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W latach 40-tych i 50-tych do Bolesławca 
przybyła ludność  z różnych stron świa-
ta: z Kresów Wschodnich, z terenu byłej 

Jugosławii, Syberii, Francji, centralnej Polski i in-
nych regionów. To szczególne zjawisko mieszania 
się kultur, tradycji i zwyczajów miało ogromny wpływ na powojenny obraz 
miasta, zbudowało jego tożsamość. To już historia, nieodległa, ale historia,  
o której warto i trzeba mówić, by kształtować  świadomość zwłaszcza mło-
dego pokolenia.

W tym kontekście niezwykle cenna wydaje się idea stworzenia cyklu pu-
blikacji zatytułowanego „Ocalić od zapomnienia”. Kolejne tomy zawierają 
wspomnienia poszczególnych grup ludności, które przybyły do Bolesławca 
po II wojnie światowej. W 2013 r. zostały opublikowane biogramy Sybiraków, 
w 2014 – Kresowian. Niniejszy, trzeci tom zatytułowany „Tu wszystko było 
inne…” poświęcono wspomnieniom reemigrantów z Francji. 

13 marca 2015 r. w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu odbyło się spotkanie 
współorganizowane przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej we Wro-
cławiu połączone z prezentacją filmu realizowanego przez Muzeum Etnogra-
ficzne we Wrocławiu w ramach projektu „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, 
sposób życia, pieśni, muzyka i tańce”. Wśród bohaterów filmu znaleźli się 
również bolesławianie. W wydarzeniu uczestniczyła grupa osadników z Fran-
cji, mieszkańców naszego miasta. Odżyły wówczas wspomnienia i zrodził się 
pomysł, by je utrwalić i podzielić się nimi.  

Wysłuchaniem i spisaniem opowieści, odmiennie niż w poprzednich la-
tach, zajęła się jedna osoba – Kamilla Dudek. Udało się jej dotrzeć do 40 re-
emigrantów lub ich potomków, którzy zdecydowali się podzielić swoją histo-
rią, pokazać obraz życia zapamiętanego z Francji i powojennego Bolesławca. 
Często bardzo intymny, który łatwiej przekazać osobie z własnego środowi-
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ska, znanej, bliskiej. A taka dla nich była autorka, której rodzinne korzenie 
sięgają kraju nad Loarą. 

Składam szczególne podziękowania na ręce autorki, która włożyła dużo 
pracy i serca w zebranie i opracowanie materiałów. Dziękuję też prof. dr. 
hab. Grzegorzowi Straucholdowi z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dyrekcji  
i pracownikom Muzeum Ceramiki. Pragnę podziękować również bolesławia-
nom, przybyłym z Francji, którzy wzięli udział w projekcie. 

Piotr Roman,
Prezydent Miasta Bolesławiec
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„Wspomnienie” 
Na melodię „Dopóki na Wawelu”

I.
Tak barwne są nasze dzieje,
Jak skrzydła Moulin Rouge
I przyjaźń, która istnieje
Pomimo wielu burz.

Refren:
Wspomnieniem Francja nasza
Wspomnienia, których żal                       
Tam został obraz świata                         
Z naszych dziecięcych lat.

II.
Wojenne życie tułacze,
Widmo tych strasznych dni,
Przeszliśmy i to tłumaczy
Ten ból co w sercu tkwi.

III.
Do ziemi ojców powrócić
Nakazał kiedyś los,
By mógł po latach przemówić
Tęsknotą siwy włos.

IV. 
Śpiewajmy razem od nowa
Z melodią łatwiej żyć,
Bo Francja cały czas woła
Choć pieśnią przy niej być.

Te Bu (Teresa Bukina)

Bolesławiec, maj 1998 rok

bis



Podziękowania

Zebrane opowieści to żywa historia migracji ludności 
polskiej z Francji w XX wieku, ze wszystkimi problema-
mi i emocjami związanymi z tym zjawiskiem. Znajdziemy 
w nich wydarzenia z czasów wojen, obrazy kultury dnia 
codziennego Polonii francuskiej, jej życia rodzinnego oraz 
osobiste doświadczenia opowiadających. Wspomnienia 
ujawniają szczerość, autentyczność i wrażliwość ich au-
torów – zwykłych ludzi. W tekstach zawarta jest radość, 
niepewność, rozczarowanie, tęsknota, przerwana trady-
cja kulturowa, zmagania z nowym językiem, próby odna-
lezienia się w nowym miejscu, losy rodzin i wielka historia 
w tle. Zdecydowałam się pozostawić pierwszoosobową 
narrację tak, aby czytelnik miał wrażenie rozmowy, spo-
tkania z człowiekiem, który opowiada swoją historię. 
Ustne relacje świadków wydarzeń to jeden z najlepszych 
sposobów poznawania dziejów.

Chciałabym serdecznie podziękować mojej Mamie – Pani 
Helenie Strzelczak za nieocenioną pomoc w pracach nad 
książką oraz Pani Dyrektor i Pracownikom Muzeum Cera-
miki w Bolesławcu. Przede wszystkim chcę podziękować 
wszystkim Bohaterom książki, którzy mi zaufali i powie-
rzyli to, co mają najcenniejszego – historię swojego życia.  

Kamilla Dudek
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Polacy we Francji od końca XIX w. do 1945 r. 
– zarys
  

Około 1885 r. do Francji zaczęli licznie napływać polscy emigranci, głównie 
z zaboru rosyjskiego i pruskiego. Przyjechało ok. 2500 rzemieślników, którzy 
we Francji chcieli doskonalić swój warsztat pracy, uzyskać nowe kwalifikacje 
zawodowe1. Migracja ta miała charakter ekonomiczny. O ile początkowo po-
jawiali się jeszcze studenci, działacze socjalistyczni, artyści, to później zdecy-
dowanie przeważali emigranci zarobkowi. 

W pierwszym okresie tej fali emigracji z ziem rodzinnych wyjeżdżali w więk-
szości chłopi. Mimo niskiego statusu przetarli szlak francuski dla tych, którzy 
po I wojnie światowej utworzyli masową emigrację zarobkową. Z Galicji wy-
jeżdżało ok. 10 tys. chłopów rocznie oraz ok. 2-3 tys. robotników. Kierowano 
ich w rejony przemysłowe – do leżącego na północy zagłębia węglowego oraz 
zagłębia hutniczego w Lotaryngii. Łącznie przed wybuchem I wojny świato-
wej na terenie Francji przebywało ok. 25-30 tys. osób z ziem polskich, z czego 
15 tys. miało status zatrudnionych. Wśród nich znaleźli się także Polacy, którzy 
przybyli z niemieckiej Westfalii i Nadrenii2. Środowisko polonijne było bardzo 
dobrze zorganizowane, zrzeszone w wielu stowarzyszeniach i organizacjach 
politycznych. 

W latach 20-tych XX w. emigracja zarobkowa przekształciła się w zjawisko 
masowe. Jest to wielki rozdział w dziejach Polonii francuskiej. Należy podkre-
ślić, że miała ona formę nie tylko zbiorową, ale i zorganizowaną. Na jej rozwój 
wpłynęła sytuacja w Polsce oraz we Francji. 

W okresie międzywojennym w Polsce zdecydowanie wzrosła liczba uro-
dzeń, wytworzyła się nadwyżka ludności. Sytuację pogarszała przestarzała 
struktura rolnictwa, którego rozwój przez dziesięciolecia był hamowany przez 
zaborców. Znaczna część chłopów należała do ludności małorolnej. Nato-
miast ludność bezrolna uzależniona była od pracy najemnej i imigrowała do 
miast, szukając pracy w przemyśle. Ten jednak rozwijał się zbyt wolno i nie 
gwarantował wielu miejsc pracy. 

W tym czasie Francja borykała się z zupełnie innymi problemami demo-
graficznymi. Od przełomu XIX i XX w. wykazywano coraz niższy przyrost na-
turalny, a w wyniku I wojny światowej poniosła ogromne straty (zginęła 1/6 

1 Vide: M. Gmurczyk-Wrońska, Polacy we Francji w latach 1871-1914, Warszawa 
1996.  

2 Wcześniej przybyli oni do zachodnich rejonów Niemiec ze Śląska i Wielkopolski.
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mężczyzn w wieku produkcyjnym). Rolnictwo francuskie utraciło 40% siły ro-
boczej, przemysł 25%.       

Oba kraje były zatem w trudnej sytuacji. Rząd polski postanowił pozbyć 
się „nadwyżki ludności”, a Francja pilnie jej potrzebowała. 3 września 1919 r. 
oba kraje podpisały Konwencję w przedmiocie emigracji i imigracji, która 
gwarantowała pełną swobodę dla obywateli Polski i Francji3 z zastrzeżeniem 
ograniczenia jej w przypadku „jeżeli sytuacja ekonomiczna jednego z krajów 
będzie tego wymagała”4. Polscy i francuscy robotnicy mieli być traktowani 
równo w zakresie płacy, opieki i ubezpieczeń społecznych. Po osiedleniu się 
we Francji, imigranci podlegali tylko rządowi francuskiemu, nawet polskie 
władze konsularne nie miały prawa do opieki nad nimi5. 

Niemal wszyscy z nowej masowej emigracji decydowali się na wyjazd 
do Francji z przyczyn ekonomicznych. W przekroju społecznym tej grupy 
wychodźców początkowo dominowała ludność miejska (górnicy, robotnicy 
z fabryk), ludność wiejska stanowiła ok. 40%. W latach 1926-1938 stosunek 
liczbowy się zmienił. Jak podkreślają historycy, wyjazd zwłaszcza dla miesz-
kańców wsi był szansą na awans społeczny i zawodowy. Po przybyciu mak-
symalnie 25% osób podejmowało pracę w rolnictwie, pozostali stawali się 
robotnikami przemysłowymi (60%) lub pracowali w innych zawodach6. Otrzy-
mywali skromne, ale jednak wyposażone lokum (na osiedlach kopalnianych, 
zakładowych), oferujące bez porównania lepsze warunki niż w rodzinnej wsi. 
Awans obejmował również kwestie zawodowe, poznanie nowych narzędzi 
i upraw oraz technik ich prowadzenia. Należy zauważyć również, że przy-
szli emigranci wywodzący się z obszarów wiejskich różnili się od poprzednich 
pokoleń. Pod koniec XIX w. chłopi ze wszystkich zaborów mieli wolność oso-
bistą, a pańszczyzna była zniesiona. Powoli dojrzewała w nich odwaga do 
podjęcia decyzji o opuszczeniu kraju i kiedy pojawiła się taka możliwość, nie 
bali się z niej skorzystać7. 

Po podpisaniu umowy o dwustronnej migracji ludności w 1919 r., pierw-
szych 800 robotników wyjechało już w grudniu tego roku. W latach 1920-
1938 wyjeżdżających Polaków liczono w tysiącach (tab. 1). Do Francji przybyli 

3 Na mocy tej konwencji do Polski przybyli obywatele francuscy, ale było ich nie-
wielu.  

4 Z. Girzyński, Polska – Francja 1945–1950, Toruń 2005, s. 190-191.
5 R. Dzwonkowski, W. Śladkowski, Polonia francuska [w]: Polonia w Europie, pod 

red. B. Szydłowskiej-Ceglowej. Poznań 1992 s. 375.
6 W. Śladkowski: Awans społeczny Polonii francuskiej [w:] Emigracja z ziem pol-

skich w XX wieku, pod red. A. Koseskiego. Pułtusk 1998, s. 81-82.
7 W latach 70-tych XIX w. wyjeżdżali głównie do Stanów Zjednoczonych, potem do 

Niemiec i Francji. Vide: P. Kraszewski: Polska emigracja zarobkowa w latach 1870-1939. 
Poznań 1995, s. 40-41.
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również Polacy mieszkający w niemieckim regionie Westfalia i Nadrenia. We-
dług historyków w latach 1920-1924 przeniosło się stamtąd do Francji ok. 
20-25 tys. górników, co wraz z rodzinami dało ok. 100 tys. osób8. Łącznie 
wyjechało do Francji ponad 600 tys. Polaków. Najmniej wyjeżdżało w latach 
ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego w latach 1929-1933. Dane z ta-
beli nr 1 wskazują wyraźny wzrost emigrantów po pierwszych wyjazdach. 
Pionierzy przysyłali wiadomości o warunkach panujących we Francji, co nie-
wątpliwie zachęcało innych do podążenia ich śladem. 

Tab. 1. Liczba Polaków wyjeżdżających do Francji9. 

Lata Liczba osób Lata Liczba osób Lata Liczba osób
1920 13 400 1927 16 200 1934 8000
1921 9200 1928 33 800 1935 1400
1922 28 000 1929 81 500 1936 8300
1923 69 500 1930 85 000 1937 33 000
1924 49 000 1931 24 000 1938 20 500
1925 36 400 1932 8100
1926 68 700 1933 11 400

   
Polacy zatrudniani byli przede wszystkim w górnictwie. Wraz z rodzinami 

ich liczebność szacuje się na prawie 100 tys., co stanowiło 58% wszystkich 
górników zatrudnionych we Francji. Byli więc najliczniejszą i najbardziej istot-
ną grupą zawodową. Trzeba podkreślić, że zdecydowana większość praco-
wała w najcięższych warunkach, na stanowiskach grożących utratą życia lub 
zdrowia. Francuzi blokowali otrzymywanie przez obcokrajowców wyższych 
stanowisk mimo posiadania przez nich odpowiedniej wiedzy i umiejętności. 
Traktowali cudzoziemców jako chwilowo przydatnych w rozwoju przemy-
słowo-gospodarczym kraju i dbali o ochronę rodzimych robotników przed 
obcą konkurencją. W dalszej kolejności pod względem liczby zatrudnionych 
Polaków znajdowały się takie gałęzie przemysłu, jak hutnictwo, przemysł bu-
dowlany i włókienniczy. Największy chyba awans nastąpił wśród pracujących 
w rolnictwie. Początkowo aż 99% było pracownikami najemnymi, a pod ko-
niec lat 30. już 10% Polaków dzierżawiło ok. 3 tys. gospodarstw10.     

Miejsce pracy było oczywiście związane z miejscem zamieszkania. Zdecy-
dowana większość Polonii (75%) skupiła się w pięciu regionach, najbardziej 

8 R. Dzwonkowski, W. Śladkowski, op. cit., s. 376.
9 Dane wg A. Paczkowskiego znajdują się w: R. Dzwonkowski, W. Śladkowski,  

op. cit., s. 376. 
10 W. Śladkowski: op. cit., s. 82.
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uprzemysłowionych lub rolniczych (tab. 2). Region Nord-Pas-de-Calais to za-
głębie kopalniane na północy kraju, pracowało tam najwięcej górników i trak-
towane było jako centrum polskiej emigracji po I wojnie światowej. 

W Lotaryngii i Alzacji zatrudniano Polaków w górnictwie i hutnictwie. 
Sporo można było ich spotkać w Paryżu, gdzie pracowali w przemyśle oraz 
jako rzemieślnicy, drobni przedsiębiorcy, handlowcy. W Pikardii, na północy 
kraju, zasilili rolnictwo, a w Burgundii i Rodanie-Alpach górnictwo, przemysł 
metalurgiczny oraz tekstylny. W najludniejszych regionach Polacy mieszkali  
w osiedlach należących do kopalń lub fabryk, np. Marles-les-Mines, Ostrico-
urt, Calonne-Ricouart, Bruay-les-Mines. Zazwyczaj dominowali liczebnie nad 
innymi narodowościami. Zajmowali niewielkie domki z ogródkiem w zabu-
dowie szeregowej, czasem mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Pra-
cownicy rolni nie tworzyli tak dużych skupisk, jak zatrudnieni w miastach czy 
miasteczkach. Charakter ich zawodu powodował, że żyli w rozproszeniu. Lo-
kowano ich w domach lub mieszkaniach w koloniach przy farmach, na któ-
rych byli zatrudnieni11.   

Tab. 2. Rozmieszczenie geograficzne Polaków w regionach francuskich12.13

Region Departament
Lata

1921 1926 1932 1934
Nord-Pas-de-Ca-
lais

Pas-de-Calais 3400 91 000 115 300 125 300
Nord 1300 49 600 76 400 81 900

Lorrainie 
(Lotaryngia)

Moselle 5600 20 800 38 000 29 700
Meurthe-et-Moselle 2900 12 100 27 100 21 600
Haut Rhin 600 3500 11 100 8300
Bas Rhin 1300 3200 3400 4200

Île-de-France13 Seine 14 800 31 800 50 600 56 000
Seine-et-Oise 600 7500 19 600 20 800
Seine-et-Marne 400 5500 13 300 14 600

Pikardia Aisne 1100 9900 16 900 18 900
Oise 900 6600 10 900 12 400
Somme 500 4200 5900 7000

Burgundia 
– Rodan-Alpy

Saône-et-Loire 1600 9600 12 600 10 600
Loire 2600 5900 9300 7500

11 R. Dzwonkowski, W. Śladkowski, op. cit., s. 378-379.
12 Dane wg A. Paczkowskiego publikują R. Dzwonkowski, W. Śladkowski, op. cit., 

s. 377. 
13 Dosłownie „Wyspa Francji”. Na terenie regionu znajduje się Paryż. 
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 Mimo korzyści materialnych i społecznych odniesionych przez emigrantów 
zauważano także negatywne zjawiska, niezgodne z konwencją z 3 września 
1919 r. Władze francuskie nie wywiązywały się z warunków, do wypełnienia 
których się zobowiązały. Informacje na ten temat otrzymywało polskie Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych. Najczęściej podnoszono traktowanie polskich 
robotników jako drugorzędnych, brak równego traktowania pracownika-Po-
laka i Francuza w kwestii płacy (Polacy zarabiali ok. 20% mniej), czasu pracy 
(rolnicy pracowali nawet 16 godzin dziennie), form zatrudnienia (zatrudniano 
ich na umowy określone czasowo) oraz pomijanie przy awansach. Wygrana 
w wyborach 1936 r. lewicowego Frontu Narodowego14 pozwoliła poprawić 
warunki ludzi pracy. Ustalono, że tydzień roboczy będzie liczył 40 godzin, 
wprowadzono płatne urlopy oraz podwyższono świadczenia emerytalne15.   

Kolejna fala Polaków napłynęła do Francji w 1939 r. Na teren tego kraju 
przedostało się wówczas 30 tys. żołnierzy i oficerów polskich, którzy odpowie-
dzieli na apel gen. Władysława Sikorskiego16. Wielu z nich uciekło z obozów 
internowania w Rumunii i na Węgrzech. Kiedy Francja przegrała kampanię 
w 1940 r., armia ta została jednak rozwiązana, a ok. 24 tys. żołnierzy zostało 
ewakuowanych do Anglii. Do pozostałych 6 tys. należy dodać ok. 100 tys. Po-
laków, którzy znaleźli się na ziemi francuskiej w wyniku działań niemieckiego 
okupanta w Polsce. Były to osoby wywiezione do prac przymusowych z tzw. 
Kraju Warty, a także uciekinierzy z różnego rodzaju obozów niemieckich, któ-
re w końcu wojny były wyzwalane przez wojska alianckie. Liczbę Polaków we 
Francji zwiększyli także żołnierze, którzy walczyli w wojsku francuskim w licz-
bie ok. 10 tys., natomiast ok. 11 tys. Polaków pracowało w alianckiej służbie 
pomocniczej17. Tuż po wojnie ta olbrzymia grupa uchodźców w pierwszej ko-
lejności została objęta repatriacją do ojczyzny. 

Znaczna liczba emigrantów, ok. 45 tys.18 walczyła w polskich organizacjach 
działających w ramach francuskiego ruchu oporu (najczęściej w formacjach 
lewicowych Frontu Narodowego). Członkowie podziemia na terenie całego 
kraju organizowali akcje zbrojne i propagandowe, dywersje na szlakach ko-
munikacyjnych, sabotaże gospodarcze i produkcyjne. Jedną z najsilniejszych 
organizacji podziemnych z 15 tys. członków była Polska Organizacja Walki 

14 Stworzyły go francuskie partie lewicowe, aby zwiększyć swoje szanse w wybo-
rach w 1936 r.  

15 Por. W. Śladkowski: op. cit., s. 82 i R. Dzwonkowski, W. Śladkowski, op. cit.,  
s. 378-379.

16 Premier rządu polskiego na uchodźstwie.  
17 R. Dzwonkowski, W. Śladkowski, op. cit., s. 380.
18 Ibidem, s. 410. 
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o Niepodległość. Również kobiety oraz młodzież włączyły się w walkę z na-
jeźdźcą. W 1944 r. 22 polonijne organizacje podziemne zastosowały się do 
poleceń francuskiej Rady Narodowej Ruchu Oporu i zjednoczyły się w utwo-
rzonym przez siebie Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego (PKWN). 
W jego skład weszły m.in.: Organizacja Pomocy Ojczyźnie, Związek Młodzieży 
Polskiej „Grunwald”, Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej, polskie 
sekcje związków zawodowych CGT (Powszechnej Konfederacji Pracy), Opieka 
Szkolna, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Stowarzyszenie Górnicze św. 
Barbary. Na rozkaz PKWN powstały oddziały zbrojne, w osadach górniczych 
powstały oddziały Polskiej Milicji Patriotycznej oraz 19. i 29. Zgrupowanie 
Piechoty Polskiej19. Wskutek działań wojennych oraz represji gestapo zginęło 
ok. 5 tys. Polaków. 

Życie społeczno-kulturalne emigracji polskiej 
we Francji  

Polacy emigrujący w okresie międzywojennym w dużej liczbie do Fran-
cji, utworzyli tam w 1931 r. pod względem liczebności drugą, po włoskiej, 
mniejszość narodową. Duże grupy narodowościowe utworzyli przybyli w tym 
samym czasie pracownicy wraz z rodzinami z Włoch, Hiszpanii, Portugalii, 
Czech, Maghrebu. Już pierwsze pokolenie robotników i górników, zwłaszcza 
tych przybyłych z Westfalii, podejmowało działalność społeczno-politycz-
ną. Emigranci przykładali ogromną wagę do zachowania tradycji, polskości, 
a także utrwalania znajomości języka polskiego wśród najmłodszego poko-
lenia, często urodzonego we Francji. Spośród wszystkich mniejszości tylko 
Polacy uzyskali prawo do zatrudniania rodzimych nauczycieli. Organizowano 
także tzw. szkółki polskie, które zaczęły powstawać już w 1920 r. w regionach 
górniczych, a od 1924 r. organizowano nauczanie języka polskiego w miej-
scowościach, w których mieszkało minimum 65 polskich dzieci. Nauka często 
odbywała się w czwartki (tzw. kursy czwartkowe), w dniu wolnym we Francji 
od szkoły. Finansowanie polskiego nauczania wzięły na siebie kopalnie i duże 
zakłady. W gorszej sytuacji były dzieci mieszkające w regionach wiejskich, 
w których nie było bogatego opiekuna. W tym przypadku w nauce języka 

19 Więcej na stronie internetowej Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 1 Armii Francu-
skiej Ren i Dunaj www.renidunaj.pl, [dostęp: 15.09.2015 r.].
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ojczystego ogromną rolę odgrywała rodzina. Prowadzona była również kate-
chizacja w języku polskim20. 

Badacze zjawisk migracji podkreślają, że polska emigracja wyróżniała się 
wysokim stopniem zaangażowania publicznego oraz organizacji swojego ży-
cia społecznego. W latach 30-tych stworzyła imponujący i jednocześnie jedno-
lity system organizacyjny. Wachlarz profili działalności był szeroki, obejmował 
wszystkie aspekty aktywności człowieka: kulturę, oświatę, sztukę, politykę, 
religię, sport, rozrywkę. Około 100 tys. osób było członkami 2350 różnych 
stowarzyszeń lokalnych, które z kolei były zrzeszone w ok. 30 związkach. 
Oprócz swoich statutowych zadań, spełniały one jeszcze jeden niezamierzony 
cel. W istotny sposób zmieniły postrzeganie Polaków przez Francuzów, nie 
widziano już w Polakach zbiorowości o niskim poziomie kulturalnym21. 

Sympatie polityczne Polonii francuskiej były podzielone. Część, głównie 
przybyła z Westfalii i Nadrenii, wyznawała wartości konserwatywne i była 
związana z Kościołem katolickim. Większość jednak była zwolennikami ru-
chów lewicowych. Znajdowali się pod silnym wpływem francuskich związków 
zawodowych (zwłaszcza CGT – Powszechnej Konfederacji Pracy), wielu Pola-
ków należało do różnych ugrupowań pracowniczych22. Za największe organi-
zacje skupiające polską emigrację należy uznać: Związek Polaków we Francji, 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (utworzony w 1944 r.), Organizację 
Pomocy Ojczyźnie (OPO), Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej, Cen-
tralny Komitet Walki (związany z rządem w Londynie), czy Amitié Franco-Po-
lonaise. Niektóre z nich kierowały swoją ofertę nie tylko do Polaków, ale i do 
Francuzów sympatyzujących z Polską. 

W okresie międzywojennym bujny rozwój przeżywała prasa polonijna. 
Powstały nie tylko czasopisma, gazety, ale i wydawnictwa o charakterze lite-
racko-politycznym. Ukazywało się ok. 150 czasopism, niektóre przez bardzo 
krótki czas lub jedynie okolicznościowo. Były jednak i takie, które długo utrzy-
mywały się na rynku i zdobyły wiernych czytelników, np. „Narodowiec”, „Wia-
rus Polski”, „Ognisko”, „Głos Wychodźczy”, lewicowy „Dziennik Ludowy”23. 

20 W 1945 r. kopalnie wycofały się z finansowania szkółek. Więcej o szkolnictwie 
piszą R. Dzwonkowski, W. Śladkowski, op. cit., s. 395-401.

21 Ibidem, s. 391.
22 Ustawodawstwo francuskie w tamtym czasie nie pozwalało cudzoziemcom za-

kładać własnych stowarzyszeń związkowych. Przy CGT uformowano Sekretariat Polski, 
który koordynował sekcje polskie przy francuskich związkach zawodowych. Najsłyn-
niejszy działacz to Edward Gierek, górnik we Francji i Belgii, późniejszy I sekretarz KC 
PZPR. Vide: Z. Girzyński, op. cit., s. 214-242.

23 Vide: A. Paczkowski: Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940. 
Wrocław 1979 oraz R. Dzwonkowski, W. Śladkowski, op. cit., s. 401-406. 



14

Czytelnictwo prasy przez emigrację było kolejnym ważnym czynnikiem ją in-
tegrującym, kształtującym wśród niej postawę patriotyczną. Potrzeba kontak-
tu z polskim słowem drukowanym była także jeszcze jednym dowodem na 
awans społeczny emigrantów. 

Polskie wychodźstwo we Francji wyróżniała duża religijność. Potrzeby 
duchowe społeczności były tak znaczne, że utworzono tam polskie duszpa-
sterstwo ze zwierzchnictwem w postaci Polskiej Misji Katolickiej. Celem dzia-
łalności księży było zachowanie polskiej tradycji religijnej, co było zgodne 
z oczekiwaniami emigrantów24. Polacy, dłużej niż inne mniejszości, zachowali 
tradycje narodowe i religijne. Kolonie polskie, szczególnie górników, miały 
swojego księdza, który często pomagał w sprawach administracyjnych lub 
w problemach z pracodawcami. Właśnie kwestie religijne stawały się częstym 
powodem nieporozumień między Polakami a francuskimi pracodawcami. 
Francuzi niechętnym okiem patrzyli na święta polskie czy niedzielne msze 
święte, ponieważ wiązało się to ze stratą zysku.    

Praktyki religijne, jak uczestnictwo w liturgii, posyłanie dzieci na naukę 
religii oraz przystępowanie przez nie do I Komunii świętej, śluby kościelne były 
jednak dla Polaków potwierdzeniem tożsamości narodowej.

W polskich domach we Francji dbano o zachowanie dawnego charakteru, 
tradycji, nawet wyglądu pomieszczeń. Posługiwano się językiem ojczystym, 
kultywowano część zwyczajów znanych z kraju pochodzenia. Boże Narodzenie 
obchodzono z kolacją wigilijną, pasterką, jasełkami w szkole polskiej. W Wiel-
kanoc święcono potrawy, obchodzono nieznany we Francji Dzień Wszystkich 
Świętych. Wprowadzano oczywiście potrawy kuchni francuskiej, nie rezygno-
wano jednak z polskich dań. Dodatkowo, zwłaszcza dzieci, nosiły elementy 
polskich barw narodowych, np. szarfy, hafty, kokardy we włosach dziewcząt. 

Dzieci asymilowały się szybciej. Dużą rolę w przyjmowaniu przez nie za-
sad kultury francuskiej badacze widzą w szkole francuskiej. Opierała się ona 
na autorytarnych stosunkach w relacjach nauczyciel-uczeń, a często także na 
ksenofobii francuskich nauczycieli, niechętnym wszystkim nie-Francuzom. 
Młodsze pokolenie, dzięki obowiązkowej nauce w szkole podstawowej, szyb-
ciej uczyło się języka francuskiego i w krótkim czasie znacznie przewyższało 
w tej kwestii swoich rodziców i dziadków. Spotykano się też z nieprzychylny-
mi opiniami o Polakach, słyszano określenia „brudny Polak” lub pogardliwe 
„Polaczek”. 

W momencie zakończenia II wojny światowej środowisko polonijne było 
bardzo zróżnicowane. Z jednej strony była starsza emigracja polityczna, która 

24 Vide: R. Dzwonkowski, W. Śladkowski, op. cit., s. 409.
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osiadła we Francji w XIX w. i ich potomkowie (zwani Franko-Polakami), do-
brze zasymilowani, z aspiracjami do nauki, polityki, kultury. Z drugiej strony 
robotnicy i ich potomkowie, znający trud pracy fizycznej, niezbyt dobrze wy-
kształceni. Różnił ich nie tylko status społeczny, ale i poczucie więzi z ojczy-
zną. Starsza emigracja często żywiła jedynie ciepłe uczucia wobec Polski, ich 
dzieci nie znały już kraju ojców. Nowi przybysze otwarcie przyznawali się do 
polskiego patriotyzmu, mieli silne poczucie przynależności do opuszczonej 
ojczyzny. Wszystkie te czynniki będą miały znaczenie przy podejmowaniu de-
cyzji o powrocie do Polski.  

Powrót do Polski po 1945 r. 

Po zakończeniu II wojny światowej rząd w Warszawie stanął przed ogrom-
nym zadaniem odbudowy zniszczonego kraju. Potrzebował siły roboczej i jej 
źródło zobaczył w emigracji polskiej, również nad Sekwaną. Podjęto kroki 
mające na celu sprowadzenie Polaków z Francji. Polonia francuska była zróż-
nicowana i władze o tym wiedziały. Uwagę rządu polskiego przykuły dwa 
środowiska: 1) jeńców i deportowanych do Francji przez Niemców w czasie 
wojny, 2) masy pracowników wywodzących się z emigracji zarobkowej (zwa-
nej teraz „starą emigracją”). Najprościej było sprowadzić do kraju pierwszą 
grupę, która znajdowała się w trudnej sytuacji bytowej i nie była przywiązana 
do Francji. Wiosną 1945 r. powstał Komitet Pomocy Deportowanym Polakom 
we Francji i wspólnie z władzami francuskimi zorganizowano powroty ok.  
64 tys. jeńców i deportowanych. 

Wyzwanie stanowiła druga grupa, zadomowiona we Francji, posiadająca 
ustabilizowaną sytuację materialną. Władzom bardzo zależało na ich przy-
jeździe, ponieważ swoim doświadczeniem zawodowym (zwłaszcza górnicy) 
mogli w istotny sposób wspomóc odradzający się przemysł. Aby nakłonić ich 
do przyjazdu, podjęto szereg działań. Wysłano propagandzistów, agitato-
rów, mających za zdanie przekonać jak największą liczbę osób. Kontrolowano 
korespondencję z Polski w celu wyeliminowania negatywnych opinii, znie-
chęcających do przyjazdu. Preparowano i publikowano „autentyczne” listy 
zadowolonych ludzi, którzy przybyli do ojczyzny. Zadbano też o przychylne 
nastawienie prasy polonijnej, liczono na to, że członkinie organizacji kobie-
cych, np. „Konopniczanki” będą namawiać mężów do powrotu do ojczyzny. 
Okazało się, że wielu emigrantów było pozytywnie nastawionych do repatria-
cji, marzyło o kraju ojczystym (przynajmniej początkowo). Ogromny wpływ 
miała na to działalność wspomnianych wcześniej organizacji polonijnych, któ-
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re starszym pozwalały utrzymywać więź z Polską, a u młodszych kształtowały 
postawę patriotyczną. 

Repatriacja przebiegała w ścisłej współpracy z Francją. Wyjazdy do Polski 
organizował Konsulat Generalny Polski w Paryżu. Wydawał on karty repatria-
cyjne, przydzielał miejsce w transporcie kolejowym. Jednak na wniosek Francji 
umowy były podpisywane na jeden rok, a później ewentualnie przedłużane 
na rok następny. Rząd francuski w 1946 r. zgodził się na wyjazd tylko 5 tys. 
górników, nie chciał bowiem destabilizować pracy kopalń, a Polacy stanowili 
tam znaczącą liczbę pracujących. W kraju oczekiwano jednak, że przyjedzie 
dużo więcej osób, zwłaszcza w wieku produkcyjnym. Liczby repatriantów 
były ustalane ze stroną francuską, która wyraziła zgodę na wyjazdy również 
pracowników rolnych (z zastrzeżeniem, że dopiero po zakończeniu jesien-
nych prac polowych) oraz przedstawicieli innych zawodów (wiosną i jesie-
nią). Niestety rok 1947 przyniósł zastój w akcji repatriacyjnej. Rodziny, które 
pierwsze przyjechały do Polski zastały tu warunki dalekie od wcześniej im 
przedstawianych i informowały o tym krewnych oraz znajomych we Francji. 
Dodatkowo, co naprawdę zaniepokoiło władze polskie, przesiedleńcy zaczęli 
składać wnioski o umożliwienie powrotu do Francji (odrzucano je). Dlatego 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych zasugerowało, żeby młodym przesiedleń-
com bezpośrednio po przybyciu zabierać paszporty francuskie. Entuzjazm 
i prawdziwa „gorączka walizkowa” przygasły. Do rządu francuskiego dotarły 
głosy protestu pracodawców przeciwko utracie wykwalifikowanych pracow-
ników i nie chciał on już wyrażać zgody na większy odpływ siły roboczej. 
W 1948 r. odmówił odnowienia umowy repatriacyjnej. W 1949 r. po ostatnich 
710 Polaków (w oparciu o wcześniejszą umowę repatriacyjną) Warszawa wy-
słała statek „Batory”, ponieważ Francja odmówiła podstawienia pociągu. Od 
lipca 1949 r. powroty miały charakter indywidualny25. W 1950 r. zmieniło się 
nastawienie polskich władz wobec powracających z Francji, zaczęto mówić 
o „niebezpieczeństwie przybycia obcych agentów”. W 1955-1956 przyjęto 
ostatnich chętnych reemigrantów. W sumie akcja rządu zamierzającego spro-
wadzić całą emigrację polską z Francji, nie odniosła oczekiwanego efektu – 
z ok. 500 tys. do Polski wrócił co ósmy (tab. 3), czyli ok. 65 tys. osób (według 
innych danych maksymalnie 70 tys.)26.       

Celem szeroko zakrojonej akcji repatriacyjnej było zaludnienie Ziem Odzy-
skanych (w całym zachodnim pasie przygranicznym) oraz pozyskanie fachow-

25 Akcja repatriacyjna na podstawie umów z Francją trwała od 28.11.1946 r. do 
24.02.1948 r. 

26 Z. Girzyński: Polska – Francja 1945-1950. Toruń 2005, s. 211-213.
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ców do przemysłu górniczego. Reemigrantów z Francji w pierwszej kolejności 
kierowano na Dolny i Górny Śląsk27. Wielu osiedliło się w Wałbrzychu i okoli-
cach, we Wrocławiu i Bolesławcu. Tam rozpoczęli nowe życie.   

Tab. 3 Repatriacja Polaków z Francji w l. 1945-195028.29

Rok Liczba repatriantów
1945 brak danych29

1946 19 695
1947 (tylko między styczniem a majem) 9722
1948 15 158
1949 2375
1950 1790

Bolesławieccy reemigranci z Francji 
w świetle wspomnień   

Bolesławieccy „Francuzi” w większości są dziećmi emigracji ekonomicznej, 
przybyłej do Francji po I wojnie światowej. Zdecydowali się na nią ich rodzi-
ce bądź dziadkowie, a ich droga nad Sekwanę wiodła często przez Niemcy 
(Westfalię, Nadrenię). Przodkowie wyjeżdżali również z terenów Polski, z Ga-
licji, Górnego Śląska, poznańskiego, centralnej Polski, Mazur. Przeważająca 
większość rodzin była związana z górnictwem, pracowała w kopalni, w dru-
giej kolejności w rolnictwie. Kilka osób było zatrudnionych w innych gałęziach 
przemysłu: włókiennictwie, hutnictwie. Kilkoro prowadziło własną działalność 
usługowo-gastronomiczną (również kobiety). Osiedlili się głównie w górni-
czym regionie Nord-Pas-de-Calais, rolniczym Pikardia, mniej rodzin pochodzi-
ło z centralnych rejonów Francji. Kwaterowano ich najczęściej w robotniczych 
koloniach domów szeregowych należących do kopalni lub fabryki. Pracujący 
w rolnictwie mieszkali w wolnostojących domach w pobliżu gospodarstwa, 
na którym byli zatrudnieni.      

Jako motywy opuszczenia Francji podają przede wszystkim poczucie więzi 
z Ojczyzną, chęć odbudowania jej po wojnie, czasem chęć odnalezienia roz-

27 Ibidem, s. 201.
28 Z. Girzyński, op. cit., s. 212.
29 Według Z. Girzyńskiego wrócili wtedy jeńcy wojenni i deportowani w liczbie ok. 

64. Zob. Idem, Polska – Francja …, s. 194.
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proszonej rodziny. Z nielicznymi wyjątkami przyjechali pociągiem, przywożąc 
ze sobą mniej lub więcej artykułów wyposażenia domowego: meble, rowery, 
ubrania, artykuły i przyrządy gospodarstwa domowego (radio, żelazko elek-
tryczne), kosmetyki. Wielu utrwalało na fotografii moment tuż przed opusz-
czeniem Francji. Zdjęcia te stanowią teraz wyjątkową pamiątkę, szczególnie 
nasyconą uczuciami, wzbudzającą nostalgię. Część jechała w nieznane, starsi 
byli pełni obaw, a dzieci traktowały podróż jak przygodę. Na granicy cze-
kała na nich nieprzyjemna niespodzianka. Zabierano dokumenty, paszporty, 
pozbawiano obywatelstwa francuskiego (tym, co je mieli). Spolszczano też 
imiona, Michel stawał się Michałem, Paul – Pawłem, Antoinette – Antoniną, 
Jacqueline – Żakliną, Helene – Heleną. Często błędnie czy wręcz fonetycznie 
wpisywano francuskie nazwy miejscowości, np. Sekanta zamiast Saint-Quen-
tin. 

Po opuszczeniu pociągu kierowano ich do Państwowego Urzędu Repatria-
cyjnego, mieszczącego się w Bolesławcu przy ul. Mickiewicza 7. Lokowano ich 
tymczasowo w hotelu przy tej ulicy bądź w nieistniejącym już hotelu w rynku. 
Tu najczęściej następował etap rozczarowania, będącego wynikiem porów-
nywania warunków, jedzenia, otoczenia we Francji i w Polsce, wypadające-
go na niekorzyść Polski. Przybysze zamykają swoje wrażenia po przyjeździe 
w zdaniach „tu wszystko było inne, obce”, czuli się „jak wyrwane i przesa-
dzone drzewo”. Musieli poznać nową okolicę, otoczenie, przyzwyczaić się do 
ostrzejszego klimatu. Wielu myślało o powrocie. Wszyscy pamiętają zniszczo-
ny działaniami wojennymi i powojennymi Bolesławiec („Rynek był cały wypa-
lony”, „Gruz z rynku zwożono na obecną ulicę Zygmunta Augusta. Było go 
tyle, że zasypano nim rosnące tam lipy”) oraz z dumą mówią o swojej pracy 
przy jego odgruzowywaniu.        

Wystąpiły trudności adaptacyjne. Dzieci i młodzież często nie znały języka 
polskiego w ogóle lub w niewystarczającym stopniu. Tylko niewielka część 
uczestniczyła w kursach repolonizacyjnych, większość czuła, że pozostawiono 
ich samych sobie. Pomocą służyli bardziej wrażliwi nauczyciele, pomagając 
w nauce języka. W szkole natomiast repatrianci z Francji byli bardzo dobrymi 
uczniami, stawiano ich za wzór. Zaowocował wysoki poziom obowiązkowego 
szkolnictwa we Francji. 

