława Słonecka była guwernantką, a Marian zawiadowcą odcinka 
kolejowego w Zabrzu, a następnie w Przemyślanach koło Lwowa. W tamtych 
czasach zawód kolejarza był uprzywilejowany. Marian Słonecki w Przemy-
ślanach wstąpił do Armii Krajowej. Brał udział w dywersji podczas okupacji 
niemieckiej i później sowieckiej. Działalność prowadzona przez ojca już po 
zajęciu tych ziem przez Sowietów w 1944 r. groziła wywiezieniem na Sybir.  
Z tego powodu ich rodzina zmuszona była wyjechać na Ziemie Zachodnie,  
a ich gospodarstwo zabrano i włączono do tzw. spółdzielni produkcyjnej. 
Kiedy Rosjanie przyszli po nich, ojciec pozawiązywał swoim bliskim głowy 
ręcznikami i powiedział im, że wszyscy są chorzy na tyfus. To była tak straszna 
choroba, że Rosjanie w obawie o własne zdrowie zostawili rodzinę w spokoju.  
Jeszcze w 1943 r. na Kresach zaczęły się masowe mordy Polaków dokonywane 
przez Ukraińców z oddziałów UPA. Było to tym bardziej okrutne, że wśród 
morderców znajdowali się także ukraińscy sąsiedzi Polaków. Jerzy dobrze za-
pamiętał te wydarzenia, ponieważ był ich naocznym świadkiem. To wszystko 
tak bardzo utkwiło w jego pamięci, że nawet dziś mówi: „Odwiedziłem na-
prawdę dużo zakątków świata, ale na dawne Kresy nie pojadę”.

Po przybyciu na Ziemie Odzyskane ojciec Jerzego za przynależność do Ar-
mii Krajowej był wiele razy aresztowany. Rodzina musiała zmieniać miejsce 
pobytu. Państwo Słoneccy mieszkali w Mszanie, Radostowie, Opolu i Lubo-
szowie (najmniejszej polskiej wsi). Tu też rodzice dożyli starości. Jerzy Słonecki 
jeszcze jako uczeń brał udział w manifestacji, gdy do Krakowa przybył Sta-
nisław Mikołajczyk, przywódca legalnej, antykomunistycznej opozycji. Został 
wtedy usunięty ze szkoły, ponieważ uważano, że manifestacje organizowane 
są przeciw władzy ludowej. Dzięki wstawiennictwu matki przyjęto go ponow-
nie.

W 1989 r. Insytut Yad Vashem w Jerozolimie nadał Jerzemu Słoneckiemu 
wraz z rodziną tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.
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Jerzy Słonecki ma żonę Krystynę (piętnaście lat młodszą) i dwóch synów. 
Ich małżeństwo jest bardzo szczęśliwe. W jego rodzinie od dwóch pokoleń 
przekazywana jest tradycja pszczelarska. Dziadek, pochodzący z Zabrza, 
również interesował się pszczelarstwem, miał pasiekę, która liczyła 500 uli 
i 500-hektarowe gospodarstwo. Pasiekę posiadali także jego rodzice. Do tej 
pory pasją Jerzego są pszczoły. U Słoneckich można prześledzić cykl produkcji 
miodu i zwiedzić pracownię pszczelarską. Wszyscy goście witani są bardzo 
serdecznie. 
   

Opracowanie: 
Marzena Kawałko, Marta Orłowska

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu  

Dyplom Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata 

dla Mariana, Władysławy, 
Emilii i Jerzego i Henryka 

Ryszarda Słoneckich.
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 Kazimierz SuCHARZEWSKI 
urodził się 6 maja 1927 r. w Wilnie (obecnie Litwa). 
Był synem Kazimierza, który z zawodu (po swoim 
ojcu) był rymarzem. Jego matka, Malwina z domu 
Kowalewska, była gospodynią domową.

Od 1927 do 1944 r. mieszkali w Wilnie przy uli-
cy Zaułek Warszawski 4, gdzie wynajmowali miesz-
kanie. Warunki bytowe były tam dość trudne. Od 
1933 r. Kazimierz uczył się w Szkole Powszechnej nr 
16 w Wilnie. W latach 1942–1944, podczas okupacji 
niemieckiej, pracował w spółdzielni rymarskiej jako 
rymarz oraz gdy to było możliwe, uczył się w szkole 
średniej.

W grudniu 1944 r. ochotniczo wstąpił do Woj-
ska Polskiego. Z czasów walk o Wilno w 1944 r. do 
dziś zachował żywe wspomnienia. Z rodziną uciekli 

Kazimierz SucharzewskiKazimierz Sucharzewski

Rodzina Sucharzewskich, od lewej: Kazimierz, Malwina, Krystyna, Kazimierz, Bolesła-
wiec, 1947 r.
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do podmiejskiej daczy, gdzie na wakacjach przebywała ciocia Wicia Malinow-
ska. Ponieważ uciekinierów było więcej, po paru dniach okazało się, że nie 
ma co jeść. Ciocia miała trochę mąki, więc robiła z niej zacierkę, którą jadło 
się codziennie. Kazimierz z ojcem, uciekając z Wilna, przynieśli ze sobą worek 
sucharów. Starczyło to im zaledwie na kilka dni. Wtedy wujek Staś Malinowski 
wybrał się w odwiedziny do swoich pracodawców, którzy niedaleko mieli go-
spodarstwo. Od nich dostał bochen razowca. Kazimierz do dziś pamięta, jak 
ten chleb smakował. Po opuszczeniu Wilna Kazimierz Sucharzewski wstąpił 
do Oficerskiej Szkoły Piechoty w Lublinie. 15 maja 1945 r. uzyskał promocję 
na stopień podporucznika. Potem służył w 57. pułku piechoty na stanowisku 
dowódcy plutonu. W styczniu 1946 r. odszedł na własną prośbę i przyjechał 
do Bolesławca, gdzie już mieszkała jego rodzina. Przybycie trzeba było wów-
czas zgłosić w Rejonowej Komendzie Uzupełnień.

Pierwsze miesiące pobytu w nowym miejscu nie były łatwe. Trwała zima, 
mieszkańcy często szukali czegoś, co dałoby się spalić w piecu i w ten spo-
sób ogrzać dom. Kazimierz zajmował się jeszcze jakiś czas rymarstwem, ale 
potem postanowił kontynuować naukę. Skończył I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu z wynikiem bardzo do-
brym. W latach 1949-1953 ukończył studia ekonomiczne pierwszego stopnia,  
a w latach 1959 i 1960 studia magisterskie w ówczesnej Wyższej Szkole Eko-
nomicznej we Wrocławiu. W roku 1971 r. ukończył też Studium Podyplomo-
we z Metod Rachunku Ekonomicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym. 
Pracował w Bolesławieckich Kopalniach Surowców Mineralnych. Interesował 

Kazimierz Sucharzewski
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się harcerstwem i fotografią, w wolnych chwilach próbował swoich sił w po-
ezji, z zapałem pisząc wiersze. Interesował się również sportem, jego ulubio-
ną dyscypliną była siatkówka, nieobce było mu także modelarstwo.

Dwukrotnie został odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności oraz 
Srebrnym Krzyżem Zasługi. Ożenił się z Elżbietą z domu Kanosińska (zm.  
w 2009 r.). Z tego związku w roku 1969 urodził się syn Marek Sucharzewski, 
dziś zdolny plastyk i budowlaniec.

Opracowali: Ilona Czyżewska, Michał Kutryba
Gimnazjum Samorządowe nr 3 w Bolesławcu

Fotografia ślubna Elżbiety i Kazimierza Sucharzewskich
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 Mieczysław SuLIKOWSKI 
urodził się 1 sierpnia 1942 r. w Kolonii Koźle, gmi-
na Silno, powiat łucki, województwo wołyńskie. 
Był trzecim dzieckiem Michała Sulikowskiego i He-
leny z domu Grzywińskiej. Rodzice prowadzili go-
spodarstwo rolne. Miał starszego brata Józefa (ur. 
1938 r.) i siostrę Stanisławę (ur. 1940 r.). W obo-
zie niemieckim w Heppenheim 20 lutego 1946 r. 
przyszedł na świat jego brat Janek. Po powrocie do 
Polski w 1949 r. urodził się brat Roman, ale niestety 
po kilku dniach zmarł. 

Na Kresach od 1942 do 1943 roku mieszkał 
w Kolonii Koźle. Była to typowa wioska rolnicza 
licząca 28 budynków. Dom składał się z dwóch 
pomieszczeń, zazwyczaj mieszkali tam rodzice  

z dziećmi. Kolonia była położona w lesie, mieszkali w niej Polacy i jedna ro-
dzina ukraińska. Jego tato z wujkiem Muchą (mąż siostry taty) założyli zespół 
muzyczny, który grał na weselach Polaków, Żydów, Rusinów oraz Ukraińców.

Pod koniec 1942 r. do mieszkańców wsi zaczęły docierać informacje  
o napadach na pojedynczych Polaków, dokonywane przez Ukraińców z band 
UPA (Ukraińska Powstańcza Armia). W 1943 r. doszło do napaści także na 
Kolonię Koźle. Mieszkańcy wioski, dzięki temu, że znali ścieżki prowadzące do 
znajdujących się na bagnach wysepek, tam właśnie ukrywali się przed ban-

derowcami. Życie na bagnach 
było bardzo trudne. Polacy nie 
posiadali broni palnej, budo-
wali schronienia w oborach, 
piwnicach i studniach. Kiedy 
nadchodziło UPA, chowali się 
w tych miejscach. To wtedy 
mały Mieczysław Sulikowski 
ciężko zachorował. Mieszkań-
cy Kolonii, którzy przebywali 
wraz z jego rodziną, chcieli go 
utopić, ponieważ bali się, że 
jego płacz przywoła bandytów  
z UPA. Jego matka nie pozwo-

Mieczysław SulikowskiMieczysław Sulikowski

Helena Sulikowska, 
mama Mieczysława

Michał Sulikowski, 
ojciec Mieczysława



157

liła jednak na to i przeniosła go kilkaset me-
trów dalej. Żywność donosił im tato. To on 
nawiązał kontakt z opiekującym się żyjącymi 
na bagnach ludźmi oddziałem partyzantów 
dowodzonym przez „Maksa”. Oni sprowa-
dzili do chorego Mieczysława lekarza, który 
uratował mu życie, dając odpowiednie leki. 
Po kilku dniach wraz z mamą dołączyli do 
innych ludzi. Jego ojciec został skierowany 
do grupy zwiadowczej i brał czynny udział 
w walkach w obronie prześladowanej lud-
ności. Kiedy upowcy zgromadzili większe 
siły i napadli na Kolonię Koźle, przełamując 
obronę, wybuchła panika. Rodzina Suli-
kowskich opuściła wieś na wozie. Wszyscy 
uciekali, a do kolumny przerażonych ludzi, 
opuszczających swoje rodzinne domy, strze-
lano. W czasie napadu upowców zostało zamordowanych 10 osób. Niektóre 
gospodarstwa zostały spalone, a dobytek Polaków (zwierzęta, sprzęt domo-
wy, jedzenie) zabrali Ukraińcy. W popłochu wszyscy chowali się w pobliskim 
lesie. Podobnie rodzina Sulikowskich. Cały czas musieli się przemieszczać. Po 
przejściu kilku kilometrów zostali zatrzymani 
przez żołnierzy niemieckich i odtransporto-
wani do stacji kolejowej, a następnie zała-
dowani do wagonów, w których znajdowali 
się już inni mieszkańcy Kolonii. Zostali wy-
wiezieni do Niemiec na przymusowe roboty. 
Podczas dokonywanych na Wołyniu przez 
bandy UPA mordów, zostało zabitych 84 
członków rodziny Sulikowskich.

Od sierpnia 1943 r. rodzina Mieczysława 
Sulikowskiego przebywała w Altmorschen 
w ówczesnym powiecie Melsungen. Niem-
cy zakwaterowali ich w barakach na terenie 
fabryki elementów gipsowych. Jego rodzice 
pracowali w bardzo ciężkich warunkach. 
Najbardziej zapamiętał sytuację, w której 
matka podczas pracy wbiła sobie w palec 
drzazgę. Operacji na spuchniętym i sinym 

Michał Sulikowski z siostrą, 
Kolonia Koźle

Helena Sulikowska z siostrami, 
Smolijów
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Mieczysław Sulikowski, 
Kolonia Koźle

Od lewej: Józef, Mieczysław, Helena, 
Stanisława Sulikowscy, obóz pracy 

przymusowej w Altmorschen

Pierwszy z prawej Michał Sulikowski, fotografia wykonana po wyzwoleniu obozu 
pracy przymusowej w Altmorschen
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palcu dokonano za pomocą brzytwy, a ranę 
zawinięto szmatą. Za pracę w fabryce ro-
dzina otrzymywała zaledwie jeden niewielki 
posiłek na osobę. Zazwyczaj składał się on 
z zupy z brukwi i kawałka czarnego chle-
ba. Cały teren, na którym przebywali, był 
ogrodzony i pilnowany przez uzbrojonych 
Niemców. Szef fabryki, mimo że Niemiec, 
przekazywał zaufanym ludziom wiadomości 
o zbliżającej się klęsce III Rzeszy. Pewnego 
dnia zwołał ich i przekazał im informację, 
że gestapo poleciło zlikwidować wszyst-
kich Polaków. Ostrzegł, że jeśli zawyje sy-
rena alarmowa, wszyscy muszą uciekać do 
lasu. Kiedy rankiem kolejnego dnia usłyszeli 
dźwięk fabrycznej syreny, ruszyli w stronę 
bramy, która była otwarta i nie pilnowali jej 
już wartownicy. Wszyscy schronili się w le-
sie. Po wojnie 19 lipca 1946 r. przewieziono 
ich do obozu uchodźców w Hasenhecke, pod Kassel, następnie 28 sierpnia 
1946 r. do obozu w Wildflecken w Bawarii. Po pewnym czasie trafili do obozu 
DP (tzw. dipisów, bezpaństwowców) Camp No 2 w Babenhausen koło Darm-
stadt. Matka odszukała przy pomocy Czerwonego Krzyża rodzinę, po czym 
wszyscy wrócili do Polski. Po wojnie Mieczysław ukończył szkołę podstawową 
w Tuszynie (województwo łódzkie), w której założył drużynę harcerską i pełnił 
w niej funkcję drużynowego. Następnie 1957 r. zdał egzamin do Technikum 
Przemysłu Ceramicznego w Szczawnie Zdroju. Ukończył też kurs na przewod-
nika i podharcmistrza. Był członkiem Komendy Hufca w Wałbrzychu. Pełnił 
obowiązki komendanta podo-
bozu harcerskiego koło Kartuz. 

Po skończeniu technikum 
w 1962 r. i zdaniu matury Mie-
czysław Sulikowski przybył pod 
koniec czerwca 1962 r. do Bo-
lesławca. Na widok miasta od-
niósł wrażenie, że to maleńka 
miejscowość z niewielką ilością 
ludzi, niską zabudową i gar-
batym, rozwalającym się mo-

Mieczysław Sulikowski 
w furażerce żołnierza armii 

amerykańskiej

Identyfikator z obozu w Babenhausen 
koło Darmstadt



160

stem. Pracował w zakładzie produkującym 
płytki ceramiczne w Przyborsku (obecnie 
część Gierałtowa) koło Bolesławca. Dostał 
tam mieszkanie. W 1963 r. został powołany 
do odbycia służby wojskowej. Skierowano 
go do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie skoń-
czył szkołę podoficerską oraz Kurs Młodszej 
Kadry Dowódczo-Technicznej. Potem został 
skierowany do Sztabu Dywizji w Opolu.  
W 1965 r. wrócił do Przyborska. Następnie 
został przeniesiony do Zakładów Wyrobów 
Kamionkowych i Sanitarnych w Bolesław-
cu. Pełnił w nich obowiązki mistrza przero-
bowni, a następnie starszego mistrza i kie-
rownika wydziału formowni i przerobowni 
w zakładzie nr 2. Potem w Bolesławieckich 
Zakładach Ceramicznych Przemysłu Tereno-
wego kierował zakładem nr 6 w Osłej, a po 
zmianie nazwy na Zakłady Ceramiczne Bo-
lesławiec zakładem nr 4 i 7 w Bolesławcu.  
W 1965 r. ożenił się z Janiną Barbarą Ku-

Mieczysław Sulikowski 
z rodzeństwem

Zdjęcie rodzinne Sulikowskich
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mosz. Rok później urodził się ich syn 
Dariusz, a w 1968 r. syn Jerzy. Dariusz 
ukończył studia na Wydziale Ekono-
micznym w Łodzi, a Jerzy studia na 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W maju 1968 r. Mieczysław Sulikowski 
został skierowany do Centrum Szkole-
nia Służb Kwatermistrzowskich w Po-
znaniu i po zdaniu egzaminu otrzymał 
stopień oficera. Ukończył też studia pe-
dagogiczne w Centrum Szkolenia Kadr 
Nauczycielskich w Jeleniej Górze i kurs 
inspektorów pracy prowadzony przez 
Inspekcję Pracy we Wrocławiu oraz kurs 
ratownika medycznego. W Bolesław-
cu był wiceprezesem oddziału PTTK.  
W 1970 r. został odznaczony srebrną 
odznaką za zasługi dla PTTK. Po skoń-
czeniu w 1980 r. Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie prowadził zajęcia 
w liceum wieczorowym przy ul. Komuny 
Paryskiej. W 1984 r. przeszedł na pełny etat nauczyciela w Zespole Szkół Za-
wodowych w Bolesławcu. Uczył w klasach o profilu ceramicznym oraz pro-
wadził zajęcia praktyczne. W 2002 r. przeszedł na emeryturę i pracował jako 
inspektor BHP do 2005 r. 

Opracowały: Julia Kukieła i Paulina Lichwierowicz
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Mieczysław Sulikowski 
z żoną i synami
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 jan SySAK 
urodził się 27 grudnia 1938 r. w Starzawie w powiecie dobromilskim w wo-
jewództwie lwowskim. Jego ojciec miał na imię Bolesław, był strażakiem  
i żołnierzem, matka Bronisława zajmowała się wychowaniem dzieci i była go-
spodynią domową. Jan Sysak ma trzy siostry. Z zawodu technik ekonomista, 
był także spawaczem i ślusarzem. Posiada stopień starszego sierżanta. 

Na Kresach Wschodnich Jan Sysak mieszkał w Bitkowie, w powiecie nad-
wórniańskim, w województwie stanisławowskim, blisko rumuńskiej granicy. 
Znajdowała się tam kopalnia ropy naftowej. Mieszkał w domu jednorodzin-
nym, parterowym i murowanym. Podczas wojny życie nie było tam łatwe,  
musieli handlować naftą. Jego mama jeździła na wieś wymieniać ją na pro-
dukty spożywcze. On nie miał wtedy żadnych zajęć ani obowiązków poza 
zabawą. Na Kresach przebywał od urodzenia do 1945 r., czyli w sumie 7 lat. 
Najmocniej w pamięci utkwił mu rok 1944, gdy miejscowość opuścili Niem-
cy. Wówczas banderowcy z UPA napadli na wioskę. Polacy stawili im zbrojny 
opór, a wśród obrońców był jego ojciec. Gdyby nie sowiecki oddział, który 

Zespół małych form teatralnych z Głębokiej, od lewej: brat mamy Kazimierz Majchro-
wicz, mama Bronisława Sysak, ojciec Bolesław Sysak, Głęboka k. Felsztyna, 1936 r.
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Zespół małych form teatralnych z Głębokiej, od lewej: Bolesław Sysak, 
szósty od lewej Kazimierz Majchrowicz, siedzi – trzecia od lewej: 

Bronisława Sysak, Głęboka, 1936 r.

Członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” na szkoleniu musztry wojskowej 
w okolicy Felsztyna, komendy wydaje Bolesław Sysak, Felsztyn, 1936 r.



164

Oddział Straży Pożarnej w marszu na ćwiczenia, na czele Bolesław Sysak, Starzawa, 
1937 r.

Oddział Straży Pożarnej w marszu na ćwiczenia, Starzawa, 1937 r. 
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dotarł do Bitkowa, nie wiadomo czy zdołaliby się obronić. Wtedy z pewnością 
stałoby się z nimi najgorsze. 

Na Ziemie Zachodnie przybył dokładnie w czerwcu 1945 r. Przyjechał wraz 
z rodziną do Bolesławca, który był bardzo zniszczony, na rynku leżało pełno 
gruzu. Przez pierwsze miesiące żyło im się bardzo ciężko, brakowało żywno-
ści. Każdy starał się o własną działkę, na której mógłby uprawiać ziemnia-
ki i inne warzywa. Przez 14 lat pracował w Zakładach Górniczych „Konrad”  
w Iwinach, a potem pełnił zawodową służbę wojskową. Następnie pracował 
w Kopalni Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach koło Lwówka.

Jan Sysak był członkiem stowarzyszenia techników. Należał do Związku 
Harcerstwa Polskiego. Otrzymał srebrny i brązowy medal w Służbie Ojczyzny, 
a także brązowy „Za zasługi dla obronność kraju”.

Jego żona Jadwiga Sysak była szwaczką. Wychowali dwoje dzieci, syna 
Cezarego, który ukończył wyższą szkołę oficerską (ur. 1964 r.) oraz córkę Alicję 
(ur. 1962 r.), która skończyła wyższe studia pielęgniarskie. Interesuje się foto-
grafią. Lubi łowić ryby. Jeździ na nartach.

Opracował: Krzysztof Leszczyński
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 

Oddział Straży Pożarnej po ćwiczeniach, 1937 r.
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 Michał tyCHOń 
urodził się 16 września 1936 r. w Maksymówce, 
powiat zbaraski, województwo tarnopolskie. Jego 
rodzice to Władysław Tychoń urodzony 17 sierp-
nia 1907 r. w Hulaj Polu i Julia Tychoń z domu Piąt-
kowska, urodzona 1 czerwca 1912 r. w Dyczkowie, 
powiat tarnopolski. Po przyjściu syna na świat za-
mieszkali u matki ze strony ojca w miejscowości Ko-
rolówka, powiat borszczowski, województwo tarno-
polskie. Żyło tam 14 rodzin, w tym 3 ukraińskie.

Ojciec Michała był murarzem i zdunem. Budował 
domy i stawiał piece, utrzymywał rodzinę. Matka 
zajmowała się gospodarstwem domowym i uprawą 
ziemi. Ponieważ było ciężko, chodziła też zarabiać 

tam, gdzie potrzebowano dodatkowej pary rąk do pracy. Po otrzymaniu od 
babci ze strony ojca ziemi o powierzchni 1,5 ha rodzice rozpoczęli budowę 
domu mieszkalnego i gospodarczego. Ukończyli ją w 1938 r. i wówczas wy-
prowadzili się od babci. Był to nieduży budynek. Miał dwie izby mieszkalne, 
kuchnię, spiżarnię i pomieszczenie na piec chlebowy. Dom pokryty był ocyn-
kowaną blachą. Rodzice trzymali w obejściu dwie krowy, świnię, kury, gęsi. 
Żyli spokojnie do wybuchu wojny w 1939 r. Ojca zabrano wtedy do wojska, 
a zaraz potem na wojnę. Dostał się do niewoli sowieckiej. Po jakimś czasie 
udało mu się uciec i wrócił wraz z kolegami do domu. Niedługo potem cała 
rodzina znalazła się pod okupacją sowiecką. Tato pracował na kolei oraz zaj-
mował się uprawą ziemi. W 1941 r. tereny te zajęli Niemcy. Ojciec w dalszym 
ciągu pracował na kolei.

Michał Tychoń miał spokojne i beztroskie dzieciństwo. Zimą, ze wzglę-
du na oszczędność obuwia, przebywał w ciepłym domu. Czasem wychodził 
na dwór, aby pozjeżdżać na sankach, które zrobił mu tato. Zimy były srogie  
i ostre, często trzeba było kopać w śniegu przejścia, aby dostać się do domu. 
Wiosny przychodziły nagle i były od razu ciepłe. Wtedy chłopiec wychodził  
z domu boso i większość dnia spędzał na dworze wraz z kolegami, Jankiem  
i Franciszkiem Góreckimi oraz kuzynem Piotrem Artymowiczem. Przy ciepłych 
i pogodnych dniach czarnoziem wysychał i robił się z niego pył. W nim stawia-
ło się „babki”. Polegało to na tym, że nagarniało się spyloną ziemię w kształt 
okrągłej „baby”, w środku robiło się dołek, do niego wlewało wodę, a ona 
wiązała spyloną ziemię w błoto. Następnie usuwało się zbędny pył. Zostawała 

Michał Tychoń
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błotna „babka”. Kiedy padał deszcz, kurz na drodze zmieniał się w lepkie bło-
to. Z tego materiału robiono najróżniejsze budowle.

Michał mieszkał blisko linii kolejowej wiodącej z Lwowa do Kijowa. Niem-
cy pociągami sanitarnymi tej kolei wozili rannych żołnierzy do szpitali znajdu-
jących się w głębi terenów okupowanych lub też do Niemiec. Ponieważ pocią-
gi te kursowały wolno, a w pobliżu domów tory prowadziły lekko pod górę, 
chłopcy schodzili w miejsce, w którym pociąg zwalniał i czepiali się ostatniego 
wagonu. Pewnego razu usłyszeli syczenie powietrza. Pociąg stanął. Zaczęli 
uciekać w pola kukurydzy i ziemniaków. Za nimi rozległy się strzały z karabi-
nów. Schowali się w radlinach ziemniaków. Po chwili transport odjechał. Po 
tym zdarzeniu ani Michał, ani jego koledzy już nigdy więcej nie czepiali się 
jadących pociągów.

Pewnego dnia, kiedy ojciec wrócił z pracy na kolei, przyniósł zapłatę w po-
staci wódki, papierosów, mydła oraz niewielkiej ilości pieniędzy. Powiedział, 
że zbliża się front. Już następnego dnia rano w okolicy pojawiły się wojska 
rosyjskie. Niemcy, uciekając w popłochu, zostawiali na polach broń, amunicję 
i granaty. Michał na polu za domem znalazł kilka granatów. Nie wiedział, co 
to jest. Wziął jeden z nich i wrócił z nim do domu. Granat dziwnie syczał. 
Schował go za siebie, myśląc, że trzymany z tyłu nic mu nie zrobi. Na jego 
szczęście granat nie wybuchł.

Z drugiej strony torów na polach znajdowało się lotnisko. Lądujące i star-
tujące z niego sowieckie samoloty pozostawiły na nim trochę bomb i poci-
sków. Starsi koledzy namówili młodszych, aby poszli z nimi na to lotnisko. Kie-
dy byli już w drodze, Michała i jego kolegę zawróciła pani Tychoniowa. Janek 
i Franek Góreccy nie chcieli słuchać matki Michała. Po jakimś czasie rozległ się 
potężny huk dochodzący od strony lotniska. Kiedy dobiegli na miejsce, zoba-
czyli rozerwane na strzępy ciało Janka i ciężko rannego Franka, który leżał na 
nasypie kolejowym. Życie uratowało mu to, że znajdował się nieco dalej.