We Francji byli częścią międzynarodowego środowiska, sąsiadowali 
z Włochami, Portugalczykami, Hiszpaniami, Rosjanami, Francuzami. Kontakt 
z inną mentalnością, religią, językiem sprawił, że nie byli zaskoczeni zastaną 
tu wielokulturowością. Reemigranci we wspomnieniach podkreślali między-
narodową atmosferę panującą wtedy w Bolesławcu. Część spotkała jeszcze 
przebywających tu Rosjan oraz niemieckich mieszkańców. Kontakty z nimi 
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były bezkonfliktowe - z Niemcami mogli się porozumieć, ponieważ znali język 
niemiecki, albo Niemcy francuski lub trochę polski. W początkowych latach 
powojennych w społeczności miasta widoczne były podziały. Z poczucia nie-
pewności przybysze z Jugosławii, Kresów Wschodnich, Francji, potem z cen-
tralnej Polski trzymali się w swoich grupach. Pojawiły się antagonizmy, które 
dzięki wzajemnym kontaktom powoli zanikały. 

Reemigranci z Francji przywieźli tu zwyczaje różniące ich od pozostałych 
grup. Na zabawach zwracali na siebie uwagę, bo znali inne tańce, np. tango, 
rumbę. Wyróżniali się sposobem ubierania. Ubiory szyte były z bardzo do-
brych jakościowo materiałów i jeszcze wiele lat później je przerabiano. Przy-
kłady garderoby, fryzur można zobaczyć na dawnych fotografiach: sukienki 
o szykownym kroju, ułożone włosy, loki i fale u dzieci, nakrycia głowy, biżu-
teria, eleganckie buty, sandałki, czółenka, mężczyźni w skórzanych kurtkach, 
garniturach, dzieci w ślicznych ubrankach. Ciekawość wzbudzały na pewno 
rowery i przybysze długo byli z nimi kojarzeni. Przywieźli oni też zwyczaj kon-
taktu ze słowem drukowanym, tutaj kontynuowali czytelnictwo prasy, książek 
polsko- i francuskojęzycznych. Rozwinięta była kultura muzyczna. 

Dla wielu, zwłaszcza dzieci, niezrozumiały był fakt, że tutaj widziano 
w nich nie Polaków, lecz cudzoziemców. Czasem wytykano im, że są z Francji 
i to bardzo bolało, bo jeszcze niedawno w szkołach francuskich wytykano im, 
że są Polakami, kimś o niższym statusie społecznym. O reemigrantach z Fran-
cji mówiono czasem pogardliwie „Francuziki”, „siedzą i piją z filiżaneczek”, 
„siedzą i wyglądają tylko zza firanek”, „Francuzi tylko śmigali na swoich rowe-
rach”. W latach 50-tych widziano w nich wrogi element i potencjalnych szpie-
gów. Wtedy niebezpiecznie było się przyznać, że ma się rodzinę we Francji. 

Dzieci, urodzone lub od młodego wieku zamieszkałe we Francji, uczęszcza-
jące tam do szkoły, mówiły lepiej po francusku niż po polsku. Starsi, mieszkają-
cy wcześniej w Niemczech lub pochodzący z zaborów pruskiego lub austriac-
kiego, znali język niemiecki. W niektórych rodzinach przetrwały neologizmy 
językowe, noszące ślady języka niemieckiego, gwary poznańskiej, śląskiej, no 
i oczywiście języka francuskiego, np. zupa z dyni „korbol” (w poznańskim 
oznacza dynię, w j. niemieckim dynia to „Kürbis”). Czasem mówili „dziwnym 
językiem polskim”, z francuskim „r”, akcentem wyrazowym na ostatniej syla-
bie, z szykiem zdania francuskiego (przymiotnik stawiali za rzeczownikiem, 
np. „zupa smaczna”). Język akurat nikomu nie przeszkadzał, ponieważ inni 
przybysze mówili np. z zaśpiewem lub używali gwarowych określeń.

Zdecydowana większość reemigrantów pozostawiła we Francji bliższych 
lub dalszych krewnych. Rozdzielone rodziny były w kontakcie koresponden-
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cyjnym, a od kiedy było to możliwe (od lat 70-tych), również się odwiedzały. 
Legendą obrosły już paczki, przysyłane przez krewnych z Francji. „Pachniały 
kawą i owocami tropikalnymi już przez karton.” Trzeba zaznaczyć, że często 
przysyłane dobra były przez rodziny sprzedawane znajomym, aby choć trochę 
podreperować budżet. 

Większość przybyszy z Francji zakwaterowano przy ulicy Złotoryjskiej (póź-
niejsza ul. B. Kosiby), potem Narutowicza, stworzyli więc dzielnicę zwaną 
czasem „małą Francją” lub „dzielnicą Francuzów”. Czuli się tam bardzo do-
brze, wśród społeczności o podobnych zwyczajach, mówiącej po francusku. 
Wiesława Szopa, żona jednego z reemigrantów, sama pochodząca z central-
nej Polski, tak to wspomina: „Powracający z Francji zamieszkali w Bolesławcu 
utrzymywali ze sobą kontakty, spotykając się przy kawie czy z okazji świąt 
(Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Ostatków – przebierali się i dobrze bawili nawet 
dorośli, co mnie zaskoczyło). Dzielili się doświadczeniami, wymieniali spo-
strzeżenia, przeżycia i troski dnia codziennego. Przy ulicy Kosiby mieszkała 
rodzina Skalskich, Kosibów, Nanartowiczów, Kunickich, Eichorstów, Śledziów, 
Szopów, Adamskich, Sorówków, Szremskich, Wieczorków, Naspińskich, Nie-
dopytalskich.” Ten spis trzeba uzupełnić o nazwiska, które pojawiły się w re-
lacjach bohaterów książki: Andrzejczak, Bancewicz (z Przejęsławia), Biedrawa, 
Bogucki, Bury, Całka, Chrapulski, Gimiński, Goraj, Gradzki, Ignaczak, Jacków, 
Jarząb, Jaworski, Kamiński, Klauza, Konieczny, Koruba, Kółeczko, Krawczyk, 
Leszczyna, Mazgaj, Musiejczuk, Nitowie, Orcel, Pilarczyk, Pogwizd, Rejwerski, 
Sas, Siepielski, Sokal, Teterycz, Walasek, Wasienko, Wojtczak, Zarywka, Zawi-
ślak i Marceli Napierala - reemigrant, który w 2007 r. przybył z woj. lubuskiego 
i zamieszkał w Tomaszowie Bolesławieckim.

Oprócz tej liczby, jeszcze ok. 12-15 rodzin zostało wspomnianych jako 
powojenni wychodźcy z Francji. Nie zostali jednak zapamiętani z nazwisk, 
niektórzy wyjechali. Liczbę rodzin powojennych reemigrantów z Francji, które 
osiedliły się w Bolesławcu należy więc szacować na ok. 100. Z całą pewnością 
reemigranci z Francji w ciągu ponad 60 lat wnieśli ogromny wkład w roz-
wój miasta we wszystkich dziedzinach: w sztuce, edukacji, kulturze, polityce, 
służbie zdrowia, nauce, technice, przemyśle, rzemiośle, usługach. Wspierali 
amatorski ruch artystyczny, byli członkami orkiestr, chórów, teatrów. Za swoją 
pracę, działalność społeczną, naukową otrzymywali nagrody, również odzna-
czenia państwowe, a także tytuł „Zasłużony dla miasta Bolesławiec”. Reemi-
granci oraz ich potomkowie, na ile to było możliwe, podtrzymywali tradycje 
kultury francuskiej, podejmowali naukę języka francuskiego, przygotowywali 
typowe francuskie potrawy, obchodzili francuskie święta. Szczególnym roz-
działem lokalnej historii stało się powstanie i działalność bolesławieckiego 
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Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Jego założycielką i wielo-
letnią prezeską była p. Żaneta (Janina) Brewka. Niemal wszyscy bohaterowie 
zamieszczonych biogramów do niego należeli i wszyscy wspominają ten czas 
jako wspaniały.

Przybycie wszystkich reemigrantów z Francji upamiętniono 30 kwietnia 
2004 r., dzień przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Na bolesławiec-
kim Pomniku Osadników, stojącym naprzeciwko dworca kolejowego, od-
słonięto tablicę im poświęconą o następującej treści: „Przybyliśmy w latach 
1945–1955 do piastowskiego grodu Bolesławca. Repatrianci z Francji.”

Literatura (w wyborze):

Dzwonkowski R., Śladkowski W., Polonia francuska [w:] Polonia w Europie, red. 
Szydłowska-Ceglowa B., Poznań 1992, s. 365-410.

Girzyński Z., Polska – Francja 1945-1950, Toruń 2005. 
Gmurczyk-Wrońska M., Polacy we Francji w latach 1871-1914. Społeczność polska 

i jej podstawy materialne, Warszawa 1996.
Kraszewski P., Polska emigracja zarobkowa w latach 1870-1939: praktyka i reflek-

sja, Poznań 1995.
Śladkowski W., Awans społeczny Polonii francuskiej [w:] Emigracja z ziem polskich 

w XX wieku. Drogi awansu emigrantów, red. Koseski A., Pułtusk 1998,  
s. 79-80.
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Tablica poświęcona reemigrantom z Francji 
na Pomniku Osadników w Bolesławcu
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 Janina (Jeannine, Żaneta) Brewka, Ambasador 
kultury francuskiej w Bolesławcu 

 – opowiada Helena Strzelczak

Pani Żaneto, uhonorowałam Panią tą godnością i nazwałam Moją Amba-
sadorką kultury francuskiej w naszym mieście, gdyż swoją działalnością i po-
stawą wobec innych uosabia Pani wszystko, co wiąże się z takim mianem. 
Z pewnością uważają tak także ci wszyscy, którzy zetknęli się z Panią i uczest-
niczyli we wspólnej działalności. Ostatnio spotkałyśmy się 31 sierpnia 2015 r., 
przywitałyśmy się jak zwykle „Bonjour Madame Jeannine. Comment allez – 
Vous? Ça va? Ça va bien.” Powiedziała Pani „…dzień taki pogodny i ciepły, 
a błękit nieba jak we Francji”. Chcę o Pani opowiedzieć.

Miastem p. Żanety jest Orlean nad Loarą, położony w Regionie Central-
nym, w departamencie Loiret. Urodziła się na początku lat 30-tych XX w. 
Uczyła się w szkole francuskiej, przebywała na pensji żeńskiej, uczęszczała 
także przez pewien krótki okres do Liceum Polskiego w Paryżu. Jej edukacja 

Spotkanie towarzyskie Oddziału TPPF. Pierwszy z lewej Paweł Krysztofiak, 
w środku Żaneta Brewka, Bolesławiec, ok. 1997 r. 
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we Francji została jednak przerwana. Był rok 1948. O wyjeździe do Polski za-
decydował ojciec. Mama chciała, aby rodzina pozostała we Francji, ponieważ 
tutaj miała dobre warunki do życia. Jednak wyjechali, a na tę decyzję miały 
wpływ dwa czynniki. Przede wszystkim sytuacja rodzinna. Ojciec zdecydował 
się na powrót z powodu swojej mamy, aby w ten sposób wynagrodzić jej 
trudy okupacji. Po drugie wpływ miała prowadzona przez specjalne ośrodki 
propagandowe bardzo sugestywna, podkreślająca potrzebę pomocy ojczyź-
nie, wszechstronna agitacja na rzecz powrotu do Polski. Pani Żaneta wyje-
chała do Polski w wieku 17 lat. Trzymała przy sobie francuski paszport, który 
w jej rozumieniu dawał gwarancję powrotu do miejsca urodzenia. Ten skarb 
z trudem ocaliła, kiedy przekraczali polsko-czeską granicę w Międzylesiu. Naj-
pierw jej go odebrano, ale wobec jej stanowczego sprzeciwu oraz pomocy 
mamy, paszport został zwrócony. To tak, jakby zwrócono jej tożsamość. Nie 
mogli wrócić do rodzinnej Eleonorówki, w okolice Tarnopola, na dawnych 
Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej. Te tereny były już poza granicami 
Polski. Rodzina została skierowana do Bolesławca. Duże problemy stanowiła 
bariera językowa. Ojciec zachęcał, aby spotykała się z polskimi koleżankami, 
przez co szybciej nabyłaby sprawność językową. Pani Żaneta podjęła naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu i w 1951 r. zdała maturę. Z okre-
su licealnego pochodzi również wersja jej imienia Żaneta. To wspaniała na-
uczycielka Helena Tyrankiewicz nazwała ją „Żanetką” i tak nazywamy ją do 
dziś. A dlaczego? Otóż Helena Tyrankiewicz będąc w obozie koncentracyjnym 
w Ravensbrück miała koleżankę o takim właśnie imieniu, a uczennica z Francji 
bardzo ją przypominała. 

Ojciec był człowiekiem bardzo pracowitym i zaradnym. Dbał o rodzinę. 
W organizowanych transportach była możliwość przywiezienia mebli, samo-
chodu, naczyń, księgozbioru, rzeczy osobistych. Ojciec, jadąc do zniszczonej 
powojennej Polski, przywiózł m.in. dwa samochody. Planował utworzenie 
prywatnych usług transportowych. Tutejsze realia były jednak inne. Mając do 
dyspozycji własny samochód, został zatrudniony w Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców „Społem” w Bolesławcu. Takie rozwiązanie dawało stabilizację 
i utrzymanie rodzinie. 

Pani Żaneta spotykała się z rówieśnikami przybyłymi z Francji. Z osobami, 
z którymi zdawała maturę, przyjaźni się do dziś, m.in. z Władysławem Wie-
czorkiem, zamieszkałym po studiach we Wrocławiu. Bolesławiecka młodzież 
przybyła z Francji rozmawiała między sobą wyłącznie po francusku. Miło spę-
dzali czas, chodzili do kina, na zabawy taneczne, śpiewali piosenki, kolega 
Józef Dusza grał na harmonii. Jeździli na rowerach z przerzutkami, przywie-
zionych z Francji. Dziewczęta chodziły w krótkich spodenkach – szortach, co 
wywoływało zdziwienie i zainteresowanie „nową, zachodnią modą”. Przybyli 
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z Francji starali się, pomimo zmiany miejsca zamieszkania, zachowywać fran-
cuską kulturę, również poprzez stałe utrzymywanie kontaktów towarzyskich, 
które podtrzymują nadal mimo sędziwego już wieku. 

Pani Żaneta, już jako osoba dorosła, zajęła się nauką języka francuskiego, 
bezinteresownie pomagała osobom, które potrzebowały pomocy np. przy 
tłumaczeniach polsko-francuskich. Swoją wiedzę ofiarowała innym. Zawsze 
uśmiechnięta, miła, dyskretna, mająca czas dla rozmówcy. W domu pielę-
gnuje kulinarne tradycje francuskie. Celebruje posiłki i przestrzega pory ich 
spożywania. Ceni warzywa, na przystawkę zawsze jest sałata, bądź sałatka 
warzywna, surówka. W kuchni króluje oliwa. Obiad zawsze o 12-tej, o 15-tej 
czas na odpoczynek, odwiedziny gości po południu. Jeszcze w piątek zakupy, 
które lubi robić na targu. A w sobotę i niedzielę to czas prywatny, weeken-
dowy. Ogląda telewizję francuską TV5 Monde, czyta francuskie książki w ory-
ginale i w tym języku prowadzi korespondencję oraz rozmowy telefoniczne 
z przyjaciółmi w Polsce i za granicą. Ubrana zawsze elegancko. Lubi kwiaty. 
Przed domem – kamienicą wielorodzinną – sadzi i pielęgnuje kwitnące rośliny.

Uroczyste obchody Święta Konwalii. Członkowie TPPF przed gmachem  
Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. W środku prezes Oddziału TPPF  

Żaneta Brewka, z prawej dyrektor BOK Danuta Maślicka, 
Bolesławiec, 1 maja 1998 r.



26

Wspomniała także o pewnym życiowym epizodzie, który głęboko tkwi 
w jej sercu. Na początku lat 80-tych XX w., po śmierci swojej mamy, wraz 
z ojcem pojechała w odwiedziny do jego siostry mieszkającej w Normandii 
we Francji. W drodze powrotnej, tuż przed granicą ojciec zapytał ją jeszcze 
raz: „Może jednak, córusiu, zostaniemy tutaj? Bo ja mam wielkie wyrzuty su-
mienia, że Ciebie ściągnęliśmy tam, do Polski. Możesz teraz zadecydować.” 
Zatroskana odpowiedziała: „Ale Ty masz 73 lata. Bój się Boga, co my tu teraz 
będziemy robić? Wszystko zostało. Cały dorobek Twojego życia został w Bo-
lesławcu. Tu musielibyśmy zacząć od zera.” Dialog pomiędzy ojcem a córką 
Żanetą odzwierciedla uczucia i pełną świadomość doświadczeń reemigracji 
wraz z dziećmi urodzonymi i wychowanymi we Francji. 

Pani Żaneta Brewka działała na rzecz społeczności lokalnej. Założyła Od-
dział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Bolesławcu i przez 14 lat 
była jego prezesem (1987-2001). Znalazła dla niego lokum w Bolesławieckim 
Ośrodku Kultury (BOK), a współpraca pomiędzy TPPF a ówczesną dyrektor 
tego ośrodka, p. Danutą Maślicką, układała się bardzo dobrze. Pani dyrektor 
była przyjazna członkom TPPF i ich działaniom kulturalnym, dzięki czemu TPPF 
wspaniale się rozwijało. Pani Żaneta oddała serce tej organizacji. Nawiązała 
przyjazne kontakty z instytucjami kultury francuskiej: z Towarzystwem Przyjaź-
ni Polsko-Francuskiej we Wrocławiu, Instytutem Francuskim w Krakowie, War-
szawie oraz w Bourgoin-Jallieu w regionie Rodan-Alpy, departamencie Isère 
we Francji. Korzystała ze zbiorów mediateki Instytutu Francuskiego w Kra-
kowie, wypożyczała i przywoziła filmy, slajdy o zabytkach Francji oraz inne 
materiały prezentujące kulturę francuską oraz wzbogacające wiedzę o tym 
kraju. Teksty starannie przygotowywała, tłumaczyła także na język polski, aby 
wszyscy mogli zrozumieć. Organizowane były odczyty i wystawy o regionach 
Francji, otwarte dla członków Oddziału TPPF i dla społeczności miasta, dys-
kutowano po francusku. Ożywały wspomnienia. Było wesoło. Wiele imprez 
kulturalnych zorganizowano wspólnie z BOK. Wymienić należałoby: niezwy-
kłą wystawę „Le sac de voyage” („Torba podróżna”), spotkanie „Tête-à-tête 
avec Jeanine Brewka” (interesująco prowadzone przez p. Danutę Maślicką, 
a w dyskusji, wspomnieniach wzięła udział publiczność), uroczystość 10-le-
cia działalności Oddziału TPPF w Bolesławcu, „La Fête du Muguet” – (Święto 
Konwalii) w dniu 1 Maja – francuska tradycja wręczania konwalii i życzenia 
szczęścia, recital piosenek Jacques’a Brela pt. „Brel raz jeszcze” w wykonaniu 
artysty z Krakowa, spotkania z okazji Święta Francji – 14 lipca, również z okazji 
le Noël (Bożego Narodzenia) oraz zabawy karnawałowe w stylu francuskim. 
Podczas spotkań Towarzystwa używano też prawdziwej tablicy (takiej jak  
w szkole), a p. Żaneta pisała na niej i objaśniała często pisownię i gramaty-
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kę francuską, ponieważ wielu członków TPPF używało dialektu francuskiego, 
w zależności od tego, z jakiego regionu tego kraju przyjechali.  

Towarzystwo prowadziło też działalność humanitarną. W latach kryzysu 
(w końcu lat 80-tych i w początkach lat 90-tych XX w.) p. Żaneta, dzięki pry-
watnym kontaktom z Francją (szczególnie z Towarzystwem Przyjaźni w Bour-
goin-Jallieu), uzyskała dary dla Szpitala Powiatowego w Bolesławcu. Był to 
sprzęt medyczny dla oddziału dziecięcego oraz leki i materiały opatrunkowe 
dla oddziału chirurgicznego. Osobiście przekazywałam część darów, wspólnie 
z p. Żanetą. Nie sposób wymienić pełnej działalności bolesławieckiego TPPF, 
ale była ona niezwykle dobrze odbierana w środowisku naszego miasta i re-
gionu. 

Za tak piękną działalność, szczególnie za krzewienie języka i kultury fran-
cuskiej w Bolesławcu – MERCI Madame Jeannine.

Fotografie z okresu działalności Oddziału TPPF w Bolesławcu, 
pochodzące ze zbiorów prywatnych Wiktorii Wakulskiej.

Spotkanie członków oraz sympatyków Klubu Polsko-Francuskiego. 
Siedzą w pierwszym rzędzie od prawej: Helena Strzelczak, Wiktoria Wakulska, osoba 

nieznana, Józef Dusza. Stoją od prawej: Bolesława Michnicka-Bąk, Maria i Ryszard  
Paliga, Aniela Kowalewska, Bronia Zielińska, dalej siedzą Helena Jarecka  

i Maria Ochot, osoba nieznana, Bolesławiec, 2003 r.
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 Promotorzy kultury polskiej we Francji 
 – opowiada Lidia Becheur, córka Feliksa 
 Niedopytalskiego 

Mój tata Feliks Niedopytalski urodził się 6 października 1917 r. w Pol-
sce, na Kielecczyźnie. Stąd pochodził jego ojciec, mama natomiast z terenów 
obecnej Białorusi. Rodzina (rodzice i dziewięcioro dzieci) wyemigrowała za 
pracą. Od ok. 1935 r. mieszkali w Aubigny-en-Artois, w departamencie Pas-
-de-Calais, regionie Nord-Pas-de-Calais, gdzie mieszkało bardzo dużo Pola-
ków. Do tej pory ta część kraju kojarzona jest z Polakami, można spotkać tam 
potomków polskich emigrantów. 

Mój tata nie opowiadał ani o sobie, ani o II wojnie światowej, dlatego 
wielu faktów muszę się domyślać lub pytać członków rodziny. Młodsze siostry 
taty były bardziej związane z Francją, mówiły po francusku, on natomiast 
bardzo dobrze po polsku. Od nich mam informacje na temat stylu życia we 
Francji. Tata jeździł na rowerze, motorze, chodził na potańcówki. Rodzina ja-
dła bardzo dużo zielonych sałat, warzyw, owoców, sami robili sery, obiad był 
zawsze o godz. 12.00. 

Feliks Niedopytalski (pierwszy z prawej) jako żołnierz armii gen. W. Sikorskiego 
we Francji, Francja, 1939 r.  



29

Podczas II wojny światowej ojciec wstąpił do 
utworzonej we Francji armii polskiej. Był żołnie-
rzem piechoty, walczył pod Arras. Według zacho-
wanych dokumentów ojca został on wzięty do 
niewoli i od 1940 r. przebywał w stalagu XVII B 
w Nantes aż do wyzwolenia go przez Amerykanów 
26 czerwca 1945 r. Następnie wrócił do rodziny 
do Aubigny-en-Artois oraz do pracy jako mecha-
nik. Chciał wracać do Polski. Oprócz niego jednak 
nikt z rodziny nawet o tym nie myślał. Mimo to 
namówił pozostałych członków rodziny i w marcu 
1947 r. wyjechali z Francji. Najpierw skierowali się 
w swoje dawne strony, w kieleckie. Tata przykładał 
bardzo dużą wagę do edukacji, mówił swoim sio-
strom, żeby się uczyły, bo wykształcenie jest bardzo 
ważne. Sam również się kształcił, jeździł po całej 
Polsce, uczestnicząc w różnych kursach. Wiem, że 
pojechał do Pińczowa, Biskupina, potem do Olsztyna. W olsztyńskim poznał 
moją mamę, urodził się mój brat Wiesław, potem siostra Lucyna. Przyjechali 
do Zgorzelca i tu w 1955 r. urodziłam się ja, najmłodsza z rodzeństwa. To były 
niespokojne czasy, ludzie bali się, że wrócą Niemcy, a bliskość granicy niemiec-
kiej nie sprzyjała poczuciu bezpieczeństwa. 

Po 1955 r. rodzice przeprowadzili się do Bolesławca. Tu czuli się bezpiecz-
niej. Zamieszkali przy ulicy B. Kosiby. Wszyscy się tam znali, często spotykali. 
Tata interesował się zdrowym stylem życia, co wtedy nie było popularne. Był 
zielarzem, zbierał zioła, robił nalewki, np. na kaszel. Nigdy nie palił papiero-
sów, nie pił alkoholu. Był oddany sprawom społecznym, lubił pomagać lu-
dziom. Wierzył w nową rzeczywistość, kreowaną przez komunistów, wierzył 
w głoszone przez nich hasła „budujemy”, „pomagamy”. Przemawiały do nie-
go zwłaszcza obietnice pomocy socjalnej. Chciał pomagać, budować, zasie-
dlać. 

Planował odwiedzić Francję, ale nie udało mu się. Los sprawił, że ja zwią-
załam się z Francją. Skończyłam w Polsce studia, pracowałam 2 lata w urzę-
dzie skarbowym. Ale w 1976 r. na promie z Helsinek poznałam Joëla Becheur, 
mojego przyszłego męża. Po ślubie, który odbył się w 1978 r. w Bolesławcu, 
wyjechaliśmy do Orleanu, do Francji, ojczyzny mojego męża. Wtedy w ogóle 
nie znałam języka francuskiego, rozmawialiśmy po angielsku. Nauczyłam się 
francuskiego, najpierw na kursach, potem czytając naszym synom książeczki 

Feliks Niedopytalski, 
ojciec Lidii Becheur, 

Francja, lata 40-te XX w.
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dla dzieci. Mąż jest zako-
chany w Polsce, docenia 
tutejszą otwartość i go-
ścinność. Podkreśla, że 
jego pierwsze słowa po 
polsku, to „herbatka” 
i „ciasto”. Tak często mu 
to proponowano, że za-
pamiętał je w pierwszej 
kolejności. 

Kultura, zwłaszcza 
muzyka, jest nam bar-
dzo bliska i zawsze na 
różne sposoby propago-
waliśmy polskie tradycje. 
Kiedy mieszkaliśmy w Or-
leanie, czynnie włączyli-

śmy się w lokalne życie kulturalne. Podjęłam pracę jako nauczycielka w tam-
tejszej polskiej szkole podstawowej. Byliśmy członkami zespołu tanecznego, 
działającego przy kościele polskim. Prezentowaliśmy polskie i francuskie tańce 
ludowe. Założyliśmy rodzinny zespół „Resus”, w którym grali nasi synowie, 
a czasem również ich koledzy. W repertuarze mamy utwory polskie, rosyj-
skie, włoskie i francuskie. Co ważne, nasze występy znajdowały pozytywny 
oddźwięk w prasie francuskojęzycznej. Poza tym uczyłam Francuzów języka 
polskiego. Uwielbiam tańczyć. W Orleanie zapisaliśmy się na kurs dawnych 
tańców dworskich, salonowych i wielokrotnie w strojach z epoki prezentowa-
liśmy kadryle, gawoty, menuety.   

Kiedy nasi synowie (Frédéric, Philippe i David) dorośli i rozjechali się po 
świecie, postanowiliśmy zamieszkać w Polsce. I tak, po 27 latach we Francji, 
wróciłam w rodzinne strony. Kupiliśmy w Kruszynie pałac, który odrestauro-
waliśmy ogromnym nakładem sił i środków. Prowadzimy w nim hotel, ale 
nasze artystyczne dusze nie wytrzymałyby bez angażowania się w działania 
kulturalne. Przez 6 lat występowaliśmy w „Piwnicy Paryskiej”. Gościmy muzy-
ków, artystów związanych z festiwalem „Blues nad Bobrem”. Z okazji Roku 
Napoleońskiego zaproszono nas do przedszkola w Bolesławcu. Przygotowa-
liśmy z mężem piosenki tematycznie związane z Napoleonem i wystąpiliśmy 
w strojach z epoki. Respektujemy kulturę polską, tak jak we Francji – fran-
cuską. Mieszkając tutaj zachowaliśmy francuskie przyzwyczajenia kulinarne: 
lekkie śniadanie, obiad o 12.00, po obiedzie zawsze sery z czerwonym winem. 

Zespół rodziny Becheur. Od lewej: Frédéric, Lidia, Joël, 
David, Philippe, podczas występu 

we Francji, 2003 r.
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Gościom proponujemy przede wszyst-
kim kuchnię polską, ale czasem na ich 
prośbę serwujemy dania francuskie. 
Najpierw podajemy aperitif, potem np. 
quiche lorraine, ślimaki, wieprzowinę 
po prowansalsku, potem sery i wino, 
a na końcu deser. Babcia i mama mo-
jego męża prowadziły restaurację. 
Jego ulubione dania to magdalenki 
(biszkoptowe ciasteczka), mule, aspic 
(galantyna, szynka, jajko, pietruszka 
w galarecie), pâté de faisan (pasztet 
z dziczyzny). 

David został śpiewakiem opero-
wym, jest laureatem wielu międzyna-
rodowych konkursów, w 2015 r. zwy-
ciężył podczas XVII Wielkiego Turnieju 
Tenorów w Szczecinie. Cieszy mnie, że 
zaszczepiliśmy synom miłość do muzyki oraz że procentuje nasza troska o za-
chowanie więzi rodzinnych. Często odwiedzaliśmy rodzinę w Polsce. Dzięki 
temu nasi synowie mówią po polsku, chociaż nie perfekcyjnie. Cały czas sta-
ramy się z mężem łączyć dwa światy, biznesu i kultury, Francji i Polski.

Lidia i Joël Becheur
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 Zasłużony dla Polskiego Czerwonego Krzyża  
– opowiada Jan Blacha

Mój tata Walerian pochodził z rodziny górniczej, urodził się w 1910 r. 
w Zagórzu na Górnym Śląsku. W okresie międzywojennym wyjechał z Dą-
browy Górniczej do Francji. Mama Marianna (z domu Kwiatek) urodziła się 
w 1914 r. w Habinghorst (Westfalia). Jej tata podczas I wojny światowej służył 
w armii cesarskiej, potem w poszukiwaniu pracy wyjechał do Francji. Moi ro-
dzice spotkali się w Barlin w regionie Nord-Pas-de-Calais. W Barlin w 1935 r. 
wzięli ślub, tam też ja się urodziłem się w 1944 r. Mam jeszcze starsze rodzeń-
stwo: brata Waleriana oraz siostrę Mariannę. Mieszkaliśmy w szeregowych 
domkach robotniczych, niedaleko kopalni, w której pracował tata. Uległ tam 
groźnemu wypadkowi. Głaz spadł mu na nogę, w wyniku czego stracił palce 
u stóp. Otrzymał rentę i zajął się muzyką. Grał na skrzypcach i guzikówce (har-
monii). Występował z kapelą w kawiarni, na polskich zabawach. Instrumenty 
te przywiózł ze sobą do Polski. 

Oboje rodzice byli polskimi patriotami, działali w polsko-francuskim ru-
chu oporu. Wujek Jan Blacha zasłużył się również w walce z niemieckim oku-

Jan Blacha (w środku, w koszulce z jasnym paskiem na piersiach) w sekcji kolarstwa. 
Spartakiada na stadionie w Bolesławcu, lata 60-te XX w.
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pantem. Został uwzględniony w książce o Polakach w ruchu oporu we Francji. 
Tata należał do organizacji „Strzelec”1. Mama była kurierem, rozpowszechnia-
ła gazetę polską. Musieli ukrywać to przed francuską żandarmerią będącą na 
usługach Niemców. W naszym domu święta obchodziliśmy zawsze według 
polskiej tradycji. Po wojnie, kierowani chęcią pomocy ojczyźnie, zdecydowali 
się na opuszczenie Francji. Wyjechaliśmy w 1950 lub 1951 r. Zamieszkaliśmy 
w Bolesławcu. Pamiętam, że przywieźliśmy rowery, szafę i moją ulubioną 
zabawkę trolejbus. Odchorowałem zmianę klimatu. Tam był zdecydowanie 
łagodniejszy, tu potwornie marzłem. Chorowałem na uszy, przeszedłem ko-
klusz. Zimą temperatury dochodziły do -30°, po ulicy jeździliśmy na łyżwach, 
graliśmy w hokeja. Brakowało opału i gdy wracałem do domu, to ogniem 
świeczki ogrzewałem sobie stopy.

Brat poszedł do Technikum Górniczego. Siostra Marianna (po mężu Gó-
recka) uczyła się w I Liceum Ogólnokształcącym, później prowadziła w Mło-
dzieżowym Domu Kultury zajęcia taneczne, akompaniowała na pianinie. Po 
ukończeniu studiów na kierunku filologia romańska przez wiele lat była na-
uczycielką języka francuskiego w bolesławieckim I LO.

Ze mną był problem, ponieważ bardzo słabo znałem język polski. Ro-
dzeństwo nie miało takich problemów, bo we Francji rozmawiali z rodzicami 
w tym języku, ja byłem za mały i nie zdążyłem się dobrze nauczyć. Dodatkowo 
byłem nieśmiały, bojaźliwy. Naukę rozpocząłem w Szkole Podstawowej nr 1, 
ale z powodu bariery językowej pierwszy rok po prostu przesiedziałem.  Ko-
ledzy byli mili, chcieli ze mną rozmawiać, ale ja nic nie rozumiałem. Rodzice 
i rodzeństwo, widząc moje problemy, rozmawiali ze mną tylko po polsku. 
Ich starania odniosły oczekiwany skutek: nauczyłem się tego języka. Niestety 
utraciłem znajomość języka francuskiego.

Przeniosłem się do 11-latki, szkoły mieszczącej się w tym samym budynku, 
co liceum, do którego uczęszczała siostra, chciałem być bliżej niej. Miałem 
życzliwych, choć wymagających nauczycieli. Maria Modl, nauczycielka histo-
rii, oczekiwała od nas znajomości na pamięć wielu dat i faktów. Biologii uczyła 
mnie pani Duduś (z domu Jaworowska), matematyki jej mąż. Ale najmilsza 
była pani Żabska (potem Naglik). Bariera językowa była jednak duża, powta-
rzałem jeszcze trzecią klasę. Zainteresowałem się sportem, chyba dzięki moim 
wcześniejszym fascynacjom zabawami w wojsko. Pan Respondek, nauczy-
ciel wychowania fizycznego, zauważył mnie. Byłem dobrym gimnastykiem, 

1 Chodzi o Związek Strzelecki, tajną organizację paramilitarną, którą nawiązywała 
do tradycji Związku Walki Czynnej, powstałej we Lwowie w 1908 r. Miała przygotowywać 
żołnierzy do walki o niepodległość Polski. Wstąpiło do niej wielu ochotników. W wielu 
miastach wyłoniło się kilka organizacji, mających w nazwie „Związek Strzelecki”. 
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potem biegaczem na dystansach 60 
i 100 m. Z sukcesami brałem udział 
w wielu zawodach. Potem zająłem 
się też kolarstwem, uczestniczyłem 
w wyścigach reprezentując sekcję ko-
larstwa bolesławieckiego LZS-u2. Tata 
po dużych staraniach kupił mi w Cze-
chach kolarzówkę, mój pierwszy pro-
fesjonalny rower. Brat Walerian też 
był sportowcem. Jako uczeń repre-
zentował bolesławiecki Zespół Szkół 
Górniczych w zawodach lekkoatle-
tycznych. W reprezentacji bolesła-
wieckich klubów grał w piłkę nożną 
jako napastnik.

Pan Respondek namawiał mnie 
na naukę w liceum. Ja jednak chcia-
łem zdobyć zawód i ukończyłem kur-

sy w szkole górniczej. Dzięki sportowi uwierzyłem w siebie, nabrałem odwagi. 
Postanowiłem dalej się kształcić, uzyskać średnie wykształcenie. W zasad-
niczej szkole zawodowej w Legnicy (na kierunku ślusarz-mechanik) szło mi 
świetnie, nauczyciele mnie chwalili. Po ukończeniu technikum nie chciałem 
iść do wojska i dostałem się do nowo utworzonego technikum przemysło-
wo-pedagogicznego w Oleśnicy. Przygotowywali tam przyszłych nauczycieli 
zawodu, których brakowało. Pamiętam, że w 1963 r. zdawałem egzaminy 
podczas epidemii ospy i źle czułem się po obowiązkowych szczepieniach. Po-
ziom był bardzo wysoki, a ja otrzymywałem stypendium naukowe. Po ukoń-
czeniu technikum zatrudniłem się w szkole przyzakładowej Bolesławieckiej 
Fabryki Fiolek i Ampułek „Polfa”, ale pracowałem krótko, bo w październiku 
wzięli mnie do wojska. Po odbyciu służby wróciłem do tej samej szkoły i prze-
pracowałem tam do 1985 r., kiedy to przeniosłem się do Zespołu Szkół Me-
chanicznych. W tym czasie dokształcałem się, ukończyłem studia na kierunku 
pedagogika ogólna (ze specjalizacją „przysposobienie obronne”) w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  

W moim życiu zawodowym i prywatnym niezwykle istotne stało się człon-
kostwo w Polskim Czerwonym Krzyżu. Zaangażowałem się w 1964 r., będąc 

2 Ludowy Zespół Sportowy.

Jan Blacha,  
Bolesławiec, 2015 r.
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uczniem technikum w Oleśnicy. 
Idea bezinteresownej pomocy 
potrzebującym przemówiła do 
mnie i pozostałem jej wierny 
do dzisiaj. W Zespole Szkół Me-
chanicznych założyłem Szkolne 
Koło PCK, zainicjowałem wśród 
młodzieży ideę honorowego 
krwiodawstwa. Zacząłem rów-
nież prowadzić kursy udzielania 
pierwszej pomocy. Przez pewien 
czas byłem w Bolesławcu jedyną 
osobą, która mogła wydać za-
świadczenie ukończenia takiego 
kursu. Byłem także inicjatorem 
i prowadzącym zajęcia dla mło-
dzieży o zdrowym stylu życia. 
Młodzież z sukcesami uczestni-
czyła w wielu ogólnopolskich 
konkursach, m.in. w 1999 r. 
uczniowie zajęli III miejsce pod-
czas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Promocji Zdrowego Stylu Życia 
w Zgierzu. 20 maja 2015 r. „za 
wybitne zasługi na rzecz rozwo-
ju miasta” otrzymałem od Rady 
Miasta tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”. W pracy pedagogicznej wy-
różniono mnie nagrodą Ministra Edukacji Narodowej II stopnia. 

Rodzice wspominali Francję, ale nie chcieli wracać. Ja kilka razy odwie-
dziłem ten kraj, ponieważ zamieszkała tam moja córka Sylwia. Raz byłem 
w miejscowości, w której się urodziłem, zobaczyłem nasz dawny dom. Podją-
łem trud nauki języka francuskiego, ukończyłem kurs korespondencyjny. Zain-
stalowałem sobie telewizję satelitarną, aby móc oglądać francuską stację TV5. 
W naszej rodzinie kultywowano tradycje francuskie, choćby w kuchni. Mama 
przygotowywała przecierane zupy jarzynowe (passée), lekko krwisty bifteck 
wołowy w sosie własnym, kluski na parze, sałatkę „pissenlit” i z cykorii. 

Rodzina Blachów: Mama, Jan (w marynarskim 
ubranku), siostra Marianna (później Górecka), 

brat Walerian, Tata. Zdjęcie pamiątkowe  
wykonane tuż przed wyjazdem z Francji 

do Polski, 1950 r.
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 Artysta szklarz – opowiada Stanisław Borowski

Moi rodzice pochodzili z Nowosie-
lec koło Sanoka. Właścicielami ziemi byli 
Gniewoszowie, jeden z nich był wspól-
nikiem Ignacego Łukasiewicza. Mama 
wspominała, jak podchodziła pod dwór 
i patrzyła na bawiące się dzieci właści-
cieli. Międzywojnie to był czas, kiedy 
członkowie rodziny Borowskich zaczęli 
emigrować. Trzy siostry mojego ojca wy-
jechały do Ameryki, a tata zdecydował 
się na Francję. Najpierw wyjechał sam, 
potem ściągnął do siebie mamę. Tam 
urodziło się troje dzieci: Czesława, Ed-
mund i ja. Przyszedłem na świat w 1944 r. 
w Moûtiers, niedaleko Metz (region Lota-
ryngia). Mój ojciec był zatrudniony w ko-
palni Homécourt. Panowały tam bardzo 
złe warunki, pracowali po pas w wodzie. 
Jako dorosły człowiek odwiedziłem tę 
kopalnię, oprowadził mnie sam dyrektor.

Byłem najmłodszy z ośmiorga rodzeństwa i najmniej pamiętam czasy we 
Francji. Zostałem tam ochrzczony i do historii rodzinnej przeszło, że ksiądz 
musiał mnie łapać, bo uciekałem. Na pamiątkę chrztu otrzymałem czarny 
krzyżyk ze składanymi ramionami. W domu mówiliśmy zawsze po polsku, 
choć moje starsze siostry znały również język francuski. Kiedyś odwiedziłem 
miejsce swojego urodzenia. Rozpoznałem wejście do domu ze zdjęcia. Wsze-
dłem i nastąpiło niezwykłe spotkanie. Na krześle siedział starszy człowiek. 
Rozpoznałem go, to był dziadek Cabello, Włoch, nasz dawny sąsiad. Opo-
wiedział mi pewną historię z czasów wojny. Niedaleko naszej miejscowości 
przebiegała Linia Maginota i trwały walki. Pewnego dnia jako małe dziecko 
byłem u niego. Płakałem, a on pochylił się nad wózkiem, żeby mnie uspokoić 
i w tym momencie spadł na niego sufit. Ochronił mnie własnym ciałem. Oboje 
byliśmy wzruszeni spotkaniem.