Po wkroczeniu wojsk sowieckich ojca Michała powołano do wojska. Był 
na zgrupowaniu w Jampolu. Zatrudniono go ponownie na kolei. W tym czasie 
nasiliły się mordy band ukraińskich na Polakach. Wtedy ojciec dla ich bez-
pieczeństwa wykopał ziemiankę połączoną małym przejściem z domem. Tam 
chowali się z mamą, ciotką i Piotrem Artymowiczem w ciągu nocy. Ich ojcowie 
wtedy czuwali. Powstała grupa samoobrony. Na czele uzbrojonej grupy Pola-
ków stał Fryderyk Paliniewicz. Głównym dowódcą w ich rejonie był Rosjanin 
kapitan Horbulko – bardzo dobry człowiek. Rosjanie wywieźli bogatych Ukra-
ińców na Syberię. Wśród nich była rodzina Danielewiczów, która miała syna  
w wieku Michała i nieco młodszą córkę. Nie byli to źli Ukraińcy. W czasie 
okupacji niemieckiej ukrywali rodzinę żydowską, żyli w zgodzie z Polakami. 
Niestety syn Danielewicza nie wytrzymał trudów Syberii i zmarł. Jego matka  
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i siostra po wojnie wróciły do swojej miejsco-
wości i udało się im wyjechać do Kanady.

We wrześniu 1945 r. po długim namyśle 
rodzina Tychoniów wyjechała na Ziemie Za-
chodnie. Szkoda było nowo postawionego 
domu i rodzinnych stron. Jednak warunkiem 
pozostania na swojej ziemi było przyjęcie oby-
watelstwa sowieckiego, a to było nie do za-
akceptowania. Pierwszy transport Polaków na 
zachód ruszył już w czerwcu 1945 r. Rodzina 
Michała wyjechała trzecim transportem, około 
10 września. Decyzję o wyjeździe przyśpieszyły 
również nasilające się ataki Ukraińców, w tym 
straszny mord dokonany na dwóch 16-letnich 

Polkach (jedna nazywała się Szpunar) z Czahar Załuskich. Pełniły one służbę 
na przejeździe kolejowym pomiędzy Hulaj Polem, Jacowcami i Klebanówką. 
Te piękne dziewczyny zostały w okrutny sposób zamęczone tylko dlatego, że 
były Polkami.

Z Maksymówki Tychoniowie wyjechali w godzinach popołudniowych. 
Przejeżdżali przez zniszczony wojną Tarnopol, później Lwów. Smutno było 
opuszczać rodzinne strony, ale pocieszali się tym, iż niedługo wrócą. Podróż 
wyglądała tak, że w jednym wagonie (odkrytym) znajdowało się bydło, gęsi 
i kury, w drugim (krytym) jechała rodzina. Ilość rzeczy była ograniczona do 
podstawowych i niezbędnych do życia.

Po przekroczeniu nowej granicy Polski, na zorganizowanych na stacjach 
punktach żywnościowych rozdawano ciepłe posiłki i prowiant. Mijając znisz-
czony Wrocław przesiedleńcy dojechali do Legnicy. Chciano ich przetranspor-
tować do Milcza. Przed nimi wyjechały dwa transporty z parafii Maksymów-
ka, tj. z miejscowości Korolówka, Czahary Załuskie, Czahary Zbaraskie oraz 
część Polaków z Jacowców. Grupy zostały skierowane w okolice Bolesławca 
oraz Zielonej Góry. Ojciec Michała Tychonia wraz z kolegami jeszcze zza Buga 
udali się w poszukiwaniu domów do miejscowości, która wtedy nazywała się 
Żyrardówek, a obecnie Żeliszów. Byli tam już polscy osadnicy z poprzednich 
transportów z ich miejscowości. Między innymi wujek Konstanty Artymowicz 
z rodziną, Jan Myślicki z żoną i jego ojciec. Wybrał on dom pod lasem, obok 
młyna, który był zajęty przez osadnika wojskowego Antoniego Krasowskiego. 
Następny dom zajął Piotr Drobnicki i po kolei: Antoni Zawierucha, Bazyli Żuk, 
Karolina Stachów. Siostry ojca wraz z rodziną wyjechały do Włodzic Wiel-
kich, bo tam już była rodzina męża jednej z nich. Początkowo mieszkali wraz  
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z Niemcami. Wspólne życie z niemieckimi rodzinami układało się dobrze.  
W miarę możliwości pomagali sobie. Dowodem jest to, że do chwili obecnej 
Tychoniowie utrzymują kontakt z Niemką – rówieśnicą taty. Często przyjeż-
dża do nich, a w czasach dla nich trudnych przysyłała im paczki z ubraniami  
i słodyczami dla dzieci.

Mieszkańcy parafii Maksymówka przywieźli ze sobą obraz świętego Mi-
chała Archanioła, który był patronem kościoła w Maksymówce oraz duży 
dzwon kościelny, który zawieszono na dzwonnicy postawionej przy miejsco-
wym kościele. Głównymi inicjatorami przywozu tych pamiątek był Stanisław 
Ciastoń – organista w Maksymówce i Żeliszowie, Franciszek Szumilcz oraz 
wielu innych parafian. Obraz umieszczono w ołtarzu kościoła katolickiego,  
a jako patrona nadano mu imię świętego Michała. Później zmieniono patrona 
na św. Jana Nepomucena, zgodnie z tradycją z XVI w.

W Żeliszowie Michał poszedł do szkoły podstawowej. Ukończył 6 klas. 
Jego nauczycielami byli: kierownik szkoły pan Sankowski, pan Szylin – na-
uczyciele, którzy przyszli prosto z Wojska Polskiego i byli jeszcze w mundu-
rach, pani Pasternok – przyjechała razem z Tychoniami z Maksymówki, pani 
Jatowczyc, pan Czajka w mundurze armii Andersa oraz pani Bieńkowska. Re-
ligii w szkole uczył ksiądz Leon Młynarski, kapelan wojskowy spod Monte 
Cassino. Michał mieszkał w Żeliszowie, ale do klasy siódmej uczęszczał już 
w Bolesławcu (w 1952 r.). Później ukończył tamtejsze Technikum Górnicze, 
następnie studiował na Politechnice w Gliwicach, ale studiów przez własną 
lekkomyślność nie skończył. Pracował w Zakładach Górniczych „Konrad”. Od-
był służbę wojskową. Potem zatrudnił się w Zakładach Górniczych „Surmin”. 
W 1975 r. wraz z żoną nauczycielką zbudował dom w Bolesławcu. Zmienił 
zatrudnienie, zaczął pracować w kopalni „Nowy Ląd” w Niwnicach. W 1986 r. 
przeszedł na emeryturę. Żona również jest emerytką, a ponieważ dzieci doro-
sły i usamodzielniły się, małżonkowie mają więcej czasu dla siebie i wnuków. 
Michał Tychoń często spotyka się ze swoimi kolegami z Żeliszowa – Ryśkiem 
Drobnickim, który mieszka w Lubaniu, Tadkiem Żukiem z Bolesławca oraz 
Gustawem Jopkiem, który po powrocie do Polski z USA, również zamieszkał  
w Bolesławcu. Niestety większość jego kolegów już nie żyje. Wraz z tymi, któ-
rzy pozostali, uważa, że Kresy, na które wciąż jeździ, to już nie ta sama kraina 
co dawniej. Pozostają więc wspomnienia i marzenia o drogiej ziemi rodzinnej 
oraz domu, który tak jak wiele innych, już nie istnieje.

Opracowanie: Dominika Wiżgała, Monika Prosół
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Krystyna uCHMAN z domu Wojewódka 

urodziła się 28 marca 1939 r. w Żurawnie, powiat ży-
daczowski, województwo stanisławowskie (50 km od 
Lwowa). Ojciec Tadeusz był przed wojną komornikiem 
sądowym, a matka Zofia pracowała w szkole jako ku-
charka i zajmowała się prowadzeniem domu. Krystyna 
Uchman miała czworo rodzeństwa: dwie siostry: Ste-
fanię i Rozalię oraz dwóch braci: Józefa i Bronisława. 
Od 16-tego roku życia wszyscy pracowali w kopalni 
siarki i na kolei. Ukończyła siedmioletnią szkołę pod-
stawową.

Ojciec cudem uniknął wywiezienia na Syberię, 
podczas pierwszej okupacji sowieckiej, gdyż matce 
udało się przekupić alkoholem NKWD-owców, on sam 

zaś ukrył się w kominie domu. Wspomnienia Krystyny Uchman o życiu na 
Kresach oparte są na opowiadaniach rodziców, zdjęciach, pamiątkach rodzin-
nych. W jej pamięci utkwił jednak obraz, który towarzyszy jej do dziś – to 
występ zespołu ukraińskiego, który oglądała jako 6-letnia dziewczynka. Wciąż 
słyszy tę muzykę i widzi kolorowe stroje członków zespołu.

W grudniu 1945 r. cała rodzina wraz z babcią przyjechała do Polski. Jechali  
w bydlęcych wagonach po kilka rodzin w jednym. Wieźli ze sobą żarna, 

mąkę, kozy, słomę. Przez szpary między deska-
mi obserwowali, w jakiej znajdują się okolicy,  
a otwór w podłodze wagonu służył im za 
toaletę. Transport zatrzymał się na dworcu  
w Węglińcu (wtedy Kaławsk), skąd wozem 
drabiniastym przewieziono rodzinę do Wy-
krot. Tu otrzymali, na zasadzie aktu własności, 
dom po Niemcach. Był on murowany i bardzo 
zadbany. W nim spędzili pierwsze na Ziemiach 
Zachodnich Święta Bożego Narodzenia. W tym 
domu mieszkali jeszcze przez jakiś czas Niem-
cy. Babcia Krystyny Uchman wybrała dla sie-
bie budynek dużo mniejszy. Rodzice, Tadeusz 
i Zofia, tęsknili za domem rodzinnym, marzyli 
o powrocie na Kresy. Długo na tę okoliczność 
trzymali swoje rzeczy w drewnianych skrzy-

Krystyna Uchman, 
1957 r.

Zofia Wojewódka z dziećmi: 
Stefanią, Rozalią, Józefem  

i Bronisławem 
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niach. Rozpakowali je dopiero po pięciu latach. Kiedy 
Krystyna miała 12 lat, zmarła jej mama.

Krystyna pomagała w prowadzeniu gospodarstwa 
rolnego, a później pracowała jako bufetowa w  go-
spodzie w  Wykrotach. W 1959 r. wyszła za mąż za 
Zbigniewa Uchmana, też Kresowiaka, który przyjechał 
do Węglińca tym samym transportem. Był on budow-
lańcem. Po wyjściu za mąż zajmowała się prowadze-
niem domu, wychowywaniem dwóch córek: Ryszardy 
i  Bogumiły. Wspólnie z mężem prowadzili hodowlę 
nutrii i tchórzofretek, a także staw rybny w  Wykro-
tach. Mąż zmarł 2007 r. Obie ich córki zostały położ-
nymi, nie pracują jednak w swoim zawodzie. Krystyna ma pięcioro wnucząt  
i troje prawnucząt. Wnuk, Piotr Lesiak, bierze udział w projekcie „Mogiłę Pra-
dziada ocalić od zapomnienia” i wyjeżdża na Kresy Wschodnie porządkować 
polskie groby.

Krystyna Uchman należy do Towarzystwa Przyjaciół Lwowa. Razem z mę-
żem współfinansowali Pomnik Kresowiaków w Zagajniku. Dwukrotnie odwie-
dziła Lwów. Obecnie cieszy się rodziną, pomaga w wychowywaniu prawnu-
cząt i marzy o wycieczce w rodzinne strony.

Opracowali: Nikola Lechowska, Wojciech Łysakowski,
Anna Rączkiewicz, Aurelia Serdiukow

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Matejki w Bolesławcu

Krystyna Uchman z kuzynką

Krystyna Uchman, foto-
grafia z lat szkolnych

Krystyna Uchman 
z koleżanką

Krystyna Uchman przed 
gospodą w Wykrotach,  

l. 50. XX w.
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 janina WEISS z domu Halczuk 

urodziła się 3 maja 1933 r. w Dobropolu, parafia Wiśniowczyk, powiat bu-
czacki, województwo tarnopolskie. Ojciec, Wawrzyniec Halczuk, zginął pod-
czas II wojny światowej w czasie walk o Wał Pomorski. Jest pochowany na 
cmentarzu wojskowym w Kołobrzegu.

Matka Janiny, Anna (ur. 1896 r. – zm. 1963 r.), przeżyła agresję Niemiec 
i Związku Radzieckiego w 1939 r. Bardzo często wspominała księdza Józefa 
Anczarskiego, który w czasie wojny dbał o Polaków, ukrywał Żydów. Stanowił 
dla nich autorytet, a za pomoc niesioną ludziom był nękany przez Niemców  
i Ukraińców. W Dobropolu w czasie wojny w wyniku ataków OUN-UPA zgi-

nęło wielu ludzi, spłonęło 320 zagród, wypędzono 
1300 osób.

W październiku 1945 r. Janina Halczuk z mamą 
Anną, babcią Zofią i ciocią przyjechały transportem 
do Bolesławca. Jechały w bydlęcych wagonach,  
w jednym cztery rodziny z całym dobytkiem. Warunki 
sanitarne były dramatyczne. W czasie podróży w ich 
wagonie urodziło się dziecko, a jego matka zachoro-
wała na tyfus. Obraz noworodka, po którym chodzą 
robaki, na zawsze utkwił jej w pamięci. To wydarze-
nie spowodowało, że rodzina Halczuków wysiadła  
w Bolesławcu, a nie w  lubuskiem, gdzie planowała 
się osiedlić.

Janina Weiss często wspominała pierwszy spacer 
po Bolesławcu. Puste murowane domy wywoływały 

lęk. Nie znali znalezionych w nich zabawek – pięknych lalek czy porcelano-
wych talerzy. Na Kresach domy były drewniane, dzieci bawiły się zrobionymi 
przez siebie zabawkami, a cała rodzina jadła z jednej glinianej miski. Halczu-
kowie osiedlili się jako pierwsi w Kraśniku Dolnym. Otrzymali na zasadzie aktu 
własności murowany dom. W nim jeszcze przez pół roku mieszkali dawni wła-
ściciele – Niemcy. Ich relacje były dosyć dobre; nauczyli ich palić w piecu cen-
tralnego ogrzewania. Długo po wojnie odwiedzali w Polsce rodzinę Weissów.

Janina pracowała na roli, jej matka uważała, że kobiecie nie jest potrzeb-
ne wykształcenie. Dopiero po kilku latach ukończyła siedmioklasową szkołę 
podstawową w trybie wieczorowym.

W 1954 r. wyszła za mąż za Jana Weiss, a w 1969 r. przeprowadzili się 

Zofia Kozdrowska, 
babcia Janiny Weiss
Zofia Kozdrowska, 
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do Bolesławca. Obydwoje byli zatrudnie-
ni jako pracownicy fizyczni w Zakładach 
Chemicznych „Wizów”. Wychowali pię-
cioro dzieci: Halinę, Jadwigę, Bogusława, 
Zdzisława i Roberta. Wszyscy zdobyli wy-
kształcenie i cieszą się dobrym zdrowiem 
do dziś.  

Janina kochała zwierzęta. Jedna  
z anegdot rodzinnych opowiada o tym, 
jak to na Kresach wszędzie chodziła za nią 
koza (nawet do cerkwi), a w Polsce gąsior.

Janina Weiss należała do Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i  Kresów Południo-
wo-Wschodnich. Kilka razy wyjeżdżała 
do Lwowa i jego okolic. Współpracowa-
ła z  Muzeum Kresowiaków w Węglińcu.  
W swoim życiu starała się stosować zasa-
dę przekazaną jej przez mamę Annę, która 
brzmi: „Oko nie zobaczy, nogi nie przejdą, 
a ręce przerobią”. Zmarła w 2009 r. w Bo-
lesławcu.

O jej losach opowiadała córka – Ha-
lina Weiss, która prowadzi kronikę ro-
dzinną, przechowuje pamiątki, spisuje 
wspomnienia, pielęgnuje tradycje. Będąc 
nauczycielką, prowadziła w przedszkolu 
zespół muzyczny, w którym uczyła tańców 
i piosenek z Kresów. Mówiła, że w życiu jej 
mamy było coś wyjątkowego. Kiedy rodzi-
ła się 3 maja, grała orkiestra na obchodach 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  
a kiedy umierała, w Bolesławcu było Świę-
to Ceramiki i też grały zespoły muzyczne.

Opracowali: Nikola Lechowska, 
Anna Rączkiewicz,

Aurelia Serdiukow, Bartosz Tarnowski
Szkoła Podstawowa nr 4

im. Jana Matejki w Bolesławcu

Wawrzyniec Halczuk, 
ojciec Janiny Weiss (z prawej)

Anna Halczuk z córką 
– Janiną Weiss
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 Michał WOjdyŁA 
urodził się 22 listopada 1937 r. w Połonicach, małej wsi koło Lwowa. Był 
synem Mikołaja Wojdyły i Stanisławy z domu Zawadzkiej, która pochodziła  
z miejscowości Żurawiki. Mama zajmowała się rodziną. Miał troje rodzeń-
stwa, w 1939 r. urodził się brat Tadeusz, już po wojnie w 1947 r. na świat przy-
szła siostra Krzysztofa, a w 1949 r. brat Roman. Michał Wojdyła naukę rozpo-
czął jako sześcioletnie dziecko w Przybysławicach koło Tarnowa. Po przybyciu 
na Ziemie Zachodnie naukę kontynuował w Przejęsławiu i Żaganiu, tam też 
ukończył szkołę zawodową. Jako nastolatek grał w piłkę nożną w „Stali Ław-
szowa”. Był wyróżniającym się zawodnikiem. W 1955 r. został wysłany na kurs 
instruktorów wychowania fizycznego do Przemyśla, a następnie w ramach 
zgrupowania Służba Polsce skierowano go do Warszawy na uroczystości  
22 lipca i do obsługi festiwalu młodzieży i studentów. Wspomina, że wiele 
tam przeżył, poznał mnóstwo zacnych ludzi. To była dla niego prawdziwa 
szkoła życia.

Od urodzenia mieszkał z rodzicami w Połonicach, wsi leżącej nad rze-
ką Pełtew. Połonice liczyły wtedy około 1000 mieszkańców (588 Polaków,  
317 Ukraińców i 47 Żydów).

Po zmobilizowaniu ojca w 1939 r. pozostał z matką i bratem w nowo 
wybudowanym domu, który składał się z dwóch izb i sieni. Na Kresach miesz-

kał do 1943 r. i z tego okresu pa-
mięta kilka tragicznych historii. 
Wspomina dzień, kiedy matka 
poszła pożegnać się z uciekają-
cymi przed banderowcami ro-
dzicami ojca. Uciekali do Biłki 
Królewskiej, gdzie znajdowała 
się dobrze zorganizowana pol-
ska samoobrona. Podczas jej 
nieobecności doszło we wsi do 
strzelaniny, banderowcy mor-
dowali przypadkowych miesz-
kańców. Zginęło 9 osób. Michał 
z młodszym bratem schowali 
się pod łóżko i z lękiem ocze-
kiwali powrotu mamy. Kiedy  
w drodze powrotnej przechodzi-

Na dole po lewej Mikołaj Wojdyła,
 ojciec Michała, 1939 r.
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ła przez most na rzece Pełtew, zatrzy-
mał ją banderowiec, który kazał jej się 
odwrócić i wymierzył w nią broń. Przed 
wystrzałem powstrzymał go znajomy 
Ukrainiec. Matka wróciwszy do domu, 
długo płakała, tuląc do siebie synów. 
Wieczorem do domu przyszedł sąsiad, 
mówiąc, że w nocy upowcy chcą ich 
wymordować. Ukrył Michała wraz  
z bratem w swoim domu. Ułożył ich do 
snu razem z własnymi dziećmi. Mamie 
kazał spędzić noc poza domem. Kie-
dy rano wrócili, ich oczom ukazał się 
przerażający widok. Dom był zdewa-
stowany. Poprzewracane meble leżały 
na zerwanej podłodze wśród poroz-
bijanych naczyń. Widząc, co się stało, 
matka zabrała dzieci oraz najpotrzeb-
niejsze rzeczy i udała się do Zadwórza 

Fotografia z czasów szkolnych, drugi od prawej Mikołaj Wojdyła, Połonice

Stanisława Wojdyła z synami: Michałem 
i Tadeuszem, 1942 r. 
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do brata kolejarza. Wuj Michała był jednym z organizatorów transportów do 
Polski. 

Michał Wojdyła ze wzruszeniem wspomina, kiedy siostra jego ojca – Jó-
zefa wyszła za mąż za Piotra Krawczuka. Był on Ukraińcem. W czasie działań 
wojennych dostał rozkaz od banderowców, by zabić swoją żonę i dziecko. 
Mężczyzna nie chciał do tego dopuścić, więc postanowił uciekać. Wiedział, 
że sprzeciwiając się rozkazowi dowódców, ściągnął wyrok także na siebie. 
Aby ratować bliskich i siebie, wzniecił pożar na torach kolejowych między 

Zadwórzem a Lwowem. Kiedy zmuszony do tego 
maszynista zatrzymał pociąg, Piotr wprowadził do 
niego rodzinę. W ten sposób uciekł przed egzekucją 
do Lwowa. Stamtąd transportem udał się do Polski. 

Michał Wojdyła zapamiętał wiele tragicznych 
wydarzeń z czasów, kiedy był małym chłopcem.  
W pobliżu jego domu znajdowało się żydowskie 
getto. Tuż obok niego sad, który graniczył także  
z jego domem. Oddzielała je jedynie droga, która 
prowadziła do rzeki. Żydzi każdego ranka zmusza-
ni byli brać kąpiel w Pełtawie. Pewnego dnia, kiedy 
jego matka była zajęta pracami w ogrodzie, Michał 
rzucał głąby kapusty przechodzącym obok więź-
niom. Jeden ze strażników zauważył to i podbiegł 

Ewakuacja rodzin z Połonic do Biłki Królewskiej, 1943 r.

jego matka była zajęta pracami w ogrodzie, Michał 
Wujek Justyn; organiza-
tor transportu do Polski, 

1943 r.
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do niego z pejczem, zamachnął się. W ostatniej chwili uratowała go matka, 
osłaniając własnym ciałem. Gdyby nie jej reakcja, chłopiec mógłby zginąć. 
Kobieta długo leczyła głęboką ranę biegnącą przez całe jej plecy. Nie może 
też zapomnieć dnia, w którym jego matka pokazała mu doszczętnie spalony 
przez OUN-owców (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów) dom. Pamięta, że 
nienaruszone przez ogień pozostały jedynie komin i krzyż. Przed oczami ma 
wciąż widok furmanki wiozącej spalone ciała mieszkańców domu. Z dziesię-
cioosobowej rodziny uratowała się tylko najstarsza córka, która w czasie na-
padu przebywała poza domem.

Michał Wojdyła wspomina również historię swojej ciotki, Anieli, która 
wyszła za mąż za Piotra Bieleckiego. Posiadali duże gospodarstwo. Dobrze 
im się wiodło. Jednak w 1940 r. nie chcieli oddać dobrowolnie swojego go-
spodarstwa i wstąpić do kołchozu. Zostali więc wywiezieni do Kazachstanu. 
Małżeństwo podczas podróży straciło dziecko. Nie mogąc go pochować, ro-
dzice przykryli jego ciało gałęziami. W Kazachstanie Piotr został zatrudniony 
do pasienia świń, a Aniela pracowała przy hodowli zwierząt. Warunki życia 
były bardzo ciężkie. Oboje, by przeżyć, kradli paszę, która stanowiła ich je-
dyne pożywienie. Przy pierwszej okazji Piotr wstąpił do wojska rosyjskiego. 
Dostał wtedy rosyjskie obywatelstwo  
i wyjechał na  wojnę. Po jej zakończe-
niu jego żona wraz z drugim dzieckiem 
pierwszym transportem przyjecha-
ła do Polski. Mężczyzna nie wiedząc  
o tym, wrócił do Kazachstanu. Po pew-
nym czasie dołączyli do niego ponow-
nie najbliżsi. Rodzina długo walczyła  
o odzyskanie obywatelstwa polskiego. 
W tym celu napisali do Stalina wiele li-
stów. Dopiero po 5 latach starań mogli 
na stałe osiedlić się w Polsce.

Na ziemie dzisiejszej Polski rodzi-
na Wojdyłów przybyła w lipcu 1943 r. 
Wyruszając w drogę, uczestnicy trans-
portu śpiewali pieśń „Serdeczna Mat-
ko”. Do dziś Michał Wojdyła ma łzy 
w oczach, kiedy słyszy ją w kościele. 
Podróż odbywała się w wagonach 
bydlęcych, w każdym po kilka rodzin 
oraz bydło. Wojdyłowie jechali wraz  

Pierwsza Komunia Święta Michała 
i Tadeusza 
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z rodziną Basalskich – 5 osób, 
Orłowskich – 4 osoby, Bąków –  
2 osoby. Jazda z Lwowa do Brze-
ska trwała trzy tygodnie. Następ-
nie rozwieziono ich furmankami 
po okolicznych wsiach. Rodzina 
Michała, Basalscy i Orłowscy tra-
fili do wsi Przybysławice. Wraz  
z mamą i bratem zamieszkali 
u rodziny Państwa Grudniów. 
Mieszkali tam od 1943 r. do 
1946 r.

Po latach, w czasie odwiedzin u rodziny Grudniów, ich córka Gienia opo-
wiedziała dwie historie z tamtych czasów. Pierwsza mówiła o tym, jak mały 
Michałek z wozu konnego jadącego do przeprawy na Dunajcu kradł Niemcom 
chleb, którym żywiły się trzy rodziny. Druga opowiadała o przenoszeniu przez 
linie frontu niemieckiego puszek z karbidem, na których pod naklejonymi ga-
zetami były umieszczane tajne meldunki.

W 1946 r. Stanisława Wojdyła, matka Michała, dowiedziała się, że jej mąż 
wrócił z niewoli i przebywa w Białej Prudnickiej na Śląsku Opolskim. Pracował 
tam w PUR (Państwowy Urząd Repatriacyjny). W drodze do męża zatrzymała 
się wraz dziećmi na dworcu w Katowicach. Położyła je na ławce dworcowej 
i sama poszła dowiedzieć się o dalsze połączenie. Tymczasem ojciec dowie-
dziawszy się, gdzie przebywa rodzina, jechał do nich. Na dworcu w Kato-
wicach doszło do spotkania. Mało brakowało, a minęliby się. Na szczęście 
ojciec poznał pled, którym byli przykryci chłopcy. Dalej już pojechali razem. 
W 1947 r. Mikołaj Wojdyła został przeniesiony do Przejęsławia na tereny Dol-
nego Śląska, gdzie z nadleśniczym, panem Bolsewiczem, zaczęli organizować 
Lasy Państwowe.