W 1948 r. wyjechaliśmy do Polski, do Wałbrzycha. Tata uwierzył w obietni-
ce składane przez agitatorów. Mama miała potem do niego trochę pretensji, 

Jan Borowski, ojciec Stanisława, 
Francja



37

bo zastana tu rzeczywistość 
nie zgadzała się z tym, cze-
go oczekiwali. Tata uważał, 
że komuniści go oszukali. 
Następnego dnia po przy-
jeździe rozpoczął pracę 
w kopalni. I znów w ciężkich 
warunkach, przypominają-
cych te we Francji. Wigilie, 
zawsze spędzane wspólnie 
z rodziną, były okazją do 
wspomnień o Francji. Na-
strój był jednak słodko-gorz-
ki. Tata grał na skrzypcach 
i łzy mu ciekły. Robił sobie 
wyrzuty, że nas tu przywiózł. 
Po jakimś czasie przenieśli-
śmy się do Bolesławca. 

W rodzinie tylko ja zają-
łem się sztuką, nie było żad-
nych tradycji artystycznych. 
Zawsze coś rysowałem, 
w szkole wszelkie ścienne 
gazetki były mojego autor-
stwa. Interesowałem się też 
modelarstwem. Ojciec zu-
pełnie tego nie rozumiał, 
musiałem ukrywać przed 
nim moje zainteresowania. W Bolesławcu niedaleko naszego domu leżało wy-
sypisko form gipsowych (tzw. siwe domki w okolicy ul. Okrzei). Wyciągałem 
grubsze części, które idealnie służyły mi jako budulec do rzeźby. Kiedy po po-
szukiwaniach przychodziłem do domu, byłem cały biały od pyłu gipsowego.

Kiedy skończyłem podstawówkę, ojciec zadecydował, że przeprowadza-
my się do domu dziadków w okolicach Sanoka. Po szkole rozpocząłem pracę 
w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan”, ale szybko pojąłem, że to nie dla 
mnie. Męczyłem się tam strasznie. Zacząłem pracę w Krośnieńskich Hutach 
Szkła. Początkowo grawerowałem i szlifowałem, ale szybko zająłem się pro-
jektowaniem, poznawałem techniki obróbki szkła.  

Identyfikator Jana Borowskiego, pracownika  
kopalni w Moûtiers
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Zacząłem od muzyki, wcze-
śnie zrobiłem sobie domowym 
sposobem bębny. W sanockim 
domu kultury po raz pierwszy 
usiadłem przy profesjonalnym 
bębnie. Byłem perkusistą w ze-
spole „Rybałci”, grałem z An-
tonim Kopffem, autorem zna-
nego przeboju „Do zakochania 
jeden krok”. Odnosiliśmy suk-
cesy, ale ja myślałem o tworze-
niu w szkle. Ponadto chciałem 
spędzać więcej czasu z rodziną, 
urodził się już wtedy mój syn. 
Jestem człowiekiem rodzinnym, 
to dla mnie ogromna wartość. 
Kocham muzykę, to moja druga 
miłość. Pierwsza to zdecydowa-
nie sztuka.

Podczas Targów Sztuki 
w Warszawie spotkałem jed-
nego z dyrektorów w Minister-
stwie Kultury. Zachęcił mnie 
do podjęcia starań o uzyska-
nie uprawnień artysty pla-

styka. Specjalna komisja przeanalizowała moje dokonania i otrzymałem 
uprawnienia. Wtedy już spokojnie zająłem się twórczością. W 1982 r. wy-
jechałem do Niemiec, zamieszkałem w Rheinbach. W okolicy był rozwinięty 
przemysł szklarski, szkoła szklarska. Miasto mi pomagało, otrzymałem miej-
sce na pracownię. Przygotowałem kilka wystaw w obszarze Kolonii, Bonn, 
Siegburga. Kronikarze z Muzeum Szkła w Rheinbach odnotowywali moje 
wystawy. Wystawiałem na całym świecie. Moje prace kupili np. Whoopie 
Goldberg, Nicholas Cage. Portretowałem wiele twarzy, m.in. prezydenta  
USA Jimmy’ego Cartera. Galerie, muzea chciały moje dzieła posiadać na stałe 
oraz wystawiać, a klienci chętnie je kupowali. Już w wolnej Polsce zostałem 
zaproszony do ambasady w Kolonii, gdzie minister kultury Izabela Cywińska 
spotkała się z ludźmi sztuki. Podczas tego spotkania zachęcała artystów dzia-
łających w stanie wojennym poza granicami Polski do powrotu do kraju. Prze-
mówiło to do mnie, że ojczyzna po transformacji ustrojowej potrzebuje ludzi 

Od lewej: Edmund, Stanisław, Czesława  
Borowscy, Francja, ok. 1948 r.
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kultury, ich wkładu. Wró-
ciłem więc i zamieszkałem 
w Tomaszowie Bolesławiec-
kim. Tworzą ze mną synowie 
(Paweł, Wiktor i Stanisław 
Jan), co bardzo sobie cenię.     

Cieszy mnie fakt, że moja 
sztuka zyskała uznanie świa-
ta komercyjnego, jak i arty-
stycznego. Potwierdzeniem 
tego jest obecność mojego 
nazwiska, notek biograficz-
nych w światowych opraco-
waniach dotyczących historii i współczesności szkła artystycznego. Uhono-
rowano mnie również Brązowym i Złotym Medalem Zasłużonego Kulturze 
„Gloria Artis”, przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
W 2011 r. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu nadała mi tytuł doktora 
honoris causa, co było dla mnie wyjątkowym wyróżnieniem. 

Równie ważne jednak są dla mnie wydarzenia rodzinne. Z okazji moich 
70-tych urodzin, moja siostrzenica Izabela Siarkowska, opracowała i poda-
rowała mi album fotograficzny „Potomkowie Jana i Antoniny Borowskich”, 
będący podróżą po historii naszej rodziny. Bardzo mnie tym ucieszyła. 

Stanisław Borowski
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 Mademoiselle – opowiada Teresa Bukina  

Nie wiem dokładnie, kiedy moi rodzice znaleźli się we Francji. Ja uro-
dziłam się w 1938 r. w miasteczku Jumeaux Puy-de-Dôme niedaleko Issoire 
w Owernii, leżącej w środkowej części kraju. Mama skończyła w Lublinie szko-
łę handlową, tata pochodził z Przasnysza koło Warszawy. To tata znalazł pracę 
w środkowej Francji, najpierw w budownictwie, potem w kopalni. Mieszkałam 
wśród międzynarodowej społeczności, sąsiadami byli Jugosłowianie, Włosi. 

W wieku 5 lat poszłam do szkoły. Wyróżniałam się wyglądem, większość 
dziewczynek miała ciemne włosy, a ja miałam jasne, wręcz białe włosy i ciem-
noniebieskie oczy. Francuzki mówiły na mnie „petite platinette” (mała blon-
dyneczka). To było moje nieszczęście. Na początku nauki klasę prowadziła 
jedna nauczycielka, do której dzieci zwracały się per „mademoiselle”. Moja 
nauczycielka wyglądała jak typowa przedstawicielka tego zawodu w latach 
30-tych, 40-tych. Niezamężna, w wieku ok. 35 lat, wysoka, szczupła. Nosiła 
ubranie w czarnym kolorze, spod którego wystawał biały kołnierzyk, czasa-
mi owijała się szalem, do tego okulary na metalowym łańcuszku. Przerażała 
mnie. Najważniejsze było jednak to, że moja nauczycielka mnie wręcz niena-

Zdjęcie z czasów szkolnych. Teresa Bukina druga z prawej w drugim rzędzie od dołu, 
Francja, lata 40-te XX w.
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widziła. Nie lubiła Słowian, uważała, że przez Polaków Francja włączyła się 
do działań wojennych. Wszystko jej we mnie przeszkadzało. Wystarczyło, że 
się uśmiechnęłam, wzywała mnie i musiałam podejść do katedry, a wtedy 
biła mnie wskaźnikiem po opuszkach palców. Często stawiała mnie do kąta, 
co było upokarzające. Nigdy nie dostawałam oceny „très bien”, czyli bardzo 
dobrej, tylko zawsze stopień niżej. Czułam się bardzo pokrzywdzona, bo wie-
działam, że zasługuję na lepszą ocenę. Była bardzo apodyktyczna, ostra, suro-
wa. Do klasy wchodziliśmy dwójkami. W sali musiała panować idealna cisza. 
Siedzieliśmy w fartuszkach zapinanych z boku na guziczki, z rękami skrzyżo-
wanymi z tyłu za krzesłem. Patrzeć należało tylko na nauczycielkę. Straszyła 
nas, że niegrzeczne dzieci pójdą za karę do „cachot noir”, czyli do ciemni-
cy pod schodami. Nie wiem, czy to była prawda, nie pamiętam, żeby jakieś 
dziecko tam trafiło. Bardzo bałam się chodzić do szkoły.

Kiedy w maju 1947 r. mama ogłosiła, że jedziemy do Polski, poczułam 
się wręcz przeszczęśliwa. Scenę tę i emocje mi towarzyszące pamiętam do 
dzisiaj, zapisałam je kiedyś i chciałabym tutaj zaprezentować: „Doskonale pa-
miętam dzień, kiedy mama oznajmiła nam, dzieciom, że niedługo wyjedziemy 
do Polski. Poczułam się wtedy najszczęśliwszym dzieckiem na świecie i to nie 
tylko z powodu tego, że pierwszy raz w życiu pojadę pociągiem, ale przede 
wszystkim, że nie zobaczę więcej znienawidzonej nauczycielki. Moje szczę-
ście nie trwało jednak długo, bo pięknego poranka mama wróciła z ogródka 
z bukiecikiem konwalii i rzekła do mnie: «Pójdziesz do szkoły pożegnać się 
z nauczycielką». To było straszne, miałam jednak spotkać się z nauczycielką 
i podziękować za to, że nauczyła mnie czytać i pisać. Płakałam, krzyczałam, 
że nie pójdę, ona mnie nienawidzi, za co mam dziękować? Mama była nie-
ubłagana, wzięła mnie za rękę, podprowadziła pod furtkę szkoły, wręczyła 
bukiecik konwalii, pocałowała w czoło i puściła mnie ścieżką prowadzącą 
do drzwi szkoły. Szłam jak skazaniec. Mademoiselle mieszkała w szkole. Po 
dzwonku usłyszałam, jak schodzi, zbliża się do drzwi. Już nie tylko konwalie 
trzęsły się w pięści, ale ja trzęsłam się ze strachu. Było w szkole głucho, to był 
czwartek – dzień wolny we Francji od nauki. Drzwi otworzyła czarna wysoka 
postać, spytała co ja tu robię. Bez namysłu odpowiedziałam, że przyszłam się 
pożegnać, bo wyjeżdżamy do Polski, więcej się nie zobaczymy. Zapamiętałam 
jej dziwną reakcję. Bez słowa stała, patrzyła na trzęsącą się ze strachu małą 
dziewczynkę i mały bukiecik konwalii. Po chwili zauważyłam, jak spływają 
jej po policzkach łzy. Wzięła kwiatki i mocno mnie przytuliła do siebie, a ja 
jeszcze bardziej doznałam strachu. Cały czas mnie biła i znieważała, a teraz 
całuje i przytula. Chyba zgłupiała?! Ale gdy uwolniła mnie od tego uścisku 
i zaczęła coś mówić, ja zapamiętałam tylko jedno: «Moja petite platinette, 
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możesz mnie nienawidzić i zapomnieć, ale nigdy nie zapomnij francuskiego». 
Stało się inaczej, szybko musiałam zapomnieć o francuskim – ale jej nigdy nie 
zapomniałam.” Kiedy byłam już w Polsce, otrzymałam od jednej z koleżanek 
z Francji kartkę bożonarodzeniową wraz z dołączonym bilecikiem od nauczy-
cielki. Napisała mi, m.in. żebym nigdy nie zapomniała gramatyki francuskiej.

W szkole we Francji uczyliśmy się języka francuskiego, matematyki, hi-
storii, geografii, śpiewu. Nauczycielka musiała umieć grać na jakimś instru-
mencie. W czasie przerwy odbywało się wietrzenie sal i wszyscy musieli wyjść 
na korytarz. W pierwszej klasie pisanie ćwiczyliśmy rysikiem na tabliczkach. 
Dopiero później mogliśmy pisać odpowiednio cieniowaną stalówką moczoną 
w atramencie w kałamarzu. To była ważna umiejętność, należało odpowied-
nio profilować litery. Przywiozłam do Polski zeszyty szkolne, np. do kaligrafii. 
Niestety pewnego dnia tata zaniósł to wszystko do skupu makulatury. Chciał 
zrobić mamie prezent i kupić jej garnek, a wtedy nie można było tak po pro-
stu kupić naczynia. Było to możliwe w zamian za oddanie makulatury. Gdy 
mama się zorientowała, było za późno i przepadło. Dostała co prawda piękny 
emaliowany garnek, ale kosztem moich wypracowanych zeszytów. We Francji 
do szkoły chodziło się na dwie zmiany, rano lekcje trwały 4 godziny, potem 
przerwa na obiad, na podwieczorek jedliśmy chleb z masłem i czekoladą. Po 
południu były jeszcze dwie godziny zajęć. Czwartki były wolne od zajęć, w ten 
dzień chodziłam z bratem do tzw. szkoły polskiej.   

Chcę podkreślić, jakie panowały w tamtych czasach stosunki w rodzinie. 
Przede wszystkim dzieci czuły ogromny respekt przed rodzicami i nauczyciela-
mi. Panował niesamowity rygor. W sklepie można było kupić dyscyplinę, czyli 
przyrząd składający się z rękojeści, do której doczepione były rzemyki. Rodzic 
wymierzał tym karę cielesną. 

Przyjaźniłam się z francuskimi koleżankami, wspólnie się bawiłyśmy. Do 
najpopularniejszych zabaw dziewczęcych należała gra w klasy, podchody, 
w chowanego, w „bijki” (rzuty kulkami do dołka), skakanie na skakance. 
Chłopcy natomiast najczęściej pchali zakrzywionym drutem stare koło od ro-
weru. Zabawek jako takich, poza lalką, nie mieliśmy. Wyjątkową i rzadką roz-
rywką była karuzela, to było święto. Pamiętam, jak przez miasteczko przejeż-
dżał Tour de France, znany wyścig kolarski. W centrum miasteczka była duża 
świetlica, w której odbywały się akademie i spotkania organizowane przez 
Polaków. Pamiętam też, że ksiądz był bardzo przyjazny, często częstował dzie-
ci landrynkami. Witało się go zwrotem „Bonjour monsieur le curé” (Dzień 
dobry panie proboszczu). W czasie wojny zorganizował w sali katechetycznej 
projekcje filmów, np. z Charlie Chaplinem. Każda rodzina francuska marzyła, 
żeby syn grał na akordeonie. Moi rodzice przejęli ten model kultury muzycz-
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nej. Brat chodził na lekcje 
muzyki, uczył się grać na 
waltorni. Lekcje te były 
opłacane przez księdza. Do 
kościoła dziewczynki obo-
wiązkowo zakładały białe 
skarpetki lub podkolanów-
ki oraz granatowy kapelu-
sik.  

W domu mama pro-
wadziła polską kuchnię, 
nawet sąsiadki nauczyła 
robić makaron. Zaczęło się 
od jednej kobiety, którą 
poczęstowała i bardzo jej 
posmakował. Nie znały tej 
potrawy. Raz mama zoba-
czyła, jak sąsiadka nożycz-
kami cięła ciasto i makaron 
jej nie wychodził. Francuzi 
nie znali barszczu, krupni-
ku, kapuśniaku. Oni prefe-
rowali rosoły, buliony, fryt-
ki, befsztyki.  

Podczas wojny miesz-
kaliśmy w Vichy, więc 
w nieokupowanej czę-
ści Francji3. Rozwinęła się 
tam partyzantka, do której 
wstąpił mój tata. Nosił wtedy spodnie w kolorze khaki, skórzaną kurtkę i fura-
żerkę4. Otrzymał legitymację członkowską organizacji Front national de lutte 
pour la libération et l’indépendance de la France5, którą podpisał Frédéric 
Joliot-Curie, zięć Marii Skłodowskiej-Curie. W naszym okręgu nie było działań 

3 W 1940 r. Francja i Niemcy podpisały akt zawieszenia broni i ustaliły, że część 
Francji nie będzie okupowana. Dotyczyło to m.in. okręgu Vichy, leżącego w środkowej 
Owerni.   

4 Rodzaj czapki wojskowej bez daszka, wykonanej z miękkiego materiału. 
5 Jedna z organizacji we francuskim ruchu oporu, utworzona przez Francuską Par-

tię Komunistyczną.

Dowódcy polskich oddziałów partyzanckich 
w środkowej Francji. Kazimierz Bukina, ojciec Teresy 

Bukiny, pierwszy z prawej w pierwszym rzędzie  
od dołu.  

Poniżej legitymacja ojca Teresy – Kazimierza Bukiny, 
uczestnika walk o wyzwolenie Francji. Z lewej strony 

widoczny podpis Frédérica Joliot-Curie.
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wojennych, bombardowań, ale był głód, fabryki nie działały, ludzie nie zara-
biali. Mama umiała szyć i dzięki temu mogła zadbać o byt rodziny. Nie otrzy-
mywała pieniędzy, ale wymieniała uszyte ubrania na masło i inne produkty 
żywnościowe. Przed oczami mam pewną tragiczną scenę, która rozegrała się 
w naszej miejscowości 14 czerwca 1944 r. Miałam wtedy 6 lat. Zobaczyłam na 
ulicach wyjątkowo dużo wojska, całe kolumny kierowały się w góry, w których 
ukrywali się partyzanci. Ktoś musiał zdradzić, że tam są i Niemcy zaczęli akcję. 
W mieście postawiono wartę, która legitymowała wszystkich. W pewnym mo-
mencie zauważyłam mężczyznę uciekającego na rowerze i usłyszałam strzały. 
Żołnierze trafili go, rower się przewrócił. To był Polak, na nazwisko miał La-
zuka. Był łącznikiem i miał za zadanie ostrzec partyzantów o akcji. Przeszedł 
kontrolę, ale zdradziła go zbyt szybka jazda. Do tej pory słyszę turkot obra-
cającego się jeszcze koła jego roweru. W Jumeaux uhonorowano jego śmierć 
pamiątkową tablicą informującą o zdarzeniu: „Souvenez-vous! Les Allemands 
ont ici achevé lâchement le volontaire Lazuka Michel 14 Juin 1944”.       

Pamiętam dzień kapitulacji Niemiec. Po naszym miasteczku szedł dobosz, 
urzędnik z merostwa. Bębnił i informował głośno, że za chwilę ogłosi ważną 
informację. O godzinie 20.00 wszyscy mieszkańcy mają się zebrać na najwyż-
szym wzgórzu obok miasteczka. Ogłoszono zakończenie wojny i urządzono 
zabawę. Wszyscy fetowali zwycięstwo, palili ognisko, palili wizerunki Hitlera, 
Göringa, Pétain’a, nazistowskie flagi.      

Mieliśmy krótki czas na przygotowania do wyjazdu do Polski i mama 
w pośpiechu pozbywała się wielu rzeczy. Przywieźliśmy jednak trochę przed-
miotów. Ja chodziłam ubrana jak lalka. Przed wyjazdem mama kupiła mi espa-
dryle6 w szkocką kratę, które miałam nosić w Polsce. Dopiero po przyjeździe 
okazało się, że były nie do pary. Po przyjeździe mama powiedziała „Zapiszę cię 
do szkoły”. Poszłyśmy do budynku, w którym się mieściła. Zostawiła mnie na 
korytarzu pod ścianą i nakazała mi: „Stój tu, ja pójdę do kierowniczki”. Stałam 
więc, ale za moment huknął dzwonek i z klas wybiegł tłum dzieci. Zobaczyli 
mnie, taką ładnie ubraną blondyneczkę, obstąpili i zapytali, jak mam na imię. 
Powiedziałam „Teresa” z francuskim „r”, co im skojarzyło się z językiem jidysz 
i zapytali, czy jestem Żydówką. Wyjąkałam, że nie jestem Żydówką, ale Polką. 
Na to oni: „Tak? No to powiedz „rura”. Powiedziałam „huha”, bo oczywiście 
wymawiałam francuskie „r”. Ci, co zrobili mi taki egzamin stwierdzili, że je-
stem Żydówką „O! Żydówka, Żydówka!” – krzyczeli za mną. Ale to było tylko 
w pierwszy dzień. Kiedy dołączyłam do klasy, nauczycielka przedstawiła mnie. 

6 Espadryle – lekkie pantofle na sznurkowej podeszwie.
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Powiedziała, że przyjechałam z Francji, opowiedziała uczniom, gdzie leży ten 
kraj. Ze względu na znajomość języka polskiego, poszłam do drugiej klasy 
i szybko zostałam najlepszą uczennicą. Materiał przerabiany tutaj, ja miałam 
już we Francji. Poza tym pozostały mi zwyczaje stamtąd. Np. na matematyce 
uczeń rozwiązujący zadanie na tablicy, musiał głośno mówić, co robi, jakie 
działania po kolei wykonuje. Tutaj wzbudzało to śmiech. Tymczasem do Wał-
brzycha przyjeżdżało coraz więcej rodzin z Francji, miałam więcej koleżanek 
i było mi lżej. Trzymaliśmy się razem, my młodsze dzieci rozmawialiśmy ze 
sobą po polsku, ale starsze w wieku 10-13 lat tylko po francusku. Tak jak mój 
brat, który jako trzynastolatek przyjechał do Polski i poszedł do VI klasy.  

Przywieźliśmy maszynę do szycia, pościel, przeróżne garnki, talerze. 
Mama miała gorset, sukienkę z żorżety. Przywiozła piękne skórzane buty. 
Dzieci tam chodziły w sandałach i espadrylach. Modne były buty na koturnach 
i z plecionki. Do tego torebki. Miała kapelusik z czarną woalką z czerwony-
mi kropkami, ale nie nosiła go tutaj. Ludzie śmiali się, a ona chciała uniknąć 
śmieszności. Do tej pory widok zadbanej kobiety jest dla mnie przejawem 
francuskiej elegancji. Fryzura ułożona w fale tzw. francuskie. Kapelusz na gło-
wie, jedwabne pończochy, lekki makijaż, puder, czasami namalowany „point 
de beauté” (punkt urody, piękności, pieprzyk) taki, jaki miała Madame de 
Pompadour, faworyta króla Francji Ludwika XV.  

Oprócz przedmiotów moja rodzina przywiozła z Francji również zwyczaje, 
które tutaj kontynuowali. Na pewno popularny był zwyczaj picia kawy. Kawę 
parzyło się w kaftierach7, a piło się w bolkach8. Ta pita do śniadania była słab-
sza. Dzieci piły kakao w mniejszych bolkach. Kawę w szklanym bidonie brał 
do pracy mój tata. Popularna była banianana, czyli kaszka mączna z bananów. 
Była bardzo odżywcza, smakowała jak kakao, ale pachniała bananami. Kiedy 
brakowało ziaren prawdziwej kawy, mama często kupowała na wsi ziarno, 
paliła je i robiła kawę zbożową, podawaną potem z mlekiem. Na stole musiał 
być obrus i wazon z kwiatami. Były to najczęściej polne lub ogrodowe kwia-
ty. Ja chodziłam je zbierać, układałam moją ulubioną kompozycję z maków 
i chabrów, do tego niebieskie dzwoneczki. Cały czas wspominało się Francję, 
podczas świąt śpiewaliśmy kolędy po francusku. 

7 Chodzi o kafetierę, czyli specjalny dzbanek służący do zaparzania kawy na og-
niu. Składa się z trzech części: dolnej (do której wlewa się wodę i gotuje) i górnej (do 
której dzięki wytworzonemu ciśnieniu przedostaje się gotowy napar) oraz sitka, na 
które nakłada się zmieloną kawę.     

8 Spolszczona nazwa boule – szerokiej i dość pojemnej filiżanki, w której trady-
cyjnie Francuzi piją kawę.  
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Była agitacja, żeby przyjeżdżać do Wałbrzycha. Tata pracował w kopalni 
„Thorez”9, w której obecnie mieści się Muzeum Przemysłu i Techniki. W Wał-
brzychu byli jeszcze Niemcy, oprócz nich Żydzi, Polacy z Francji, a potem bar-
dzo dużo przybyło ludzi z centralnej Polski. Początkowo nowi mieszkańcy 
trzymali się w swoich grupach. Na zabawach między grupami dochodziło do 
bijatyk. Część starszej młodzieży uciekła do Francji przez zieloną granicę. Ich 
rodzice tęsknili za Polską, ale oni byli już przyzwyczajeni do innego stylu życia, 
nie odnaleźli się tu. 

Ukończyłam Technikum Przemysłu Ceramicznego Ministerstwa Przemysłu 
Lekkiego w Szczawnie Zdroju o specjalności technolog procesów produkcji 
porcelany. Dostałam nakaz pracy w Bolesławcu i przyjechałam tu w 1957 r. 
Pracowałam w Bolesławieckich Kopalniach Surowców Mineralnych (BKSM), 
w laboratorium badałam jakość wydobywanych na kopalni surowców. Kiedy 
stawiłam się do pracy, był upalny dzień. Spodobała mi się stacja kolejowa, 
ukwiecona kwitnącymi pelargoniami. Podjechała taksówka tzw. dekawka10, 
czarny mały samochód i kierowca wskazał mi drogę przez ruiny. Minęłam kil-
ka ładnych domów aż do banku (obecnej siedziby Banku Zachodniego) i skoń-
czyło się miasto. Zobaczyłam same zgliszcza. To było dla mnie zaskoczenie, 
ponieważ w Wałbrzychu i okolicach ruin nie było. Byłam zmęczona i zrezy-
gnowana, bo pośród tych rumowisk nie mogłam znaleźć przedsiębiorstwa, 
do którego zostałam skierowana. Przysiadłam na trawie i nagle usłyszałam 
nad uchem „chrup, chrup”. Przestraszyłam się, otworzyłam oczy i zobaczyłam 
nad sobą kozę. Kobieta, która ją pasła uspokoiła mnie, zapytała „Panienka 
chyba nie stąd? – Z Wałbrzycha.” i pokazała mi, dokąd mam iść. Okazało się, 
że byłam tuż obok, bo moja dyrekcja mieściła się w dzisiejszym Zespole Szkół 
Elektronicznych (dawne Technikum Górnicze, zwane potocznie „Górnikiem”). 
Miałam zostać tylko rok, ale jestem do dzisiaj. 

W latach 70-tych odwiedziłam Jumeaux. Obecnie nie ma tu działających 
kopalni, to bardzo ładne miasteczko turystyczne. Młodzi wyjechali i zostali 
starsi mieszkańcy. Od 1998 r. działałam w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Fran-
cuskiej. Urządzaliśmy np. zabawy karnawałowe z własnoręcznie wykonanymi 
kapelusikami. Na spotkaniach zawsze przygotowywano kawę, ciasta, pano-
wała miła atmosfera. Starałam się mieć stały kontakt z językiem francuskim. 
Chodziłam na kursy językowe, oglądałam telewizję francuską TV5. Mam zain-

9 Kopalnia ta miała bardzo długą historię, sięgającą XVII w. Najbardziej znana jest 
pod nazwą „Fuchs” (do 1945 r.), potem „Julia” i „Biały Kamień”. Nazwę „Thorez” nada-
no jej w 1950 r. na cześć przywódcy Francuskiej Partii Komunistycznej Maurice’a Thore-
za. W 1993 r. przywrócono nazwę „Julia”. Obecnie zamknięta. 

10 Dekawka – nazwa samochodu DKW – Dampf Kraft Wagen.
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teresowania poetyckie, piszę piosenki. Jestem autorką m.in. wiersza „Trójko-
lorowa”, który poświęcony jest fladze francuskiej. Śni mi się Francja, w tych 
snach wracam do dzieciństwa, jestem dzieckiem, biegam, jestem szczęśliwa. 

Trójkolorowa

Zwycięska jak Nike powiewasz wysoko,
By z wszystkich świata stron dostrzegło Cię oko.
Otaczasz się błękitem bezchmurnego nieba
I bielą – jak niewinność,
Jak biel mąki do chleba.

A czerwień Twa tak bardzo głęboka,
To z krwią ludu Paryża waląca się epoka.
To kolor wina, co z Burgundii się toczy,
To barwa miłości, co ludzi jednoczy.

Z Tobą głodni i bosi
Do walki z tyranią się rwali,
Ty wzbudzasz wspomnienie Gavroche’a,
Byśmy o nim śpiewali.

Poszarpana, w strzępach poznałaś 
Gorzki smak zwycięstwa pod Borodino 
Gdzie ranny przenosił Cię żołnierz … i ginął.

Zmieniłaś jednak bieg historii
Z pieśnią Marsylii na ustach
By przez wieki żyć – Ty moja trójkolorowa 
                                 flago francuska.  
                                                          Te Bu (Teresa Bukina)

Maj 2003

„Bidon” na wino. Tata Teresy Bukiny otrzymywał w nim od 
kopalni deputat na wino. Potem nosił w nim kawę do pracy. 
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 Nowe smaki – opowiada Agnieszka Bzyl 

Moja mama Emilia Dudek, po ślubie Ściążko, 
urodziła się w 1919 r. w Bytomiu. Rok później 
wyjechała z rodzicami, Pawłem i Pauliną Dudek, 
do Francji. Zamieszkali w Montluçon w Owernii. 
Wcześniej jako pierwszy pojechał tam jej tata, pra-
cował w hucie stali. Kiedy mama dorosła pracowa-
ła w fabryce opon „Dunlop”.

Mam niewiele informacji o rodzinie mojego 
taty Bolesława Ściążko. Wiem, że jego dziadek był 
inżynierem budowy mostów i we Francji pracował 
w tym zawodzie. Rodzice poznali się we Francji 
i po ślubie osiedli w Caen w departamencie Calva-

dos (region Dolna Normandia). Ja 
urodziłam się w 1939 r. w Caen. 
W wyniku tragicznego zdarzenia 
w czasie wojny zostałam rozdzielo-
na z rodzicami. W czerwcu 1944 r. 
podczas walk w mieście (bitwa 
o Caen) wszyscy uciekaliśmy i ja 
niestety się zgubiłam. Zostałam 
umieszczona w domu dziecka, 
prowadzonym przez zakonni-
ce. Niestety, nie mam stamtąd 
dobrych wspomnień, przeszłam 
traumę spowodowaną odłącze-
niem od rodziny i pobytem w tej 
instytucji. Mama szukała mnie 
przez Czerwony Krzyż. W 1946 r. 
znalazła mnie i wróciłam do ro-
dziny.

W lipcu 1948 r. przyjechaliśmy 
do Polski, razem z rodzinami Pod-
górskich i Walasków. Nasz pociąg 
skierowano do Iwin, tam mieliśmy 
zamieszkać. Naszym rodzicom to 
jednak nie odpowiadało. Nie byli 

Agnieszka Bzyl

Dziadkowie Agnieszki Bzyl, Paweł i Paulina, 
Francja, lata 30-te lub 40-te XX w.
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rolnikami, nie znali się na pracy na 
wsi. Wobec sprzeciwu rodziców od-
stawiono nasz wagon (razem z nami 
i naszym dobytkiem) na bocznicę. 
Dwa tygodnie czekaliśmy na decyzję 
i w końcu 22 lipca przyjechaliśmy do 
Bolesławca. Wszystkie cztery rodziny 
z jednego transportu zakwaterowa-
no przy ulicy Narutowicza. Uderzył 
nas przede wszystkim olbrzymi kon-
trast między wyglądem otoczenia. We 
Francji mieszkaliśmy w dużym mie-
ście, a tu były tylko gruzy, panowa-
ła bieda. Dorośli chcieli wracać. My, 
dzieci, biegaliśmy po gruzowiskach, 
poznawaliśmy okolicę, chodziliśmy 
do leżących nieopodal wspaniałych 
sadów owocowych (obecnie znajdują 
się tam bloki przy ul. S. Starzyńskiego, 
F. Kleeberga). Pamiętam, że wiedzia-
łam, że jadę do Polski, ale nie rozu-
miałam tego. Jednak, mimo że byłam 
dzieckiem, po raz drugi przeżyłam 
traumę spowodowaną utratą bliskich 
mi osób. Zabrano mi koleżanki, znane mi okolice. Powoli jednak zaaklimaty-
zowałam się, poznałam inne dzieci, które tak jak ja przybyły w transporcie, 
choć było mi trudniej, bo one znały się już wcześniej.           

Kilka czynników złożyło się na to, że nie mówiłam po polsku. W Montlu-
çon nie było wielu Polaków, a czas spędzony w domu dziecka wśród Fran-
cuzów sprawił, że nie miałam kontaktu z językiem polskim. Po przyjeździe 
musiałam się go nauczyć. Podobnie jak inne dzieci, poszłam do I klasy, mimo 
że ukończyłam trzy klasy szkoły francuskiej. Przez cały rok uczyłam się języka 
polskiego. Bardzo pomogła mi nauczycielka, pani Wiktoria Gałkiewiczowa. 
Cierpliwie ze mną ćwiczyła, aż mnie nauczyła. 

Nie tylko otoczenie i język były dla mnie nowe, również kuchnia. We Fran-
cji jedliśmy raczej potrawy kuchni francuskiej i niektóre polskie dania pozna-
łam dopiero tutaj, jak np. kiszoną kapustę, bigos, kaszę, pierogi. Moja mama, 
kiedy chciała zjeść kaszę, mówiła „Ugotuj mi tego polskiego ryżu”. Ale najbar-
dziej zszokowały mnie pierogi. Długo nie mogłam pojąć, jak można w jednej 

Emilia Ściążko, mama Agnieszki Bzyl, 
Francja, lata 40-te
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potrawie połączyć ciasto, ziemniaki i biały ser. Wtedy była to dla mnie nie-
jadalna kombinacja. Chodziłam po mleko do gospodarstwa na końcu ulicy 
Kosiby (tzw. majątku). Pewnego dnia trafiłam na porę obiadową. Na stole 
stała duża miska, a dzieci siedziały wokół i ze wspólnej misy rękami coś brały. 
Dowiedziałam się, że to są te słynne pierogi, dostałam jednego. Byłam zasko-
czona, nie zjadłam go od razu, zaniosłam babci ze słowami „zobacz, co oni 
jedzą”. Dopiero wtedy spróbowałam, ale nie smakował mi. Teraz bardzo lubię 
pierogi. Natomiast od razu zasmakowały mi tutaj spiralne lizaki na patyku.    

W transporcie jedna rodzina miała do dyspozycji pół wagonu. Przywieźli-
śmy wyposażenie kuchni, pościel, serwisy. Mama i babcia piły kawę, mama do 
końca życia bardzo mocną. Do picia kawy służyły filiżanki, nigdy szklanki, do 
tej pory jestem do tego przyzwyczajona. We Francji dzieciom również dawano 
kawę, ale rozcieńczoną mlekiem, oraz wino, rozcieńczone wodą. Czekoladę 
i cukierki jadłam często, podobnie jak owoce tropikalne. Na Wielkanoc po 
mszy szłyśmy z mamą do cukierni. Stały tam olbrzymie jajka z czekolady. Lu-
biłam też des dragées bâtons, wręczane z okazji chrzcin. To podłużne cukierki 
z migdałowym nadzieniem, z różową polewą dla dziewczynki i niebieską dla 
chłopca.     

Należałam do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, kiedy prezeską 
była p. Żaneta Brewka. Spotkania były niezwykle ciekawe i inspirujące. Pani 
Żaneta uczyła nas francuskiego, prowadziła konwersacje, przy tablicy rozwa-
żaliśmy zagadnienia gramatyczne. Niezwykle ciekawe były spotkania, na któ-
rych członkowie Towarzystwa relacjonowali swoje podróże do Francji. 

Mama wspominała Francję, tęskniła. Podczas pobytów u swojej siostry, 
która tam została, czasem miała myśli, żeby nie wracać do Polski, marzyła 
o tym. Ale była świadoma obowiązków, które tutaj miała, opiekowała się 
swoją chorą mamą. Ja zawsze chętnie odwiedzam Francję, tam mieszka część 
mojej rodziny.

Przecierak do warzyw przywieziony  
z Francji
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 Na rowerze  
– opowiada Stanisław Champlewski

Rodzice mojej mamy, Maria i Ignacy Mrówkowie, pochodzili z okolic 
Ostrołęki na Kurpiowszczyźnie. Moja mama Bolesława Mrówka (we Francji 
używała imienia Janina, czyli Żaneta) urodziła się w Polsce w 1924 r. i jako 
mała dziewczynka wyjechała z rodzicami do Francji. Zamieszkali w Saint- 
Quentin, w departamencie Aisne, w regionie Pikardia. Mama miała brata Jó-
zefa. Dziadek pracował w rolnictwie, był owczarzem, zarówno w Polsce, jak 
i we Francji. Kochał zwierzęta, dobrze się na nich znał. Był samoukiem, ale 
z ogromną praktyką. Mama chodziła we Francji do szkoły, znała perfekcyjnie 
język francuski, słabiej natomiast polski. Co ciekawe, język francuski to był 
mój pierwszy język. Jako mały chłopiec mówiłem po francusku, mimo że uro-
dziłem się w Polsce. Domyślam się, że to mama mówiła do mnie w tym języku. 
Polskiego uczyłem się na podstawie francuskiego, pomagała mi w tym pani 
Żaneta Brewka. 

Mój tata, Tadeusz Champlewski (ur. 1920 r.), pochodził z okolic Koła 
w poznańskiem. Miał jeszcze trójkę rodzeństwa: siostry Helenę i Paulinę oraz 
brata Stanisława. Do Francji wyjechał przed wojną. Jego rodzice, Franciszek 
i Adamina, mieszkali w okolicach Saint-Quentin, zatrudnieni byli w rolnictwie. 
Tata, podobnie jak mama chodził do francuskiej szkoły i mówił po francu-
sku. Pracował w zawodzie kierowcy – mechanika. Podczas II wojny światowej 
był w wojsku, walczył pod Narwikiem. Tam dostał się do niewoli niemieckiej. 
Wysłano go do Prus Wschodnich, gdzie pracował u rolnika (Bauera). Po wy-
zwoleniu wrócił do Francji i wziął ślub z moją mamą. Jego droga powrotna 
z Prus wiodła przez Dolny Śląsk. Musiał usłyszeć o zasiedlaniu, wiązał z tym 
duże nadzieje. Do ojczyzny wróciły wspólnie obie rodziny, Mrówków i Cham-
plewskich w 1947 lub 1948 r. Znały się dobrze, połączyły ich śluby dzieci. 
Najbardziej chyba za wyjazdem do Polski opowiadał się dziadek Franciszek 
Champlewski, który po przyjeździe do Polski zajął gospodarstwo pod Kątami 
Wrocławskimi. Reszta rodziny przyjechała od razu do Bolesławca. Tata jeździł 
do dziadka Franciszka na rowerze, pomagał przy maszynach. Często wracał 
z workiem z plonami. Dziadek gospodarzył bardzo dobrze, ale kiedy był już 
starszy zamieszkał u dzieci w Bolesławcu. 

Mój tata pracował w Zakładach Chemicznych „Wizów”. Po nim mam smy-
kałkę do mechaniki (pracowałem w transporcie ciężarowym) i zamiłowanie 
do jazdy na rowerze. W czasie wolnym tata kontynuował swoje pasje, m.in. 
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jeździł na rowerze i wędkował (szczególnie chętnie łowił węgorze). Już we 
Francji miał sprzęt wędkarski i rower firmy Peugeot, z przerzutkami. Zresztą 
wszyscy tam mieli rowery, babcia Mrówkowa damkę. Opowiadała, że kiedy 
w Bolesławcu na niej jechała, budziła ogólne zdziwienie. Moja mama była 
przyzwyczajona do dbania o siebie. Ładnie się ubierała, dbała też o mój wy-
gląd. Układała sobie włosy na bigoudi (papiloty). Z artykułów gospodarstwa 
domowego przywieźli żelazko, radio, serwisy obiadowe, garnek do smaże-
nia frytek (używaliśmy go całe lata). W domu pojawiały się francuskie potra-
wy. Sałaty to była podstawa. Rodzice otrzymywali w listach nasiona różnych 
gatunków i wysiewali je tutaj. Często jedliśmy frytki, królika przyrządzane-
go w brytfannie. Puree ziemniaczane mamy było najlepsze na świecie. Do 
tego ciasta z owocami. Wszystko niezwykle smaczne, wiadomo, nie ma jak 
u mamy. 