Michał Wojdyła zatrudniony był w przemyśle drzewnym na stanowisku 
kierowniczym. W 1962 r. przeniósł się do firmy „Transbud”. Pracował tam 
29 lat na różnych stanowiskach, począwszy od kontrolera technicznego, po-
przez dyspozytora, kierownika działu do dyrektora oddziału w Jeleniej Gó-
rze. W tym czasie ukończył szkołę średnią i podjął studia ekonomiczne we 
Wrocławiu. W latach 1972–1973 oddelegowano go z „Transbudu” do firmy 
„Budimex”, skąd został wysłany do Czechosłowacji, aby nadzorować budowy 
w Pradze. W 1991 r. Michał przeszedł na emeryturę, mimo to wciąż pracuje  
i udziela się społecznie. Szkoli operatorów wózków widłowych oraz pracow-
ników w zakresie BHP.

Janina Wojdyła, żona Mikołaja z synami: 
Jarosławem i Tomkiem
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Od 1 stycznia 1994 r. Michał Wojdyła jest członkiem Stowarzyszenia Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, od 2010 r. jego prezesem, 
a od dwóch lat członkiem Zarządu Głównego. Przyczynił się do odnowy ko-
ścioła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bolesławcu. Był preze-
sem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które powstało z inicjatywy  księdza 
Władysława Rączki, jest przewodniczącym Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Intelektualnie w Bolesławcu, w którego ramach organizuje 
liczne wycieczki i spotkania. W latach dziewięćdziesiątych XX w. około dzie-
sięciu razy współorganizował i uczestniczył w podróżach, których celem było 
wsparcie mniejszości polskiej żyjącej na Kresach. Odbywało się to w ramach 
pielgrzymek na Kresy Południowo-Wschodnie. Przyczynił się do renowacji ko-
ścioła w Buczaczu.

Michał Wojdyła otrzymał różne odznaczenia za pracę. Złotą Odznakę za 
zasługi w pracy związkowej i zawodowej, Odznakę Zasłużony dla Budownic-
twa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Odznakę Zasłużony dla Budownic-
twa Dolnego Śląska, Złotą Odznakę Zasłużony dla Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południo-Wschodnich.

W 1963 r. Michał Wojdyła zawarł związek małżeński z Janiną Hołdyk, która 
pracowała w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, a następnie w Urzędzie Skarbowym  
w Bolesławcu. W 1963 r. na świat przyszedł jego syn Jarosław, który aktualnie 
jest żołnierzem zawodowym w stopniu podpułkownika. W 1965 r. urodził się 
syn Tomasz – nauczyciel wychowania fizycznego. W 1995 r. jego żona Janina 
zmarła. Aktualnie pozostaje w nowym związku.

Michał Wojdyła bardzo lubił grać w piłkę nożną. Jego pasją było i jest 
fotografowanie, filmowanie i pielęgnowanie ogrodu. Interesuje się też tury-
styką, zwiedził niemal całą Europę. Pomaga również materialnie Polakom za-
mieszkującym na Wschodzie w ramach pielgrzymek na Kresy.

Opracowały: Daria Chłopicka, Adrianna Gabrych
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu  
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 Czesław WOŁyNIAK 
urodził się 19 kwietnia 1935 r. w Czaharach Zbaraskich, powiat zbaraski, wo-
jewództwo tarnopolskie. Jego rodzice Wilhelm Wołyniak i Emilia Wołyniak  
z domu Hryń byli rolnikami. Miał trójkę rodzeństwa: Kazimierza, Chryzostoma 
i Marię.

Wieś Czahary Zbaraskie położona była na Podolu, 30 km od Tarnopola  
i 12 km od Zbaraża. Sąsiadowały z nią wsie: Maksymówka, Kretowce, Hrycow-
ce i Jacowce. To w tej miejscowości urodził się i wychowywał ojciec Czesława, 
Wilhelm Wołyniak wraz ze swoimi pięcioma braćmi. Miejscowa ludność utrzy-
mywała się głównie z roli, gdyż ziemią podolską jest czarnoziem pszenno-bu-
raczany. Szczególnym urodzajem cieszyła się na niej gryka – zboże miododaj-
ne, dlatego niektórzy mieszkańcy wsi zakładali pasieki. Uprawa tej ziemi nie 
była łatwa. Podstawowymi narzędziami były pług jednoskibowy, brony i haki. 
Maszynę do zbioru zboża, tzw. snopowiązałkę posiadał jedynie dziadek Cze-

sława Paweł Wołyniak. Od pokoleń  
w rodzinie zajmowano się uprawia-
niem roli i pszczelarstwem.

W Czaharach 70% ludności sta-
nowili Polacy, a 30% Ukraińcy. Była 
to polska wieś, która wydała wiele 
wybitnych postaci, takich jak: ks. ab. 
Ignacy Tokarczuk, metropolita Prze-
myśla, czy Eugeniusz Kwiatkowski, 
przedwojenny minister i wicepremier. 
Wieś Czesława Wołyniaka zamieszki-
wało około 70 rodzin. Językiem co-
dziennym jej mieszkańców była mie-
szanina słów polskich i ukraińskich. 
Nauczanie dzieci ograniczało się do 
szkoły podstawowej, w której uczono 
przez pięć lat. Wszystkie przedmioty 
prowadził jeden nauczyciel. Była nim 
Julia Sobolakówna. Uczono języka 
polskiego, języka ukraińskiego, ma-
tematyki, historii, geografii i śpiewu. 
Ponieważ wykształcenie było bardzo 
drogie, tylko nieliczni mogli pójść Paweł Wołyniak z rodziną
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do gimnazjum. Opłata roczna wy-
nosiła 220 zł i trzeba było sprzedać  
20 kwintali zboża, żeby taką sumę 
osiągnąć. We wsi Politechnikę 
Lwowską ukończyli tylko Jan Myślicki  
i Aleksander Milaszewski, zaś Semi-
narium Duchowne Dionizy Wołyniak, 
Franciszek Wołyniak i oczywiście  
ks. ab. Ignacy Tokarczuk. Na Kre-
sach rodzina Wołyniaków mieszkała  
w niskim, parterowym, pokrytym 
blachą domu. Czesław wykonywał 
tam proste przydomowe zajęcia, 
pomagał  w uprawianiu roli. Jako 
dziecko interesował się budownic-
twem. W tamtych czasach domy 
na Kresach Wschodnich stawiano  
w sadach owocowych. Przed samymi 
budynkami rosły ogromne świerki, 
jesiony i brzozy. Domy były zbudo-
wane z gliny, ogrzewano je pieca- 
mi.

Czesław Wołyniak czas wolny 
spędzał wraz ze znajomymi między 
innymi na zabawach tanecznych 
organizowanych w budynku szkoły. Nie było wtedy bufetów z jedzeniem 
ani z alkoholem, gdyż młodzież nie posiadała pieniędzy. Imprezy odbywa-
ły się kulturalnie i spokojnie. Jedyną zabawę z alkoholem organizowano po 
świętach Bożego Narodzenia i nazywano ją „opłatkiem”. W takim spotka-
niu brali udział rodzice, młodzież od lat szesnastu i ksiądz proboszcz. We 
wsi istniała orkiestra, która przygrywała na wszystkich zabawach – prze-
ważnie polki, tanga, oberki i walce. Co roku wystawiano jasełka. Brało  
w nich udział wiele dzieci. Latem organizowano festyny w sadach. Uczest-
niczyli w nich nie tylko miejscowi, ale także ludność z okolicznych wiosek.  
Młodzież spędzała czas w hufcu harcerskim prowadzonym przez stryja Cze-
sława Wołyniaka harcmistrza Bronisława Wołyniaka, absolwenta gimnazjum 
w Zbarażu. Harcerze chodzili na wycieczki do lasów, tam biwakowali, bawili 
się i uczyli, jak być ludźmi prawdomównymi, uczciwymi, jak okazywać szacu-
nek starszym i  jak być patriotami.

Fotografia ślubna Emilii i Wilhelma 
Wołyniaków
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Karta ewakuacyjna rodziny Wołyniak (Emilia, Czesław, Kazimierz, Chryzostom, Maria) 
do Katowic, 31.08.1945 r.
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W pamięci najbardziej utkwił mu okres wojenny. Przez jego wioskę dwa 
razy przechodził front. 17 września 1939 r. Rosjanie wchodzili do Polski mię-
dzy innymi przez  Czahary Zbaraskie. Czesław Wołyniak pamięta, że panował 
wtedy ogromny strach, ludzie bali się wychodzić z domów. W roku 1940 za-
częły się wywózki na Syberię. Do 1941 r. jego rodzinna wieś była pod okupa-
cją rosyjską. 22 czerwca 1941 r. przez Czahary Zbaraskie przechodziły wojska 
niemieckie.  W tym okresie Ukraińcy strasznie prześladowali Polaków. Pewnej  
październikowej nocy 1942 r. ojciec Czesława Wilhelm miał zostać zamordo-
wany. Nie wiedząc o czyhającym zagrożeniu, tego dnia wyjechał do pobliskiej 
wioski do krewnych i został tam na noc. Żona Emilia z czwórką dzieci schro-
niła się w pobliskim klasztorze u sióstr zakonnych, które w tej wsi prowadziły 
tak zwaną ochronkę dla dzieci i przedszkole. Spędziła tam noc i następny 
dzień. Tej nocy we wsi wymordowano kilkanaście rodzin polskich, ale cała 
rodzina Wołyniaków ocalała. 

Na początku września 1945 r. rodzina Wołyniaków opuściła rodzinną 
wieś. Ze stacji w Maksymówce w bydlęcych wagonach, w potwornych wa-
runkach jechali na Ziemie Zachodnie. 1 listopada dotarli do wioski Lubień 
Kujawski w powiecie włocławskim. W 1947 r. przenieśli się do wsi Grodztwo. 
Panowały tam bardzo ciężkie warunki życia. W 1947 r. przyjechali  do Suszek 
powiat lwówecki. Z trudem przyzwyczajali się do nowego otoczenia.

Z powodu przesiedleń Czesław Wołyniak uczęszczał do szkoły podsta-
wowej w kilku miejscowościach. Zaczął ją w 1945 r., a skończył w 1951 r.  
W 1955 r. ukończył Technikum Elektryczno-Mechaniczne w Świdnicy. W latach 
1955-1956 odbył służbę wojskową w Gliwicach. W 1956 r. rozpoczął pracę 
w Fabryce Urządzeń Elektryczno-Technicznych jako mistrz na oddziale pras,  
a w roku 1957 zaczął pracować w Zakładach Górniczych „Konrad” w Iwi-
nach. Był tam do 1958 r. mistrzem zmiany na obrabiarkach. W latach 
1959-1960 pracował w Kopalni Glinek Ceramicznych w Suszkach. W latach  
1960-1982 r. był kierownikiem warsztatów remontowych w Bolesławieckiej 
Fabryce Fiolek i Ampułek „Polfa”. 26 grudnia 1960 r. poślubił Helenę Kominek. 
Ma z nią czworo dzieci: Leszka, Zbigniewa, Joannę i Jolantę. Jego pasją życio-
wą jest pszczelarstwo. W 1960 r. wstąpił do Związku Pszczelarskiego, jest jego 
członkiem do dziś. Za zasługi dla pszczelarstwa polskiego został odznaczony 
Złotym Krzyżem Pszczelarstwa.
                                                     

Opracował: Piotr Filistyński
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Helena WOŁyNIAK z domu Kominek 

urodzona 14 lipca 1938 r. w Stryjówce, powiat zbaraski, województwo tar-
nopolskie. Jej rodzice Piotr i Maria Kominek z domu Pronkiewicz byli rolni-
kami. Miała jednego brata Mieczysława. Na Kresach jako mała dziewczynka 
mieszkała w Stryjówce, 6 kilometrów od Zbaraża. Wieś powstała w 1476 r. 
Położona była na czarnoziemnym, „mlekiem i miodem płynącym Podolu”. 
Piękna, rozległa i tak duża, że miała nawet własne „dzielnice” jak Łapojówka, 
czy Skałaszczyzna. Charakteryzowała się zwartą zabudową. Żyli w niej dość 
zamożni ludzie. W 1939 r. zamieszkiwały ją 392 rodziny, w sumie 1917 osób, 
w tym 1126 Polaków, 780 Ukraińców i 11 Żydów. Ludność miała różnorodne 
zajęcia, na przykład w długie zimowe wieczory mężczyźni zbierali się, czytali 
razem gazety i książki. Wiele opowiadali o dziejach wsi i przygodach wojen-
nych. Kobiety i dziewczęta odprawiały tak zwane „tłoki”, czyli wspólnie wy-
konywały różne prace, darły pierze, dziergały z wełny, przędły len i konopie. 
Przy tym śpiewały pieśni patriotyczne. Helena Wołyniak najlepiej zapamiętała 
moment po wybuchu wojny. Ukraińcy zaczęli pałać wtedy do Polaków niena-
wiścią. Aby uniknąć nocnych napadów i morderstw jej rodzina, podobnie jak 
pozostali Polacy, uciekała do sąsiednich wsi, w których wraz z innymi mogli 
czuć się bezpiecznie. 