Dziadkowie przyjaźnili się z Państwem Szopami i z innymi rodzinami re-
emigrantów. Podczas spotkań wspominali Francję, przeżywali swój przyjazd 
tutaj. Podobnie moi rodzice, którzy żałowali decyzji o opuszczeniu Francji. Żal 
ten był szczególnie widoczny podczas wizyt u wujka Stanisława (brata ojca), 
który tam został. Przez długi czas utrzymywaliśmy kontakt. W latach 70-tych 
XX wieku odwiedziliśmy Saint-Quentin. Mama spotkała dawne koleżanki, któ-
re niezwykle serdecznie ją przyjęły. Pogrążyły się we wspomnieniach i zapo-
mniały o otaczającym je świecie.
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 Mój Paryż – opowiada Józef Dusza

Urodziłem się w 1930 r. w Paryżu, w 12 obwodzie, dokładnie w szpitalu 
przy Rue du Faubourg Saint-Antoine (Rogatkach Świętego Antoniego). Nie-
daleko była uczelnia medyczna i mama wspominała, że ledwo się urodziłem, 
a już przyszli mnie oglądać studenci medycyny. Mama Anna pochodziła z kra-
kowskiego, tata Jan z kieleckiego. We Francji oboje pracowali w cukrowni. 
Mieszkaliśmy w Montreuil-sous-Bois, na przedmieściach Paryża. W dzielnicy 
żyli głównie Francuzi, było też dużo Włochów, którzy się naturalizowali, tzn. 
zmieniali imiona na ich francuskie odpowiedniki. Kierowały nimi względy fi-
nansowe, ponieważ wtedy dostawali wyższy dodatek rodzinny. Mój tata nie 
zgodził się na „przepisanie na Francuza”, jak to określano, ani siebie ani mnie. 
Mówił: „Nie będę sprzedawał dziecka za pieniądze”. W konsekwencji na mnie 
otrzymywał niższy dodatek rodzinny, a sam dostał dowód dla pracownika-
-emigranta, a nie dla Francuza. 

Paryż to było dla mnie naturalne środowisko, świetnie znałem to miasto 
i doskonale się tam czułem. Zawsze miałem przy sobie plan paryskiego metra, 
zachowałem go zresztą do dzisiaj. Samodzielnie zwiedzałem Paryż, później 
kilka razy byłem przewodnikiem dla rodziny, znajomych. Chodziłem do kina, 
uwielbiałem filmy z Fernandelem11. Po kronice filmowej, prezentowanej na 
początku, była przerwa i hostessy sprzedawały słodycze. Rzadko jednak kto 
je kupował, ponieważ cukierki owinięte były w folię, która przy odwijaniu 
szeleściła, co przeszkadzało innym. Odwiedzałem muzea, wystawy, ale naj-
ciekawsze były dla mnie targi nowości, szczególnie salony samochodowe. Or-
ganizowane były przy Bramie Wersalskiej, na południu Paryża. Chodziłem też 
na Foire de Paris (Targi paryskie), rodzaj festynu, który rozciągał się od placu 
Nation aż do końca miasta, do Vincennes. Tam przyjeżdżały m.in. wesołe mia-
steczka i prezentowały nowości na dany sezon. Jedną z nich, zwaną „maśla-
nym talerzem”, wypróbowałem z kolegą w 1948 r. Był to okrągły dysk z bar-
dzo śliską powierzchnią, na której się stawało. Kiedy talerz zaczynał się kręcić 
coraz szybciej, wyrzucał klientów na boki (otaczające ściany były wyłożone 
materacami). Widzów było mnóstwo, czekali na upadek jadących. Oczywiście 
nas też wyrzucił, co ubawiło zebranych.   

Wiedliśmy miejskie życie. Mieszkałem obok kafejki i wpadałem tam na 
pastis (anyżówkę), pernod. Czasem z kolegami zamawialiśmy diabolo, czyli 

11 Fernandel (1903–1971) francuski aktor komediowy i piosenkarz. 
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napój z bąbelkami o różnych smakach np. grenadine lub mięty. Obok fabryki, 
w której pracował tata, była wytwórnia anyżówki. Czasem, gdy szedłem po 
niego do pracy, przechodziłem obok. Ależ tam pachniało! Mama chodziła do 
fryzjera. Mnie strzygł tata, a ja – kiedy podrosłem – strzygłem jego. Do pracy 
jeździłem rowerem. Potem przejechałem na nim całą Polskę (podróż trwała 
od 6 lipca do 3 sierpnia 1952 r.). Odwiedzaliśmy z rodzicami znajomych Po-
laków, rodzinę mieszkającą w polskiej kolonii o nazwie Varsovie (Warszawa). 
Spędzałem u nich naprawdę cudowne wakacje. Hołubili mnie tam, mówili 
o mnie „Józiu Paryżanin”. Jako chłopiec nosiłem krótkie spodnie. Rodzice ku-
pili mi garnitur z czystej wełny w białe prążki, mam go do dzisiaj. Już jako 
nastolatek nosiłem beret, pod szyją fular12. Jestem przyzwyczajony do beretu, 
noszę go przy niepogodzie. Chodziłem we Francji do szkoły i byłem zdolnym 
uczniem, 8 klas zrobiłem w 6 lat. Potem ukończyłem Cours Complémentaire 
Industriel o kierunku mechanicznym, byłem jedynym Polakiem w tej szkole. 

Ważne też było życie religijne. Przystąpiłem do I Komunii świętej. Był taki 
zwyczaj, że dziecko miało plik obrazków świętych i dawało je sąsiadom na 
pamiątkę, a ci mogli zrewanżować się pieniążkiem. Obchodziliśmy Wielkanoc 
i Boże Narodzenie. W domu była choinka, prezenty wkładane do butów, a wi-
gilia (réveillon) urządzana głośno, z muzyką i tańcami. W Paryżu 6 grudnia nie 
obchodzono dnia świętego Mikołaja. Na ostatki (Mardi Gras – Tłusty Wtorek) 
smażyło się naleśniki, które lubię do dziś. Jako dziecko piłem kakao w bolu13 
i jadłem do tego croissanta (słodkiego rogalika), którego należało maczać 
w kakao. Bardzo popularna była soczewica. Mama przygotowywała z niej 
zupę albo podawała jako dodatek do mięsa, befsztyków lub polędwicy z koni-
ny lub wołowiny. Oczywiście również frytki, ziemniaki pureé, przeróżne owo-
ce. Pamiętam wspaniały pyszny chrupiący chleb tzw. pain de fantaisie (chleb 
z fantazją, fantazyjny). Mama na święta robiła ciasto drożdżowe, które piekła 
w brytfannie. Surowe ciasto zanosiłem do piekarza do upieczenia. W naszej 
dzielnicy taką piekarnię prowadziły trzy przesympatyczne siostry Korsykanki.  

Czas II wojny światowej pamiętam do dzisiaj. Częste były nocne alarmy. 
Rodzice budzili mnie i szliśmy do piwnic, które mieściły się w fabryce świec, 
oddalonej o ok. 200-300 metrów. Niebezpieczne były nie tylko bomby, ale 
i odłamki. Raz szedłem do szkoły i leciał samolot aliancki, Niemcy do niego 
strzelali i dwa odłamki spadły obok mnie. 

12 Cienka tkanina jedwabna lub półjedwabna. Także chustka na szyję.
13 Chodzi o szeroką filiżankę, zwaną boule.
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We Francji zafascynowała mnie gra na akordeonie. Rodzice chodzili cza-
sem na polskie zabawy, a że nie mieli mnie z kim zostawić, to zabierali ze sobą. 
Mama wspominała, że siadałem przy orkiestrze, brałem jej torebkę i udawa-
łem, że gram na harmonii. Już wtedy musiał mi się spodobać ten instrument. 
Na pewnych wakacjach u starszego kuzyna sam nauczyłem się grać. Kuzyn 
mieszkał w Villers-Cotterêts, gdzie urodził się słynny pisarz Aleksander Dumas 
(ojciec). Kuzyn miał harmonię diatoniczną z dwoma rzędami guzików. Powie-
dział, że mogę spróbować i okazało się, że dobrze mi idzie, więc pod koniec 
pobytu pozwolił mi wypożyczyć instrument na dłużej. W Paryżu rodzice kupili 
mi okazyjnie w sklepie włoską guzikówkę. Stwierdzili, że jak się nauczę grać, 
to kupią mi większy instrument. Nauczyłem się, ale nie zdążyli spełnić obiet-
nicy, bo wyjechaliśmy do Polski. Zapisałem się nawet do Klubu Akordeonisty, 
uczęszczałem tam jednak krótko.   

Wyjechaliśmy z Francji w 1949 r. Moi rodzice zawsze chcieli wrócić do oj-
czyzny, w swoje rodzinne strony. Urzędnicy na granicy poinformowali ich jed-
nak, że tam będą musieli na własną rękę szukać mieszkania, a tu na Ziemiach 
Odzyskanych jest dużo wolnych lokali. Zdecydowali się zatem przyjechać tutaj 
na chwilę, jak mówili. Jednak lata mijały, a oni pozostali i tutaj zostali pocho-
wani. 

Zakwaterowano nas najpierw w hotelu przy ulicy Mickiewicza nr 7, po-
tem przy Dolnych Młynach. Całymi dniami grałem na mojej harmonii, tak 
mi brakowało Francji. Ktoś usłyszał, jak gram i już po kilku dniach przyszli 
jacyś ludzie z prośbą, czy nie zagrałbym na weselu na wsi. Rodzice wyrazili 
zgodę, choć bali się o mnie. I tak się zaczęło. Grałem potem w Bolesławcu 
na weselach, zabawach. Prezentowałem m.in. francuskie utwory, ludzie słu-
chali z ciekawością. Przy „Wizowie” prężnie działał Zakładowy Dom Kultury. 
Zaangażowałem się tam, grałem mazurki, poleczki, występowałem w sztuce 
teatralnej na podstawie komedii Aleksandra Fredry, kostiumy mieliśmy wypo-
życzone z teatru z Jeleniej Góry.

Bolesławiec był bardzo zniszczony, rynek był wyburzony. Uczestniczyłem 
w odgruzowywaniu miasta. W rynku jeździły wózki kopalniane, na które łado-
waliśmy gruz. W czynie społecznym pracownicy Zakładów Chemicznych „Wi-
zów” zbierali także stonkę ziemniaczaną, wrzucaliśmy ją do butelek z kwasem 
siarkowym. 

15 lat po wyjeździe odwiedziłem dawny zakład pracy taty we Francji. Tata 
pracował na maszynach obróbki drewna, umiał obsługiwać wszystkie typy 
tych maszyn. Było mi bardzo miło, że dyrektor zakładu nie tylko pamiętał mo-
jego ojca, ale jeszcze ciepło go wspominał. Utrzymywałem kontakt listowny 
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z dawnymi kolegami. Udało mi się spotkać z paroma z nich, m.in. z moim 
włoskim przyjacielem Bruno. 

W moich czasach mówiło się, że język angielski to język handlu, niemiecki 
– język techniki, a francuski – język salonowy. Ja po francusku mówię i czy-
tam tak jak po polsku. Obecnie oglądam telewizję francuską TV5. Przywieźli-
śmy kilka książek francuskich, kilka moich zeszytów z podstawówki, a nawet 
z przedszkola. W Bolesławcu kupowałem francuskie książki. Ale z prawdzi-
wą przyjemnością uzupełniam swoją biblioteczkę o wydawnictwa o Paryżu, 
skompletowałem już 17 tytułów. Trochę też malowałem amatorsko – pejzaże 
i najważniejsze zabytki ukochanego Paryża. 
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  Tata partyzant – opowiada Lidia Dziarkowska, 
córka Heleny i Leona Cabanów

Moi dziadkowie od strony mamy, Antoni i Marianna Pietrzyk, wyjechali 
do Francji około 1918 r. z Radomia. Zamieszkali na północy Francji, w Escaut-
pont w regionie Nord-Pas-de-Calais. Dziadek pracował w kopalni. Mieszkali 
na osiedlu górniczym, ściągali rodzinę z Polski. Mieli czworo dzieci: Marian-
nę (urodzoną w Polsce) i urodzonych we Francji: Raymonda, Helenę (moją 
mamę, ur. 7.11.1924 r.) i Jana. Marianna zmarła w wieku 22 lat, z czym moja 
babcia nigdy się nie pogodziła. Pieczołowicie przechowywała pukiel jej wło-
sów oraz chusteczkę. 

Jako nastolatka, jeszcze przed rozpoczęciem II wojny światowej, moja 
mama wstąpiła do zakonu. Kiedy zaczęła się wojna, całe zgromadzenie zosta-
ło ewakuowane statkiem do Anglii, moja mama też. Tam siostry zakonne pra-
cowały jako sanitariuszki, pomagały rannym żołnierzom. Obrazy potwornych 
ran, cierpień pacjentów mama zapamiętała na całe życie. Po wojnie wróciła 
do Francji i wystąpiła z zakonu. Poznała swojego przyszłego męża, Leona Ca-
bana. Jego rodzice – tata Andrzej Caban i mama Katarzyna Caban (z domu 
Domańska), pochodzili ze Skierniewic. Dziadek pracował w kopalni i tata już 
w wieku 14 lat rozpoczął tam pracę. Dziadek Andrzej Caban zginął podczas 
wojny w dramatycznych okolicznościach. Niemcy kazali górnikom przebrać 
się w niemieckie mundury i tak przebranych wystawili jako cele dla nadciąga-
jących Anglików.

Legitymacja 
członkowska Leona 
Cabana w Związ-

ku Polaków Byłych 
Uczestników Ruchu 
Oporu we Francji
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Tata Leon w czasie woj-
ny był w polskich oddziałach 
ruchu oporu we Francji. Pod-
czas akcji w Paryżu zdradził 
ich najlepszy przyjaciel i zostali 
aresztowani. Tata trafił naj-
pierw do więzienia, a potem 
do obozu w Buchenwaldzie 
i Dachau. W sumie przebywał 
tam dwa i pół roku. Nie wie-
dział, że jednocześnie w tym 
samym obozie przebywał jego 
brat Marian, który został tam 

skatowany. Brat potem przebywał w Szwajcarii, potrzebował długiego le-
czenia, miał odbite nerki. Tata należał do Krajowej Federacji Deportowanych 
i Internowanych Patriotów i Członków Ruchu Oporu (Fédération nationale 
des déportés et internés résistants et patriotes FNDIRP). Z okresu wojny znał 
pieśń o partyzantach z regionu Nord-Pas-de-Calais. Śpiewał ją rzadko, ale bar-
dzo przejmująco, przechodziły mnie dreszcze, kiedy ją słyszałam. Za walkę 
z niemieckim okupantem został odznaczony Medalem Wyzwolenia Francji 
oraz Odznaką Grunwaldu. Uhonorowano go również Krzyżem Kawalerskim 
Odrodzenia Polski, Odznaką Tysiąclecia oraz srebrną odznaką Zasłużony dla 
Dolnego Śląska. Tata wspominał panią Żak, mieszkającą później w Łodzi. Była 
łączniczką w ruchu oporu, pomagała partyzantom, ukrywała ich. Po wojnie 
została odznaczona. 

Ja urodziłam się 11 czerwca 1947 r. w Escautpont. Mama chciała mi dać 
na imię Astrida. Podczas chrztu ksiądz powiedział: „Jedziecie do Polski, jak 
ona będzie (żyć tam) z takim imieniem” i nadał mi imię Lidia (we francuskich 
dokumentach „Lydie”). W październiku 1947 r. byliśmy już w Polsce, więc 
miałam zaledwie 4 miesiące. Później przyjechał brat taty, Marian. Skierowali 
go do Gdańska. Wiele lat jako podoficer służył na statku TSS „Stefan Batory”.    

Tata był urodzonym działaczem społecznym, cały czas pracował z ludź-
mi. Przychodzili do niego bolesławieccy Francuzi, pomagał im np. pisać do 
Francji podania o przyznanie emerytur francuskich. Pożyczali sobie również 
książki francuskie. Bezpośrednio po przyjeździe tęsknili za Francją. Utrzymy-
wali często kontakty towarzyskie z reemigrantami osiadłymi we Wrocławiu, 
Wałbrzychu. Zmarł w 1968 r. we Wrocławiu. Pożegnanie odbyło się w naszym 
domu. Na miejsce spoczynku został odprowadzony z pełnymi honorami. Ko-
ledzy-reemigranci z Francji, ci którym pomagał, pożegnali go w szczególny 

Bracia Marian (z lewej) i Leon Cabanowie,  
Francja, lata 30-te XX w. 
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sposób. Utworzyli szpaler i unieśli prawą dłoń zaciśniętą w pięść. Gest ten 
symbolizował wdzięczność i pamięć braci partyzantów. W partyzantce tata 
przyjął pseudonim Gilbert.  

Moja mama wychowała się i dorastała we Francji, chodziła tam do szko-
ły. Po przyjeździe do Polski prowadziła francuską kuchnię, jeszcze do dzisiaj 
moi znajomi wspominają frytki i sałatkę z młodego mleczu. Doskonale znała 
język francuski, ale tutaj miała problem z wymawianiem polskich głosek, np. 
„kołdra” wymawiała „kodra”, „drzwi” – „dźwi”. Dwa lata po śmierci taty wy-
jechała do Francji i obecnie mieszka w Paryżu. Jesteśmy w stałym kontakcie, 
często odwiedzam ją wraz z rodziną. Mój syn Robert Twardowski oraz synowa 
Beata bardzo dobrze mówią po francusku, mają nawet poprawny akcent, co  
w tym języku jest wyjątkowo ważne. W 2005 r. odwiedziłyśmy z mamą Escaut-
pont. Zobaczyłyśmy miejsce, w którym rodzice się poznali oraz to, gdzie się 
urodziłam. Zmieniła się społeczność, mieszkają tam już inni ludzie. Kopalnie 
są nieczynne, wydobycie zakończono. Tylko stojący przy wjeździe do miasta 
pomnik – wózek górniczy przypomina o historii miasta, którą moi rodzice 
kiedyś współtworzyli. Mam sentyment do Francji, lubię język francuski, uwiel-
biam też Paryż. To piękne zielone miasto, z wieloma zabytkami. Kiedy tam 
jestem, lubię iść wcześnie rano na spacer na wzgórze Montmarte, w okolicę 
kościoła Sacré-Coeur. Widok Paryża oświetlonego porannym słońcem nie ma 
sobie równych.   

Helena Caban (z prawej) z córką Lidią, Paryż, Boże Narodzenie, 2004 r.
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  Kierowcy mechanicy  
– opowiada Krzysztof Falbogowski

Jestem wnukiem po-
wojennych reemigrantów 
z Francji, Mieczysława 
i Janiny Falbogowskich. 
Mieszkali w Vémars, 30 km 
na północ od Paryża (re-
gion Île-de-France, de-
partament Val-d’Oise). 
W tej miejscowości 
w 1946 r. urodził się mój 
tata Edward. Miał starsze 
rodzeństwo, tj. siostry Ja-
ninę i Georgette (Żorżet). 
Dziadek był kierowcą za-
wodowym, we Francji jeź-

dził samochodem ciężarowym, w Polsce 
meblowozem. Uwielbiał to, całe życie 
zawodowe przejeździł bezwypadkowo, 
z czego był dumny. Tata też pracował 
jako kierowca, potem jako mechanik 
w Państwowej Komunikacji Samocho-
dowej (PKS), w Kolumnie Transportu Sa-
nitarnego. Miło mi słyszeć, kiedy ludzie 
wspominają, że zawsze chętnie bezinte-
resownie im pomagał. 

Do Bolesławca pierwszy przyjechał 
dziadek, nie wiem w którym roku, ale 
jeszcze byli w mieście Rosjanie. Potem 
ściągnął tu babcię z dziećmi. Dostali 
mieszkanie w domu – okazałej willi. Ra-
zem z nimi mieszkały jeszcze dwie inne 

Mieczysław Falbogowski w samochodzie ciężarowym
Star, Bolesławiec, l. 60-te XX w.

Ślub Janiny i Mieczysława Falbogowskich, 
Francja, lata 30-te XX w.  
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rodziny z Francji, każda zajmowała jed-
no piętro. Ale po pewnym czasie budy-
nek przekazano administracji szpitala. 
Od razu dokwaterowano ludzi tam za-
trudnionych i zaczęto dzielić mieszkania. 
Każdy chciał dostosować swoje mieszka-
nie do własnych potrzeb i wskutek tego 
zmieniono pierwotny rozkład lokali.     

Wiem, że dziadkowie i ciotki utrzy-
mywali kontakty z innymi reemigranta-
mi z Francji. Niestety, rzadko opowiadali o Francji, nie lubili lub nie chcieli 
wspominać. Z nielicznych wypowiedzi wiem, że we Francji często jedli gęsi, 
króliki, pasztety. W Polsce też hodowali króliki, ale rasy francuskiej, nazywali je 
„francuskimi baranami”. Bardzo popularne były naleśniki, które, żeby odwró-
cić na drugą stronę, podrzucali podczas smażenia. W dużej kuchni wisiał rząd 
patelni, tak jak to jest we francuskim domu. Umie-
li wekować żywność i przygotowywali przetwory. 
Mówili po francusku. Moje dwie ciocie chodziły 
tam do szkół, więc znały ten język bardzo dobrze, 
pomagały innym reemigrantom pisać listy. Potem 
wyjechały za pracą na Górny Śląsk, tam wyszły za 
mąż i zostały. 

Interesuję się historią mojej rodziny, ale muszę 
ją odtwarzać z okruchów informacji, które pozo-
stały. Trudno to zrobić bez dokumentów, zdjęć, 
relacji. Kontynuuję tradycję rodzinną i też jestem 
mechanikiem samochodowym. Nie mamy rodziny 
we Francji, ale kiedyś tam byłem, jako kierowca ob-
sługujący wycieczki.

Pierścionki babci Janiny  
Falbogowskiej, przywiezione  

z Francji

Krzysztof Falbogowski

Pierścionki babci Janiny Pierścionki babci Janiny 
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 Polskie śpiewy – opowiada 
 Krystyna Fiedosewicz, córka Mariana Szyndlera

Reemigrantem z Francji był mój tata, Marian Szyndler (ur. 23.03.1919 r. 
w Będzinie). Dzieje jego rodziny to żywa historia migracji ludności w XIX  
i XX w. w Europie. Któryś z jego pradziadków przybył do Polski z Moraw, jesz-
cze w czasach monarchii austriackiej. Osiedlił się na Górnym Śląsku i ożenił 
z Polką. Rodzice taty, Bolesław (ur. 1886 r. w Kamienicy) i Katarzyna Szyndle-
rowie (z domu Wójcik, ur. 1888 r.) ok. 1925 r. przyjechali do Francji z dwójką 
dzieci (sześcioletnim Marianem – moim tatą i córką Zofią). Zamieszkali na 
północy kraju w Vieux-Condé (w departamencie Nord, regionie Nord-Pas-de-
-Calais). We Francji urodziło się im troje dzieci: Michel, César i Joseph. 

Dziadek był górnikiem, po ukończeniu szkoły podstawowej tata też nim 
został. Podczas II wojny światowej tata wstąpił do armii generała Władysława 
Sikorskiego, od 1940 r. był internowany w Szwajcarii. Tam został skierowany 
na kurs sanitariusza. Tata ożenił się z Francuzką – Marią, mieli dwie córki An-
nę-Marię i Eliane. Mieszkali we Fresnes-sur-Escaut też w departamencie Nord. 
Nie chciał pracować w kopalni, miał aspiracje, chciał czegoś więcej. Chciał 

Internowanie w Szwajcarii. Napis na ciężarówce brzmi „Niech żyje Szwajcaria. 
Niech żyje Polska”
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zostać urzędnikiem, taką szansę dostał w Polsce. Był przez jakiś czas kierow-
nikiem w Administracji Domów Mieszkalnych (ADM) w Bolesławcu, potem 
w Przedsiębiorstwie Jajczarsko-Drobiarskim przy ul. Dolne Młyny, zwanym 
„Jajczarnią”. 

Pamiętam, jak przynosił sterty dokumentów do domu i liczył coś na 
ogromnych liczydłach. Znał język francuski, w mniejszym stopniu polski. Był 
ambitny i po przyjeździe do Polski szlifował znajomość języka polskiego.

Z całej rodziny tylko on zdecydował się na wyjazd do Polski. Nie mówił 
dlaczego, ale chyba bardzo chciał tu wrócić. Jego francuska żona nie chciała 
tu przyjechać i ich drogi się rozeszły. Wiele lat później, zaintrygowana zdję-
ciami taty z małą dziewczynką, dowiedziałam się, że mam dwie przyrodnie 
siostry, z którymi teraz mam kontakt, odwiedzam je. Rzadko się wtedy rozma-
wiało o przeszłości. Czasami tylko coś opowiedział, np. o zwyczajach. Mówił, 
że we Francji nigdy nie zamykali drzwi wejściowych do domu, że można było 
(kiedy czegoś zabrakło) po sąsiedzku podzielić się plonami z ogródka. Wiem, 
że Polonia lubiła się bawić, spotykała się na zabawach polskich.  

Z przyzwyczajeń kulinarnych w Bolesławcu pozostało chyba tylko to, że 
do obiadu ojciec pił wino. W domu nigdy nie było mocnego alkoholu. Wpro-
wadził taką tradycję w naszej rodzinie, że w niedzielę on przygotowywał po-
siłki. Był zapalonym kibicem piłki nożnej, chodził na mecze na stary stadion 

Ślub siostry Sophie. Marian Szyndler pierwszy z lewej, Francja, ok. 1948 r.
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usytuowany przy ul. Bielskiej (za blokami, została tylko zabytkowa sala gim-
nastyczna). Najbardziej chyba był związany z kolegami, których tam spotykał, 
też pochodzącymi z Francji. Kojarzę takie osoby jak: pan Michał Jacków, Ste-
fan Zarywka, pan Mazgaj, pan Chrapulski, pan Bury.

Tata miał zamiłowania artystycz-
ne, lubił śpiewać, we Francji działał 
też w teatrze amatorskim. Śpiewał 
po francusku i po polsku, kochał Jana 
Kiepurę. W domu zachowało się kil-
kanaście zbiorów śpiewników z pie-
śniami polskimi i kilkoma francuskimi 
(wydanymi przez Komisję Muzyczną 
przy Radzie Narodowej Polaków we 
Francji), programów przedstawień 
muzycznych, występów z repertuarem 
znanych i popularnych z jego czasów 
wykonawców. Niektóre z ludowych 
piosenek polskich to: „Kupiłem se pa-
wich piór…”, „Idzie, idzie do ołtarza”, 
„Przywiozłem z miasteczka…”. Kilka 
teksów jest ręcznie przepisanych, naj-
wyraźniej krążyły wśród zainteresowa-
nych, np. Hymn Polski. Kolekcjonował 
też znaczki, medale, monety. Pozosta-
wił książkę o grze w karty „L’art de se 
tirer les cartes”, więc domyślam się, że 
grał w karty. Gdy był już na emerytu-
rze, to grał w szachy w parku koło sta-

wu przy ul. Kubika. Poza tym zawsze w domu był rower. Ja często jeżdżę na 
rowerze, wcześniej jeździłam też z dziećmi.    

Tato zawsze dużo czytał, prenumerował czasopisma popularnonaukowe, 
korzystaliśmy z bibliotek. Miłość do słowa zaszczepił mojemu bratu i mnie, 
a ja swoim synom (Dawidowi i Robertowi). Mój brat Seweryn pamięta, że 
w Bolesławcu tata lubił słuchać francuskojęzycznego Radia Monte Carlo, 
chciał mieć kontakt z językiem francuskim, słuchał piosenek i wiadomości. 

Mieszkający we Francji kuzyn, Jacques Szyndler, od ponad 20 lat bada 
historię rodziny. Tworzy drzewo genealogiczne, doszedł już do XVIII w. Kie-
dy czasem prosi mnie o pomoc w poszukiwaniu dokumentów, chętnie mu 
pomagam. Odwiedzam rodzinę we Francji, swoje przyrodnie siostry. Starszej 

Okładka śpiewnika polskich pieśni 
ludowych wydanych we Francji przez 

Polski Komitet Wyzwolenia  
Narodowego w 1945 r.   
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z nich, Annie-Marie, przekazałam jej zdjęcia z tatą, te które widziałam w dzie-
ciństwie. Ona nie miała żadnej fotografii ojca, a ja uważałam, że należą do 
niej. Kuzyn Jacques mówi łamaną polszczyzną, inni znają pojedyncze słowa, 
ale rozumieją rozmowy. Podjęłam postanowienie, że muszę się nauczyć języka 
francuskiego, na razie znam tylko kilka zwrotów. Zobaczyłam też kopalnię, 
w której pracowali moi przodkowie. Została zalana, powstało jezioro, jest tam 
teraz teren rekreacyjny. Na pamiątkę pozostawiono jeden szyb. Wśród człon-
ków rodziny we Francji są architekci, chemik, pracownicy służby zdrowia, in-
formatycy. Mój starszy brat Seweryn jest magistrem inżynierem po Politech-
nice Wrocławskiej. Ja jestem higienistką w szkole. 

Tata bardzo chciał odwiedzić miejsca pochów-
ku swoich rodziców, ale nie mógł. Ja, już wiele 
lat później, w swoim i jego imieniu pojechałam 
na te groby. Zabrałam trochę ziemi z Bolesławca 
i sypnęłam na mogiły. Tata przelał mi miłość do 
Francji, czuję powiązania polsko-francuskie. Gdy 
jestem we Francji, to szukam śladów polskich, a tu 
w Polsce - śladów francuskich. Najbardziej wzru-
szył mnie sztandar, znajdujący się w jednym z ko-
ściołów w Belgii, tuż przy granicy z Francją. Jest na 
nim napis: „Jasnogórska Bogurodzico, ocal Polskę. 
1655-1955. Pomni Polacy z okręgu Valenciennes”. 
Historia Polonii na jednym sztandarze. Krystyna Fiedosewicz
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 Dziadek antykomunista 
– opowiada Dariusz Filistyński

Reemigrantami z Francji byli moi dziadkowie od strony mamy Heleny Fi-
listyńskiej (z domu Zasańskiej). Do Francji wyruszyli osobno, jeszcze w mło-
dości, ze swoimi rodzinami. Babcia Serafina (z domu Marchewka), urodzona 
w 1913 r., pochodziła ze wsi Mokre pod Częstochową. W 1929 r. pojechała 
z rodzicami do Francji „za chlebem”. Skierowali się w okolice Laon (region 
Pikardia, departament Aisne), znaleźli zatrudnienie w rolnictwie. Babcia po-
magała swojej mamie w pracach domowych oraz sezonowo na roli. Nauczyła 
się mówić po francusku. Już po przyjeździe do Polski zawsze z tęsknotą wspo-
minała Francję. 

Dziadek Bronisław Zasański urodził się w 1912 r. w Młyniskach koło Sta-
nisławowa. W latach 20-tych XX w. (po ukończeniu 18. roku życia) wyjechał 
do Francji. Osiedlił się w okolicach Laon, potem zamieszkał w tym mieście. 
Rodzice, Karol i Maria (z domu Bojko) pozostali w domu. Na początku lat 30-
tych dziadek ściągnął do siebie swojego brata Szymona. Dziadek biegle posłu-
giwał się językiem francuskim, niemieckim, ukraińskim i oczywiście polskim. 
We Francji znajomi zwracali się do niego imieniem René. Poznał Serafinę, ślub 

Bronisław Zasański (pierwszy z prawej z bębnem) w zespole muzycznym we Francji
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wzięli w katedrze w Laon. Tam urodziły się obie ich córki – Helena Filistyń-
ska (moja mama, ur. 5.09.1937 r.) oraz młodsza Janina (obecnie Przyłucka, 
ur.18.01.1939 r.). Moja mama chodziła do francuskiej szkoły podstawowej 
w Laon. Ukończyła trzy klasy, wyjechała z rodzicami do Polski i tu kontynu-
owała naukę. 

Dziadek zawsze czuł się Polakiem. W grudniu 1939 r. zmobilizowano go 
do Armii Polskiej we Francji, walczył w 2. Dywizjonie 1. Dywizji Grenadierów, 
był telefonistą w łączności. Po klęsce kampanii francuskiej w 1940 r. dostał 
się do niewoli. Przewieziono go do obozu jenieckiego w Kemnitz (na terenie 
Niemiec). W Stalagu III A przebywał aż do wyzwolenia go przez Ameryka-
nów w czerwcu 1945 r. Trzy dni po ciężkim bombardowaniu Drezna Niemcy 
ewakuowali Stalag i wszyscy szli w kierunku Berlina. Zdążyli przejść tylko ok. 
20 km, kiedy wyzwolili ich Amerykanie, a potem kierowali w miejsce, skąd 
pochodzili i Dziadek wrócił do Francji. Moja Mama pamiętała swoją tęsknotę 
za ojcem, który poszedł na wojnę i przebywał w obozie jenieckim. Dziadek 
wspominał trudne warunki panujące w obozie, trudności z wyżywieniem. 
W 1982 r. otrzymał „Medal za Udział w Wojnie Obronnej 1939”. 

Rodzina Zasańskich to była polska rodzina z tradycjami (brat dziadka, 
Michał Zasański, był ułanem), która z powodów ekonomicznych zmuszona 
była emigrować. Ale na obczyźnie dbali o zachowanie polskości, uczestniczyli 
w życiu religijnym Polonii. Mówili po polsku, kultywowali kulturę i tradycję 
polską. Święta obchodzono jak w polskiej rodzinie – odświętnie i po katolicku. 
Dziadek mieszkał we Francji ok. 20 lat, ale zawsze czuł się Polakiem i chciał 
wrócić do Ojczyzny. Interesował się historią, krzewił pamięć historyczną, tę 

Karta identyfikacyjna Bronisława Zasańskiego we Francji z wpisaną już żoną Serafiną 
oraz dwiema córkami ważna w l. 1946-1948
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niezakłamaną. Kiedy miałem 12 lat, opowiadał mi o Katyniu, co wtedy było 
zakazane i przemilczane. Wspominał także wojnę we Francji i trudne życie 
obozowe w niewoli. Dziadek był wielkim polskim patriotą, jestem z niego 
dumny. Był też urodzonym antykomunistą, co chcę wyraźnie podkreślić. Jak 
mówiłem, chciał jechać do Polski, często o Niej marzył. Z zachowanej odpo-
wiedzi Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu wynika, że 
już w 1946 r., więc kiedy zaczęła się akcja repatriacyjna, sam zgłosił chęć wy-
jazdu. Wtedy mu odmówiono, ale rok później był już w Polsce. 

14 marca 1947 r. rodzina Zasańskich przybyła do Polski. Dzieci nie wie-
działy, że wyjeżdżają na stałe do innego kraju, którego nie znały. Wiedziały 
tylko, że jadą w długą podróż. Rodzice zaoszczędzili im stresu związanego 
z repatriacją. Moja mama wspominała, jak podczas długiej podróży pocią-
giem zepsuły się zabrane z Francji banany i pomarańcze. Musieli je wyrzucić. 
Nie wiedziała wtedy, że następne banany zobaczy dopiero w latach 80-tych. 
Przyjechali pociągiem do Legnicy i po około tygodniu skierowano ich do Za-
gajnika. Zamieszkali w pięknym, opuszczonym przez Niemców domu nr 5. 
Przy domu znajdowały się dobrze zachowane pomieszczenia gospodarcze 
wraz z osprzętem rolniczym. Ponieważ we Francji dziadek pracował na roli, tu 
też niejako z marszu rozpoczął uprawę ziemi. W latach 60-tych przeprowadził 
się do mniejszego domku w Godzieszowie nr 154.

Zaraz po przyjeździe do Polski dziadek organizował życie społeczne, urzą-
dzał spotkania opłatkowe. Grał na harmonijce ustnej, w soboty przychodzili 
ludzie, była muzyka. Chętnie śpiewał piosenki polskie, francuskie, wojenne, 
ułańskie. U dziadków Zasańskich prowadzono kuchnię polską, jednak pozo-

Dowód osobisty 
Serafiny Mar-
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wykorzystany 
przy emigracji 

do Francji 
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stało kilka przyzwyczajeń typowo francuskich. Rodzina z Francji przywoziła 
mu jego ulubione papierosy Gauloises. W Polsce hodował króliki, lubił kawę, 
musiała być parzona i pita z filiżanki. Wytwarzał wyśmienite wina z owoców, 
które uprawiał w ogródku szczególnie, z winogron, które, od kiedy pamię-
tam, zawsze rosły przy południowo-zachodniej elewacji domu. Babcia robi-
ła weki, sałaty doprawiane olejem, oliwą (zwyczaj francuski) lub śmietaną 
(polski). Na ich stole gościły pierogi, kopytka, jedna z ciotek odwiedzająca 
ich z Francji przygotowywała flaczki drobiowe. Hucznie obchodzono święta, 
również rodzinne. Zawsze zapraszano dużo ludzi, było jedzenie, rozmowy, 
panowała wspaniała atmosfera. Babcia chętnie zajmowała się ogródkiem, 
dziadek lubił zwierzęta, przyrodę i las, pomagał w zbieraniu drewna na opał. 
Był bardzo sprawny i silny, bardzo dobrze strzelał. Babcia ubierała się zawsze 
skromnie i schludnie. 

Dziadkowie byli bardzo wierzący. Niedziela była dla nich dniem szcze-
gólnym, świątecznym. Wtedy ubierali się wyjątkowo starannie. Nawet teraz 
widzę dziadka szykującego się do wyjścia na Mszę św., w garniturze, w pro-
chowcu, wyprostowanego i koniecznie z kapeluszem na głowie. Dziadek 
zmarł w 1995 r. w wieku 84 lat, a babcia w 2009 r. mając 96 lat. Obydwoje 
zostali pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu.

Z rzeczy materialnych przywieźli z Francji kilka sztuk mebli: szafę, stół, 
sekretarzyk (który obecnie mam ja), dużo ślicznych ubranek dla dzieci. Babcia 
przywiozła pół kufra kapeluszy dla siebie i dzieci, dziadek rower i radio. Bab-
cia lubiła prasować pochodzącym z Francji żelazkiem na duszę, choć to było 
bardzo uciążliwe. Bardzo ważną pamiątką była dla mojej babci figurka Matki 
Boskiej z pielgrzymki do sanktuarium w Liesse-Notre-Dame. Kobiety pielgrzy-
mowały tam w intencji szczęśliwego powrotu mężów z wojny. 

Legitymacja kom-
batanta Bronisława 
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przez Office National 
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W 1991 r. wspólnie z dziadkiem, babcią Serafiną i moją siostrą Agatą 
pojechaliśmy w podróż sentymentalną do Francji, do dawnych miejsc. Od-
wiedziliśmy Laon, ulicę, przy której mieszkali dziadkowie, moja mama i ciocia 
jako małe dziewczynki. Pozostały tam piękne domy. Odwiedziliśmy rodzinę, 
dziadek spotkał wielu znajomych, bez problemów rozmawiał po francusku. 
Zrobiła się z tego prawdziwa fiesta, czuł się wspaniale, odwiedzając miejsca 
z czasów młodości. Tę podróż wspominał przed śmiercią, sprawiła mu bardzo 
wiele radości. 

We Francji pozostał brat dziadka Szymon. Rodzina z Francji odwiedzała 
nas bardzo często. Przyjeżdżali na cały miesiąc zawsze w sierpniu (to dla nich 
miesiąc wakacji), zwiedzali Polskę. Mówią po polsku, młodsze pokolenie rów-
nież. Przysyłali też paczki, przywozili różne rzeczy, ale dla nas zawsze najwyż-
szą wartością były spotkania rodzinne, wspomnienia i radość przebywania 
ze sobą. Miałem szczęście, że miałem tak dobrych dziadków, tak ze strony 
mamy, jak i, niestety, nieżyjącego już mojego taty. Rodzice ojca przyjechali 
jako repatrianci z byłej Jugosławii. Tam urodził się mój tato, ale to już inna 
historia.
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 Tam było tak ładnie 
 – opowiada Janina Górnicka 

Urodziłam się w 1939 r. w Rouen na północy Francji. Jest to piękne miasto 
portowe z cudowną katedrą Notre-Dame, znaną z obrazów Claude’a Mone-
ta. W tej katedrze zostałam ochrzczona. Moja mama przyjechała do Francji 
w 1937 r. spod Lwowa, z dzisiejszej Ukrainy. Moja ciotka już pracowała i po-
mogła jej znaleźć pracę. Tata przyjechał około 1935 r. z terenów obecnej Bia-
łorusi. Pracował w Rouen w porcie, był dokerem. Zajmował się wyładunkiem 
i załadunkiem statków. Pracował z Francuzami, ale jak tylko zawijał polski 
statek, to zaraz pytał przybyłych marynarzy, co się dzieje w Polsce. Najchętniej 
chodził z nimi do przyportowych tawern i tam wypytywał o wydarzenia, no-
winki z Polski. Chciał wiedzieć, co się dzieje w jego kraju. 

Mieszkaliśmy w bloku, naszymi sąsiadami byli Francuzi, więc bawiłam 
się z Francuzkami. Lepiej znałam francuski niż polski. Ciotka była kucharką, 
pracowała u prywatnego przedsiębiorcy. Mama pilnowała jego włości, więc 
przemieszczaliśmy się. Kiedy właściciel wyjeżdżał z jakiegoś domu, my się tam 
wprowadzaliśmy, żeby mieć pieczę nad dobytkiem. 

Jedliśmy dużo owoców – m.in. banany, winogrona. Mama przygotowy-
wała ragoût, desery owocowe, pudding. Często jedliśmy króliki, frytki, sałaty, 
pory. W domowym menu nie brakowało różnych gatunków ryb, owoców mo-
rza, skorupiaków, np. małży. Były tanie i dostępne, zawsze świeże. Na Boże 
Narodzenie przystrajaliśmy choinkę, prezenty rodzice chowali nam pod po-
duszkę. 

Rouen to duże i zadbane miasto, było gdzie odpoczywać, spędzać czas 
wolny. Chodziliśmy z całą rodziną na spacer, do parku wodnego dla dzieci, do 
Jardin des Plantes (ogrodu botanicznego). Pod moim oknem latem przez dwa 
miesiące było wesołe miasteczko. Chodziłam na karuzelę, pływałam łódkami 
po stawie, jeździłam samochodzikami. Po przyjeździe do Bolesławca mama 
płakała, że tam było tak ładnie, a tu wokół gruzy. Mama dbała o siebie, była 
elegancka, robiła sobie wyszukane fryzury. Mieliśmy dużo ubrań, ja nawet 
futerko z królika, mnóstwo kapelusików. Tu większość rzeczy mama porozda-
wała. Do tego jeszcze ładne zabawki, lalki w wózkach dziecięcych, w ładnych 
bucikach i z ufryzowanymi włosami.  

Tata był wielkim patriotą. Podczas wojny przebywał w obozie w Szwaj-
carii. Potem odrzucił propozycję swojego brata, żeby wyjechać do Ameryki. 
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Chciał wracać do Polski. Był zaangażowany w działalność polityczną. Wie-
dział, że mają go deportować do Polski i uprzedził działania władz francu-
skich. W 1948 r. w czerwcu o trzeciej rano wyjechaliśmy z Rouen samocho-
dem do Paryża, a stamtąd pociągiem do Polski. Jechaliśmy dwa tygodnie, 
prowiant mieliśmy zorganizowany. Przyjechaliśmy do Raciborowic, ale mama 
odmówiła zamieszkania na wsi. Nie chciała nawet wysiąść, więc wróciliśmy 
do Bolesławca na Dworzec Wschodni. 

A tu przyjechaliśmy do biedy. Po przybyciu do Bolesławca przez dwa dni 
dostawaliśmy zupę z PUR-u. Co mieliśmy lepszego, sprzedawaliśmy, żeby 
mieć na życie. Nasze pierwsze mieszkanie mieściło się przy ulicy Gdańskiej. To 
był pokój ze ślepą kuchnią, bez toalety. Rodzicom się nie podobało. Wiadomo 
było, że jest mnóstwo wolnych mieszkań i poszłyśmy z mamą szukać jakiegoś 
dla nas. Doszłyśmy aż do ulicy Kosiby, jakaś kobieta powiedziała: „Ja też jestem 
z Francji”, druga sąsiadka: „Ja też z Francji”. Ucieszyłyśmy się i mama stwier-
dziła, że „to są już nasze klimaty”. Wybrane przez nas mieszkanie składało 
się z 3 pokoi i kuchni. Rodzice byli zadowoleni. Nadal było biednie, a otocze-
nie było inne, obce. Tu w Polsce tworzyliśmy namiastkę francuskiego domu: 
pod stołem kładliśmy dywanik, na oknach wieszaliśmy zasłony. Przywieźliśmy 
zegar ścienny, ale mama go sprzedała. We Francji nie piło się herbaty, tylko 
kawę. Nawet ja, jako dziecko piłam kawę, tylko że słabą. Popularny był też 
cydr z jabłek. Tutaj rodzice też pili kawę z francuskich filiżanek zwanych bolka-
mi14. Grałam na pianinie, poniemiecki instrument kupili mi rodzice.

Ja się szybko zaaklimatyzowałam. Poszłam do szkoły, która bardziej mi się 
podobała niż we Francji. Lekcje trwały tylko kilka godzin przed południem, 
tam cały dzień: od 8 do 12, potem od 14 do 17, z przerwą na obiad. Zaprzy-
jaźniłam się z Leokadią. Miałyśmy bardzo miłą wychowawczynię, p. Gałkie-
wiczową. Umiała doradzić nam w kwestii naszej przyszłej edukacji i pracy. 
Bardzo mile ją wspominam.     

Staram się mieć kontakt z językiem francuskim, np. oglądając francuską 
telewizję, spotykając się z koleżanką, która też przyjechała z Francji. Obecnie 
to jest mój francuski świat.       

14 Un bol – rodzaj dużej filiżanki bez ucha, miseczki, służącej do picia kawy we 
Francji. 
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 Rodzinna saga – opowiada Irena Kornatowska,  
 z domu Lewandowska

Urodziłam się 6 marca 1934 r. w Wambrechies w departamencie Nord 
w regionie Nord-Pas-de-Calais. Tym samym napisałam kolejny rozdział emi-
gracyjnej historii mojej rodziny. Pod koniec XIX wieku „za chlebem” wyjechali 
moi dziadkowie: z Wielkopolski dziadek Sułkowski ze strony mamy, a z Jaro-
sławia dziadek Lewandowski ze strony taty. Moi rodzice urodzili się w Niem-
czech, tata Stanisław w 1902 r. w Westfalii, natomiast mama Wanda w 1912 r. 
w Nadrenii (Recklinghausen). 

Z opowieści mamy wiem, że dziadek Sułkowski to była barwna postać. 
Wrócił z Niemiec do Wielkopolski, pracował krótko jako ekonom w majątku, 
ale ciągnęło go do wielkiego świata. Ponownie pojechał do Francji. Zostawił 
rodzinę, której jednak przysyłał pieniądze oraz przyjeżdżał do niej na urlop. 
W końcu ściągnął do siebie żonę. Babcia nie chciała, ale pojechała pocią-
giem z ośmiorgiem dzieci. Podróż trwała około tygodnia. Podczas jednego 
z postojów na stacji przy granicy francusko-niemieckiej, moja mama została 

Rodzina Lewandowskich. Drugi od lewej ojciec Stanisław Lewandowski, 
Francja, lata 30-te XX w.
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z bratem (wtedy niemowlęciem) na peronie. Kiedy 
babcia się zorientowała, że pociąg już odjechał, 
natychmiast zaalarmowała obsługę. Składy jed-
nak jeździły wtedy rzadko, raz na tydzień. Przez 
ten czas moja mama z bratem mieszkała u zawia-
dowcy stacji, który się nimi zaopiekował. Potem 
dołączyła do babci. We Francji urodziło się dzie-
wiąte dziecko. Wszyscy bardzo szybko poszli do 
pracy. Chłopcy byli zatrudnieni w kopalni. To była 
bardzo ciężka i niebezpieczna praca. Warunki były 
złe, wśród Polaków panowała pylica. Brat mojej 
mamy zmarł na tę chorobę. Dlatego też dziadko-
wie przenieśli się do Wambrechies i tam pracowali 
w fabryce przerobu lnu (roszarni) oraz w tkalni. 
Tata pracował w kombinacie cotonniere de Sive. 
Do fabryki przywożono bele przędzy z Egiptu, 
z której produkowano materiały, m.in. bawełnę 

i popelinę. Tata był jednym z dwóch fachowców do kontroli, obsługi maszyn. 
Tam krótko pracowała też moja mama.

Poza pracą mieli także inne zajęcia. Dziadek Sułkowski był człowiekiem 
z fantazją. Zamarzyła mu się podróż na biegun. Oszczędzał pieniądze, zaczął 
nawet hodować psy rasy husky, które miały biec w jego zaprzęgu. Plany te 
jednak się nie powiodły. Dziadek był też uzdolniony muzycznie i wszystkich 
swoich sześciu synów, jak tylko podrośli, nauczył grać na jakimś instrumencie. 
W soboty wynajmował salkę i organizował zabawy. Cała rodzina była zaanga-
żowana: chłopcy grali, a babcia z córkami prowadziła bufet.

W 1936 r. dziadek Sułkowski wrócił do Polski. Razem z nim przyjechały 
jego młodsze dzieci (czterech chłopców i dwie dziewczynki). Moja mama, już 
wtedy zamężna, została we Francji, podobnie jak jej dwóch braci – Władysław 
i Bronisław. Dziadek osiedlił się we wsi Marzenin niedaleko Wrześni, pożyczył 
od swojej córki (czyli mojej mamy) oszczędności i kupił gospodarstwo. Potem 
okazało się, że z zadłużoną hipoteką, którą spłacał jeszcze bardzo długo. 

Moja mama rozpoczęła edukację jeszcze będąc w Niemczech. Nauczyła 
się pisać gotykiem. Kiedy jednak zaczęła chodzić do polskiej szkoły, zakonnice 
biły ją po rękach za to, że pisała w ten sposób. Moi rodzice władali trzema 
językami: polskim, niemieckim i francuskim. 

Rodzice pobrali się w 1933 r., ja urodziłam się rok później, a w 1936 r. 
przyszła na świat moja siostra Alfreda (znana jako Fredzia). W naszej kuchni 
przeplatały się dania polskie, jak śledzie w occie czy kluski, z francuskimi. 
Wujek Józek (brat taty) pracował w fabryce czekolady. Sam nie mógł już na 

Irena Kornatowska, 
Bolesławiec, 

lata 50-te XX w. 
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nią patrzeć, mdliło go od słodkiego zapachu. Ko-
rzystały na tym dzieci w rodzinie. Przychodził do 
nas co wtorek i chciał jakiejś odmiany, najczęściej 
właśnie śledzi. Nam, dzieciom, przynosił kromki 
chleba nasączone płynną czekoladą. W wytwór-
ni podkładał pajdy pod lejącą się czekoladę. Były 
przepyszne. Na święta dostawał duży deputat 
czekolady, którą rozdawał w rodzinie. 

Chodziłam we Francji do szkoły i byłam bar-
dzo dobrą uczennicą. Nauczycielka podawała 
mnie za wzór, mówiła do pozostałych: „Bando 
nygusów (bande de fainéants), nie wstyd wam, 
że Polka, która nie ma warunków lepiej się od 
was uczy?”. W College Valentine Labbé w Lille 
już po pierwszym kwartale nauki otrzymałam 
stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. 
Dyrektorka wezwała ojca i powiedziała, że jest 
pewien problem. Stypendium wypłaca rząd francuski i jest przeznaczone tyl-
ko dla francuskich dzieci, a ja jestem Polką. Poradziła ojcu, żeby postarał się 
dla mnie o obywatelstwo francuskie. Tata się zgodził, stwierdził jednak, że 
jak dorosnę, to sama wybiorę, jakie chcę mieć obywatelstwo. W prefekturze 
w Lille otrzymałam obywatelstwo francuskie z klauzulą, że mogę wrócić do 
polskiego. Jednak w II kwartale nie otrzymałam stypendium i znów dyrektor-
ka wezwała ojca i wyjaśniła, że przyczyną jest to, że on jeszcze nie zmienił 
obywatelstwa. Tata odpowiedział: „Byłem, jestem i będę Polakiem. Niech so-
bie rząd francuski zatrzyma to stypendium”. 

Mój ojciec Stanisław Lewandowski był wielkim patriotą. Należał do Or-
ganizacji Pomocy Ojczyźnie (OPO) w Lille. Wiedział, że po II wojnie światowej 
Polska była bardzo zniszczona, więc z całego serca chciał pomagać. Zdecydo-
wał się na powrót do ojczyzny, chociaż niektórzy z jego kolegów nie rozumie-
li tego. Mówili: „Lewandowski, czyś ty na głowę upadł? My tu mamy ludzi 
namawiać, a nie sami tam jechać.” Nad wyjazdem zastanawiali się również 
jego bracia i prosili, aby po przyjeździe przekazał im informacje o warunkach 
w Polsce. Rodzice mieli opuścić Francję statkiem „Batory” w maju 1949 r., ale 
był problem, bo ja miałam paszport francuski. W końcu wszystko zostało zała-
twione, ja otrzymałam wizę powrotną do Francji. Jechaliśmy pociągiem, zbiór-
ka była w Paryżu, tam czekaliśmy kilka dni. Nasz wagon przyłączano do róż-
nych pociągów jadących w kierunku Niemiec, potem Czech, i wreszcie Polski. 
Podróż trwała tydzień, często staliśmy na bocznicach i nie wolno było wtedy 
wychodzić. Nikt nas nie uprzedził, że będzie to trwało tak długo, nie mieliśmy 

Alfreda Kazimierska, młod-
sza siostra Ireny Kornatow-
skiej, Bolesławiec, lata 50-te 

XX w.
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tyle jedzenia i w Pradze byliśmy już wszyscy bardzo głodni. Ja jako najstarsza 
zostałam wysłana po jedzenie. Próbowałam kupić coś w kiosku na stacji, kie-
dy pojawił się zawiadowca i zaprowadził mnie do bufetu. Wyciągnął własne 
kartki żywnościowe i kupił mi chleb. Nie chciał wziąć franków, które miałam 
przy sobie. Minęło 65 lat, a ja to do tej pory pamiętam dobroć tego człowieka.  

W lipcu 1949 r. przyjechaliśmy do Międzylesia i gdy tylko wysiedliśmy, 
otoczyło nas wojsko i pod eskortą poprowadziło do baraków. To było bar-
dzo niemiłe uczucie. Urzędnicy od razu skonfiskowali mi francuski paszport, 
a w zamian dali przepustkę. Dostaliśmy chleb, marmoladę i kawę zbożową 
w aluminiowych kubkach. Podczas podróży rodzice rozmawiali o tym, gdzie 
chcieliby się osiedlić. Ojciec myślał o Łodzi, bo tam był rozwinięty znany mu 
z Francji przemysł włókienniczy. Ale usłyszał: „Absolutnie nie, trzeba zalud-
niać Ziemie Odzyskane”. I dostaliśmy skierowanie do Bolesławca, gdzie po-
trzebowali ślusarzy. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. To, co widzieli-
śmy z pociągu, przerażało nas. Już kilka kilometrów przed Wrocławiem było 
strasznie, tylko zgliszcza, niekończące się gruzowiska. Moi rodzice płakali, 
tata mówił: „Jaki ja los moim dzieciom przyszykowałem”. Nie znaliśmy ta-
kich obrazów z Francji. Tam były naloty angielskie i niemieckie, ale nie było 
takich zniszczeń. Ale w Bolesławcu od razu nam się spodobało, wokół było 
bardzo zielono, w okolicy mnóstwo lasów. We Francji mieszkaliśmy na przed-
mieściach Lille (La Madeleine), w przemysłowej okolicy, ze zwartą zabudową, 
nie mieliśmy takich widoków. PUR zakwaterował nas tymczasowo w hotelu 
przy ulicy Mickiewicza, tam czekaliśmy na przybycie naszego wagonu z me-
blami. Wikt dostawaliśmy w nieistniejącym już hotelu w rynku. Pamiętam, 
że był w bardzo złym stanie, zaczęły pękać ściany i założono plomby. W tym 
czasie powiedziano nam, żebyśmy sami szukali sobie mieszkania. Nie byliśmy 
na to przygotowani, baliśmy się szabrowników. Rodzice znaleźli lokum przy 
ulicy Garncarskiej, ale nie bardzo się nam podobało sąsiedztwo cmentarza. To 
była niespokojna okolica. Udało nam przenieść się do mieszkania przy ulicy 
Staszica, potem przy ulicy Kościuszki. Nie byliśmy jednak do końca zadowo-
leni. Domy były albo zdewastowane, albo miały niewielki metraż, albo były 
położone za daleko od miasta, co było wtedy niebezpieczne. W końcu dowie-
dzieliśmy się, że przy ulicy Narutowicza jest wolne mieszkanie i tam ostatecz-
nie zamieszkaliśmy. Powoli odnawialiśmy je i unowocześnialiśmy, założyliśmy 
centralne ogrzewanie.  

Znałam oczywiście język polski, ale zdarzało mi się popełniać błędy języ-
kowe, niektórych wyrazów nie znałam lub tłumaczyłam bezpośrednio z fran-
cuskiego, np. poszłam do rzeźnika koło kina „Orzeł” i poprosiłam „jeden kilo 
świńskiego”. Postanowiłam nauczyć się ładnie, poprawnie posługiwać się ję-
zykiem polskim. Poszłam więc do Szkoły Podstawowej nr 3, mieszczącej się 
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wówczas koło banku, ale tam nie chcieli ze mną rozmawiać. W sekretariacie 
usłyszałam jednak, że mogę zapisać się na kurs repolonizacyjny. Taki kurs zor-
ganizowano w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Armii Krajowej. Poszłam 
tam z siostrą, ale poziom był dla nas za niski. Mówiło się, że tam same Gerdy 
siedzą, tzn. Niemki, które trochę znały polski lub wcale. Większość z nich po-
tem wyjechała. Uczył nas uczeń z XI klasy i trochę się poduczyłam gramatyki 
i komunikowania. Chciałam iść do pracy, więc udałam się do urzędu zatrud-
nienia, który mieścił się w „Ampułkach”15. Obawiałam się, że mój język polski 
nie jest zbyt poprawny i nie pójdę do pracy biurowej, chociaż miałam już tro-
chę doświadczenia w tym zawodzie, jeszcze z czasów pobytu we Francji. Tutaj 
chciałam pracować w Bolesławicach przy zdobieniu ceramiki. Ale urzędnik, 
jak tylko się dowiedział, że przyjechałam z Francji, to powiedział: „Z Francji 
przyjechała, to rower jest, to pojedzie do PGR-u do Tomaszowa zbierać bura-
ki”. Wyszłam załamana. Wracałam do domu zapłakana i rozgoryczona tym, 
jak mnie potraktował. Spotkałam znajomego z transportu z Wrocławia do 
Bolesławca, zapytał co się stało i opowiedziałam mu. Pomógł mi, zaprosił 
do biura, pamiętam że usiadłam w ogromnym fotelu, w który się zapadłam. 
Zaproponował mi pracę w biurze w tzw. materiałówce16 na „Wizowie”17. Pod-
jęłam ją, potem przeszłam do księgowości, w sumie przepracowałam tam  
10 lat. Przeniosłam się do księgowości Miejskiego Handlu Detalicznego, który 
mieścił się w domu towarowym PDT w rynku.                       

W pewnym momencie chciałam wykorzystać swoją znajomość języka 
francuskiego. Znalazłam ogłoszenie, że „Dwójka Wrocławska”18 potrzebuje 
tłumaczy. Zgłosiłam się, bez problemów zdałam egzamin państwowy z języka 
francuskiego, zakład pracy zadbał o paszport konsularny. Niestety nie zosta-
łam zatrudniona, ponieważ ktoś doniósł, że jestem repatriantką z Francji. Jako 
wrogi element nie mogłam tam pracować. 

Kontakty z Francją mieliśmy nieustanne. Już w 1956 r. odwiedzili nas zna-
jomi z Francji, rodzina Paulet. Bardzo im się tu podobało, że my Słowianie, 
jesteśmy inni, ciepli, otwarci, gościnni. Pojawiła się myśl, żeby tam wrócić, ale 
nie dostałam zgody na wyjazd i w końcu zrezygnowałam. Wiadomo, wszę-
dzie dobrze, gdzie nas nie ma. Nam się już tu podobało, przyzwyczailiśmy się. 
Szkoda tylko, że teraz, na co dzień, nie mam z kim rozmawiać po francusku.  

15 Bolesławiecka Fabryka Fiolek i Ampułek „Polfa”, obecnie „Gerresheimer 
Bolesławiec S.A.”.

16 Odpowiednik dzisiejszego działu zaopatrzenia i gospodarki materiałowej lub 
magazynowej.

17 Zakłady Chemiczne „Wizów” w Łące.
18 Prężnie działająca firma budowlana, obecna we Wrocławiu od 1948 r., później 

funkcjonowała pod nazwą „Wrobis” SA w Grupie Kapitałowej Mostostal Warszawa.  
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 Napoleonki – opowiada Henryka Kowalczyk 

Moja mama urodziła się we Francji w 1925 r. Jej mama, Zofia Kaczmarek, 
pochodziła z poznańskiego i najpierw wyemigrowała do Westfalii w Niem-
czech, a stamtąd pojechała do Francji. Moi rodzice poznali się we Francji. 
Tata pracował w kopalni węgla. Kiedy zdecydowali się przyjechać do Polski, 
wszyscy się dziwili. Cała rodzina taty została we Francji. Z rodzicami przy-
jechał mój brat Jan Marian. Miał wtedy rok. Mama była bardzo osłabiona, 
miała silną anemię, a jej stan jeszcze się pogorszył, o mały włos nie dostała 
gruźlicy. Tata wspominał, jak do lekarza trzeba było chodzić kilka kilometrów, 
zimą w wysokim śniegu. Żyli skromnie, dopiero kiedy tata skończył technikum 
górnicze w Wałbrzychu, zaczął pracować na stanowisku i sytuacja rodziny się 
poprawiła. Bardzo dużo pracowali, od poniedziałku do soboty, a w niedziele 
w czynach społecznych, również w kopalni.

Najpierw zamieszkali w Słupcu, który obecnie został włączony do Nowej 
Rudy. Dostali bardzo ładny domek, ale tata miał daleko do pracy i dlatego po 
niedługim czasie przeprowadzili się do Nowej Rudy. Starali się jak najszybciej 
dopasować do otoczenia, toteż coraz rzadziej używali języka francuskiego. 
Ale mama do końca życia wymawiała francuskie „r”. Miałam trochę żalu, że 
nie mówili więcej, wtedy i ja bym się nauczyła. Spotykali się towarzysko z in-
nymi przybyszami z Francji. 

Pozostało kilka przyzwyczajeń kulinarnych. Rodzice czytali gazety francu-
skie, tata lubił „L’Humanité”, sama mu ją kupowałam. Mama czytała prasę 
kolorową i książki. Nie wiem jednak, skąd je pozyskiwali. Może dostarczał je 
wujek, który był fotoreporterem w Warszawie. Pili też kawę, zawsze w fili-
żankach. Babcia hodowała króliki. We Francji jedli sery, ale tu już nie, bo ich 
po prostu nie było (tutaj robiliśmy smażony biały ser). Jedliśmy zupy-kremy, 
zwłaszcza cebulowa była przygotowywana w ten sposób (warzywa i cebulę 
przecierało się na gładką masę). Popularne były ciastka przypominające mi 
napoleonki, zwane przez nas religieuse19. Mama sama robiła ciasto parzone. 
Sałaty robiliśmy całymi miskami, zawsze z olejem i octem. Jak inni to widzieli, 
to się dziwili, że aż tak dużo jemy zielonej sałaty. 

Duża część rodziny została we Francji i pamiętała o nas. Przysyłali cza-
sem paczki, w których była np. kawa. W latach 70-tych XX w. odwiedziła nas 

19 „Religieuse” dosłownie oznacza zakonnicę. Zazwyczaj są to dwa ptysie, 
ustawione jeden na drugim i połączone kremem, np. czekoladowym, często dodat-
kowo polane czekoladą.
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jedna z cioć. Miała złe wyobrażenie o Polsce, myślała że nic nie umiemy i nic 
nie wiemy. A sama, kiedy zobaczyła u nas piec z pięknych kafli, poklepała go 
i powiedziała: „Ładną macie szafę”. Po wizycie zmieniła swoje poglądy, ale od 
tego czasu nie dostaliśmy już ani jednej paczki. 

Fotografia była ważnym rozdziałem w historii mojej rodziny. We Fran-
cji dziadek, oprócz pracy na kopalni, dodatkowo pracował jako fotograf na 
weselach i innych uroczystościach. Wszystkie familijne wydarzenia były do-
kumentowane. Bardzo dużo zdjęć pochodzi z okresu francuskiego, widać na 
nich święta, rodzinne pikniki ze znajomymi. Obecnie kilku krewnych jest foto-
grafami, zawodowymi i hobbystycznymi. 

Moja ciocia Irena Kaczmarek przyjechała za narzeczonym do Bolesławca, 
potem ja znalazłam tutaj pracę i zamieszkałam u niej, zanim nie dostałam 
własnego lokum. Wcześniej przyjeżdżałam tu na wakacje, podróż z Nowej 
Rudy trwała wtedy cały dzień. Ciocia mieszkała przy ulicy Łąkowej, niedaleko 
rzeki Bóbr. Bawiliśmy się na polach nad rzeką, obecnie miejsca te są całkiem 
zabudowane.  

Rodzice odwiedzili dwa razy Francję, byli również w miejscu, gdzie miesz-
kali przed wyjazdem. Mama tęskniła za Francją aż do pierwszego wyjazdu. 
Wtedy skończyła się tęsknota. Konfrontacja wspomnień z rzeczywistością wy-
padła na korzyść Polski. Początkowo żyła wspomnieniami, idealizowała trochę 
tamto życie, w marzeniach wszystko było lepsze, ładniejsze. Kiedy przyjechali 
do Polski, to chciała wracać, mówiła: „Przewieźcie mnie w walizce do Francji”. 
Znamienne, że agitator, który najbardziej namawiał ich na wyjazd do Polski, 
sam wrócił do Francji. Dziadek był oburzony jego zachowaniem. Ja byłam we 
Francji turystycznie, nie widziałam miejsc związanych z historią mojej rodziny. 
Ta podróż jest jeszcze przede mną.  
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 Jak będziecie mieli szkołę, to dacie sobie radę  
– opowiada Aniela Kowalewska, z domu Wilczyńska

Urodziłam się 6 stycznia 1928 r. w Lublinie, moja mama miała na imię 
Katarzyna, a tata Leon. Do Francji przybyłam w 1930 r., więc miałam dwa 
lata, a moja siostra 2-3 miesiące. Rząd francuski werbował wtedy ludzi do 
pracy, oferował dodatkowo mieszkanie. Tata dostał kontrakt, w latach 30-
tych to był jeden z ostatnich kontraktów. We Francji urodzili się moi dwaj 
bracia i otrzymali francuskie obywatelstwo. Mieszkaliśmy w miejscowości  
Houdain w departamencie Pas-de-Calais. Był to region górniczy, działało tam 
wtedy 7 kopalń. Obecnie kopalnia nr 7 została zamieniona na muzeum. Były 
to kopalnie metanowe, z niskimi pokładami węgla, bardzo niebezpieczne dla 
pracujących tam górników. Kiedy na kopalni zdarzył się wypadek, wyła syrena 
i wtedy kto żyw w miasteczku, rzucał wszystko i biegł pod kopalnię, aby się 
dowiedzieć, co się stało. Moja rodzina przyjaźniła się z trzema innymi polski-

mi rodzinami. Zimą spotykali się 
po kolei u każdego w mieszkaniu. 
Pewnego dnia jeden z kolegów 
zginął w kopalni i kontakty się 
rozluźniły.

W okolicy mieszkało wielu 
Polaków pochodzących z poznań-
skiego i przybyłych z Niemiec, 
z Westfalii. Na 80 domów były 
może 2-3 rodziny francuskie. 
Otrzymaliśmy mieszkanie w dom-
ku dwurodzinnym. Na parterze 
były dwa pokoje z podłogą wy-
łożoną terakotą, na pierwszym 
piętrze mieściły się 3 pokoje 
z drewnianą podłogą. Na po-
dwórku była przybudówka, zwa-
na przez nas „waszkownią”. Po-
nieważ moja rodzina pochodziła 
z poznańskiego, słyszałam takie 
słowa, jak brynde – hamulce, wo-
rek – wiaderko, szprotka – wózek. Aniela Kowalewska (pierwsza z prawej) 

z mamą i siostrą, Francja, 1939 r.



81

Dbaliśmy o wygląd domu. Często były kwiaty w wazonie. Bukiety robiliśmy 
z kwiatów z własnego ogrodu albo polnych. 

Mama, żeby dorobić, szyła ubrania na zamówienie. Miała maszynę do 
szycia Singera i na niej z wykrojów szyła spodnie. Dla mnie co święta szyła 
nową sukienkę: z aksamitu, z bolerkiem, z koronką. Lubiliśmy muzykę, mama 
bardzo ładnie śpiewała, używaliśmy w domu patefonu, a znajomi rodziców 
grali na skrzypcach.

We wtorki i piątki po miasteczku chodził porządkowy opłacany przez gmi-
nę i kopalnię, dziś bliżej by mu było do strażnika miejskiego. Swoją obecność 
zaznaczał dzwoneczkiem. Otwierał hydrant i mieszkańcy czyścili ulicę przed 
swoim domkiem. Chodnik należało przede wszystkim oczyścić z węgla oraz 
wyrwać trawę, która wyrosła między płytami. Jeżeli któraś z rodzin nie dbała 
o czystość przed swoim domem, porządkowy najpierw dawał ostrzeżenie, 
a potem, jeżeli to nie poskutkowało, informował kopalnię. Ta mogła nałożyć 
karę finansową. Miał też informację ze szkoły, w których rodzinach są dzieci, 
które powinny chodzić do szkoły, jak również, którzy uczniowie opuszczają 
lekcje.

Tata przykładał dużą wagę do edukacji, zawsze nam powtarzał: „Majątku 
wam nie dam, ale szkołę wam dam. W życiu, jak będziecie mieli szkołę, to 
dacie sobie radę”. Szkoła podstawowa była bezpłatna, dostawało się książki 
i zeszyty. Już do liceum musiałam je kupić, ponieważ mieszkałam w innej 
miejscowości niż ta, w której działała szkoła. Nie miałam żadnych problemów 
z nauką. Od innych dzieci szybko nauczyłam się języka francuskiego. Lekcje 
zaczynały się rano i trwały do południa, potem przerwa obiadowa, a po niej 
znów lekcje do popołudnia. Czwartki były wolne, przeznaczono je na cele 
religijne. Szkoła była laicka, o co bardzo dbano. Osobno uczyły się dziew-
czynki i chłopcy. Uczyliśmy się m.in. śpiewu, nauczycielka grała na pianinie na 
korbkę. Kiedy dziecko kończyło podstawówkę, dostawało 10 franków i ency-
klopedię Larousse’a. Ja też ją otrzymałam i mam ją do dzisiaj. Widnieje na niej 
inskrypcja:

„Jeżeli kuszony przez złego
Ukradniesz tę książkę,
To wiedz, że żaden
Łotr nie jest wart życia”.

W szkole podstawowej, kiedy dzieci chciały nam dokuczyć, to wołały „sale 
Polonaise” („brudna Polka”), to było bardzo przykre. W liceum już tego nie 
słyszałam, po prostu młodzież była starsza i więcej rozumiała. Do liceum, 
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nawet podczas okupacji, jeździłam na rowerze. Mój tata, jako górnik, mógł 
brać zużyte fragmenty pasa transmisyjnego i naprawiał np. oponę, wyrabiał 
dla nas klapki, sandały.  

Widziałam różnice w obchodzeniu świąt przez nas i Francuzów. Na Boże 
Narodzenie Francuzi nie mieli choinek, lecz szopki. Choinki ozdabiały polskie 
rodziny. Pamiętam jedną szczególną choinkę z 1939 r. Była wyjątkowa dzięki 
staraniom mamy, która powiedziała do mojego taty: „To jest wojna, zróbmy 
dzieciom wyjątkową choinkę, to może być ostatnia choinka”. Zwykle sama 
robiła ozdoby, tym razem je kupiła, a były to figurki z dmuchanej czekolady. 
To było coś wspaniałego. Co roku 14 lipca, czyli w święto narodowe Francji 
najpierw organizowano zbiórkę uczniów w szkole, a następnie wspólnie prze-
chodziliśmy pod urząd gminy. Tam odbywała się uroczystość pod pomnikiem 
Nieznanego Żołnierza. Potem wracaliśmy do szkoły i każdy uczeń dostawał 
brioszkę (brioche, czyli francuską maślaną bułkę drożdżową). W liceum rza-

dziej nas wysyłano na tę uroczy-
stość. Obchodziliśmy też Święto 
Konwalii. Do 1954 r. miałam kon-
takt listowny z francuskimi kole-
żankami, ale powoli kontakty się 
rozluźniły.          

W domu jedliśmy raczej pol-
skie potrawy. W ogródku przed 
domem uprawialiśmy warzywa, 
np. cykorię, różne gatunki sałaty. 
Sałata była przez cały rok. Najpo-
pularniejszą była sałatka z cykorii, 
np. żółtej. Kroiło się cykorię i pole-
wało sosem vinegrette (mieszanką 
oliwy, octu winnego, z dodatkiem 
drobno pokrojonego czosnku). 
Ale podawaliśmy też sałatę li-
ściastą, mlecz, endywię. W Polsce 
próbowaliśmy uprawiać sałatę, 
ale nie rosła tak, jak we Francji. 
Popularnym daniem była pieczeń 
wieprzowa lub wołowa. Lubili-
śmy też przyrządzać faszerowane 
ziemniaki. Najpierw należało je 
wydrążyć i napełnić przygotowa-

Tata Anieli Kowalewskiej wraca z pracy 
w kopalni. Na głowie ma kask ze skóry, 

Francja, lata 40-te XX w.
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nym farszem mięsnym, potem zapiec w piekarniku. Do tej potrawy wykorzy-
stywaliśmy specjalną podłużną odmianę ziemniaka. Używaliśmy dużo przy-
praw: pieprzu, liści laurowych, ziela angielskiego, kminku i koperku. Mieliśmy 
kuchnię węglową. Mleko zamawialiśmy, a sprzedawca zostawiał je na oknie. 
Raz w tygodniu można było kupić świeże mule i ryby. W sklepie kupowaliśmy 
kawę prawdziwą lub z cykorii (café chicorée) w puszkach. W opakowaniach 
były tzw. gadżety, czyli prezenty od producenta. Ten rodzaj marketingu był 
tam stosowany już wtedy. Można było znaleźć np. talony na jakiś produkt 
lub lalkę.

Latem jeździliśmy na żwirownię, wcześniej przygotowywaliśmy prowiant. 
Podczas rodzinnych uroczystości czy spotkań towarzyskich dorośli i dzieci sie-
dzieli osobno. Uważano, że dzieci nie powinny słuchać rozmów, żartów star-
szych. Ojciec nosił zegarek na łańcuszku, mama lubiła bursztynowe korale, 
została nawet z nimi pochowana. Tata i bracia grali w szachy. Chodziliśmy do 
kina i przed filmem zawsze jedliśmy frytki. Sprzedawano je w kornetach, czyli 
rożkach, a najlepiej smakowały jedzone palcami. Przed szkołą można było 
kupić słodycze w sklepie, np. lukrecję, albo moje ulubione cukierki w kształcie 
myszy, całe z czekolady z nadzieniem grylażowym20. Podczas wojny otrzy-
mywaliśmy kartki żywnościowe. To ciekawe, że na dziecko do 16 roku życia 
wydawano kartki na czekoladę, ale od 16 roku życia na wino. Ojcu na kopalni 
przysługiwało 40 litrów wina na rok. Było to za dużo i nadwyżkę się sprzeda-
wało. 

Zimy we Francji były łagodne, cały rok można było np. nosić na ro-
wer spódnico-spodnie. Chłopcy nosili krótkie spodenki, mnie mama uszyła 
spodnie, kiedy poszłam do szkoły.  

Moi rodzice byli zaangażowani społecznie. Prowadzili amatorski teatr pol-
ski. Wszystkie próby, zebrania musieli wcześniej zgłaszać w żandarmerii. Cza-
sem pojawiał się cenzor i kontrolował, czy w teatrze nie przemyca się treści 
politycznych zakazanych przez państwo. Zarówno mama, jak i tata wcześnie, 
jeszcze w Polsce, zetknęli się z nierównością społeczną, byli bardzo wyczuleni 
na krzywdę ludzką. Mama wspominała pracę w cukrowni w Polsce, gdzie eko-
nom wydłużał im czas pracy. Ich prawa były łamane, dlatego byli wrażliwi na 
wykorzystywanie ludzi przez pracodawców. We Francji byli świadomi różnic 
w traktowaniu Francuzów i obcokrajowców. Tata nigdy nie mógł awanso-
wać na sztygara, ponieważ nie miał francuskiego obywatelstwa. Polaka moż-
na było deportować w ciągu 34 godzin. Dyskryminacja i cenzura względem 
Polaków i innych obcokrajowców była odczuwana do 1936 r., kiedy to do 

20 Grylaż – rodzaj gęstej, słodkiej masy z palonego cukru i migdałów lub orzechów.
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władzy doszedł Front Ludowy i wycofano tę ustawę. We Francji mama nale-
żała do Związku Kobiet we Francji im. Marii Konopnickiej. Z Francji do Polski 
przyjechały dwa zgrupowania 1 Armii Francuskiej „Ren i Dunaj”, 27. i 29. 
Zgrupowanie Piechoty Polskiej. Społeczeństwo około 1945 r. ufundowało im 
polski sztandar, a moja mama była jego matką chrzestną. Teraz znajduje się 
on w Muzeum Wojska Polskiego lub w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Dosłownie przy naszej ulicy, która prowadziła do Calais (ważnego por-
tu), podczas II wojny światowej, w 1940 r. przebiegał front. Za moim oknem 
w 1939 r. widziałam maszerujących Anglików, w 1940 r. Niemców, jak rów-
nież przelatujące samoloty angielskie i niemieckie. Podczas okupacji dosta-
waliśmy w szkole witaminy, a w liceum na drugie śniadanie ciastko przekła-
dane masą jak markizy. Wszyscy mężczyźni palili papierosy, a podczas wojny  
„trafics”21 były pozamykane. Ludzie jeździli do pobliskiej Belgii po tytoń. Po-
trzebowaliśmy zboża przede wszystkim na karmę dla drobiu. Ja, moja siostra 
i tata jeździliśmy parę kilometrów od naszej miejscowości i zbieraliśmy kłosy 
pszenicy. Potrafiłam zebrać z siostrą 4 metry22 pszenicy dziennie. W domu mie-
liśmy żarna z długim drągiem i mełliśmy zebrane ziarna na mąkę. Ale najpierw 
mełliśmy ziarna w młynku do kawy, co było oczywiście bardzo uciążliwe. Mój 
pomysłowy tata przerobił żarna na elektryczne. Podłączył silnik z pralki i drąg 
służył jako koło zamachowe. Podczas wojny w niecodzienny sposób można 
było dorobić. Pewnego razu Anglicy pomylili się i zamiast lotniska, zbombar-
dowali chłopom pola uprawne. Można było się zatrudnić do zasypywania 
lejów po bombach, co m.in. ja z ojcem zrobiliśmy. 

Chcę wyraźnie podkreślić, że moi rodzice zawsze czuli się Polakami. Od 
1934 r. marzyli o powrocie do ojczyzny. W grudniu 1945 r. moja mama była 
na Zjeździe Polaków we Francji i została wytypowana na kierowniczkę pocią-
gu do Polski. W domu zapadła decyzja „Jedziemy!” i w maju 1946 r. wyru-
szyliśmy do Polski. Ja nie miałam wyboru, przerwałam szkołę i pojechałam 
z rodzicami i rodzeństwem. Wtedy nikt nie pytał dzieci o zdanie, nie dysku-
towało się z rodzicami. Chociaż w naszej rodzinie był zwyczaj, że w niedzielę 
przy obiedzie można było rozmawiać na wszystkie tematy. Mogliśmy zadawać 
pytania rodzicom i oni na nie odpowiadali. Jechaliśmy drugim transportem  
z Lille. Podróżowaliśmy wagonem towarowym, na słomie. Prowiantu mieliśmy 
na 10 dni, do tego wino z kartek, które dorośli zabrali w celu przekupywania 
kolejarzy. Przekraczaliśmy rzekę Men nocą, most był prowizoryczny, wagony 

21 Kioski, w których sprzedaje się wyroby tytoniowe i prasę. 
22 Metr potoczna nazwa miara masy wynosząca 100 kg, czyli 1 kwintal.
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jechały zalewie 20 cm nad lustrem wody. Podczas postojów mężczyźni uzbro-
jeni w kije pilnowali, żeby podróżnym nie wykradano dobytku.    

Przyjechaliśmy do Bolesławca w maju 1946 r., a następne transporty kie-
rowano już do Wałbrzycha. W pierwszym mieszkaniu po ścianach chodziły 
pluskwy. Kiedy moja mama to zobaczyła, krzyknęła do mojego taty: „Nie, 
Leon, nie! Wracamy do Francji!”. Jednak o żadnym powrocie nie mogło być 
mowy, natomiast zmieniono nam zakwaterowanie. W nowym domu byli jesz-
cze Niemcy. Przywieźliśmy ze sobą m.in. posrebrzane sztućce, które mam do 
tej pory. Oprócz tego talerze, filiżanki, w których zawsze piło się kawę. Zresztą 
kawy w Polsce nie było, bardzo odczuliśmy jej brak. We Francji nie zamykali-
śmy mieszkania, tak czuliśmy się pewnie. Jeżeli ktoś by coś ukradł i został zła-
pany, wpłynęłoby to na jego przyszłość, nie mógłby np. pracować w urzędzie. 
W Polsce ojciec zostawił rower przed sklepem, gdy wyszedł, to już roweru nie 
było. 

Ja mogłam kontynuować naukę w szkole, ale ze względów finansowych 
poszłam do pracy. Szczególnie dotkliwie odczuwałam w Polsce brak możli-
wości porozumiewania się w języku francuskim. Kiedy we Wrocławiu przy pl. 
Kościuszki powstał Klub Międzynarodowej Prasy i Książki, jeździłam tam i ku-
powałam dla siebie prasę, a dla dzieci książeczki, bajeczki. Znajomość francu-
skiego przydała mi się w pracy na lotnisku „Okęcie” w Warszawie.