Na Ziemie Zachodnie rodzina Heleny Wołyniak została przesiedlona  
w 1946 r. Zamieszkali w miejscowości Rakowice Wielkie obok Lwówka Ślą-
skiego. Tam, dzięki temu, że jej ojciec był na wojnie, otrzymali gospodarstwo 
rolne o powierzchni 6 ha. Znajdował się w nim również dom z dwoma po-
kojami, kuchnią i ubikacją na dworze. Mieszkały w nim 4 osoby. Panowa-
ły trudne warunki. W tym samym roku Helena Wołyniak rozpoczęła naukę  
w Szkole Powszechnej im. Dzieci Piastów we Lwówku Śląskim. Ukończyła ją  
w 1957 r., zdając egzamin maturalny. W tym samy roku podjęła pracę w Ban-
ku Spółdzielczym we Lwówku Śląskim. Przepracowała w nim dwa lata, po 
czym zmieniła zawód. Rozpoczęła naukę w Liceum Pedagogicznym w Lubo-
mierzu i została nauczycielką w Szkole Podstawowej w Kotliskach.

Dnia 26 grudnia 1960 r. Helena wyszła za mąż za Czesława Wołyniaka. 
Zamieszkała z nim w Bolesławcu. Otrzymała tu pracę w Szkole Podstawowej  
nr 4, w której pracowała rok na zastępstwie. Następnie została przeniesiona 
do Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Słowackiego. Ukończyła Studium Na-
uczycielskie oraz Wyższe Studium Zawodowe. Należała do Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego, a po 1993 r. do nauczycielskiej „Solidarności”. Za 25 lat 
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Karta ewakuacyjna rodziny Kominek (Piotr, Maria, Helena, Mieczysław) do Katowic, 
27.10.1945 r.
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pracy została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Jest na emeryturze i zaj-
muje się swoją działką i pszczelarstwem.

Wraz z mężem Czesławem Wołyniakiem wychowała czworo dzieci: Lesz-
ka, Zbigniewa, Joannę, Jolantę i dziewięcioro wnuków: Kamila, Karolinę, 
Przemysława, Piotra, Magdalenę, Aleksandrę, Mateusza, Natalię i Laurę. Jest 
wspaniałą babcią.

Podane w biogramie dane liczbowe pochodzą z książki Bolesława Łuka-
siewicza „Wspomnienia ze Stryjówki koło Zbaraża”.

 

Opracował: Przemysław Mszal
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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  józef ZAjĄC  

urodził się w 1933 r. w rodzinie Władysława i Karoliny z domu Kambij. Jego 
rodzice i przodkowie pochodzili z Buczacza w województwie tarnopolskim. 
Do 1939 r. mieszkał w Buczaczu przy ul. Tarnopolskiej, w domu rodzinnym 
ojca, a od 1941 r. w domu, który otrzymała w posagu matka.

Z powodu wybuchu wojny dopiero w wieku 8 lat rozpoczął naukę  
w rosyjskiej szkole powszechnej, kontynuował ją w szkole niemieckiej i od 
1944 r. znowu w rosyjskiej.  W Wielkanoc 9 kwietnia 1944 r., w czasie noc-
nego bombardowania miasta, pocisk uderzył w jego dom. Zginęło 5 osób,  
w tym dwuletnia siostra. Matka i brat zostali poważnie ranni. Ponieważ  
naloty nie ustawały, do czasu wkroczenia Armii Czerwonej do Buczacza, 
rodzina była zmuszona ukrywać się w pobliskim tunelu kolejowym. Mimo 
niespokojnego czasu dzieci wszystkich nacji musiały zgłosić się do szkoły,  
którą utworzono w klasztorze przy cerkwi oo. Bazylianów. Później Polaków 
i Żydów przeniesiono do budynku przedwojennej Policji Państwowej, gdzie 

obecnie mieści się szkoła muzycz-
na. W tym czasie ks. Władysław Sy-
gnatowicz przygotowywał maluchy 
do Pierwszej Komunii zaplanowanej 
na wrzesień 1944 r. 5 lutego 1945 r. 
banderowcy napadli na Barysz i Puż-
niki, które niemal doszczętnie spalili, 
a ludność polską wymordowali. Łunę 
palących się miejscowości widać było  
w Buczaczu. Ojciec, którego zabrano 
do Wojska Polskiego, a zwolniono  
z niego w lutym 1945 r.,  zdecydował 
się wywieźć rodzinę do Polski. W mar-
cu 1945 r. władze szkolne wydały dzie-
ciom świadectwa, w przypadku Józefa 
Zająca było to zaświadczenie o ukoń-
czenia trzeciej klasy. 

27 kwietnia 1945 r. z Pyszkowic 
(stacja koło Buczacza) po dwóch tygo-
dniach oczekiwania rodzina w wago-
nach bydlęcych wyruszyła w nieznane. 
9 maja 1945 r. dotarli do Tarnowskich 

Ministranci z parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP i św. Mikołaja w Bolesławcu, 

1947 r. 
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Gór, gdzie w barakach PCK podróżnych doprowadzono do normalnego, 
ludzkiego wyglądu i wysłano dalej. W październiku 1945 r. rodzice z synami 
znaleźli się w Bolesławcu i zajęli puste mieszkanie przy ul. Ogrodowej 1a. Tu 
ukończył szkołę podstawową. W tym czasie zorganizował polskie koło mini-
strantów, którego został pierwszym prezesem. W 1947 r. brał udział w zjeź-
dzie ministrantów z Ziem Odzyskanych we Wrocławiu. Do czasu jego rozwią-
zania w 1948 r. należał też do harcerstwa. Od 1951 r. pracował zawodowo  
i jednocześnie kończył szkołę średnią, potem zaś studiował na Wydziale Pra-
wa Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uzyskał stopień magistra prawa. Od 
1952 r. śpiewał w chórze parafialnym, a po śmierci ówczesnego dyrygenta 
prowadził ten zespół do 2007 r. Życie chóru, od powstania w 1947 r. do roz-
wiązania w 2007 r., opisał w kronice. Po odnowie Związku Harcerstwa Polskie-
go w 1956 r. powrócił do ZHP jako członek Komendy Hufca. W 1965 r. zorga-
nizował Zasadniczą Szkołę Budowlaną przy Bolesławieckim Przedsiębiorstwie 
Budowlanym i został jej pierwszym dyrektorem. Tę funkcję pełnił do 1968 r. 
W 1991 r. przeszedł na emeryturę. Nadal zajmował się muzyką sakralną jako 
organista i dyrygent chórów kościelnych. Rok później wstąpił do Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich O/Bolesławiec, skąd  
w 1994 r. przeniósł się do TML i KPW O/Buczacz we Wrocławiu.  

Po 20 latach od wyjazdu Józef Zając odwiedził Buczacz, który wywarł 
na nim bardzo przykre wrażenie. Miasto wieczorem wyglądało na wymarłe. 
Stwierdził, że nie chciałby w nim mieszkać. Zajął się jednak organizowaniem 
pielgrzymek na Kresy, głównie do Buczacza na uroczystości odpustowe Matki 
Boskiej Szkaplerznej (16 lipca). Od 1995 r. zorganizował 19 takich wyjazdów, 
w których brali udział byli mieszkańcy Buczacza z okolic Bolesławca i wielu 
miast Polski oraz z Niemiec, Anglii, USA, Australii, Francji, ogółem 1200 osób, 
w tym sześciu księży. Poza Buczaczem pielgrzymi odwiedzili Kamieniec Podol-
ski, Chocim, Skałę Podolską, Tarnopol, Zbaraż, Trembowlę, Zaleszczyki, Kijów, 
Równe, Żytomierz, Kołomyję, Stanisławów, Lwów,  Sądową Wisznię, Krze-
mieniec, Brzeżany, Podhajce, Zarwanicę, Wiśniowiec, Poczajów, Jazłowiec, 
Ostroróg, Barysz, Monasterzyska, Purzniki i inne historyczne miejscowości  
II Rzeczypospolitej.

Józef Zając najmocniej przeżył pielgrzymkę w 1995 r., gdy w czasie 
sumy odpustowej po 50. latach grał na elektronicznych organach ofiarowa-
nych przez Adelę Łucarz. Drugim dużym przeżyciem była wizyta w 2001 r.,  
w związku z 60. rocznicą święceń kapłańskich ks. inf. Ludwika Rutyny. Uro-
czystość uświetnił chór cerkiewny oo. Bazylianów z Buczacza pod batutą Mi-
rosława Hrebeniowskiego, który wykonał pieśni w języku polskim, ukraińskim  
i po łacinie. Na tę uroczystość przyjechały z Bolesławca trzy autokary, a w nich 
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150 osób, więc kościół wypełniony był po 
brzegi. Pielgrzymi z tej okazji obdarowali 
parafię sześcioma lichtarzami ze świecami 
olejowymi, zapasem oleju do świec, wi-
nem mszalnym, baldachimem, hostiami 
i komunikantami oraz żywnością. Pomoc 
materialną uzyskały ss. Niepokalanki z Ja-
złowca i Dom Dziecka w Koropcu.

W 1998 r. dzięki jego staraniom odzy-
skane zostały przedmioty kultu religijnego 
z Trzemeszna Lubuskiego: obraz Matki Bo-
żej Częstochowskiej, obraz św. Antoniego, 
obraz Pana Jezusa, św. Teresy, obraz Matki 
Bożej, a także elementy dekoracyjne z bla-
chy, umbraculum oraz 3 kapy i 5 ornatów. 
Obraz Matki Bożej z ołtarza głównego ko-
ścioła buczackiego po renowacji dokona-
nej przez studentów Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, a wykonanej na koszt 
Józefa Zająca, razem z dwumanuałowymi 

organami trafił w 2012 r. do kościoła parafialnego w Bożejowicach koło Bole-
sławca, gdzie odbiera cześć od byłych parafian buczackich. Odzyskana figura 
Matki Bożej została przekazana do Muzeum Kresów Wschodnich w Węgliń-
cu, co zostało sfilmowane przez Michała Wojdyłę w domu Tadeusza Lasoty  
w Trzemesznie Lubuskim w obecności Kazimierza Kulasa, pochodzącego  
z Dźwinogrodu k/Buczacza, Alfreda Janickiego kustosza muzeum Kresowego 
w Węglińcu oraz Józefa Zająca.

W 2007 r. Józef Zając  pomógł Oddziałowi TML i KPW w Bolesławcu  
w uzyskaniu lokalu i jego wyposażeniu. Obecnie w dalszym ciągu należy do 
Oddziału Buczacz. Za działalność społeczną na rzecz Kresów otrzymał zło-
tą odznakę zasłużonego dla TML i KPW, Krzyż Obrońcy Kresów Wschodnich  
i Związkową Odznakę Honorową.

W lipcu 2014 r. zamierza zorganizować jubileuszową XX pielgrzymkę na 
Kresy i tym akcentem zakończyć swoją działalność społeczną. 

Od roku 1957 r. jest żonaty, ma dwóch dorosłych synów. 

Opracowanie: Alan Cesarski
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Józef Zając, Bolesławiec, 1954 r.



191

  jan ZAtyLNy 
syn Tekli z domu Świątkowskiej i Lu-
dwika, urodził się 10 grudnia 1936 r. 
w Białym Potoku w gminie Białoboż-
nica, powiat czortkowski w woje-
wództwie tarnopolskim. Była to wieś 
sołecka, liczyła 239 numerów i 1160 
mieszkańców, Polacy stanowili 80% 
jej mieszkańców, Ukraińcy 20%, a ok. 
20 osób było narodowości żydow-
skiej (dane GUS z 1931 r.). Rodzice 
Jana utrzymywali się z gospodarstwa 
rolnego.  Miał o 6 lat młodszego bra-
ta Józefa, który urodził się 15 maja 
1942 r. Rodzina Zatylnych zamieszki-
wała gospodarstwo, w którego skład 
wchodził: dom kryty strzechą, obora  
z inwentarzem oraz podwórze. Łącz-
na powierzchnia gospodarstwa to ok.  
5 ha ziemi. Codzienną pracą była 
uprawa ziemi. Jan jako dziecko poma-
gał w gospodarstwie. W Białym Poto-
ku chodził do pierwszej klasy. Pisał na tabliczce rysikiem, z jednej strony po 
polsku, z drugiej po rosyjsku. Biegał boso, bo buty ubierało się dopiero przed 
wejściem do kościoła.

We wsi znajdował się kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochow-
skiej, cerkiew, Dom Ludowy, szkoła, cmentarz i sklep prowadzony przez Żyda. 
Nieopodal kościoła istniał kamieniołom, w którym pracował Ludwik Zatylny. 
Wydobywano w nim kamień przeznaczany na budowę dróg i domów, praca 
w nim była bardzo ciężka. Mieszkańcy żyli w zgodzie, pomimo różnic kultu-
rowych wspólnie przeżywali święta i obrzędy religijne. Ich bardzo duża po-
bożność objawiała się między innymi tym, że wędrowali wiele kilometrów 
do okolicznych wiosek po to, by móc uczestniczyć w odpustach. Do Białego 
Potoku przychodził ksiądz z Chomiakówki, w której był kościół parafialny. 

17 września 1939 r. wojska Związku Radzieckiego wkroczyły na teren Pol-
ski jako wroga armia. Sytuacja wszystkich Polaków zmieniła się, najtrudniej 
mieli polscy osadnicy osiedleni w rozparcelowanych przed laty majątkach. 

Ludwik Zatylny (po prawej)



192

Ukraińcy dążyli wszystkimi sposobami do zniszczenia polskości na tych tere-
nach, rozpoczęły się napady, rabunki i grabieże. Polacy żyli w nieustannym 
zagrożeniu, podczas gdy Ukraińcy przejmowali wszelkie funkcje administra-
cyjne. 28 marca 1944 r. Ludwik Zatylny w stopniu kaprala został powołany do 
Wojska Polskiego i wyruszył na wojnę. Tekla pozostała sama z dwójką dzieci. 
Bardzo wiele rodzin znalazło się w podobnej sytuacji, we wsiach pozostały 
bezbronne kobiety, dzieci oraz starcy.

Represje skierowane przeciwko polskiej ludności nasilały się. Ukraiń-
cy ze szczególnym okrucieństwem rabowali i mordowali. Enkawudziści or-
ganizowali z miejscowej ludności oddziały współpracowników. Wciągano 
do niej chłopców, którym dawano broń i szkolono. Ich zadaniem było wy-
łapywanie banderowców, nazywano ich stripkami. Grupą z Białego Poto-
ku dowodził Rosjanin. Pewnego dnia udali się oni do wsi Skorodyńce, tam 
zatrzymali się na plebanii u księdza grekokatolickiego. Ten poczęstował ich 
herbatą i poszedł dzwonić na nabożeństwo. Był to sygnał dla bandy, która 
w okrutny sposób zamordowała młodych ludzi przebywających na plebanii 
(mieli odcięte uszy i nosy), tylko jedna osoba uszła z życiem. Pierwszy na-
pad bojówek banderowskich Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) na wieś 
Biały Potok miał miejsce 23 grudnia 1944 r. Tego dnia samoobrona była 
wezwana do obrony białobożnickiego komisariatu. Banderowcy, korzysta-
jąc z sytuacji, zaatakowali wioskę. Napastnicy w nocy zamordowali 12 osób  
i spalili ich gospodarstwa. Ukraińcy przechodząc koło zagrody Zatylnych, 
wyrwali kawałek słomy, którą ocieplano domy na zimę i podpalili gospodar-
stwo sąsiadów, zamieszkałe przez rodzinę Michała Dominika. Budynki stanęły  

w ogniu. Palili się ludzie  
i zwierzęta. Michał wraz  
z żoną Agnieszką i córką Zo-
fią spłonęli żywcem. Ocalał 
cudem tylko 3-letni Broni-
sław, którego do zagrody 
sąsiada Ukraińca przerzu-
cił jego chrzestny, jeden  
z uczestników napadu. Ro-
dzina Zatylnych sparaliżo-
wana strachem wszystko 
widziała. Ogień przeniósł 
się na ich oborę, palił się in-
wentarz. Krowa zerwała się  
i głową uderzyła w okno tak, 

Zbiorowa mogiła Polaków pomordowanych przez 
OUN-UPA, Biały Potok, 23.12.1944 r.
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że widać było tylko rogi. Przerażeni ludzie 
rogi wzięli za karabiny maszynowe. Tej nocy 
spalono dom Bartłomieja Kilimnika, a jego 
zastrzelono z broni maszynowej, spalono 
także dom Bronisława Okurzałego i Micha-
ła Kilimnika. Wielu mieszkańcom udało się  
w ostatniej chwili ukryć i ocalić życie, ale byli 
też tacy, którzy zostali zastrzeleni podczas 
próby ucieczki. Rodzina Andrejczuków miała 
wyjątkowe szczęście, wrzucony przez bande-
rowców do domu granat nie eksplodował. 
Rano następnego dnia po gospodarstwie są-
siadów zostały tylko zgliszcza, a w nich zwę-
glone ciała, widok ten był przerażający. Kilka 
dni po tragedii Jan z bratem Józefem i kuzy-
nem  Bronisławem zaczęli się bawić na po-
gorzelisku, z którego wystawał tylko komin. 
Kiedy dzieci podbierały ziemię, komin runął, 
cudem żadnemu chłopcu nic się nie stało.                                                                                                       

W marcu 1945 r. zamordowano kolej-
nych 5 osób na drogach koło Białego Potoku. 8 czerwca 1945 r. ok. godziny 
22 bandyci napadli ponownie na wieś. Tekla Zatylna stała na warcie. Usłyszaw-
szy sygnał ostrzegawczy, którym było uderzanie w lemiesze, pobiegła szybko 
do domu i zabrała kawałek chleba dla małego Józka. Aby bezpiecznie uciec, 
wyrzuciła pierzynę przez okno, po czym wyskoczyła przez nie z synkiem na 
rękach. Za nimi skoczył Jan. Kiedy uciekali w pole, starszy chłopiec zgubił się 
w zbożu. Odgłosy strzałów, krzyki, widok palących się domów spowodowały, 
że przeraził się i nie wiedział, w którą stronę pójść. Wreszcie znalazł rodzinę 
ukrywającą się przy skarpie koło kościoła naprzeciw palącego się Domu Ludo-
wego. Płomienie sprawiły, że było widno jak w dzień. Siedzieli ukryci 150 m 
od Ukraińców, którzy śpiewali, dobrze się bawiąc. Napastnicy tej nocy spalili 
większość gospodarstw.

Strach było spać we własnym domu. Rodzina Zatylnych początkowo  
w nocy uciekała do siostry Tekli – Anny, która mieszkała w sąsiedniej wiosce 
Siemiakowice. Po śmierci rodziców wyszła ona za mąż za Ukraińca. Dopóki Jó-
zef i Franciszka Świątkowscy żyli, nie wyrażali zgody na ten związek. Kilka razy 
zdarzyło się, że Anna, narażając się, przybiegała ich ostrzec. Ukraińcy mieli 
nakaz mordowania Polaków, nawet swoich żon czy mężów. Bywało tak, że 
Tekla zabierała dzieci i teściową Barbarę i na noc szli do Siemiakowic. Tam było 

Tekla Zatylna
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spokojniej. Spali nad rzeką lub w polu. Rankiem kobiety wracały nakarmić 
zwierzęta. Chłopcy mogli pospać, matka zawsze zostawiała im kawałek chle-
ba, do domu przychodzili koło południa. Nieraz zdarzyło się, że dzieci Ukra-
ińców zbiły ich po drodze. Po zakończeniu wojny z Niemcami hitlerowskimi  
9 maja 1945 r. mocarstwa sojusznicze ustaliły nowe granice państwa polskie-
go. Dla mieszkańców Białego Potoku rozpoczął się kolejny trudny okres. Ukra-
ińcy uważali, że Polacy nie mają czego szukać na ich ziemiach i że powinni je 
opuścić, grożąc im przy tym śmiercią. Rozpoczęły się przesiedlenia. 

Jan Zatylny wspomina, iż mama mówiła im, że muszą jechać, żeby od-
szukać ojca, o którym słuch zaginął. Ostatni list od niego otrzymała 6 stycz-
nia 1945 r. Zabrali więc parę kur, najpotrzebniejsze rzeczy i kawałek chleba. 
Furmankami zostali przewiezieni na stację kolejową do Białobożnicy. Był rok 
1946. Podróż w wagonach bydlęcych trwała dwa miesiące. Warunki były cięż-
kie. Na postojach ludzie gotowali, karmili zwierzęta, robili składki dla maszy-
nisty. Pomagali sobie jak mogli. Ktoś poczęstował plackami, inny dał mąki czy 
mleka. Rodzina przybyła na tereny Dolnego Śląska. Osiedlili się we wsi Nowe 
Jaroszowice koło Bolesławca, Jan miał wtedy 10 lat. Większość mieszkańców 

Zaświadczenie o pełnieniu służby wojskowej w Wojsku Polskim 
przez Ludwika Zatylnego
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w tej miejscowości stanowili przesiedleńcy z Białego Potoku. Przydzielono im 
dom bez okien i drzwi. Początkowo spali wszyscy na podłodze w kuchni.

Na tzw. Ziemiach Odzyskanych też nie było bezpiecznie. W Bolesławcu 
stacjonowała jednostka Armii Czerwonej, grupy żołnierzy radzieckich okrada-
ły i plądrowały okoliczne miejscowości. Polacy, którzy mieszkali na tych tere-
nach, nocami z całym inwentarzem barykadowali się w domach.

Tekla samotnie wychowywała Jana i Józefa, ciężko pracując w swoim go-
spodarstwie (otrzymała bowiem 3 hektary ziemi), w spółdzielni rolniczej, ale 
i u innych gospodarzy, chcąc zapewnić dzieciom chleb. Jan do pierwszej kla-
sy poszedł do szkoły w Nowych Jaroszowicach. Uczniów było w niej mało, 
więc przenieśli ich do szkoły w Suszkach, później do Bolesławca. Trzy lata nie 
uczęszczał do szkoły, bo chorował na zapalenie stawów. Któregoś razu, kiedy 
złapał go ból nóg i nauczycielka na plecach przyniosła go z Suszek do domu. 

We wszystkim pomagał mamie, która była młodą pogodną kobietą. Po 
przybyciu do Nowych Jaroszewic miała dopiero 33 lata. Charakteryzowała 
się pięknym głosem, znała wszystkie zwrotki każdej piosenki, pięknie opo-
wiadała bajki, zawsze wspominała, jak grała w szkolnym teatrze. Całe swo-
je życie poświęciła wychowaniu dzieci. 
Niejednokrotnie przychodziła po ciężkiej 
pracy do domu i nie miała, co dać im 
do jedzenia. Cały czas poszukiwała swe-
go męża, pisała do Czerwonego Krzyża  
i różnych urzędów państwowych. Z woj-
ny wrócili jego bracia Michał i Kazimierz, 
którzy osiedlili się w Sulikowie oraz Józef, 
który zamieszkał w Nowych Jaroszowi-
cach. Ludwik Zatylny uznany został za 
zaginionego. Żonie nie przyznano na-
wet renty wojennej po mężu. Dopiero  
w 1970 r. według dokumentów Central-
nego Archiwum Wojskowego ustalono, 
iż zaginął 7 lutego 1945 r. pod Dobrzycą  
w powiecie Wałcz.

Jan szybko usamodzielnił się, z dyplo-
mem ukończył kurs mechanika samocho-
dowego oraz kurs magazyniera we Wro-
cławiu. Rozpoczął pracę, najpierw jako 
magazynier w Państwowych Zakładach 
Zbożowych, później jako kierowca w jed- Anna i Anastazja Świątkowskie
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nostce wojskowej i w MHD (Miejski Handel Detaliczny), gdzie był kierowcą  
i konwojentem. Zrobił wszystkie kategorie prawa jazdy i został kierowcą au-
tobusowym. Całe życie pasjonował się różnymi dyscyplinami sportowymi, 
uwielbiał grać w piłkę nożną. Jego hobby były szachy, do dziś wyjeżdża na 
różne turnieje szachowe. Zdobył Mistrzostwo Bolesławca.

W Święta Bożego Narodzenia 1970 r. zawarł związek małżeński z Cze-
sławą z domu Zdanowicz urodzoną 6 lutego 1953 r. w Bolesławcu, córką 
Jana i Marii. Zamieszkali razem z Teklą. W 1971 r. urodziła im się córka Ewa, 
a w 1975 r. syn Mariusz. W latach 80. XX w. Jan wraz z rodziną udali się na 
wczasy do Kołobrzegu. Podczas zwiedzania Muzeum Oręża  Polskiego natra-
fił na dokumenty swojego zaginionego ojca. Okazało się, że Ludwik Zatylny 
zginął w czasie walk o Wał Pomorski. Rzeczy należące do ojca po dziś dzień są 
eksponatami muzeum: ryngraf, orzełek wz. 1943, dystynkcje kaprala, pisto-
let maszynowy PPSz wz. 1941. Matka Jana Tekla zmarła 20 czerwca 2000 r., 
przeżywszy 87 lat. Jego brat Józef odszedł 6 marca 2006 r., zostawiając żonę 
Irenę, córkę Renatę z rodziną i syna Mariusza.

Dzieci Jana i Czesławy ukończyły szkoły, Ewa studia teologiczne, Mariusz 
Wyższą Szkołę Morską w Szczecinie i założyli własne rodziny.

Opracowała: Kamila Chrobot 
absolwentka Gimnazjum Samorządowego nr 2
 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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  Zofia ZIENtALA z domu Pachniak 

urodziła się 23 stycznia 1942 r. we wsi Krukowszczyzna, dziś w powiecie so-
kólskim, województwo podlaskie. Córka Władysława Pachniaka i Zofii z Ja-
kowickich. Miała piątkę rodzeństwa: Janinę, Barbarę, Katarzynę, Władysława 
oraz Waldemara. W 1944 r. po odparciu Niemców, wraz z rodzicami i rodzeń-
stwem przeprowadziła się do wsi Zawady, znajdującej się niedaleko Białe-
gostoku. Zamieszkała wraz z rodzicami w małej rezydencji wiejskiej. Na wsi 
wykonywała większość obowiązków związanych z domem. Do jej codzien-
nych prac należało także karmienie zwierząt. Opiekowała się małymi dziećmi 
z innych domów. Dom rodzinny wspomina jako ostoję bezpieczeństwa, miej-
sce zawsze spokojne, położone z dala od zgiełku i mających wtedy miejsce 
zawirowań wojennych. Osobami, które odgrywały istotną rolę w jej życiu, byli 
matka i ojciec. Ojciec Zofii był nauczycielem w szkole powszechniej. Jemu za-
wdzięczała kluczowe umiejętności. Mama także była nauczycielką, ale nie wy-
konywała swojego zawodu. Zajmowała się domem. Lubiła ziołolecznictwo. 
Stąd pochodzi wiedza Zofii na temat metod leczniczych w dziedzinie medycy-
ny naturalnej. To matka rozbudziła w niej zamiłowanie do medycyny w ogóle.