W bolesławieckim Towarzystwie Polsko-Francuskim znalazłam się dzięki 
mojej córce Katarzynie Wilczyńskiej. Byłam na Święcie Konwalii, organizowa-
nym przez towarzystwo i w pewnym momencie córka powiedziała wskazując 
na grupę ludzi „O, tu są Francuzi”. Wtedy włączyła się ówczesna przewod-
nicząca, p. Żaneta Brewka i zaprosiła mnie do Towarzystwa. Uczestniczyłam 
w spotkaniach i poczułam się, jakbym spotkała rodzinę. Historię piszą ludzie, 
pisze epoka i pisze zapotrzebowanie. Teraz jest czas, aby pisać o nas. Tak wi-
dzę to nasze spotkanie. 
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  Tata, mój autorytet 
 – opowiada Paweł Krysztofiak

Dziadek od strony mamy pochodził ze Żnina, 
w 1914 r. wyemigrował za pracą do Niemiec. Zo-
stał do tego zmuszony, ponieważ odmówił przyję-
cia obywatelstwa niemieckiego i nie mógł znaleźć 
pracy. Potem przeniósł się do Francji. Babcia po-
chodziła z Mrągowa. Urodziła 16 dzieci, ale prze-
żyło tylko ośmioro. Mój tata Konstanty urodził się 
w Recklinghausen w Nadrenii-Westfalii, a mama 
Maria w Dortmundzie. Ja urodziłem się w 1937 r. 
w Waziers niedaleko miasta Dauai w regionie 
Nord-Pas-du-Calaise (220 km od Paryża). Mama 
do ślubu pracowała w Paryżu w dziale krawiec-
kim domu mody „Dom Francji”. Tata pracował 
w kopalni w bardzo ciężkich warunkach, gdyż 
skomplikowana lokalizacja złóż utrudniała ich 
wydobycie. Chodniki miały nie więcej niż 40 cm 
wysokości. Węgla nie polewano tam wodą, co 
czyniono już np. w Polsce, więc wszędzie unosił 
się pył węglowy i tata nabawił się pylicy. Dziadek 
ze strony mamy jeszcze w wieku 75 lat pracował 
pod ziemią. Ubranie robocze było codziennie pra-
ne, nie było możliwości, żeby górnik poszedł na 
drugi dzień w brudnym ubraniu. Musiało być wy-
prane i wyprasowane na kant. Mama wspomina-
ła, że w odzieży było tyle pyłu, że można było pa-
lić w piecu. W domu czystość była na pierwszym 
miejscu. Używaliśmy żelazka z duszą.

Podczas wojny brakowało jedzenia, musieli-
śmy sobie radzić. Tata robił espadryle23: podeszwy 

z dętek, opon a wierzch butów z plandeki. Brał 10 par takich butów, jechał na 
tandemie do Belgii i wymieniał na mięso, jajka, masło. Suszyło się też chleb 
na suchary. Niedaleko domu mieliśmy działkę warzywną. Hodowaliśmy króli-
ki, prosiaki. Tata dostawał w kopalni deputat na wytrawne wino pinard. Jako 

23 Espadryle – lekkie pantofle na sznurkowej podeszwie.

Konstanty Krysztofiak, 
ojciec Pawła Krysztofiaka, 
Francja, lata 30-te XX w.

Dziadek Pawła Krysztofia-
ka, Francja l. 40-te XX w.
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dziecko jadłem czekoladę, pomarańcze, banany, brzoskwinie. Pozostało mi 
upodobanie do niektórych potraw. Do tej pory świetnie przyrządzam królika. 
Porcjuję go, duszę w brytfannie, szpikuję szpondrem i czosnkiem, zasypu-
ję dużą ilością cebuli i podlewam wodą. Do tego musi być sałata z sosem  
vinaigrette. Sam przyrządzam sos, tak się nauczyłem w dzieciństwie. Oliwa, 
trochę cukru, octu i to jest mój smak.  

Chodziłem do francuskiej szkoły. W jednym roku skończyłem dwie klasy, 
dzięki temu że wcześniej mama uczyła mnie w domu. Później również na-
uczyciele widzieli, że umiem i się nudzę, to znów przeskoczyłem jedną klasę. 
W sumie w dwa lata zrobiłem cztery klasy. Dobre sprawowanie było premio-
wane bonami, za które można było sobie coś kupić. Natomiast jak ktoś był 
niegrzeczny, nauczyciel bił linijką po opuszkach palców. Oj, bolało jeszcze go-
dzinę po uderzeniu. Po wyjściu ze szkoły czekał na mnie mój kot. Był ogromny, 
puszysty, czarny z białym krawatem i białymi skarpetkami. Jak mnie widział, 
to skakał mi na szyję. Był sprytny, umiał nawet łapą z gotującego się rosołu 
wyławiać sobie kawałki mięsa.  

Zostałem ochrzczony we Francji, tam też przystąpiłem do I Komunii świę-
tej. Mimo to, już w Polsce, ksiądz nie lubił mnie, raz uderzył i obraził słowami: 
„Ty komunistyczne szczenię”. Byłem zaskoczony, bo we Francji polski ksiądz 
przyjaźnił się z moim ojcem. Niestety przykre słowa pamiętam do dziś.

Wyjechaliśmy z Francji drugim transportem w lipcu 1946 r., żegnał nas 
Edward Gierek24. To był kolega taty ze związków zawodowych (CGT), wcze-
śniej mówił mu: „Po co ty tam jedziesz, Kostek? My stamtąd uciekliśmy.” Je-
chaliśmy 3 tygodnie w bydlęcych wagonach. Podróż wydłużała się, bo często 
zatrzymywaliśmy się w polu. Przyjechaliśmy do Jugowa, położonego między 
Wałbrzychem a Nową Rudą. Pamiętam, Niemcy zostali już wysiedleni, a me-
ble, których nie zabrali wyniesiono na boisko szkolne. Odbyło się losowanie, 
kto co dostanie, ponieważ niektórzy zupełnie nic nie mieli. My zabraliśmy 
z Francji nasze meble, piękne rzeźbione z kryształowym lustrem. Tata miał 
zegarek nakręcany, w pudełku na łańcuszku. Po jakimś czasie przeprowadzi-
liśmy się do Ludkowic.

Gierek obiecał górnikom, że jeżeli wrócą do kopalni w Wałbrzychu, to 
będą mieli zaliczone wszystkie lata pracy we Francji. I tata znów pracował 
w kopalni, 20 lat w „Białym Kamieniu”25, potem w latach 1966-1967 w ko-

24 Polityk, w latach 1970-1980 I Sekretarz KC PZPR.
25 Ta kopalnia węgla kamiennego miała bardzo długą historię, sięgającą XVII w. 

Najbardziej znana jest pod nazwą „Fuchs” (do 1945 r.), potem „Julia” i „Biały Kamień”. 
Nazwę „Thorez” nadano jej w 1950 r. na cześć przywódcy Francuskiej Partii Komunisty-
cznej Maurice’a Thoreza. W 1993 r. przywrócono nazwę „Julia”. Obecnie zamknięta.
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palni w Nowogrodźcu, później był kierownikiem kopalni kaolinu „Maria”. Za 
swoją pracę otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi. 

Mój tata dbał o zachowanie polskości i języka polskiego. Mówił: „Na ulicy 
możesz sobie robić co chcesz, ale w domu masz mówić po polsku. Języka 
nie śmiej zapomnieć”. Był dla mnie ogromnym autorytetem. Uzdolniony rze-
mieślnik, potrafił wszystko zrobić. Był elektrykiem, ślusarzem, szewcem, miał 
w domu drajfus26. Umiał też szyć, z desek skonstruował „pralkę automatycz-
ną”. Upodobanie do rzemiosła mam po tacie. Jestem podwójnym technikiem: 
technikiem elektrykiem oraz mechanikiem o specjalności mechanika precy-
zyjna. Jako elektryk podczas praktyk przechodziłem w legnickim zakładzie 
wszystkie działy: spawalnię, kuźnię, ślusarnię, stolarnię i dlatego w swoim 
fachu umiem wszystko. Taki był model kształcenia. Cenię sobie, że potrafię 
wiele zrobić, sam naprawiam sprzęty gospodarstwa domowego, szyję. Jak 
to mówią Ślązacy, trzeba mieć grajfkę, trzeba mieć zdolności, rękę do czegoś 
i trzeba chcieć.

 We Francji mieszkaliśmy w kolonii górniczej, w której dominowała zabu-
dowa szeregowa, domy z czerwonej cegły. Otaczała mnie międzynarodowa 
społeczność. Wywyższali się jedynie przybysze z Warszawy. Na osiedlu było 
tylko dwóch żandarmów i radzili sobie, wszyscy czuli przed nimi respekt. Mia-
łem wielu kolegów różnych narodowości: Marokańczyków, Rosjan, Polaków, 
Francuzów. Kontakt z nimi urwał się już dawno. Tak sobie myślę, że gdybym 
tam został, to musiałbym wziąć udział w wojnie w Algierze lub Indochinach. 
Aż 13 moich kolegów z osiedla zginęło w tych wojnach, może mnie czekałby 
ten sam los.

We Francji prężnie działało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
i tworzyło dobre warunki do uprawiania sportu, zwłaszcza gimnastyki i pił-
ki nożnej. Tata lubił ćwiczenia siłowe, mam to po nim. Zresztą zawsze lubi-
łem sport, trenowałem karate, boks. Ze względów zdrowotnych odrabiałem 
służbę wojskową w kopalni na Śląsku. Miało być 20 miesięcy, a zostałem na  
15 lat. I tam w lokalnym klubie w Bytomiu podnosiłem ciężary.

Kiedy skończyłem 18 lat, chciałem wrócić do Francji. Oczywiście odmó-
wiono mi wydania paszportu i wizy. Usłyszałem, że mam tu zostać i praco-
wać. W 1957 r. wielu przybyszy uciekło z Wałbrzycha z powrotem do Francji. 
Tata w latach 70-tych XX w. odwiedził miejsce swojego urodzenia. Ja trzy razy 
odwiedziłem mieszkającą tam rodzinę. Ciotki Agnes i Jadwiga mówią po pol-
sku, ich dzieci już mniej. Załatwiałem różne sprawy w urzędzie i dziwiła mnie 

26 Z niem. der Dreifuß – trójnóg, nazwa przyrządu szewskiego, kopyto, na które 
nakłada się obuwie podczas naprawy. 
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uprzejmość urzędników, to, że byli pomocni, nie traktowali z góry. Odwie-
dziłem też kolonię w Waziers. Dużo się zmieniło. Teraz mieszka tam zupełnie 
inna społeczność. Zlikwidowano kopalnię węgla, cegielnię, hałdy zrównano 
z ziemią i stworzono drogi.

Lubię język francuski, ale za długo nie miałem możliwości posługiwania 
się nim i wiele słów mi umknęło. Ale wystarczy, że zobaczę jakiś wyraz, tekst, 
to od razu rozumiem. Dołączyłem do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francu-
skiej, uczestniczyłem w zebraniach, zabawach. Od 1975 r. jestem honorowym 
dawcą krwi. Zostałem również odznaczony jako Zasłużony dla Miasta Bole-
sławca. Kiedy teraz to opowiadam, widzę obrazy stamtąd, wszystko wraca. 
I czasem sobie myślę, że chciałbym tam jeszcze pojechać. 

Paweł Krysztofiak na jednym ze spotkań TPPF w Bolesławcu, lata 90-te XX w.
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 Burza w kinie – opowiada Leokadia Kuczyńska, 
z domu Stasiak  

Moi oboje rodzice pochodzili z poznańskiego, mieszkali we wsiach poło-
żonych niedaleko siebie, tata w Żernicach koło Turku, mama w Orzepowie. 
Dzięki temu, że wzięli ślub, mogli połączyć swoje mikroskopijne poletka w jed-
no większe. Ale i tak nie było ono na tyle duże, żeby można było się z niego 
utrzymać, więc zdecydowali się wyemigrować do Francji. Mieszkaliśmy na 
północy kraju, pod Trumilly niedaleko Crépy-en-Valois w departamencie Oise, 
w regionie Pikardia. Mieszkaliśmy w kolonii robotniczej o nazwie Chaversy. 
Tata pracował w rolnictwie. W naszej miejscowości Francuzi nie utrzymywali 
kontaktów z Polakami. W domu mówiliśmy po francusku i po polsku, obcho-
dziliśmy polskie święta. Raz w roku, na Boże Narodzenie w naszym małym 
kościółku była Msza św. Kiedy dziecko obchodziło urodziny, otrzymywało ży-
czenia i drobny prezent. Na poczęstunek podawało się kawałek ciasta z we-
tkniętą w niego świeczką. Na Petit Noël (Świętego Mikołaja) dzieci wywieszały 
skarpetę na prezenty.

Nasz francuski domek był skromny. Nie było elektryczności, światło dawa-
ły wiszące lampy naftowe. Na co dzień wodę czerpaliśmy ze studni. Praliśmy 

Leokadia Kuczyńska (u dołu po prawej) z rodzeństwem, Francja, lata 40-te XX w.
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w balii i na tarce lub szczoteczką w rzeczce. W kuchni paliło się drewnem, 
nad kuchnią wisiały garnki i patelnie. Jedliśmy dużo różnych owoców egzo-
tycznych, w Polsce bardzo mi ich brakowało. W przydomowym ogrodzie rosły 
brzoskwinie. Za to grzybów jedliśmy niewiele, jedynie pieczarki i podpieńki, 
zwykle duszone w śmietanie. Zbieraliśmy je na łąkach i w lesie. Hodowaliśmy 
drób: kaczki, kurczaki, gęsi. Ale to króliki jedliśmy w każdej postaci: pieczo-
ne, duszone w śmietanie, w jarzynach. Często też kurczaki nadziewane far-
szem z wątróbek z pachnącymi ziołami. No i przeróżne sałaty, np. cykorię, 
cresson (rzeżuchę), roszponkę. Dwie ostatnie odmiany zbieraliśmy nad rzeką, 
tam rosły całe kępy. Cykorię i mlecz najpierw trzeba posolić, żeby pozbyć się 
goryczki, a potem podawać z sosem vinaigrette. Robiliśmy też sałatkę z mle-
czu, z dodatkiem octu lub sosu vinaigrette, czasem dodawaliśmy pokrojone 
jajko ugotowane na twardo. Często również robiliśmy frytki i naleśniki, które 
podrzucało się na patelni. Rodzice robili wino, mieliśmy dwie beczki, jedną 
z winem dla dorosłych i drugą dla dzieci. W tej drugiej był słaby cydr, czyli 
jabłecznik (słabe wino z jabłek). Dorośli pili kawę, częściej zbożową z cykorii, 
prawdziwą kawę podawano tylko podczas przyjęć. Do jej picia przeznaczo-
ne były filiżanki na specjalne okazje, a na co dzień używało się do tego celu 
kubków. Dzieci obowiązkowo piły kakao. W niedzielę należało położyć obrus 
i serwetki na stół, wyciągnąć wykwintną zastawę. 

Kobiety bardzo dbały o włosy. Używały płukanki z wody z octem albo na-
paru z pokrzyw lub rumianku. Układały fale, a ja już do I Komunii św. miałam 
zrobioną trwałą ondulację. Do prac domowych koło domu nosiliśmy drewnia-
ne buty „sabotki”. A na dwór półbuty, sandały. Zakupy robiliśmy u popularne-
go tam domokrążcy. W ofercie miał dosłownie wszystko, a szczególnie odzież 
i obuwie. Towar przywoził w otwartym samochodzie, klienci podchodzili i wy-
bierali. Można było zamówić u niego konkretne rzeczy.   

Rodzice Leokadii 
Kuczyńskiej, Francja, 

lata 40-te XX w.
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Chodziłam oczywiście do szkoły. Pamiętam, że pracowaliśmy nie w ław-
kach, ale przy pulpitach. Naukę pisania rozpoczynaliśmy od prób kredą na ta-
bliczkach, błędy można było łatwo zetrzeć. Potem dopiero dostaliśmy zeszyty. 
Zajęcia trwały do południa, potem przerwa i część popołudniowa. Była dyscy-
plina, przed szkołą urządzano apele, a za popełnione błędy bito linijką po rę-
kach. Byłam bardzo dobrą uczennicą, ale niedocenianą. Zawsze dostawałam 
słabsze oceny. Nie dawano mi szansy reprezentowania szkoły w konkursach 
lub na apelach, mimo że wiedziałam, że byłam lepsza niż wybrana Francuzka. 
Tak było z deklamacją wiersza. Umiałam go lepiej i prezentowałam ciekawiej, 
ale i tak nauczycielka wybrała Francuzkę. Kiedyś mi powiedziała: „Szkoda mi 
ciebie. Gdybyś miała innych rodziców, to mogłabyś daleko zajść”. Czułam 
się izolowana ze względu na pochodzenie. Ale pamiętam też wizyty w kinie 
objazdowym, a przede wszystkim mój pierwszy w życiu seans. Kiedy urucho-
miono aparat, usłyszałam grzmoty, zobaczyłam błyski. Wystraszyłam się, że 
to burza i przerażona wybiegłam z sali. Na zewnątrz stanęłam zdumiona, że 
świeci słońce, jest ładna pogoda i ani śladu burzy. Kiedy tak stałam oszoło-
miona, moja siostra wyszła za mną i wyjaśniła mi, że to film, że tak naprawdę 
żadnej burzy nie ma. Ochłonęłam i wróciłam do sali. 

O opuszczeniu Francji zadecydował tata. Po pierwsze kochał Polskę, a po 
drugie najbardziej na świecie pragnął mieć kawałek ziemi. Zawsze mówił: 
„Jak jest kawałek ziemi, to nigdy nie umrzesz”. Słuchał wystąpień agitato-
rów, uwierzył im i zdecydował się opuścić Francję. Tutaj na Ziemiach Odzy-
skanych miała czekać na niego ziemia. Ziemia niczyja, a żyzna. Przyjechaliśmy 
do Polski w 1948 r., miałam wtedy 10 lat. Jechaliśmy w bydlęcych wagonach, 
granicę przekraczaliśmy w Międzylesiu. Podróż trwała długo, około miesiąca, 
ale w pociągu byłam szczęśliwa, że jadę. Pociąg zawiózł nas do Raciborowic 
Górnych, gdzie w budynku nr 106 zamieszkaliśmy w pokoju z kuchnią. Jednak 
kiedy przyjechaliśmy, pozostawiono nas samym sobie, na zasadzie „a teraz 
sobie radźcie”. Nikt z władz się nami nie interesował. Udało nam się prze-
prowadzić do Bolesławca, zamieszkaliśmy przy ulicy Piastów nr 22. Mieliśmy 
małe pole, pożyczaliśmy z folwarku konia, żeby je obrobić. Ale wypożyczenie 
trzeba było odrobić. W zamian chodziłam do folwarku pracować, pieliłam 
tam ogródek albo pomagałam w gospodarstwie.    

Śniegu we Francji nie widziałam. Niemal cały rok można było nosić letnie 
ubrania, jedynie zimą podkolanówki. A tu wymarzliśmy się jak sto piorunów. 
Na początku spaliśmy na podłodze. Tata się zawiódł, mama pytała: „A po co 
ci to było?”, „Coś ty najlepszego zrobił?” albo „No i gdzie ten dom?”, mając 
na myśli obiecany cudowny domek z wyposażeniem. Tata tłumaczył się: „On 
mnie oszukał.” On, czyli agitator, który przedstawiał mu inne warunki niż 
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potem zastane, wizję pięknego domu z gospodarstwem. Nawet patron27 taty 
mówił, po co ty tam jedziesz.

Brakowało jedzenia znanego z Francji. Przywieźliśmy zwyczaj jedzenia 
różnych sałat, np. fryzyjskiej czy z czerwonej cykorii (radicchio), wszystkie 
z sosem vinaigrette. Ale w Polsce nie było takich możliwości i powoli zmie-
nialiśmy przyzwyczajenia kulinarne. Piło się mało kawy, głównie dlatego, że 
jej nie było. Chleb też był inny. We Francji smażyło się chleb na patelni, na 
oleju, potem trochę cukru do smaku. Pojawiły się natomiast inne potrawy, np. 
śledzie solone z ikrą. Mama robiła z tego sos, do tego gotowane ziemniaki 
w łupinach. 

Nosiłam żakieciki, sukieneczki z rękawami i bez. Do szkoły nosiłyśmy far-
tuszki, podkolanówki i sandały, zimą półbuty. Mieliśmy rower i przyjęło się, że 
na rower ubierało się spodnie, krótsze lub dłuższe, ogrodniczki. Rower służył 
jako podstawowy środek lokomocji. Aby przewieźć rzeczy nakładało się na 
niego sakwojaże, worki przerzucane nad tylnym kołem. Niedziela była dla 
rodziny i w ten dzień często na rowerach jeździliśmy na pikniki. Rower damka 
przywędrował z nami do Polski, pomalowałam go na niebiesko i jeździłam 
po Bolesławcu, najpierw w okolicach domu, potem śmielej po mieście. Robił 
furorę, co mnie dziwiło, bo we Francji nie było to niczym szczególnym, rowery 
były na porządku dziennym. Ludzie mówili: „O, ta Francuzka na niebieskim ro-
werze”. Z tych wypraw pamiętam, jak wtedy wyglądał Bolesławiec. Centrum 
miasta to były same ruiny. Rodzeństwo chodziło odgruzowywać miasto, ja 
już nie. 

W Polsce w szkole od razu przezwali mnie „Francurzycą”. Na początku 
było mi ciężko ze względu na słabą znajomość języka polskiego. Do tej pory, 
jak chcę coś szybko policzyć, to liczę po francusku. Ale potem szybko się od-
nalazłam. Umiałam więcej niż inne dzieci, np. miałam opanowaną tabliczkę 
mnożenia. Pani Gałkiewicz zawsze mnie chwaliła i stawiała za wzór, mówiła: 
„Patrzcie głąby, jak ona liczy”.

Często odwiedzam moją siostrę Celine, która pozostała we Francji. Czu-
łam się Polką i kiedy słyszałam niepochlebne opinie o Polsce, protestowałam. 
Czasem czułam się wręcz urażona i broniłam Polski. Brakowało mi tam też 
kontaktów sąsiedzkich, tam raczej ludzie utrzymują dystans, oprócz „dzień 
dobry” nie utrzymują bliższych relacji. Lepiej czuję się tutaj. W 2013 r. odwie-
dziłam osiedle Chaversy, na którym mieszkałam jako dziewczynka. Nic tam nie 
zostało, wszystko zostało zrównane z ziemią. Dróżki zarosły, nie ma śladu po 
domostwach.   

27 Patron – właściciel firmy lub gospodarstwa.
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 Przyjaciele Francuzi – opowiada 
 Barbara Macuga, córka Marty Hałupki  

Decyzja mojej babci Wiktorii Pyrzyńskiej sprawiła, że w ogóle mogę mó-
wić o francuskim rozdziale w historii mojej rodziny. Pochodziła ze wsi Cią-
żeń w Wielkopolsce. W obliczu kryzysu i bezrobocia wyruszyła stamtąd do 
Ameryki. Nie dotarła jednak do celu, ponieważ wysiadła wcześniej w Hawr 
w północnej Francji. Otrzymała pracę w Królewskiej Manufakturze Porcela-
ny w Sèvres, potem u pewnej markizy jako opiekunka do dzieci. Następnie 
w miejscowości Signy-le-Petit w regionie Szampania-Ardeny poznała swojego 
przyszłego męża, a mojego dziadka. Dziadek Bielawski to była niespokojna 
dusza. Ciekawy świata, lubił się przemieszczać. Chciał poznać też Francję. 
Moja mama Marta Bielawska (potem po mężu Hałupka) urodziła się w Arde-

nach. Mieszkali w domku na osie-
dlu robotniczym. Hodowali osiołka, 
kozy, króliki. W kuchni i łazience 
były kafle, w Polsce zastali drewnia-
ne podłogi, co ich bardzo zdziwiło. 
Otaczała ich międzynarodowa spo-
łeczność. Sąsiadami byli Portugal-
czycy, Włosi, niewielu Polaków.   

Mama naturalnie chodziła we 
Francji do szkoły. Bardzo dużą wa- 
gę przykładano do nauczania po-
czątkowego. Już na wczesnym eta-
pie edukacyjnym wpajano dzieciom 
zasady kindersztuby, wymagano od 
nich staranności, dokładności. Były 
to podstawy, z którymi dzieci szły 
dalej. Uczono według zupełnie in-
nego programu niż obecnie. Oprócz 
nauki kaligrafii, tradycji, historii, 
piosenek, dziewczynki przygoto-
wywano do prowadzenia domu, 
kształcono na przyszłe porządne 
gospodynie domowe. Stąd nauka 
haftu i szycia. Mama miała czasopis- Marta Hałupka z siostrą Anną, 

Francja 1947 r.
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ma z wzorami i wykrojami do szycia. Wspominała nauczycieli, którzy cieszyli 
się ogromnym autorytetem. Pilnowano porządku, na przerwach organizo-
wano zabawy na podwórku. Drugie śniadanie spożywano wspólnie, jedzono 
banany z bagietką. Mimo dyscypliny w szkole panowała pogodna atmosfe-
ra, było wesoło. Organizowano potańcówki, imprezy przebierane, np. Mardi 
Gras (Tłusty Wtorek, czyli ostatki). W Polsce w szkole wyglądało to zupełnie 
inaczej. Mamę i jej siostrę bardzo to dziwiło.   

Wyjechali z Francji w 1947 r. Ojczym mamy był działaczem PPS (Polskiej 
Partii Socjalistycznej) i wierzył w hasło „Odbudowujemy Ojczyznę”. Chciał po-
móc Polsce poranionej po przeżyciach wojennych. Jechali pociągiem przez 
Wiedeń, Pragę, Międzylesie. We wspomnieniach mamy podróż była okrop-
na, przerywana postojami, np. już w Malczycach koło Legnicy przerwa trwa-
ła około tygodnia. Dostali mieszkanie przy ulicy Garncarskiej, potem Polnej. 
Dziadek rozpoczął pracę w Zakładach Chemicznych „Wizów”. Każdy obywa-
tel miasta miał obowiązek przez kilka godzin w tygodniu w ramach czynów 
społecznych odgruzowywać miasto. Po przyjeździe mama płakała przez 2-3 
miesiące. Otoczenie było obce, nawet zabudowania były inne. Brakowało 
wszystkiego, tamtej przestrzeni, sąsiedztwa. Brakowało po prostu Francji. Ale 
powoli organizowali sobie życie. Przywieźli ze sobą dobytek. Niektóre meble, 

Marta Hałupka (w środku) z Eduardem Lewinskym (z prawej), Bolesławiec,  
koniec lat 90-tych
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jak szafa, kredensik kuchenny, 
szyfonierka28 są z nami do tej 
pory. Babcia miała srebrną bi-
żuterię z lat 20-tych XX wieku. 
W szyfonierce trzymała warsz-
tat koronczarski. Umiała pięknie 
wyszywać, haftować ozdobne 
wzory. Koronki wykonywała za-
nikającą już metodą klockową 
(kołeczkową). Ta misterna tech-
nika polega na przerzucaniu, 
podwiązywaniu drewnianych 
klocków, do których doczepio-
ne są nici. Do dzisiaj zachowały 
się haftowane owoce, fragment 
kołnierzyka z batystu. Niektóre 
przedmioty były bardzo cenne, 
np. jedna lalka została zamie-
niona na toaletkę z kryształo-
wym lustrem. 

W początkowych latach 
wspólnej egzystencji emigranci 
trzymali się w swoich grupach. 
Przybysze z Francji przebywali 
razem, podobnie jak ci z Bośni 

czy Kresów. Antagonizmy widać było na zabawach. Jeżeli jakiś „obcy” chło-
pak chciał zatańczyć z Francuzką lub Francuz chciał prosił do tańca „Bośniacz-
kę”, „Chorwatkę”, awantura była gotowa. Na zabawach dominowali męż-
czyźni z Jugosławii. Nosili wysokie buty i mówiło się, że ukrywali w nich noże.  

Mama i jej siostra Anna bezpośrednio po przyjeździe, kiedy chciały coś 
szybko powiedzieć, to rozmawiały z babcią po francusku. Lepiej znały ten 
język niż polski. Moja mama uczyła się polskiego m.in. słuchając płyt z lu-
dowym repertuarem „Mazowsza”29. Ciocia Anna mieszka w Szczecinie i do 
tej pory mówi lepiej po francusku niż po polsku. Mama z siostrą zadawały 
szyku w mieście. Miały piękne stroje, sukienki z organdyny, żorżety, paski. 

28 Rodzaj niższej szafy, komody przeznaczonej do przechowywania bielizny, inaczej 
bieliźniarka.

29 Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” to słynny zespół promujący 
polski folklor muzyczny i taneczny. 

Marta Hałupka z przyjaciółką Jaqueline Macé 
(z domu Petite) w przebraniu podczas Mardi 

Gras, Francja, lata 40-te XX w. 
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Rzeczy te były wykonane z materiałów w tak dobrym gatunku, że przerobione 
z nich rzeczy ja nosiłam jeszcze kilkanaście lat później. Pani Jolanta Ajlikow-
-Czarnecka, nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym, gdy wchodziłam do 
klasy, to najpierw mnie oglądała i mówiła: „Pokaż, co masz nowego”. Babcia 
świetnie robiła na drutach i szydełkiem. Do tego kultura dnia codziennego. 
Na stole zawsze był obrus i kwiaty. Moi koledzy i koleżanki zawsze z niejakim 
zdziwieniem mówili „Ty to zawsze jesteś odprasowana”. Wzorce wpojone mi 
przez mamę przeszły dalej. We Francji mama nosiła podkolanówki i tu przeży-
ła niemałe zdziwienie, że jest tak zimno. Kiedy podjęła pracę w laboratorium 
chemicznym w Zakładach Chemicznych „Wizów”, chodziła do pracy na pie-
chotę. Zimą, kiedy śniegi były po pas, zaczęła nosić rajtuzy i długie spodnie 
oraz ciepłe buty.  

W naszym domu bardzo dbało się o kontakty towarzyskie. Tata utrzymy-
wał kontakt z Niemcami, u których pracował podczas wojny. Dzieci i wnu-
ki jego dawnego pracodawcy przyjeżdżały do nas. Mama też kultywowała 
przyjaźnie, dbała o nie, znajomi lubili jej towarzystwo. Do kręgu znajomych 
należały osoby poznane w dzieciństwie, jak i poznane dużo później, w związ-
ku z działalnością w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Chcę tutaj 
wspomnieć choć kilkoro z nich. Daniele Vivier – zakochana w Polsce, wielka 
przyjaciółka Polaków, szczególnie Bolesławca. Mieszkała w Normandii, wie-
lokrotnie przyjeżdżała tutaj w stanie wojennym i organizowała pomoc np. 
leki dla szpitala. Zmarła w 2013 r. Jacqueline Macé to jedna z francuskich 
koleżanek mamy. Ponowne spotkanie nastąpiło 21 lat po opuszczeniu przez 
mamę Francji. Pisała do mamy kartki, nawet kilka razy odwiedziła Bolesławiec. 
Moje dzieci, czyli wnuki Marty Hałupki zaprzyjaźniły się z wnukami Jacque- 
line. Tadé (Tadeusz) Pokorsky to kolega mamy ze szkoły francuskiej. Odna-
lazł mamę przez wspólną koleżankę 
ze szkoły. Ich spotkanie po latach było 
bardzo wzruszające. Eduard Lewin-
sky – urodzony we Francji, jego rodzi-
ce to Polacy, przedstawiciele dawnej 
emigracji do Francji. Również do nas 
przyjeżdżał. Okazało się, że jego rodzi-
ce pochodzą z tej samej miejscowości 
koło Wielunia, w której urodził się mój 
tata. Pomogliśmy mu odnaleźć rodzi-
nę w Polsce. Przypadkiem połączyli-
śmy 3 pokolenia rozdzielonej rodziny 
Lewinsky z Polski i Francji. 

Siekacz do pietruszki z Francji
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Mogę powiedzieć, że mama tak naprawdę nigdy z Francji nie wyjechała, 
cały czas żyła wspomnieniami o tym kraju. Wysyłała bardzo dużo listów do 
Francji, lubiła zapraszać Francuzów do domu. Pewnego razu, kiedy wracała 
z kościoła, ktoś na ulicy zapytał ją po francusku, gdzie tu można wypić kawę. 
Działo się to w stanie wojennym, wszystko było pozamykane. Mama, nie za-
stanawiając się długo, zaprosiła wszystkich do domu. Była to grupa z orga-
nizacji Lekarze Bez Granic, która kierowała się z misją na Ukrainę. Kiedy przy-
szłam do mieszkania, zastałam ok. 15 osób w świetnych humorach i mamę 
w roli szczęśliwej gospodyni serwującą kawę i rozmawiającą ze wszystkimi po 
francusku.   

Utrzymywaliśmy kontakty z krewnymi we Francji, dosyć często tam jeździ-
liśmy. Pierwszy raz byłyśmy z mamą w 1968 r., w Paryżu trwały akurat rozru-
chy studenckie, dlatego władze polskie nie chciały dać nam zgody na wyjazd, 
który w końcu musieliśmy przełożyć.

Kiedy w Bolesławcu powstało Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, 
od początku mama była bardzo aktywna. W latach 90-tych XX w. współorga-
nizowała wystawę o reemigrantach z Francji. Uczestniczyła w wielu spotka-
niach, organizowała je także w swoim przydomowym ogródku. Czytała litera-
turę i czasopisma w języku francuskim, przywoziłyśmy różne tytuły z wizyt we 
Francji. Kiedy to było już możliwe, oglądała telewizję francuską.  

Francję wspominała codziennie, trudno ją było wyrwać z tamtej rzeczywi-
stości. Kiedy odwiedzałyśmy Francję, mama się zmieniała, promieniała, była 
szczęśliwa. Zawsze spotykała się z dawnymi znajomymi. Co roku wysyłała 36 
kartek świątecznych do znajomych. Zaczynała je wypisywać dobry miesiąc 
wcześniej tak, aby każdy otrzymał je w odpowiednim czasie. Kiedy zmarła, 
znajomi nie otrzymali kartek i jedna z kuzynek zadzwoniła zaniepokojona, 
co się stało, dlaczego kartka nie przyszła. Wyjaśniłam jej przyczynę, a ona 
poprosiła, czy mogłaby kontynuować korespondencję ze mną. Złożyłam więc 
zobowiązanie, że będę podtrzymywać kontakt w imieniu mamy.   
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  Więzi rodzinne 
 – opowiada Antonina Anita Magierowska 

Urodziłam się 25.10.1941 r. w Onnaing, leżącym w departamencie Nord 
(region Nord-Pas-de-Calais), była to właściwie dzielnica Valenciennes. Rodzice 
pochodzili z Dąbrowy Górniczej i wraz ze swoimi rodzicami ok. 1921 r. przy-
jechali do Francji. Mama Franciszka Paliga (ur. 1922) miała wtedy 8 miesięcy, 
tata Antoni Krzystanek miał 5 lat.   

Dziadkowie przyjechali na kontrakt i bardzo ciężko tam pracowali. Dzia-
dek ze strony taty, Franciszek Krzystanek, był zatrudniony w fabryce włókien-
niczej, a dziadek ze strony mamy, Józef Paliga, w kopalni. Do końca życia 
był górnikiem dołowym. Pracował na najtrudniejszym stanowisku, czyli na 
przodku. Warunki pracy opisywał jako wyjątkowo trudne: złoża bardzo niskie, 
korytarze bez wentylacji. Łokcie miał odciśnięte od długoletniej pracy w po-
zycji niemal leżącej. Pracował do śmierci, nie doczekał nawet emerytury. Cała 

Pożegnalne zdjęcie wykonane na dzień przed wyjazdem do Polski.  
Antonina Anita Magierowska (pierwsza z prawej strony kosza), 

Francja, Quievrechain, Boże Narodzenie, 1945 r. 
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liczna rodzina mamy (łącznie 4 siostry i 5 
braci) była niezwykle muzykalna, każdy 
grał na jakimś instrumencie. Dziadek 
w orkiestrze górniczej na trąbce, mama 
na skrzypcach, jej brat Stanisław na man-
dolinie. Mama jako nastolatka pobierała 
lekcje baletu, które opłacał jej tata. Ale 
prawdziwym fenomenem był brat mamy 
Ryszard. Już jako mały chłopiec siadał na 
taborecie, grał na harmonii i do rytmu 
przebierał nóżkami w powietrzu. Grał 
chyba na wszystkich możliwych instru-
mentach: na waltorni, pianinie, akor-
deonie. Ja też lubię muzykę, w latach 
60-tych XX wieku należałam do Zespołu 
Pieśni i Tańca „Jutrzenka”. Wszyscy byli 
bardzo dobrymi uczniami w szkole. Kie-
dy brat mamy Stanisław uzyskał bardzo 
dobre wyniki na świadectwie ukończenia 
szkoły, nauczyciel zapytał go, czy będzie 
się dalej uczył. Stanisław odpowiedział, 
że nie, ponieważ idzie do pracy. Nauczy-

ciel westchnął wtedy i po francusku powiedział „O, smutna (biedna) Polsko!”. 
Moi rodzice ukończyli francuskie szkoły. Tata zaraz po ukończeniu szko-

ły podstawowej poszedł do pracy, podobnie jak inni chłopcy. Pracował jako 
maszynista w kopalni, pod ziemią. Wiem, że mama dodatkowo chodziła do 
szkoły polskiej, którą opłacał dla niej dziadek. Uczęszczało do niej ok. 15-20 
dzieci z kolonii. Ale niewiele się tam nauczyli. Dziadek czasem ich sprawdzał: 
„No to pokażcie, czego się nauczyliście”. Podsuwał im polską gazetę i nieste-
ty umieli przeczytać tylko tytuły artykułów tam zamieszczonych. Świadomy 
tego, że przesiąkli już francuską kulturą, dbał o polską mowę, chciał, żeby 
znali język ojców.  

Oboje rodzice byli polskimi patriotami, członkami organizacji polonijnych. 
Mama należała do Związku Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej, tata do Or-
ganizacji Pomocy Ojczyźnie. Był górnikiem i podczas zbiórek pieniężnych całe 
dniówki oddawał na pomoc ojczyźnie. To dowód na to, że mimo oddalenia 
rodzice myśleli o rodzinnym kraju, rozmawiali o powrocie do Polski. Mama nie 
bardzo chciała wracać, tata ją namówił. Mama pracowała w handlu, po ślu-
bie prowadziła kafejkę na parterze naszego domu. Była korzystnie położona, 

Antonina Anita Magierowska  
z mężem Czesławem, Bolesławiec,  

ul. Dolne Młyny, 1965 r. 
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Dowód wpłaty dniówki górniczej przez ojca Antoniego Krzystanka 
na pomoc ojczyźnie 

Legitymacja członkowska Związku Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej w okręgu 
Nord należąca do Franciszki Krzystanek
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blisko dworca kolejowego. Czasem było tak dużo gości, że nie nadążała ich 
obsługiwać. Sprzedawała kawę, napoje chłodzące, lemoniadę, wino, z po-
traw zapamiętałam kaszkę kuskus. We Francji był taki zwyczaj, że pito kawę, 
likier w niewielkich ilościach, z małych kieliszków, które do dziś zachowaliśmy 
na pamiątkę.      

Przyjechaliśmy do Polski w 1946 r. jako trzyosobowa rodzina. Skierowali-
śmy się do Bytomia, w rodzinne strony rodziców. Żyło się nam bardzo ciężko, 
było biednie. Nasze zapasy jedzenia mama sprzedawała na targu, aby uzyskać 
trochę pieniędzy na utrzymanie rodziny. Sprzedała też swoje futro, a potem 
zimą marzła, miała tylko kurtkę. W poszukiwaniu lepszej pracy rodzice posta-
nowili opuścić Górny Śląsk. Przenieśliśmy się do Strzelina. Tata podjął pracę 
w kamieniołomach, był maszynistą, jeździł niewielkim parowozem. Niedługo 
potem zamieszkaliśmy w Chobieni koło Ścinawy. Tu tata, również jako maszy-
nista, pływał po Odrze na statku żeglugi śródlądowej. W 1951 r. po przyjeź-
dzie do Bolesławca zaczął pracę w kopalni „Konrad”. 

Rodzice zawsze wspominali Francję. Zwłaszcza mamie brakowało tam-
tej otwartości, serdeczności. Mówiła: „inni ludzie, inna mentalność”. Tam się 
wychowała i tęskniła za tamtym życiem. Ludzie inaczej się do siebie odnosili, 
serdecznie się witali, spotykali się na kawie. Nawet jeśli się nie znali, mówili 
sobie „bonjour” (dzień dobry).

Mama biegle znała język francuski, w Polsce czytała książki w tym języku 
(pożyczała je od pani Caban). Przez sentyment do kraju, w którym się wy-
chowała, pragnęła, aby jej dzieci również się nim posługiwały. Dbała, abym 
i ja nie zapomniała tego języka. Gdy tylko zauważyła, że używam więcej ję-
zyka polskiego, zaczynała komunikować się ze mną po francusku. W domu 
prowadziła francuską kuchnię. Przyrządzała sałatkę pissenlit, frikas (potrawa 
jednogarnkowa: dusiło się ziemniaki, boczek lub kiełbasę, do tego zielony 
groszek lub fasola), duszone króliki. Hodowaliśmy je też w Polsce. W kuchni 
francuskiej rozsmakował się mój mąż Czesław. Przypadły mu do gustu pikant-
ne potrawy i łagodne sałatki, purée ziemniaczane, frytki lub pommes noiset-
tes (kuleczki wydrążone z ziemniaka, potem smażone). Mama była bardzo 
elegancka, mnie też ładnie ubierała. Przywieźli bardzo dużo rzeczy, ale nie-
mal wszystko sprzedała. Zachował się tylko zestaw kominkowy (dwa flakoniki 
i ozdobny zegar), którym dekoruję pokój.