W 1949 r. zaczęła naukę w Szkole Podstawowej w Topilcu.  Wśród ró-
wieśników wyróżniała się wszechstronnymi uzdolnieniami i pilnością, to-
też nie miała problemów z nauką. Każdy rok szkolny kończyła z wyróżnie-
niem. Rodzice i siostry nie byli tym jednak zachwyceni. Nie inwestowali w jej 
naukę, musiała się o siebie troszczyć sama, na szczęście była wystarczająco 
zaradna. Po skończeniu szkoły podstawowej podjęła naukę w szkole średniej. 
Następnie wyjechała na Dolny Śląsk. W 1964 r. skończyła Wyższe Studium 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego na stanowisku pielęgniarka dyplomowana.   
W tym samym roku podjęła pracę zawodową na oddziale psychiatrycznym 
w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. 
Przez pierwsze lata pracowała jako zwykła salowa, potem otrzymała awans 
na stanowisko kierownika sali insulinowej. W latach 70. XX w. bardzo czę-
sto uczestniczyła w szkoleniach pielęgniarskich. Z sympatią wspomina lata,  
w których angażowała się w formie krótkich wykładów w działalność na rzecz 
upowszechniania tajników medycyny. W 1984 r. zmarła jej matka. W 1968 r. 
poślubiła Stanisława Zientalę (ur. 1946) i zamieszkała na stałe w Bolesławcu. 
W 1969 r. urodziła córkę Agatę. Na emeryturę odeszła w marcu 1999 r., ma-
jąc pięćdziesiąt siedem lat. Było to na miesiąc przed urodzeniem jej jedynego 
wnuka.  

Opracował: Mateusz Zawadzki
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 
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  Stanisława Zięcik z domu Zając 

urodziła się 7 maja 1938 r. w Jano-
wie, w powiecie trembowelskim,  
w województwie tarnopolskim. 
Matka Teofila i ojciec Ignacy Zając 
byli rolnikami. Nie posiadała ro-
dzeństwa. Stanisława Zięcik swo-
ją edukację rozpoczęła w pierw-
szej klasie szkoły podstawowej  
w Koźlu. Uczęszczała do niej jed-
nak jedynie rok. Później naukę 
kontynuowała w Wykrotach. Jest 
także absolwentką Liceum Peda-
gogicznego w Lubomierzu, w któ-
rym uczyła się pięć lat. Ukończy-
ła pedagogikę na Uniwersytecie 
Wrocławskim. 

ją edukację rozpoczęła w pierw

Zdjęcie rodzinne

Ignacy Zając  w szkole podoficerskiej, 1933-1934 r. 
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Stanisława Zięcik pierwsze lata życia 
spędziła w Janowie. Jej dom rodzinny był 
wielopokoleniowy. Mieszkała w nim wraz 
z rodzicami i dziadkami od strony mamy. 
Obok znajdowały się pola uprawne. Oko-
lica wyróżniała się szczególną urodą. Wa-
runki bytowe w domu były na zadowala-
jącym poziomie. Rodzina zawsze miała co 
jeść, a nawet czasami starczało na różne 
przyjemności, jakimi były pojedyncze 
cukierki oraz ziarenka kawy. Podstawą 
wyżywienia były kasze i mleko. Czasem 
pojawiało się masło, lecz nim karmiono 
głównie dzieci. Codziennym zajęciem było 
poranne dojenie krowy, czym zajmowa-
ła się wraz z mamą. W tym czasie ojciec 
rozpalał ogień pod kuchnią, aby moż-
na było zrobić śniadanie. Wspomina 
także chwile, gdy chodził razem z nią 
na ryby lub do lasu. Jesienią, gdy już 
zebrano ziarna konopi i słonecznika, 
kierowano się do znajdującej się przy 
moście olejarni. Tam wyrabiane były 
różne produkty spożywcze. W uko-
chanym Janowie w wolnych chwilach 
lubiła przechadzać się po jego ulicach, 
a także łowić z tatą ryby. Na Kresach 
Wschodnich spędziła około 6 lat.

Wspomnienia, które najbardziej 
utkwiły w jej pamięci, to przede 
wszystkim śmierć kochanego ojca. 
Miało to miejsce 11 listopada 1944 r. 
Tato Stanisławy Zięcik ze względu 
na stan zdrowia nie był zdolny do 
służby wojskowej, jednak pomagał 
walczącym, dostarczając im różnych 
niezbędnych produktów. W czasie 
jednej z takich sytuacji miała miejsce 

Ignacy Zając (pierwszy z lewej), 
1935 r. 

Ignacy Zając (pierwszy z lewej), pamiątka 
z Janowa, 1936 r.
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przypadkowa strzelanina, w której zginął. 
Było to dla niej niezwykle traumatycz-
nym przeżyciem. Kolejnym dramatycznym 
wspomnieniem jest wyjazd z rodzinnego 
Janowa. Na skutek zakończonej wojny  
i sytuacji politycznej, sześcioletnia Stanisła-
wa była zmuszona wraz z mamą przenieść 
się w inne miejsce. Było im bardzo ciężko, 
musiały radzić sobie same, bo ojciec nie 
żył. Nie wiedziały, co będzie dalej, co ze 
sobą zabrać, gdzie pojechać. Przyjazd do 
Polski nastąpił w 1947 r. Stanisława Zięcik 
zamieszkała wraz z rodziną w Wykrotach. 
Jej dom znajdował się przy torach – miesz-
kała w nim z mamą. Jej babcia osiedliła się 
obok za parkiem. W tym domu mieszka-
li także przez pewien czas biedni Niemcy. 
Rodzina ta bardzo często nie miała nic do 
jedzenia. Zapamiętała na przykład, że któ-
regoś dnia współlokatorzy odkopali mar-
twą świnię i przyrządzili ją na obiad, kiedy 

indziej złapali jeża, aby się nim pożywić. Choć Niemcy wydawali się przyjaźnie 
nastawieni i nie sprawiali żadnych kłopotów, odczuwała przed nimi lęk. Po 
roku opuścili dom i nie pojawili się więcej.

W 1958 r., kiedy powstała Szkoła Podstawo-
wa nr 4 w Bolesławcu, Stanisława Zięcik została 
zatrudniona w niej na stanowisko nauczyciela wy-
chowania fizycznego i nauczania początkowego. 
Po dziesięciu latach pracy zaproponowano jej sta-
nowisko nauczyciela metodyka nauczania począt-
kowego. Jej zadaniem było kształcenie nauczycieli 
w całym mieście, ocenianie ich i organizowanie 
szkoleń. Przez cały okres tej szczególnie ważnej 
pracy do zawodu nauczyciela nauczania począt-
kowego przygotowała mnóstwo osób, które do 
dnia dzisiejszego wspominają ją jako człowieka 
wyjątkowo kompetentnego i życzliwego, otwar-
tego na potrzeby innych ludzi oraz niezwykle 

jedzenia. Zapamiętała na przykład, że któ
Fotografia ślubna Teofili i Ignacego 

Zająców, Janów, 10.07.1937 r.

Paulina Zając
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taktownego. Za swoją działalność uzyskała wiele 
odznaczeń. Najważniejsze z nich to Złoty Krzyż 
Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski i Odznaka Za Zasługi dla Postępu Pedagogicz-
nego.

Mężem Stanisławy Zięcik został urodzony  
3 sierpnia 1936 r. w Bośni Karol Zięcik. Również 
był nauczycielem. Syn Krzysztof Zięcik przyszedł 
na świat w 1961 r. Ukończył Akademię Rolniczą 
w Poznaniu. Jest prezesem spółdzielni mieszka-
niowej w Trzebieniu. Córka Brygida Zięcik-Wojdy-
ra urodziła się w 1966 r. Pracuje w przedszkolu 

Rodzina Zająców: Bronisława Zając, 
Stanisław Wilowski, Stanisław Golba, 

Zdzisław Zając, Katarzyna Wyrozumska, 
Adela Daciuk

Rodzina Zająców: Bronisława Zając, 
Teofila Zając, Zdzisław Zając, 

Ignacy Zając, Stanisław Wilowski, 
Adela Daciuk z domu Zając

Stanisława i Ignacy Zając, 1940 r.
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przy ul. Jana Pawła II w Bolesławcu. Ukoń-
czyła Dolnośląską Prywatną Szkolę Pedago-
giczną we Wrocławiu. Stanisława posiada 
czworo wnucząt: Dawida, Darię, Kornelię  
i Wiktora.

Stanisława Zięcik jest osobą niezwykle 
aktywną. Bardzo ceni sobie wszelkie dzia-
łania. Nie lubi marnowania czasu, stara się 
jak najlepiej go wykorzystywać. Od zawsze 
bardzo interesowała się plastyką, muzyką  
i aktywnością fizyczną. Po przejściu na eme-
ryturę dołączyła do zarządu ogródków dział-
kowych, Towarzystwa Miłośników Lwowa  
i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Klu-
bu Nauczycielskiego „Carpe Diem”.

Opracowały: Klaudia Karpińska i Anita Szerszunowicz
     Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 

Teofila i Stanisława Zając, 1949 r.
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Nauczyciele, pod kierunkiem których uczniowie 
tworzyli biogramy:

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

• Ewa Chrobot, Barbara dolecka, Anna Gorzkowicz, urszula Ilczyna, 
Grzegorz jankowski, joanna Kupisz, Ewa Ołenicz-Bernacka, Beata Or-
czyk, Katarzyna Sulik – Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesła-
nych na Sybir w Bolesławcu

• jolanta Kawula – I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu

• Katarzyna dorosz – Miejski Zespół Szkół nr 1 im. Aleksander Janowskiego 
w Bolesławcu

• jolanta tomaszewska –  Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu

• Elżbieta Grzyb, Ewa Kuczyńska  – Miejski Zespół Szkół nr 3 w Bolesławcu

• Barbara Sykulska – II Liceum Ogólnokształcące

• jolanta Baniecka – Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki  
w Bolesławcu

• justyna janczewska – Zespół Szkół Handlowych i Usługowych  im. Jana 
Kochanowskiego w Bolesławcu

• Barbara Smoleńska – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  im. 
mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu
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uczniowie biorący udział w projekcie:

1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. jana Matejki w Bolesławcu: Julia Klemen-
towska, Nikola Lechowska, Wojciech Łysakowski, Natalia Psiuch, Anna 
Rączkiewicz, Zuzanna Rewińska, Aurelia Serdiukow, Bartosz Tarnowski, 
Adrianna Zeszutek.

2. Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir  
w Bolesławcu: Anna Antoniak, Angelika Bachciak, Beata Bojanowska, 
Alan Cesarski, Gabriela Chlebowska, Daria Chłopicka, Jan Choryłek, Ka-
mila Chrobot, Magdalena Cichorzewska, Roksana Członka, Ewelina Du-
biel, Piotr Filistyński, Ilona Forma, Adrianna Gabrych, Paulina Gajewska, 
Aleksander Janowski, Michał Jóźków, Karolina Kalita, Krzysztof Kamiński, 
Przemysław Kania, Karolina Karaban, Anita Karpiak, Klaudia Karpińska, 
Dominika Korszeń, Klaudia Kowalik, Angelika Koziarska, Julia Kukieła, 
Daniel Lasko, Krzysztof Leszczyński, Paulina Lichwierowicz, Alicja Łaci-
na, Laura Łomotowska, Laura Łużna, Karol Łużny, Marta Marzec, Daria 
Michalska, Marta Michalczuk, Marek Mieniek, Krzysztof Miler, Ewelina 
Mrozik, Przemysław Mszal, Joanna Nawrocka, Dagmara Parchimowicz, 
Martyna Piaskowska, Oskar Pochwała, Monika Prosół, Katarzyna Rejman, 
Agata Rompała, Marta Sarkowicz, Agnieszka Schmidt, Eliza Sondaj, Ga-
briela Stolarska, Anita Szerszunowicz, Kornelia Szpila, Patryk Szulc, Laura 
Śledzińska, Wiktoria Tkaczyk, Dominika Wiżgała, Anna Wróblewska, Jo-
anna Ziembikiewicz, Marika Zdunek, Mateusz Zawadzki. 

3. I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu: Michał Chrzanowski

4. Miejski Zespół Szkół nr 1 im. Aleksander janowskiego w Bolesław-
cu: Gimnazjum Samorządowe nr 4 w Bolesławcu: Agata Dudak, Paulina 
Owerko, Dariusz Rudzik.

5. Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu: Gimnazjum Samorządowe nr 1 
w Bolesławcu: Kamil Biegała, Aleksandra Chodoń, Weronika Kata, Gabriel 
Skuła, Katarzyna Strojek, Zuzanna Woźnica. 

6. Miejski Zespół Szkół nr 3 w Bolesławcu: Gimnazjum Samorządowe nr 3 
im. Jana Pawła II w Bolesławcu: Ilona Czyżewska, Michał Kutryba
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7. II Liceum Ogólnokształcące im. janusza Korczaka w Bolesławcu: Ma-
rek Roszkowski

8. Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego domeyki w Bolesławcu: 
Technikum nr 4: Marta Sądaj, Paula Wilk, Klaudia Żołna.

9. Zespół Szkół Handlowych i usługowych im. jana Kochanowskiego 
w Bolesławcu: Katarzyna Bielawska, Marzena Kawałko, Iga Maryniak, 
Marta Orłowska, Lidia Szewc, Magdalena Wojewódka.

10. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Bolesławcu: Katarzyna Kucypera, Wioleta Nizioł.

Pozostali autorzy biogramów: Edmund Maliński i Zdzisław Mirecki. 
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