Cała rodzina taty została we Francji. Brat Jan co prawda przyjechał razem 
z falą reemigracji, ale wrócił do Francji, o co długo się starał u ówczesnych 
władz polskich. Czuł się Polakiem i był niezadowolony, kiedy jego dwaj sy-
nowie przyjęli obywatelstwo francuskie. Określił to „sprzedawaniem skóry”. 
Wielokrotnie, gdy tylko było to możliwe, jeździliśmy do rodziny do Francji. 
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Byłam fryzjerką, mogłabym tam zo-
stać i pracować w wyuczonym zawo-
dzie, ale nie mogłabym wytrzymać 
bez bliskich. Jesteśmy bardzo rodzinni 
i związani ze sobą. Już po kilku dniach 
rozłąki odczuwałam ogromną tęsk-
notę. Rodzina, która zamieszkała we 
Francji i Belgii dba o znajomość języka 
polskiego, szczególnie osoby ze star-
szego pokolenia. Podczas wzajemnych 
odwiedzin, zarówno w Polsce, jak i we 
Francji, rozmowy prowadzone są po 
polsku i po francusku. Jest to okazja 
do odświeżenia sobie znajomości tych 
języków. Często komunikujemy się te-
lefonicznie. Około 1980 r. ciocia Lucia 
z Belgii (siostra taty) przysłała nam 
kasetę magnetofonową z nagranymi 
polskimi piosenkami w jej wykonaniu 
i przy akompaniamencie polskiej orkie-
stry. Nagrała też w języku polskim dedykację dla moich rodziców. Kaseta ta 
jest wyjątkową pamiątką przechowywaną w archiwum rodzinnym. Rodzinie 
z Francji bardzo podoba się polski zwyczaj wielkanocny tzw. „śmigus dyngus” 
(lany poniedziałek). Mają tyle radości, śmieją się, że zalane będzie mieszkanie. 
Bawią się doskonale.    

Mama była osobą bardzo radosną, lubiła śpiewać, znała rozmaite piosen-
ki. Bardzo lubiła czytać. Jej pierwszą książką przeczytaną w Polsce była po-
wieść „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. Zafascynowana losami 
bohaterów postanowiła, że jak urodzi się jej dziecko, to nada mu imię boha-
terów książki – jeśli dziewczynka to Nel, jeśli chłopiec to Stanisław. No i mam 
brata Stanisława. Wspólnie z mamą należałyśmy do bolesławieckiego Towa-
rzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, którego członkami byli również wujek 
Ryszard Paliga wraz z żoną Marią. Po śmierci mamy, ze względów emocjonal-
nych, nie mogłam uczestniczyć w spotkaniach. Kiedy w autobusie miejskim 
lub na przystanku spotkam się z sąsiadką, również repatriantką w Francji, 
rozmawiam po francusku, to jest bardzo miłe. W domu słucham francuskich 
piosenek, w moim sercu jest ciągle Francja.   

Ostatnie elementu zastawy z kafejki 
prowadzonej we Francji przez mamę 
Antoniny Anity, kieliszek do likieru  

i wina
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 Bombardier – opowiada Edward Marszałek

Mój ojciec Michał Marszałek (ur. w 1897) pochodził z Dębicy w woje-
wództwie rzeszowskim. Jego rodzicami byli Jan i Maria z domu Cholewa. 
Około 1929 r. podpisał kontrakt i wyjechał do północnej Francji. Tam, w miej-
scowości Vendin-le-Vieil (w departamencie Pas-de-Calais) pracował w kopalni. 
Przez dwa lata pracował pod ziemią, potem na powierzchni, w koksowni, 
pchał wagoniki. Rodzice poznali się we Francji. Mama miała na imię Prakseda. 
Nie jestem pewien, ale chyba wyemigrowała z okolic Turka lub Wielunia ze 
swoim ojcem. Zmarła młodo w 1944 r. i straciłem kontakt z tą częścią rodziny. 

Ja urodziłem się 13 lipca 1941 r. w Vendin-le-Vieil. Miałem o rok starszą 
siostrę Helenę. Mieszkaliśmy na osiedlu robotniczym. Były tam domy z czer-
wonej cegły, każdy z osobnym wejściem. Nie było większych różnic między 
mieszkańcami, bawiliśmy się wspólnie. Prawie wszyscy byli Polakami. Zakupy 
robiło się w polskich sklepach, ksiądz też był polski. Święta obchodzono ra-
czej te świeckie, szczególnie uroczyście świętowano 14 lipca. Zorganizowano 

Legitymacja Organizacji Pomocy Ojczyźnie należąca do Michała Marszałka
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również polską szkołę. W domu mó-
wiliśmy w języku polskim. Tata znał 
trochę francuski, ja tylko parę słów. 
Jedliśmy przeważnie polskie dania. 
Z francuskich pamiętam króliki, fryt-
ki, sałaty, wina. Dorośli brali wino 
do pracy. Pracowali od 7.00-13.00, 
przerwa na obiad i od 14-tej do póź-
nego popołudnia.  

Do francuskiej szkoły chodziłem 
tylko 3 miesiące, ponieważ wyje-
chaliśmy do Polski. Była duża agi-
tacja, namawiali, nęcili obietnicami 
mieszkania i pracy. Tata był patrio-
tą, polskim żołnierzem w stopniu 
wojskowym bombardiera. O jego 
drodze wojennej dowiedziałem się 
dopiero z dokumentów oraz odzna-
czeń, on sam nic mi nie opowiadał. 
Brał udział w wojnie 1914-1918 oraz 
1918-1921 (bolszewickiej), za którą Rodzina Marszałków, tata trzyma córkę 

Helenę, mama syna Edwarda, Francja,  
ok. 1943 r.  

Michał Marszałek jako żołnierz (leży po lewej stronie), ok. 1918 r.
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otrzymał pamiątkowy medal. Uhonorowano go Gwiazdą Przemyśla za dzielną 
obronę tego miasta. Podczas II wojny światowej we Francji należał do ruchu 
oporu, brał udział w akcjach partyzanckich, za co władze francuskie nadały 
mu Medal Pamiątkowy za Wojnę 1939-1945, a Naczelne Dowództwo Wojska 
Polskiego Odznakę Grunwaldu (w 1945 r.). Pełnił funkcję wiceprezesa orga-
nizacji polonijnej. Był bardzo związany z Ojczyzną i chciał jechać do Polski. 
We wrześniu 1949 r. byliśmy już na granicy w Międzylesiu i dano ojcu wybór, 
dokąd chce jechać. Tata odrzucił propozycję pracy w kopalni w Nowej Rudzie 
koło Wałbrzycha. Nie chciał już pracować w kopalni i poszedł do pracy do 
Zakładów Chemicznych „Wizów” koło Bolesławca. Dużo stracił decydując się 
na wyjazd, brakowało mu tylko jednego roku, aby nabyć prawo do francuskiej 
emerytury. 

Pierwsze dni po przybyciu spędziliśmy w PUR-ze. Potem znaleźliśmy wol-
ne mieszkanie przy ulicy Kosiby. Przebywali tam wcześniej Rosjanie i lokal był 
zdewastowany, np. były dziury w suficie, przez które wyrzucali śmieci do po-
kojów poniżej. Ale niedaleko ulicy Kosiby był las i tacie się to bardzo podo-
bało. Chciał mieszkać w mieście, ale chciał też zieleni. Był jej spragniony po 
latach mieszkania w osadzie górniczej, na którą mówił „górnicza preria”. 

Nikt z bliskich nie został we Francji. W 1971 r. odwiedziłem naszą osadę, 
spotkałem dawnych kolegów. Żyli jeszcze ich rodzice. Kiedy po raz kolejny 
odwiedziłem to miejsce w 2012 r., nie mogłem go poznać. Wszystko się zmie-
niło. Kolegów nie zastałem, a część już nie żyła. Jednak mam sentyment do 
swojego miejsca urodzenia. Jeżeli kupuję wino, to francuskie: burgunda, bor-
do, merlota. Lubię produkty francuskie, zwłaszcza sery.
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  „Batorym” do Polski – opowiada 
 Aleksandra Medyńska, z domu Rompel 

Urodziłam się w 1940 r. w Melun w regionie Île-de-France, departamen-
cie Sekwana i Marna. Miasto to leży niedaleko Paryża. Cztery lata później 
urodził się mój brat Henryk. Moi rodzice pochodzili z wielodzietnych rodzin, 
mama miała siedmioro rodzeństwa, tata troje. Mama pochodziła ze Skomlina 
w powiecie wieluńskim. W 1937 r. w wieku 19 lat już z mężem wyruszyła za 
granicę w poszukiwaniu pracy. Zostali zatrudnieni w rolnictwie u właściciela 
ziemskiego. Pracowali od rana do wieczora, tylko niedziela była wolna. Kiedy 
byli w pracy, zajmowała się mną francuska opiekunka. Ale mama musiała 
mnie zaprowadzić do niej, przygotować pieluchy na cały dzień. Mama była 
pracowitą kobietą, pamiętam jej zniszczone dłonie. Pracowała niemal całe 
życie, jeszcze w latach 80-tych XX w. była czynna zawodowo.     

Mieszkaliśmy w domku jedno-
rodzinnym z ogródkiem. Nasi sąsie-
dzi pochodzili też z okolic Wielunia. 
Prawdopodobnie równocześnie zde-
cydowali się na emigrację i zakwate-
rowano ich w sąsiedztwie. We Fran-
cji mieszkała też siostra taty, mama 
kuzynki Krystyny. Jej dzieci i my trzy-
maliśmy się razem. Obchodziliśmy 
urodziny, solenizant otrzymywał 
cukierki, był też tort. Jedną z form 
rozrywki były festyny. Kupowało się 
na nich dużo słodyczy: cukierków, 
ciastek, czekolady. Popularne były 
karuzele, a ja najchętniej jeździłam 
na koniku. Mama nosiła kapelusze 
z woalką, układała fryzurę w domu. 
Uwielbiała niewielkie apaszki tzw. 
gawroszki. Miała ich bardzo dużo, 
do Polski przywiozła ich całą walizkę. 
Miała również nylonowe pończochy 
z ozdobnym szwem z tyłu, jak też 
pończochy bawełniane w prążki, no-
szone na żabkach.  

Rodzina Rompel we Francji (rodzice  
oraz dzieci: Aleksandra i Henryk),  

Francja, Melun, 1946 r.   



108

W 1949 r. opuściliśmy Francję. Za-
decydował o tym tata, który chciał żyć 
na polskiej ziemi. Cała nasza rodzina 
wyjechała, dla nich liczyła się tylko 
Polska. Przypłynęliśmy statkiem „Ba-
tory”, wszystko odbyło się w niezwy-
kle podniosłej atmosferze. Kiedy po 
3-4 dniach rejsu wysiedliśmy w porcie 
w Gdyni, powitała nas orkiestra. Po-
tem zostaliśmy zaproszeni na uroczy-
sty obiad. Podano nam m.in. zieloną 
sałatę, tyle że ze śmietaną, a nie z ole-
jem, do czego byłam przyzwyczajona. 
Po raz pierwszy widziałam tak poda-
ną sałatę i byłam przerażona, co oni 
zrobili, myślałam sobie, że chyba nie 
wiedzą, jak się to je. Potem od razu 
przyjechaliśmy na Ziemie Zachodnie 
i otrzymaliśmy mieszkanie w Warcie 
Bolesławieckiej w budynku poczty. 
Rodzice od razu dostali pracę. Moja 

mama 40 lat przepracowała w przedsiębiorstwie „Ruch”. Była bardzo dokład-
na, a kiedy nie mogła już pracować, zachorowała. Wiele lat opiekowałam się 
chorą mamą.  

Od 5 roku życia uczęszczałam do szkoły francuskiej. Na początku miałam 
trochę problemów z językiem, ponieważ w domu mówiliśmy tylko po polsku. 
Kiedy już w Polsce poszłam do szkoły, nie miałam większych problemów, sły-
chać było tylko inny akcent i wymowę. Wtedy to była jedenastolatka30, która 
mieściła się w obecnym budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu. 
Ukończyłam wszystkie klasy. Moją nauczycielką matematyki była pani Helena 
Tyrankiewiczowa. Jej mąż Wincenty Tyrankiewicz uczył biologii i chemii31. Już 
w Polsce mama wyszykowała mnie do szkoły tak, jak we Francji, tzn. nakrę-

30 Typ szkoły powojennej, powstały w Polsce w wyniku reformy systemu szkolnic-
twa w 1948 r. Była to jednolita szkoła łącząca zlikwidowane gimnazja i licea. 11-lat-
ka obejmowała 7-klasową szkołę podstawową (obowiązkową) i 4-klasowe liceum 
ogólnokształcące (klasy VIII-XI). Ten system został potem zmieniony na system 8-letniej 
szkoły podstawowej jako podwaliny dalszej nauki.

31 Helena i Wincenty Tyrankiewicz to małżeństwo zasłużone dla powojennej 
oświaty w Bolesławcu. Ulicę, przy której stoi szkoła, w której oboje uczyli nazwano ich 
imieniem. 

Aleksandra Medyńska (z prawej),  
Francja, ok. 1943 r. 
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ciła mi loczki. Szłyśmy więc 
z moją przyjaciółką Czesią 
Borowską, a tu dzieci za-
częły mówić: „Francuzki 
w loczkach przyszły”, na-
uczycielce nie podobały 
się nasze fryzury i wołała: 
„Wyprostować to!”. 

Bolesławiec wtedy to 
było zupełnie inne miasto, 
w zasadzie był tak mocno 
zniszczony, że budowali 
go od początku. Pamiętam 
hotel w rynku, Powszechny 
Dom Towarowy PDT i w za-
sadzie same ruiny.  

Rodzice wspominali 
czasem Francję, ale pod-
kreślali, że chcieli przyjechać do Polski. Tu było lżej. Spotykali się z innymi ro-
dzinami, które przyjechały z Francji, jak np. państwo Rejwerscy, czy pan Bator. 
To byli bardzo przyjemni, kulturalni ludzie. Zawsze się kłaniali. Zapomniałam 
języka francuskiego, od wyjazdu z Francji nie miałam możliwości rozmawia-
nia w tym języku. I uciekło, szkoda. Pamiętam jeszcze podstawy tego języ-
ka. Uczestniczyłam w spotkaniach Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, 
kiedy powstało w Bolesławcu. Miłe jest, że moją mamę wspominają ludzie, 
którzy pamiętają ją z kiosku „Ruchu”, działającego całe lata w rynku. 

Mama Aleksandry Medyńskiej w pracy (kiosk „Ruch” 
w rynku), Bolesławiec, lata 90-te XX w.
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 Morze łez – opowiada Bolesława (Małgorzata) 
Michnicka-Bąk, żona Jana Bąka 

Ja nie pochodzę z Francji, ale wychodząc za 
mąż okazało się, że poślubiłam również wspo-
mnienia o tym kraju. Mój mąż Jan Bąk urodził się 
w 1935 r. w Clermont-Ferrand. Do 1947 r. miesz-
kał w Gerzat w regionie Owernia w środkowej 
Francji. Jego rodzice osiedlili się tam po I wojnie 
światowej, ponieważ w Polsce nie było wtedy 
pracy. Moja teściowa, Marianna Bąk, do Francji 
wyjechała z koleżankami z wioski Łabędzie spod 
Łodzi. Dostała pracę w gospodzie, gdzie nauczyła 
się bardzo dobrze gotować. Mieszkańcy polubi-
li ją i ona lubiła ich, zawsze powtarzała, że tam 
byli bardzo życzliwi ludzie. Było to w kontraście 

do sąsiadów w Olszanicy, gdzie 
zamieszkała w Polsce. Wśród są-
siadów dominowali przesiedleńcy 
z Kresów Wschodnich i nie mogła 
się wśród nich odnaleźć. Uważała, 
że są zawistni, że zazdroszczą jej 
przywiezionych rzeczy z Francji. 
A miała np. bardzo ładne lustro 
z ozdobną drewnianą ramą, róż-
nego typu garnki, patelnie. 

Oprócz przedmiotów przy-
wieźli zwyczaj picia prawdziwej 
kawy, a także przyrządzania sałat. 
Popularne były też ślimaki. Naj-
pierw trzeba było je 2-3 dni wy-
głodzić, potem zasypać solą, żeby 
wydzieliły śluz i wyszły ze skoru-
pek. Wtedy należało je wyszoro-
wać piaskiem i usmażyć na maśle, 
no i podać z masłem, dużą ilością 
czosnku i pietruszki. Pito wino ze 
śliwek, czerwonej i czarnej po-
rzeczki, jedzono długo dojrzewają-

Jan Bąk

Bracia Roger i Jan Bąkowie 
z tatą Benedyktem we Francji 
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ce szynki, naleśniki. W kuchni teściowa obowiązkowo nosiła fartuch „plié”, czyli 
z pliskami32 z przodu.

Rodzina przyjechała do Bolesławca w 1948 r. i początkowo zamieszka-
ła przy ulicy Kaszubskiej, nad pocztą. Jednak rodzicom doskwierał brak po-
dwórka i przenieśli się do Olszanicy. Teściowa zawsze mówiła, że pochodzi, 
co prawda, ze wsi, ale „żadnej krowy nie widziała”. Ostatecznie w Olszanicy 
miała krowę i nazwała ją Markiza, co chyba miało jej się kojarzyć z Francją. 
Dzieci, czyli mój przyszły mąż Jan i jego brat Roger, poszły do szkoły, ale nie 
mogły się przyzwyczaić do nowego otoczenia, szczególnie Roger. Mówił po 
francusku i w szkole był wręcz prześladowany za to, że nie chciał mówić po 
polsku. Koledzy bardzo mu dokuczali, krzyczeli za nim „Godoj po polsku!”, 
dochodziło do aktów przemocy wobec niego. Teściowa mówiła, że Roger 
się tu zmienił, nie był taki we Francji. Myślę, że on chciał po prostu wrócić 
do Francji. W Polsce, ze względu na Rogera, posługiwali się tylko językiem 
francuskim. Mój mąż, kiedy uczył się w technikum górniczym w Wałbrzychu, 

32 Pliska – zagięcie na ubraniu, powstałe przez założenie materiału i zaprasowanie 
go lub częściowe zaszycie.

Roger Bąk we francuskim przedszkolu (najwyższy chłopiec w ostatnim rzędzie)
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powiedział na lekcji, że we Francji uczniowie 
dostawali zeszyty, ołówki za darmo, że dojaz-
dy były zorganizowane – po dzieci przyjeżdżał 
autobus. Wybuchła awantura, nauczyciel nie 
chciał uwierzyć i nie podobało mu się, że kraj 
zachodni został przedstawiony pozytywnie. 
Nauczyciel dostał zawału serca. Mąż nie chciał 
odwołać tych słów, bo mówił prawdę.  

Ich dom był bardzo zadbany, z zestawem 
obrusów i serwetek, z drewnianymi krzesłami 
z poduszkami. Ściany ozdobione były lampe-
rią33. Pranie robili w balii z tarką. Mieli dużo 
ubrań, teściowa nosiła sukienki za kolano, poń-
czochy. Synowie chodzili w krótkich spoden-
kach, nosili podkolanówki. Dorośli mieli palta, 
skórzane rękawiczki. Prezenty na św. Mikołaja 
chowano do skarpety, choinka obwieszona 
była suszonymi owocami i cukierkami. Na Boże 
Narodzenie dzieci stawiały swoje wyglansowa-
ne buty pod choinkę, do nich rodzice wkładali 
prezenty. Teściowa w kufrze podróżnym obcią-

gniętym płótnem przywiozła kosmetyki, krem, róż do policzków, perfumy, 
chustkę ozdobną. Dziadek palił fajkę, zażywał też tabaki, sam robił wino. Do 
gotowania kawy używali specjalnego cynowego dzbanka z sitkiem, służącym 
jako zaparzacz. Teściowa prowadziła wyborną kuchnię. Samodzielnie przygo-
towywali pasztety, piekli drób, zwłaszcza kaczki. Popularne były sałatki z mle-
czu, szczawiu. Gotowali zupę szczawiową, hodowali króliki.

Teściowa źle się czuła w nowym otoczeniu. Ciągle płakała, wylała morze 
łez z tęsknoty i rozgoryczenia. Jestem pewna, że po śmierci jej dusza osiadła 
we Francji. 

33 Lamperia – dolna część ściany pomalowana farbą, zwykle olejną, w celu ochrony 
przed zabrudzeniami.

Dominik Jan Bąk, syn Jana 
Bąka. Inżynier, doktor nauk 

technicznych. Pracował na sta-
nowisku profesora w Myongji 
oraz w Centrum Badawczym 

New-generation Power System 
Technology w Korei Południo-
wej oraz w Tsinghua University 

w Pekinie
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 Czasy wojny 
– opowiada Gustaw (Gustek) Naspiński

Urodziłem się w 1932 r. w Chaumont, w de-
partamencie Haute-Marne (Górna Marna) w pół-
nocno-wschodniej Francji. Mieszkaliśmy w kilku 
miejscowościach między Vitry-le-François i Saint-
-Dizier. Interesuję się historią i wiem, że mieszka-
łem obok miejscowości, które odegrały ważną rolę 
w historii Europy. Na stacji w Vitry-le-François stał 
wagon, w którym Niemcy podpisały porozumienie 
o zawieszeniu broni (kapitulację) kończąc I wojnę 
światową. Wagon ten w czasie II wojny świato-
wej został sprowadzony przez Hitlera do Niemiec. 
Moja mama była w tym samym szpitalu w Thieble-
mont-Farémont, w którym hospitalizowano Hitlera 
jako żołnierza podczas I wojny światowej. 

Mój tata Józef Naspiński (ur. 1905 r.) wyjechał z Polski po I wojnie świa-
towej. Podpisał kontrakt na dwa lata do pracy w gospodarstwie rolnym. Miał 
otrzymać 250 franków na miesiąc, ale płatnych dopiero po zakończeniu kon-
traktu. W tym czasie otrzymywał zaliczki w wysokości 50 franków. Do Fran-
cji sprowadził swoją narzeczoną, czyli moją mamę Katarzynę Słotę. Pracował 
w tartaku, zakład często był przenoszony, dlatego mieszkaliśmy w kilku miej-
scowościach. Jako maszynista musiał być pierwszy w pracy, żeby uruchomić 
maszynę parową, a wychodził jako ostatni. Często chodziłem z tatą do pracy, 
pomagałem mu narąbać drwa, które służyły jako opał do napędzania maszy-
ny.  

Szkołę podstawową ukończyłem z wyróżnieniem. Za bardzo dobre wy-
niki w nauce jako nagrodę otrzymałem od miasta Saint-Dizier 50 franków. 
Wpłacono mi je na książeczkę oszczędnościową, którą mam do dzisiaj. Potem 
wybrałem zawód ślusarza i uczyłem się go w szkole przyzakładowej. Niestety 
tylko przez dwa lata, naukę musiałem przerwać w powodu wyjazdu do Polski. 
Do tej pory mam np. carnet de fréquentation, czyli dzienniczek obecności. 
I klasa kończyła się egzaminem zawodowym. Podczas egzaminu oglądaliśmy 
film i odpowiadaliśmy na pytania. I znów za wysokie wyniki w nauce otrzyma-
łem nagrodę w wysokości 50 franków, tym razem jako „dar powiatu Cham-
pagne”, ponieważ w tym powiecie znajdowała się moja szkoła. Egzamin ten 

Gustaw Naspiński
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był szczególnie ważny, gdyż decydował o możliwości kontynuowania nauki. 
Kto go nie zdał, tego skreślano z listy uczniów. Kto najlepiej zdał egzaminy, 
zostawał prymusem i uczył młodsze roczniki. Zostałem takim prymusem, choć 
nie chciałem. Byłem obcokrajowcem, niezręcznie mi było uczyć Francuzów. 

Nauka podzielona była na wykłady (np. z maszynoznawstwa, rysunku 
technicznego) oraz praktykę. Sale wykładowe były dla klas pierwszych, dru-
gich i trzecich. Był jeden majster i 50 stanowisk imadeł. Uczono ślusarstwa, 
tokarstwa i tzw. rewolwerówki, czyli ślusarstwa automatycznego. Siedzieli-
śmy w dużej hali, w dwóch rzędach, w każdym po 50 stanowisk. Odległość 
między nami wynosiła około 1,5 metra. Na końcu sali było oszklone pomiesz-
czenie – biuro majstra. Nad jego biurem były dwie lampki, zielona i czerwona. 
Kiedy zaświeciła się zielona, to było ostrzeżenie, uwaga, nie rozmawiać. Jeżeli 
zaświeciła się czerwona to znaczyło, że trzeba od razu iść na rozmowę do 
majstra i tłumaczyć się, dlaczego się rozmawia. Dodatkowo należało się wpi-
sać na tablicę, że się rozmawiało.     

Zachowałem kontrakt na prak-
tyczną naukę zawodu, termino-
wanie (contract d’aprentissage), 
podpisany przez przedsiębiorcę, 
mojego ojca i mnie. W umowie 
były przewidziane kary finansowe 
za nieusprawiedliwione nieobecno-
ści. Było ciężko, ucznia-praktykan-
ta traktowano w zakładzie tak, jak 
normalnego pracownika. Pracowało 
się 8 godzin. 

Byłem w drugiej klasie, kiedy po 
raz pierwszy prowadziłem autobus. 
Jak zwykle wychodziliśmy z fabry-
ki trójkami, portier otworzył bra-
mę elektryczną, a majster krzyknął 
„Ostatni z lewej strony wprowadzić 
autobus!”. A to ja byłem ostatni. 
Zdziwiłem się, ale usiadłem za kie-
rownicą. Majster usiadł koło mnie, 
wskazywał na mechanizmy i obja-
śniał, co to jest: kierownica, sprzę-
gło, hamulce. Z jego pomocą wpro-

Gustaw Naspiński w wieku ok. 2 lat.  
Francja, ok. 1934 r.
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wadziłem autobus na teren zakładu i zaparkowałem. To była moja pierwsza 
lekcja kierowania autobusem.      

W szkole zawodowej miałem jednego kolegę pochodzenia polskiego 
i z nim rozmawiałem po polsku. W domu rozmawialiśmy tylko w tym języku. 
Rodzice utrzymywali kontakty z innymi Polakami. Były również stowarzysze-
nia Polaków, urządzali w mieszkaniach na Boże Narodzenie jasełka, w których 
brało udział 15 osób. 

W czasie wojny Francuzi i obcokrajowcy otrzymywali takie same kartki 
żywnościowe, nie było różnic. Jedliśmy bagietki pszenne, dużo marchewki, 
hodowaliśmy króliki, kury. Mama robiła wino ze wszystkich owoców. Ja robię 
tylko z winogron. Wiem, ile wymaga to pracy i doświadczenia. We Francji 
wino mi nie smakowało. Było niskiej jakości, słabe i kwaśne. Wystarczyło, że 
stało 3 dni i robił się ocet.   

Miasto Vitry-le-François zostało niepotrzebnie zbombardowane przez 
aliantów, wtedy nie było już tam ani jednego Niemca. Przechodziłem niedłu-
go potem koło kościoła, drzwi były otwarte i zobaczyłem ułożone w dwóch 
rzędach ciała ofiar tego bombardowania.

Podczas wojny nastąpiło moje pierwsze spotkanie z Niemcami. Z uwagi 
na działania wojenne musieliśmy opuścić dom. Mama z trójką dzieci (ze mną 
i moimi braćmi, Bronisławem i Stanisławem) została sama (tata został zmobi-
lizowany). Podczas ewakuacji zostaliśmy przydzieleni do francuskiej rodziny, 
której ojciec nie mógł walczyć ze względów zdrowotnych. On otrzymał wóz, 
konia i ruszyliśmy w drogę. Szliśmy przez Dijon aż do Masywu Centralnego 
nad Loarą. Zajechaliśmy do jednej z opuszczonych wiosek, z której mieszkań-
cy najpewniej uciekli podczas nalotów. Bydło ryczało na polach. Szukaliśmy 
domu, w którym byłoby siano dla konia i studnia z wodą. Mama doiła opusz-
czone krowy, robiła nawet sery. Moim zadaniem było przyniesienie drzewa 
na podpałkę. I podczas jednej z takich wypraw po raz pierwszy zobaczyłem 
Niemców (Boche34, jak mówiłem). Wracałem już do domu, który był położony 
na wzniesieniu. Zobaczyłem jadącą tankietkę35, która się zatrzymała. Wysko-
czyło z niej czterech żołnierzy, dwóch wskoczyło do rowu po jednej stronie 
drogi, dwóch do rowu po drugiej stronie. Z szoferki wysiadł Niemiec i powie-
dział do mnie „Komm! (Chodź!). Wtedy mama, która nie widziała tej sytu-
acji, zawołała do mnie po polsku zniecierpliwiona: „Gustek, przynieś w koń-
cu drewno, ogień zgaśnie!”. Na to ten Niemiec: „O pierunie, skądś się tutaj 

34 Boche (wym.: Bosz) to francuskie pogardliwe określenie Niemca. 
35 Lekki pojazd pancerny.
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wziął? Pójdź no tu!”. A ja na to twardo – „Nie”. To był Ślązak, wszedł do domu 
i spytał mamę, co gotuje. Mama odpowiedziała, że barszcz. „O, to bym zjadł”. 
Pytał, gdzie są soldaty. Mama wyjaśniła, że nie ma, to opuszczona wioska, że 
jesteśmy tu sami. Wtedy odjechali. 

Tata wstąpił do armii Sikorskiego i przebywał w miejscowości Coëtquidan, 
gdzie była koncentracja wojsk polskich. Nie został jednak umundurowany, ani 
nie dostał broni, ponieważ brakowało na to funduszy. Otrzymał jednak doku-
menty wojskowe. Kiedy w 1940 r. Francja skapitulowała, ich sytuacja stała się 
katastrofalna. Po uzgodnieniach generała Sikorskiego z rządem angielskim, 
żołnierze polscy byli ewakuowani do Anglii z portu Saint Nazaire. Jednak nie 
wszyscy. Mój tata wraz z trzema Polakami postanowili na własną rękę wrócić 
do swoich domów. Nie wiadomo było, gdzie są Niemcy, oni nie mieli broni, 
map, dowództwa nie było, oficerowie w pierwszej kolejności uciekli do An-
glii. Pozostawieni sami sobie szli nocami lasami. Jedli to, co mogli zebrać. 
Na jednym polu rosła wysoka na metr brukselka, jedli jej środek. Po dwóch 
dniach zobaczyli na podwórku studnię. Jakaś kobieta wyszła z domu, zapytali 
ją, czy mogą się napić. Powiedzieli, że są Polakami, walczyli, a teraz wracają 
do domu. Kobieta powiedziała, że jej mąż i syn są na froncie. Zaprosiła ich 
do domu i nakarmiła. Sama udała się do znajomego kolejarza spytać o moż-
liwość podróży pociągiem. Mieli pojawić się na dworcu nocą, kiedy ten zna-
jomy kolejarz miał dyżur. Poradził im, żeby kupili bilety do Paryża, ponieważ 
wszystkie pociągi kierują się w tamtą stronę i nie będą wzbudzać podejrzeń. 
Dodatkowo mieli nie czekać na stacjach. I tak wrócili do domu.

Po wojnie przenieśliśmy się do Saint-Dizier, gdzie tata rozpoczął pracę 
w fabryce. Wprowadziliśmy się do jednego z zakładowych domów dla ro-
botników. Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja propagandowa, na ścia-
nach budynków umieszczane były hasła po polsku nakłaniające Polaków do 
powrotu. Niedaleko naszego bloku widniało jedno z nich: „Polacy Rodacy, 
wracajcie do kraju, brakuje rąk do pracy”. W 1948 r. przyjechaliśmy do Pol-
ski. Jechaliśmy pociągiem. Granicę przekraczaliśmy w Międzylesiu. Tata podał 
swój zawód (murarz) i skierowali nas do Bolesławca. Zatrudniliśmy się we 
Wrocławskim Przedsiębiorstwie Przemysłowym nr 2, tata budował Zakłady 
Chemiczne „Wizów”, ja pracowałem jako ślusarz. Wtedy betoniarki nie były 
elektryczne, lecz z motorami iskrowymi, silniki różnych urządzeń odpalano 
„na knota”. Z Francji znałem niektóre rozwiązania, wielokrotnie pomagałem 
w uruchamianiu maszyn. Potem podjąłem pracę w Zakładach  Górniczych 
„Konrad” w Iwinach.  
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Na początku czułem się w nowym miejscu zagubiony. Wszystko było 
nowe, musiałem poznać otoczenie i powoli się przyzwyczaić. Tak naprawdę 
rodzice chcieli wrócić na swoje ojczyste tereny pod Jarosławiem. Mieli tam po 
swoich rodzicach ziemię i chcieli ją odzyskać. Skierowali w tej sprawie zapy-
tanie do konsula. Odpowiedział, że jak przyjadą do Polski, to sprawy zostaną 
uregulowane. Pojechaliśmy tam i zobaczyliśmy domy spalone przez Ukraiń-
ską Powstańczą Armię (UPA). Matka ojca została zabita przez banderowców. 
Rodzice otrzymali odpowiedź: „Ponieważ nie były płacone podatki, ziemia 
została upaństwowiona”. Nie było komu tłumaczyć ani wyjaśniać. Wszystko 
przepadło.  

W Bolesławcu zamieszkaliśmy w hotelu przy ulicy Mickiewicza nr 7, tam 
był Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR). Mieszkaliśmy na piętrze, na ziemi 
zamiast łóżek leżały sienniki ze słomy. Mama w bańkach przynosiła jedzenie. 
Ojcu powiedzieli, żeby sam szukał sobie mieszkania spośród wielu pustych. 
Wyruszyliśmy z ojcem i oglądaliśmy domy, m.in. na ul. Złotoryjskiej (obecnie 
ul. Kosiby). Rozglądaliśmy się obaj, tata mówił: „Patrz, czy nie ma firanek 
w oknach.” To znaczyło, że mieszkanie zajęte. Wtedy ludzie robili firanki nie 
z materiału, lecz ze słomy. Jeden dom przyciągnął uwagę taty, bo z tyłu był 
kawałek ziemi. Weszliśmy do domu, zdążyliśmy zobaczyć toaletę z muszlą, aż 
tu nagle słyszymy, że ktoś schodzi po schodach. Był to oficer, który zapytał 
nas, co tu robimy. – „Szukamy mieszkania. – A skąd jesteście? – Z Francji. – 
Aaa, słyszałem, repatrianci. No to co? Bierzecie czy nie bierzecie? Bo mam 
już dosyć tych szabrowników, tylko kradną.” Dał nam klucz i dodał jeszcze, 
żebyśmy coś zawiesili w oknach na znak, że ktoś już tu mieszka.         

Rynek Bolesławca był spalony, trwało odgruzowywanie. Od kina „Orzeł” 
pod górkę aż do ulicy Bielskiej biegła trasa kolejki, którą wagonikami wywo-
żono gruz. Ja akurat zostałem wysłany do odgruzowywania Wrocławia. Nie 
miałem wyboru, wysłała mnie organizacja Służba Polsce. 

Chcę opowiedzieć, jak mój tata uratował pewien ważny dla Bolesławca 
zabytek, a mianowicie pomnik „Jezus, Przyjaciel przyjaciel dzieci”. Pewnego 
dnia tata dostał polecenie z Bolesławieckich Zakładów Kamienia Budowlane-
go „Piaskowiec”, że trzeba rozbić pewien pomnik. Kiedy zobaczył, że to jest 
dzieło sztuki, poszedł do Powiatowego Komitetu PZPR i powiedział: „Ja je-
stem z Francji, tam też są pomniki. A dodatkowo to jest Jezus, tego nie można 
zrobić”. W komitecie zapytali, no to co z tym zrobić. Tata zaproponował, żeby 
wywieźć pomnik na cmentarz i tam postawić. I tak zrobiono36.   

36 Pomnik „Jezus, Przyjaciel dzieci” autorstwa Petera Breuera pierwotnie stał na 
dziedzińcu Królewskiego Sierocińca przy dzisiejszej ul. Bankowej. Obecnie pomnik stoi 
przed kościołem pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.  
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Bezpośrednio po przyjeździe rodzice wspominali Francję, później już nie. 
Ja pojechałem tam w 1970 r., odwiedziłem fabrykę taty (Société de Métal-
lurgie Champagne). Została zlikwidowana, teren był porośnięty pokrzywą 
i ostem tak grubym i wysokim, że nie dało się nawet wejść. Stróż pilnował te-
renu. Poznał mnie i zagadał, mówił: „Pusto się zrobiło”. Wszedłem do nasze-
go dawnego mieszkania. Tata kupił niebieską emaliowaną kuchnię przenośną, 
opalaną drewnem i węglem. Kiedy przyjechałem, to ta kuchnia jeszcze stała. 

Jestem wędkarzem i działkowcem. W 1987 r. za zasługi dla wędkarstwa 
polskiego otrzymałem Srebrną Odznakę Polskiego Związku Wędkarskiego, 
a w 1994 r. zostałem wyróżniony przez Polski Związek Działkowców Złotą 
Odznaką „Zasłużonego Działkowca”. W 1982 r. otrzymałem odznaczenie pań-
stwowe – Złoty Krzyż Zasługi. Byłem również nagrodzony z okazji jubileuszu 
25-lecia i 35-lecia Zakładów Górniczych „Konrad” w Iwinach. Kiedy przecho-
dziłem na emeryturę, zostawiłem sobie moją górniczą markę o numerze 947.    
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 Cieszyłam się, że jadę do Polski 
 – opowiada Zofia Nosal, z domu Hałada

Mój tata Józef (ur. 1903 r.) pochodził z Rząśni w powiecie Pajęczno w wo-
jewództwie łódzkim. Wyemigrował „za chlebem”, najpierw do Niemiec, gdzie 
pracował 7 lat. Potem, ok. 1930 r., do Francji, gdzie pracował przez 18 lat. 
Mama Franciszka (ur. 1907 r.) pochodziła z Krzywanic niedaleko Sulmierzyc 
w województwie łódzkim. Mieli niewielkie dwumorgowe gospodarstwo, 
z którego nie mogli się utrzymać. Gdy tylko mama podrosła, pojechała do 
pracy za granicę.

Rodzice poznali się w Niemczech, wzięli ślub, a tata pojechał do Metz, 
w północno-wschodniej Francji. Tam pracował w kopalni, podpisał kontrakt 
na pół roku. Mama dojechała do niego już z ich malutką córką Zenobią. Ta-
cie nie podobały się warunki pracy i szukał czegoś innego. Pochodził ze wsi 
i przyjął pracę w rolnictwie, bo na tym się po prostu znał. Zamieszkali w go-

Rodzina Hałada w Ferme de Melhôtel (Francja, ok. roku 1938/1939). Ojciec w drugim 
rzędzie, pierwszy z lewej, mama obok. W pierwszym rzędzie druga od lewej Zofia 
Nosal, obok (pierwszy od lewej) brat Zofii. Trzecia od prawej w pierwszym rzędzie 

siostra Zenobia (zmarła jako dziecko)
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spodarstwie Ferme de Melhôtel. Była to kolonia, w której mieszkało 18 pol-
skich rodzin. Nas umieszczono w domu usytuowanym na pagórku, w jed-
nym z czworaków, w których kwaterowano po 6 rodzin. W dole była ferma, 
gospodarstwo i większe skupisko domów. Jako obcokrajowców kierowano 
ich do najcięższych prac. Do właściciela należało w sumie 800 ha pól i 8 cu-
krowni. Uprawiano buraki cukrowe i pszenicę. Między polami jeździła kolejka 
wąskotorowa. Na nią ładowano płody rolne. Dalej, już normalną koleją, za-
wożono je do cukrowni położonych w pobliżu. Tata był fornalem, miał pod 
opieką 4 konie. Musiał wstawać już o czwartej rano, żeby przygotować je do 
pracy na szóstą. Pracował codziennie, także w święta. Mama też pracowała, 
ale tylko dorywczo. Nie było mechanizacji i pamiętam, jak kobiety i dzieci szły 
w szeregu i wyrywały chwasty, kąkole. To co pozostało na polu po skoszeniu 
zboża zbieraliśmy na paszę dla drobiu. Był również zarządca, który bardzo 
dobrze ich traktował. Spisywał dniówki, wypłata była częściowo w gotówce, 
a częściowo w naturze, tzn. dostawali mleko, olej, cukier, mąkę, zboże dla kur. 
Każdy też miał wydzieloną część pola, którą uprawiał, np. my uprawialiśmy 
lucernę. 

Ja urodziłam się 27 marca 1934 r. w Ferme de Melhôtel, więc bardzo 
dobrze znam tę okolicę. W 1942 r. przeprowadziliśmy się do Chacrise w re-
gionie Pikardia, departamencie Aisne. Wtedy miałam już dwóch braci: Stefana  
(ur. 1936 r.) oraz Jana (ur. 1941 r.), natomiast straciłam siostrę Zenobię, która 
zmarła w wyniku choroby. Tu tata pracował w lesie jako drwal. Otrzymaliśmy 
ładny dom z ogrodem i mieszkaliśmy tam aż do wkroczenia Amerykanów 
do Francji. W czasie wojny rodzice udzielili schronienia dwóm Polakom, któ-
rzy uciekli z transportu do obozu jenieckiego. Jeden był adwokatem i wyje-
chał potem do Anglii, drugi był jak sam się przedstawiał „panem aptekarzem 
z miasta Łodzi”. Mieszkali u nas, pracowali z moim tatą jako drwale. Po wy-
zwoleniu mówili, żeby ich szukać przez PCK, ale tata nie miał do tego głowy. 
W 1945 r. wróciliśmy na fermę do tego samego domu. 

Raz w miesiącu przyjeżdżał marchand (kupiec) zajmujący się handlem ob-
woźnym. Mama kupowała słodycze i lepsze wędliny, choć sami też je przygo-
towywaliśmy. Mieliśmy specjalny pokój bez okien, w którym nawet dwa lata 
dojrzewały szynki czy kiełbasy. Wyposażenie naszego domu było skromne, ale 
na stole w pokoju zawsze musiał leżeć lniany obrus, na kuchennym cerata. 
Zawsze były też kwiaty w wazonie, moje ulubione różnokolorowe georginie 
lub mocno pachnąca maciejka. Spaliśmy na materacach wypchanych świeżą 
słomą. Na wsi było jedzenie, ale chleb był na kartki. Czasem tata kupował od 
znajomego piekarza chleb z otrąb, zwany psim chlebem (pain de chien), bo 
był ciemny. Bardzo szanowaliśmy chleb i do tej pory nie wyrzucę kawałka pie-
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czywa. Nawet kiedy zobaczę, że ktoś wyrzucił, nie przejdę obojętnie, położę 
na trawniku, żeby nie podeptać. Taki mam szacunek dla chleba. 

Byłam niejadkiem i jak na swój wiek byłam drobna, tak że kiedy woziłam 
brata w wózku, to obijałam sobie nos i brodę o rączkę. Często chorowałam 
i później niż moi rówieśnicy poszłam do szkoły. Naukę rozpoczęłam w Cha-
crise, ale z powodów zdrowotnych rzadko się pojawiałam na zajęciach. Do 
szkoły wróciłam w Crécy-au-Mont. Mam stamtąd niestety bardzo złe wspo-
mnienia. Była to szkoła jednoklasowa, więc w jednej sali uczyło się kilka rocz-
ników. Nauczyciel wprowadził segregację narodowościową. W ławkach przed 
katedrą nauczyciela siedzieli Francuzi. A obcokrajowcy, czyli Polacy, Algier-
czycy, Włosi, sezonowo Romowie siedzieli osobno pod ścianą, z boku albo 
na końcu klasy. Na przerwach trzymaliśmy się razem i siedzieliśmy w kącie, 
podczas gdy Francuzi bawili się np. w pociąg. Nigdy nie zapraszali nas do 
zabawy, dokuczali nam za cichym przyzwoleniem nauczyciela. Myślę, że był 
nacjonalistą. Kiedyś, mijając się z nim w drzwiach, zawahałam się, kto ma 
przejść, a on uderzył mnie w twarz. Długo płakałam z żalu i od tej pory nie 
chciałam już chodzić do szkoły, ale oczywiście musiałam. A tego nauczyciela 
znienawidziłam.  

W domu mówiliśmy po polsku. Tata uczył mnie pisać po polsku z ksią-
żeczki do nabożeństwa. Miałam tylko problem z ortografią. Już w Bolesław-
cu, kiedy uczyłam się w I Liceum Ogólnokształcącym moja nauczycielka, pani 
Tyrankiewiczowa, mówiła do mnie po francusku, ale dziwiła się, że „chleb” 
piszę niepoprawnie „hlep”. 

Do Polski przyjechaliśmy 22 maja 1948 r. Pociąg był długi, udekorowa-
ny polskimi flagami i zielonymi gałęziami. Rodziny wraz z dobytkiem jechały 
w bydlęcych wagonach. Razem z nami podróżowały rodziny Całków, Śledzi, 
Szopów i my, Haładowie. Każdy wagon miał swojego opiekuna, który dbał 
o posiłki, informował o dostawach chleba, mleka. Tata i ja cieszyliśmy się, że 
jedziemy do Polski. Ja z tego powodu, że już nigdy nie zobaczę szkoły w Crécy-
-au-Mont. Tylko mama nie cieszyła się, bała się, co nas tutaj czeka. Jeszcze 
w transporcie przychodzili francuscy agenci i namawiali, żeby młodzież zo-
stała we Francji. Tata chciał jechać do Katowic, ale poinformowano go, że 
jest to niemożliwe z powodu zniszczonego mostu na trasie na Górny Śląsk. 
Trzy dni czekaliśmy na bocznicy. Tutejszy PUR namawiał, żeby zostać w Bole-
sławcu, bo jest praca i mieszkanie. Pokazali rodzicom miasto i zaproponowali 
pracę w Zakładach Chemicznych „Wizów”. Rodzice zdecydowali się tu zostać, 
wobec czego zakwaterowano nas przy ulicy Kosiby, wszystkie cztery rodziny 
z Francji obok siebie. Jednak tacie brakowało miejsca dla zwierząt hodowla-
nych – drobiu i królików, które mogły zapewnić wyżywienie. Rodzice mówili, 
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że pozytywną stroną mieszkania na francuskiej wsi była pewność, że „dzieci 
nie zaznają głodu”. Mama pamiętała, jak w latach 30-tych XX w. jej siostra 
zmarła z głodu. Tata znalazł odpowiednie mieszkanie przy ulicy Narutowicza. 
Uzyskał zgodę na zmianę lokalu, ale musieliśmy poczekać, aż wyprowadzą się 
Sowieci, którzy go zajmowali. Na ten czas pojechaliśmy w głąb Polski, szukać 
rozproszonej rodziny. Gdy wróciliśmy, zamieszkaliśmy już w nowym miejscu. 

Poszłam do szkoły podstawowej, do VI klasy. Bardzo mi się podobało, 
dobrze mi szło. Nauczycielka, pani Wiktoria Gałkiewiczowa namawiała moich 
rodziców, abym kontynuowała naukę. Ja jednak musiałam iść do pracy, czu-
łam się odpowiedzialna za rodzinę i rodzeństwo. Zrobiłam w Legnicy 3-mie-
sięczny kurs maszynopisania i podjęłam pracę. Po kilku latach wróciłam do 
szkoły, w liceum wieczorowym zdobyłam średnie wykształcenie. 

Do Bolesławca przyjechali ludzie z Kresów, Jugosławii, Francji. W biurach 
PUR-u słyszało się różne języki, bo każdy rozmawiał w swoim, istna wieża Ba-
bel. Ale powstała wspólnota, ludzie dzielili się wszystkim, co mieli. Choć każdy 

posługiwał się innym językiem, 
dogadywaliśmy się. Dzieci były 
zainteresowane, jakim języ-
kiem ktoś mówi. Już później 
na jednej z uroczystości jako 
reemigranci z Francji odtań-
czyliśmy krakowiaka. Kroków 
i układów nauczył nas Juliusz 
Jamroż w mieszkaniu Janiny 
Brewki.  

Pracowałam w dziale sta-
tystyki medycznej szpitala 
psychiatrycznego oraz w za-
kładzie ceramicznym przy ul. 
Polnej. Tam poznałam swojego 
męża, mistrza wypalania po 
szkole ceramicznej w Gozd-
nicy. Pobraliśmy się w 1954 
r., a ślub urządziłam w stylu 
typowo francuskim, tak sobie 
wymarzyłam. Miałam siedem 
drużbantek, wszystkie ubrane 
na różowo, w rękach trzymały 
piwonie. Tymi kwiatami ude-Pamiątka I Komunii świętej Sophie Halada
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korowane były również ławki w kościele. Do kościoła poszliśmy pieszo, utwo-
rzyliśmy piękny orszak, najpierw my, para młoda, potem drużbantki i goście. 
Dopiero mąż kupił mi pierwszą zabawkę, a mianowicie lalkę z zamykanymi 
oczami. Wiedział, że w dzieciństwie brakowało nam pieniędzy, żeby można 
było kupować zabawki. Moi bracia bawili się np. pchając drutem stare koło. 
Ja jako dziecko pracowałam: szorowałam podłogi, sprzątałam, pracowałam 
w ogrodzie, w polu. I jak dostałam tę pierwszą w życiu lalkę, to śmiałam się 
ze szczęścia. Nawet trochę się nią bawiłam, potem zepsuli ją moi synowie.    

Zawsze lubiłam czytać książki, najpierw po francusku, potem już po pol-
sku. Kiedy mama gasiła światło, czytałam pod kołdrą świecąc sobie latarką. 
Teraz uwielbiam rozwiązywać łamigłówki matematyczne, krzyżówki, szyfro-
krzyżówki, bawić się słowem. Zaraziłam tą pasją swoją wnuczkę, sześcioletnią 
Karolinkę.  

Z Francji przywieźliśmy młynek do kawy oraz kufer wyłożony od środka 
prześcieradłami. Trzymaliśmy w nim mąkę. Miałam porządny płaszcz flauszo-
wy37 i mama jeszcze w 1957 r. uszyła z niego mojemu synkowi płaszczyk. 
Z francuskich potraw obowiązkowo lubię robić tylko frytki. Którejś nocy śni-
łam, że jestem we Francji, porozumiewam się w języku francuskim – to był 
męczący sen, prawdziwy koszmar. Złe doświadczenia ze szkoły zdominowały 
moją pamięć i rzutują na moje wspomnienia z Francji. Dlatego nie tęsknię za 
Francją, nie czuję sentymentu do tego kraju. Nigdy nie pragnęłam powrócić. 
Mam żal do Francuzów, nadal nie rozumiem, dlaczego mi dokuczali. Trudno 
mi też zapomnieć, że obcokrajowcom nie pozwalali mieszkać w miastach, 
tylko na wsiach. Nie chcę tam już nigdy pojechać. 

37 Flausz – miękka, gruba tkanina wełniana używana do produkcji ciepłych okryć.
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 Biedni przyjechali i biedni wyjechali 
 – opowiada Helena Nowak, z domu Jastrzębska

Moi rodzice mieszkali w okolicach Kalisza, wcześnie zostali sierotami. Wo-
bec braku perspektyw postanowili wyemigrować. W 1930 r. jako pierwszy wy-
jechał tata Franciszek Jastrzębski, po dwóch latach dołączyła do niego mama 
Rozalia. Zamieszkali w centralnej części kraju (region Île-de-France), w miej-
scowości Vert-le-Grand w departamencie Seine-et-Oise. Tam też ja się urodzi-
łam 4 października 1933 r. W sumie było nas sześcioro rodzeństwa: Sophie 
(Zofia), Jeanette (Żaneta), Jacqueline (Żaklina), Edvige (Jadwiga) ja Hélène 
(Helena) i Michel (Michał). Tata pracował w rolnictwie, potem w lesie jako 

drwal, w wieku 16 lat dołączył 
do niego mój brat. Polacy byli 
tam bardzo źle traktowani, 
widziano w nich jedynie tanią 
siłę roboczą. Często słyszeli 
niemiłe określenia „brudny 
Polak” (sale Polonais). 

Vert-le-Grand to miejsco-
wość wypoczynkowa dla pa-
ryżan (znam Paryż, jeździłam 
tam z siostrą bardzo często). 
Urządzano tu festyny miej-
skie, uroczyście obchodzono 
14 lipca. Nie mieszkało tu 
wielu Polaków. Mimo braku 
kontaktu ze środowiskiem 
polskim, w naszej rodzinie 
kontynuowano polskie trady-
cje. Święta religijne obchodzi-
liśmy po polsku. 

Było biednie. Nie miałam 
zabawek, sama zrobiłam so-
bie szmacianą lalkę. Tata był 
niezwykle uczciwy, doceniali 
to sąsiedzi. Lubili nas. Pod-
czas wojny ewakuowano nas 

Wizyta prezydenta Francji Alberta Lebrun’a 
w gospodarstwie, w którym pracował ojciec 

Heleny Nowak, Franciszek Jastrzębski  
(odwrócony tyłem), Francja, 22 lipca 1940 r. 
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aż pod Bordeaux. W opuszczonej 
wiosce moje siostry znalazły lalki 
i wózek dziecięcy, wzięły je do zaba-
wy. Tata natychmiast kazał im od-
nieść zabawki na miejsce. W wiosce 
tej tydzień mieszkaliśmy w stodole, 
ale najgorsze było, że w czasie na-
lotu Włosi zastrzelili nam drugiego 
konia, który służył nam do podróży.          

Tata ciągle słuchał radia, inte-
resowały go zwłaszcza wiadomo-
ści z Polski. Po II wojnie światowej 
nadawano audycje propagandowe 
pełne zachęt do osiedlenia się na 
Ziemiach Zachodnich oraz zapew-
nień, że tam wszystko jest, „nic nie 
bierzcie, wszystko dostaniecie”. Do 
wyjazdu namawiał go zwłaszcza 
pan Bednarek, który jednak sam 
pozostał we Francji. Rodzice posta-
nowili wyjechać, może nie widzieli 
dla siebie miejsca we Francji. Mia-
łam 16 lat i musiałam jechać z ro-
dzicami, ale żadna z moich czterech 
sióstr z nami nie wróciła. Jedna sły-
szała złe opinie o warunkach w Pol-
sce. Wystraszyła się i postanowiła zostać. Miała francuskiego narzeczonego 
i przyspieszyła planowany ślub. Pobrali się w sobotę, a w poniedziałek był 
wyjazd do Polski. 

14 lipca 1949 r., w święto narodowe Francji, w czwórkę (rodzice, ja i brat) 
wyjechaliśmy do Polski. Chcieliśmy dostać się do Wrocławia i na granicy w Mię-
dzylesiu tydzień czekaliśmy na decyzję. W dodatku przyjęto nas z pretensja-
mi, ponieważ pociąg dotarł tam w nocy: „Co wam się tak zachciało w nocy 
przyjechać?”. Dostaliśmy ciemny chleb, marmoladę ze skórek pomarańczy. 
Tęskniliśmy za białym miękkim chlebem i croissantami, które były pyszne. Pod-
czas tego długiego postoju wybrałyśmy się z koleżanką do okolicznych lasów 
na jagody, nie znałyśmy ich z Francji. Nieświadomie przekroczyłyśmy granicę 
czeską i wszczęto alarm. W końcu skierowano nas do Bolesławca. Kiedy tu 
przyjechałam, rozczarowałam się. Ojciec żałował, mówił „Co ja najlepszego 

Ostatni dzień we Francji przed wyjazdem 
do Polski. Helena Nowak (tu z siostrzenica-
mi Helenką i Nicole) w sukience, którą tata 
kupił jej specjalnie na ten wyjazd, Francja, 

Vert-le-Grant, 1949 r.  
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zrobiłem?”. Zobaczyliśmy spalone domy. PUR zakwaterował nas w hotelu 
przy ulicy Mickiewicza, pobyt tam przedłużył się aż do 3 miesięcy. Spaliśmy 
na siennikach położonych na ziemi. Obiady jedliśmy w hotelu „Piast”, dzień 
w dzień podawano nam czerwony barszcz. Jedna z kucharek robiła nam wy-
mówki: „Przyjechaliście z bogatego kraju, jak długo mam was jeszcze kar-
mić?”. Byliśmy zmęczeni wiecznym oczekiwaniem. Tata poszedł interwenio-
wać do magistratu i powiedział: „Mam dosyć, wypominają mi, że niby jestem 
bogaty. Dajcie mi w końcu pracę i mieszkanie, albo wracamy do Francji”. 
Przydzielili nam mieszkanie przy ulicy Świerczewskiego (obecna Zgorzelecka). 
Warunki były złe, spaliśmy na ziemi na słomie, zamiast kuchni był tylko piec. 
Żałowaliśmy pozostawionych we Francji przedmiotów, ale tata uwierzył, że 
wszystko dostanie, więc nic nie przywieźliśmy. Po kilku latach przenieśliśmy 
się do mieszkania przy ulicy 22 Lipca (teraz ul. Lubańska). 

Ubolewam, że we Francji nie dokończyłam edukacji. Uczyłam się w 3-let-
niej krawieckiej szkole zawodowej, prowadzonej przez zakonnice. Placówka 
współpracowała z domem mody w Paryżu i absolwentów wysyłali tam do 
pracy. Uczono nas szycia na maszynie, z wykrojów i bez nich. Dużą wagę 
przykładano do robótek ręcznych, nauczyłam się każdego ściegu do wyszywa-
nia. Jeszcze tylko rok, a zdobyłabym ciekawy zawód, który mnie interesował. 
Tutaj skierowano mnie do szkoły zawodowej (późniejszej Szkoły Podstawowej 
nr 3), w której uczono przede wszystkim o komunizmie. Mówiłam bardzo 
dobrze po francusku, a po polsku znałam zaledwie kilka słów. Nie chciałam 
chodzić do szkoły, bo na lekcjach nic nie rozumiałam i dzieci śmiały się ze 
mnie. Tata to rozumiał i pozwolił mi zostać w domu. Ten czas przeznaczył na 
moją naukę języka polskiego. Codziennie kupowaliśmy polskie gazety i tata 
z ich pomocą uczył mnie pisać i czytać po polsku. Udało mi się znaleźć pra-
cę w księgowości w Zakładach Chemicznych „Wizów”. Pomagała mi bardzo 
życzliwa pani Jadzia Hoffman (późniejsza Fiedosewicz). Chwalili mnie za wzo-
rowe prowadzenie akt i na osobistą prośbę dyrektora zakładu, Bolesława Bi-
dzińskiego, kierowałam jego sekretariatem. Włączyłam się w działalność PCK, 
jeździłam na zawody, wycieczki. Śpiewałam w chórze Zespołu Pieśni i Tańca 
„Lira”, który prowadził Józef Dolecki. Kiedy wyszłam za mąż, przeniosłam się 
do pracy w PSS „Społem”, najdłużej prowadziłam kwiaciarnię, najpierw przy 
ulicy Asnyka, potem w rynku.

Około dwóch lat po przyjeździe otrzymałam propozycję pracy w Warsza-
wie jako tłumaczka języka francuskiego. Bardzo chciałam jechać, ale wstrzy-
mała mnie reakcja mamy. We Francji zostały jej cztery córki, a teraz, gdy jesz-
cze ja bym wyjechała, ona by się z tym nie pogodziła.
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Reemigrantów z Francji nazywano „Francuzami”. Podczas zabaw orga-
nizowanych w Tylinowie (Bolesławicach) każdy bawił się w swoim towarzy-
stwie. Młodzież francuska trzymała się razem, między sobą rozmawialiśmy 
po francusku. Spotykaliśmy się na przyjęciach organizowanych przez Żanetę 
Brewkę. Byłam też członkinią tutejszego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francu-
skiej, kiedy ona była prezesem.    

Mam kontakt z Francją. Mieszka tam rodzina moich czterech sióstr. Od-
wiedziłam ich trzy razy, dobrze się tam czułam, jak u siebie w domu. Oni też 
nas odwiedzali, pokazywaliśmy im Polskę. Dzieci zwracają się do mnie Hélène. 
Tak zarządził mój mąż i tak zostało. Podobała mu się francuska forma mojego 
imienia, mówił do dzieci: „Każdy będzie wiedział, że macie mamę Francuzkę”.

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lira”. Na dole z prawej Józef Dolecki, 
kierownik prowadzący zespół. Helena Nowak trzecia od prawej strony 

w trzecim rzędzie,  Bolesławiec, l. 1950-1951
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  Trzeba pomagać Ojczyźnie 
 – opowiada Maria Ochot 

Urodziłam się w 1943 r. w Laon, w re-
gionie Pikardia, w departamencie Aisne. Ale 
droga moich przodków do Francji wiedzie 
przez kilka krajów, a wyznaczają ją drama-
tyczne wydarzenia. 

W XIX w. moi prapradziadowie Radzie-
jewscy posiadali majątek, m.in. stadniny 
w Hajnówce. Mieli dwóch synów. Jeden 
z nich, mój pradziadek, w 1863 r. po po-
wstaniu styczniowym za działalność poli-
tyczną został zesłany na Syberię do pracy 
w kopalni złota. Tam poznał córkę innych 
zesłanych powstańców. Z kilkoma grud-
kami złota udało im się uciec na Sachalin, 
gdzie kupili młyn. Para wzięła ślub, miała 
córki i syna Antoniego, czyli mojego dziad-
ka. Już dorosły Antoni przeniósł się z rodzi-
cami do Irkucka, gdzie poznał Polkę, Broni-

sławę Zapalę, córkę polskich zesłańców. W 1912 r. urodził im się syn Stanisław 
(mój ojciec), potem jeszcze dwie córki, Irena i Zenobia. W latach 20-tych XX w. 
zdecydowali się na wyjazd do Polski i przyjechali do Warszawy. Na początku 
spotkały ich tu same nieszczęścia. Jeszcze na dworcu zmarła moja prabab-
cia, jej pogrzebem zajęli się mariawici38. Zaraz potem dziadek z babcią zostali 
okradzeni z większości kosztowności, pojechali więc na Górny Śląsk, gdzie 
mieszkali Zapałowie, rodzina babci. Osiedli koło Sosnowca, ale ze względu 
na trudną sytuację ekonomiczną wyjechali do Belgii, do Mons. W tym cza-
sie przenosiły się tam całe rodziny, ponieważ kraj ten potrzebował górników. 
Babcia otworzyła restaurację, dzieci poszły do szkoły, ale dziadek wrócił na 
Górny Śląsk. Był lewicowcem, zajął się działalnością polityczną, organizował 
strajki. Po pewnym czasie ściągnął do siebie do Polski syna, czyli mojego tatę, 
który przerwał studia w Wyższej Szkole Technicznej w Mons. Tata poznał 
w Polsce moją mamę, zamieszkali koło Sosnowca, w 1936 r. urodził się mój 

38 Członkowie Kościoła Starokatolickiego Mariawitów – wyznania chrześcijańskie-
go nurtu katolickiego, powstałego w Polsce na pocz. XX w.

Stanisław Radziejewski (tata Marii 
Ochot) w czasie II wojny  

światowej jako żołnierz Armii 
Sikorskiego we Francji



129

brat Sergiusz. Jednak na Górnym 
Śląsku panowała bieda i bezrobocie, 
tata zdecydował się więc wrócić do 
Belgii. Pojechał najpierw sam, pod-
jął pracę w cementowni. W 1938 r. 
ściągnął żonę z dzieckiem. Potem 
przenieśli się do Francji, ja przyszłam 
na świat w Laon na północy Francji. 
Kiedy się urodziłam, mój starszy brat 
Serge (Sergiusz) wybiegł szczęśliwy 
na ulicę i krzyczał „Madame, mon-
sieur, mam siostrę!”. 

Kiedy wybuchła II wojna świa-
towa, ojciec zgłosił się na ochotnika 
do armii generała Sikorskiego. Woj-
ska miały siedzibę w Coëtquidan. Zo-
staliśmy sami. Mama bardzo dobrze 
wspominała zachowanie francu-
skiego księdza, który przyjeżdżał na 
rowerze i pytał, czy rodzina czegoś 
nie potrzebuje, organizował opał na 
zimę. Kardynał August Hlond przyje-
chał na święta wielkanocne i spotkał 
się z tamtejszą Polonią. Laon było pod okupacją niemiecką i pod koniec woj-
ny to piękne zabytkowe miasto zostało zbombardowane przez Amerykanów. 
Opowiadano mi o żołnierzach Wehrmachtu (przeważnie Ślązakach), którzy 
dzielili się z dziećmi swoimi racjami żywnościowymi, oraz o żołnierzach ame-
rykańskich, którzy nadwyżki jedzenia niszczyli, palili na podwórkach. Podczas 
jednego z bombardowań mój brat, wówczas 8-letni, schował się przerażony 
w podziemiach. Wydarzenie to pozostawiło w nim ślad w postaci nerwicy. 
Dom został zbombardowany i rodzice przenieśli się do Lourdes w Pirenejach, 
po jakimś czasie do Paryża. 

Pierwszy do Polski powrócił ojciec, który popłynął statkiem do Gdyni. My 
przyjechaliśmy pociągiem latem 1947 r. Nasza podróż trwała tydzień, pociąg 
miał ustawione wzdłuż ścian ławki, na których spały dzieci. Jechaliśmy przez 
Niemcy, pamiętam dzieci niemieckie proszące o jedzenie na zrujnowanych 
dworcach. Dawaliśmy im jedzenie. W Polsce skierowaliśmy się na Górny Śląsk 
do Mysłowic, ponieważ tam była część naszej rodziny. Po dwóch latach ojciec 
powiedział, że jedziemy do Raciborowic koło Bolesławca, ponieważ dostał 

Rodzice Marii Ochot: Maria i Stanisław 
Radziejewscy, Francja, ok. 1942 r. 
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pracę w Cementowni „Podgrodzie”. W Raciborowicach zamieszkaliśmy na 
I piętrze domu, w którym na parterze mieszkali jeszcze przez jakiś czas Niemcy. 
Tam też poszłam do przedszkola, z którego zapamiętałam smak grubej ame-
rykańskiej czekolady, którą dawano nam raz w tygodniu oraz to, że było tam 
mnóstwo pięknych lalek. W 1950 r. przenieśliśmy się do Bolesławca, zamiesz-
kaliśmy w domu przy Al. Tysiąclecia (wtedy ul. Chodkiewicza). Przywieźliśmy 
z Francji dużo pięknych ubrań: czarne futro mamy, sandałki, sukienki, kostiu-
miki, żakiety. Z koleżanką Reginą przymierzałyśmy kapelusze mojej mamy. Był 
też ogromny miedziany kociołek służący do gotowania prania, a także żeliwny 
garnek do smażenia frytek w głębokim oleju. W Polsce jedliśmy zupy tak jak 
we Francji, czyli zupy-kremy, przecierane w specjalnej misce z przecierakiem. 
Poza tym na naszym stole pojawiały się befsztyki z koniny, frytki, sałatka  
pissenlit (z mleczu). Przywieźliśmy piecyk do palenia kawy. Rodzice mieli zie-
loną kawę i kiedy jeszcze w Mysłowicach ją palili, to zapach roznosił się po 
całej okolicy. Do tej pory lubię polędwiczki sauté, czyli bez panierki i krótko 
smażone. Kilkanaście lat temu przyrządzałam jeszcze na obiad ślimaki. 

Przyjechaliśmy do biedy. Mama mówiła do taty: „Gdzieś ty mnie przy-
wiózł?”. Jak jeszcze zobaczyła, że trzeba stać w kolejkach, to bardzo żałowała. 
Ale tata miał poczucie, że musi wracać do Polski, że musi pomóc wyzwolonej 
ojczyźnie. Mama we Francji koszami kupowała pomarańcze i banany, a także 
kaszki i odżywki dla dzieci. W domu mieliśmy radio Philipsa, prąd, spiżarnię, 
łazienkę z oknem. Do Polski brat przywiózł chłopięce zabawki, jak np. duże 
okręty, ja oczywiście piękną lalkę. Lubiłam śpiewać, pamiętam m.in. bardzo 
popularną piosenkę dla dzieci „Sur le pont d’Avignon” („Na moście w Awi-
nionie”). Mama miała batystowe koszule nocne, wyszywane halki, chusteczki 
zdobione mereżką. Sama wykonywała te ozdobne hafty cieniusieńką świe-
tlistą muliną. Lubiła biżuterię, nosiła pierścionki, złotą bransoletkę, kolczyki 
i korale. Bardzo dbała o siebie. Miała pudełeczko z przyborami do manicure, 
w kredensie stał krem do twarzy, chodziła do fryzjera. Ja nosiłam białe futerko 
z królika i czapkę. Dorośli pili kawę, zawsze z filiżanek, dzieci piły kakao, jadły 
czekoladę. Mieliśmy oczywiście dzbanek do kawy. 

Rodzice rozmawiali między sobą trochę po francusku, mój brat Sergiusz 
mówił i czytał bardzo dobrze w tym języku, ponieważ w momencie przyjazdu 
do Polski miał 12 lat. Kiedy poszłam do szkoły, szybko zatraciłam umiejętność 
posługiwania się językiem francuskim. Później próbowałam odświeżyć sobie 
jego znajomość. Znałam polski, ale na początku w Mysłowicach nie rozumia-
łam gwary śląskiej. Kiedy ktoś do mnie mówił „Dziołszka, pódź się bawić”, to 
nie wiedziałam, o co chodzi. Dzięki pasji ojca i brata do czytania i ja pokocha-
łam literaturę. Poznałam kanon literatury światowej, a szczególnie ukochałam 
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literaturę francuską. Czytałam powieści Balza-
ka, Stendhala, Flauberta, Zoli, Dumasa.

Brat był starszy i było mu trudniej. Bardzo 
przeżył przyjazd do Polski, nie mógł się odna-
leźć zwłaszcza w szkole. We Francji było ci-
chutko, na przerwach chłopcy grali w szklane 
kuleczki. Ponieważ był starszy ode mnie, po-
szedł do szkoły jeszcze w Mysłowicach. A tam 
w jednej klasie były różne roczniki, uczniowie 
hałasowali i panował niesamowity zgiełk. 
W Bolesławcu brat był zagrożony wydaleniem 
ze szkoły, nie umiał odpowiedzieć na pytanie 
o Lenina i jedna z zetempówek39 złożyła do-
niesienie wraz z wnioskiem o usunięcie go ze 
szkoły. Nie usunięto go jednak, ale pamięta-
my tę historię. Młodzież, która przyjechała 
z Francji była skonfliktowana z młodzieżą 
z Jugosławii. Brat bał się nożowników, którzy 
pojawiali się na zabawach. Wiadomo było, 
że na zabawy młodzież francuska nie miała 
wstępu.        

Mój tata w 1948 r. otrzymał propozycję 
pracy w konsulacie we Francji. Pojechał tam i przysyłał nam paczki, a w nich 
pończochy nylonowe, a raz także coś szczególnego dla mnie – domek dla 
lalek. Kiedy go dostałam, to po prostu oniemiałam. Zawierał miniaturową sy-
pialnię, kuchnię z rondelkami, łazienkę, materiały do szycia. Tata nie ściągnął 
nas do Francji, wrócił wierny swoim ideałom, że trzeba pomagać ojczyźnie.

Kiedy po raz pierwszy przyjechałam do Bolesławca, zobaczyłam ostrzela-
ne budynki, kompletnie zrujnowany rynek. Chodziłam do kina „Orzeł” na po-
ranne projekcje filmów dla dzieci, tzw. poranki. Zapamiętałam kilka sklepów 
z tego okresu. Przy ul. Chrobrego (w miejscu, gdzie obecnie jest introligator) 
był sklep spożywczy, przy ul. Polnej było gospodarstwo, tam kupowało się 
mleko w bańkach. Pamiętam, jak powstała restauracja „Kuchmistrz” na rogu 
ulic Asnyka i Polnej. Jadało się tam raki.

Kilka razy odwiedziłam Francję, w tym cztery razy Paryż. Odczuwam 
ogromny sentyment do tego kraju.   

39 Potoczne określenie członkini Związku Młodzieży Polskiej, organizacji politycznej 
propagującej komunizm wśród młodzieży. 

Maria Ochot we francuskiej
sukience mamy
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 Jak dzień i noc – opowiada K. P.40 

Urodziłam się w 1933 r. w Provins. Miasto leży na północy Francji, w de-
partamencie Sekwana i Marna, oddalone około 70 km od Paryża. Jest to pięk-
na miejscowość, ze średniowieczną zabudową, słynna z okazałych fortyfikacji 
miejskich.  

Emigrację z Polski rozpoczął mój dziadek z Włocławka. Z powodu swo-
jej działalności politycznej musiał uciekać i wyjechał do Danii, a stamtąd do 
Francji. Tam też ok. 1925 r. udali się moi rodzice. Mama pochodziła z Sza-
motuł, była z zawodu hafciarką, jak wiele kobiet w tym regionie. We Francji 
mama pracowała w fabryce okularów, zakład ten zachował się do dzisiaj. 
Tata natomiast podjął pracę w destylarni. Uprawiano tam buraki, część plo-
nów przeznaczano na produkcję octu, a z części wytwarzano spirytus. W na-
szym otoczeniu mieszkało dużo polskich rodzin. Dużo Polaków pracowało 
przy uprawie roli, w gospodarstwach. Mieszkaliśmy w wynajętym domu przy 
ulicy Dworcowej (rue de la Gare). Pamiętam, że mieliśmy typowe francuskie 
duże łóżko, komodę, szafę, żelazny piecyk na boule (sprasowane brykiety), 
zamykany z zewnątrz na pokrywę. W jednym z pokojów były meble wbudo-
wane w ścianę. Byłam jedynaczką, rodzice kupowali mi mnóstwo zabawek: 
hulajnogę, telefon, rowerek, pianino i mebelki dla dzieci. W wieku 11 lat po-
jechałam z mamą na wycieczkę do Paryża. Zapamiętałam wrażenie dużego 
miasta i odwiedziny u znajomej, która mieszkała wysoko, więc wspinałam się 
po kręconych schodach.

Do momentu wybuchu wojny miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo.
Podczas wojny mój tata przyłączył się do polskiej armii generała Sikorskie-
go. Żołnierze byli wyposażeni w starą broń i niestety szybko ich rozbrojono, 
a tatę internowano w Szwajcarii. Kiedy pod jego nieobecność zmarła mama, 
moja sytuacja się skomplikowała. Na wychowanie wzięła mnie ciotka, na 5 
lat zamieszkałam z nią i jej rodziną w Longueville. Jej mąż był Francuzem, 
a sama ciotka mówiła tylko po francusku. Musiałam szybko przestawić się 
na francuski, choć dopóki tata nie poszedł na wojnę, w domu mówiliśmy 
tylko po polsku. Ciotka dbała o czystość aż do przesady, bardzo ładnie się 
ubierała, chodziła do fryzjera. Kobiety robiły makijaż, ale taki delikatny, jakby 
go nie było. Ja też zresztą nosiłam śliczne sukienki, szczególnie okazałą mia-
łam do I Komunii świętej. Sukienki te wypożyczało się od zakonnic. Miałam 
płaszczyk, getry, a jako dziecko nawet gorset sznurowany do pończoch na 

40 Autorka wspomnień chce pozostać anonimowa.
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żabkach. W miejscowości tej znajdował się wiadukt i jako strategicznie ważny 
obiekt był wielokrotnie bombardowany. Po zakończeniu wojny ojciec szukał 
mnie przez Czerwony Krzyż. Kiedy przyjechał do mnie, wybuchłam płaczem, 
bo go nie rozumiałam. Mówił do mnie po polsku, a ja zapomniałam już ten 
język. Tym bardziej, że w szkole też mówiłam tylko po francusku. W szkole 
nikt nie wytykał, że jestem Polką, czułam się tam bardzo dobrze, może kilka 
razy usłyszałam określenie „brudny Polak”, ale myślę, że to były typowe dzie-
cięce złośliwości i nikt tak naprawdę nie chciał mi dokuczyć. Lekcje zaczynały 
się o godzinie 8 rano i trwały do 12.00, potem następowała dwugodzinna 
przerwa na obiad, i po obiedzie od 14.00 do 17.00. We francuskiej szkole szło 
mi bardzo dobrze, najlepsze oceny uzyskiwałam z geografii, historii i języka 
francuskiego. Bardzo szybko się go nauczyłam. Na początku uczyłam się pisać 
rysikiem na tabliczkach, dopiero potem mogliśmy pisać piórem. Pracowali-
śmy przy pulpitach, w których było miejsce na kałamarz. Zeszyty i podręczniki 
dostawaliśmy za darmo. Do domu zabierało się tylko to, co było zadane na 
następny dzień, resztę zostawiało się w szkole. Miałam też tornister. W szkole 
obchodziliśmy święto 14 lipca. Z klasą chodziliśmy na spacery do lasu, dużo 
śpiewaliśmy, były zajęcia z gimnastyki i na pływalni. Czwartki były wolne 
od nauki, chodziłam w tym dniu na katechizm. Każde dziecko otrzymywało 
w szkole kakao, bagietkę lub biały chleb z kawałkiem czekolady w środku.  

W domu jedliśmy gotowaną soczewicę, faszerowane pomidory. Należa-
ło wydrążyć miąższ, nadziać pomidory farszem mięsnym, nakryć odciętymi 
łebkami i wstawić do piekarnika. Wśród deserów królowały tarty z owoca-
mi, przede wszystkim z jabłkami. Popularne były też babki zalewane rumem 
i podpalane. Kiedy było jakieś święto, do miasteczka przyjeżdżała karuzela, 
lubiłam kręcić się na samolocie lub koniku. Podczas spotkań towarzyskich 
dzieci siedziały zawsze osobno, nigdy z dorosłymi przy jednym stole. Każdy 
miał swój talerz, dzieci miały mniejsze sztućce tak, aby już od najmłodszych 
lat uczyły się manier obowiązujących przy posiłkach. U cioci były ustalone 
pory posiłków, w tym podwieczorek podawany jak należy. Wyciągano serwis, 
filiżanki, dzbanek zwykle do kawy.   

Dorośli pili niezmiernie popularny cydr. Dzieciom dawano oranżadę, tro-
chę starszym dawano czasem słabe czteroprocentowe wino rozcieńczone 
wodą. Jedliśmy bardzo dużo owoców. W domu zawsze były pomarańcze, ba-
nany, mandarynki, dla dzieci czekolada. Jedliśmy ragoût, czyli potrawę z ziem-
niaków z kawałkami mięsa, z pomidorami i cebulą. Często robiliśmy frytki, do 
tego zielona sałata, jeśli kotlet, to tylko sauté, niepanierowany. Konina to było 
bardzo popularne mięso we Francji i z tego względu na naszym stole bywały 
też steki końskie i końska kiełbasa. Sałatę lubię do tej pory. Podobnie jak rosół, 
w którym maczam chleb.    
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W naszym mieście utworzono teatr polski, organizowano zebrania agita-
cyjne. Po wojnie przyjechał jakiś człowiek z samej Warszawy i namawiał Pola-
ków do powrotu. „Czeka tam na was dobrobyt” – tak mówił. Tata był dum-
ny, że jest Polakiem, na zebraniach przypinali mu kokardkę i namawiali do 
wyjazdu. No i się zdecydował, a ja oczywiście pojechałam z nim. Dostaliśmy 
skierowanie z Melun do Polski. Jechaliśmy 3 tygodnie pociągiem. Pamiętam, 
że wagony miały jasnopopielaty kolor. W transporcie zapewniona była opieka 
lekarska. Sami musieliśmy zaopatrzyć się w prowiant. Na postojach ludzie 
wyskakiwali, aby kupić jajka i mleko. Po przekroczeniu granicy, przyjezdnych 
kierowano do konkretnych miast. Wiadomo było, że Zakłady Chemiczne „Wi-
zów” potrzebowały ludzi do pracy i skierowano wtedy 5-10 rodzin do Bole-
sławca. Przyjechaliśmy tutaj w 1949 r. Pierwsze, co zobaczyłam po przybyciu 
do miasta, to była furmanka, koń i słoma. Nie widziałam tego we Francji, tam 
popularne były samochody, a tu były rzadkością. Zaczęłam płakać, tak bardzo 
świat zastany tutaj był odległy od tego, który pozostawiłam. Nie mogłam się 
przyzwyczaić, wszystko różniło się od siebie jak dzień i noc. 

Otrzymaliśmy od PUR-u tymczasowy pokój w kamienicy, w której obecnie 
jest poczta przy dworcu. Niedaleko była stołówka, gdzie wydawano ciepłe 
posiłki. Niedługo później przyznano nam mieszkanie, w którym mieszkam nie-
przerwanie od 1949 r., kiedy to weszłam do niego po raz pierwszy z ojcem. 
Ale wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Przede wszystkim w momencie przy-
działu nie było przygotowane. Było puste, żadnych mebli, sprzętów. Mało 
tego, było zapluskwione. PUR i Urząd Likwidacyjny przyznawały meble, ale 
one też były zapluskwione. Przez jakiś czas za sąsiadów mieliśmy Niemców. 
Żyliśmy w zgodzie, nawet nauczyłam się trochę języka niemieckiego. Potem 
w ramach akcji łączenia rodzin wyjechali oni do Niemiec.

We Francji było ciężko, ale nie tak jak tu. Tata, jak tylko tu przyjechał, 
był przerażony i chciał wrócić do Francji. Ale to było niemożliwe, paszporty 
zabrane i koniec. Bardzo żałował, przeżył wielki szok. Podobnie zresztą jak 
ja. Do wielu standardów nie byłam przyzwyczajona, były one dla mnie nie do 
przyjęcia. Próbowaliśmy gotować tak, jak we Francji, ale było to niemożliwe. 
Niedostępne były tamtejsze produkty, tu w pierwszych latach można było 
kupić jedynie mąkę, margarynę i kaszę gryczaną lub perłową. Kaszy do dzisiaj 
nie lubię. We Francji podczas wojny rodzice otrzymywali kartki żywnościowe 
dla dzieci. Dostawało się za nie mleko, kakao, czekoladę, 750 gram bagietki. 
Racja dla dorosłego obejmowała również papierosy, jeżeli ktoś nie palił, to 
wymieniało się na kartki na chleb. A tu po prostu nic nie było. Ludzie zaczęli 
organizować prowizoryczne targowiska. W Bolesławcu na Placu Zamkowym 
funkcjonował targ, na którym kupowaliśmy np. mięso. Bardzo długo nie czu-
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łam się komfortowo kupując masło niezawijane w papier, ale w materiał lub 
liść rabarbaru. W ogóle nowością był dla mnie sposób sprzedawania mięsa 
w postaci tzw. rąbanki, czyli nieporcjowanego, w sklepie otrzymywało się po 
prostu kawał mięsa. Nie mogłam przyzwyczaić się do smaku ciemnego chle-
ba. Nawet pogoda mnie zaskoczyła. Tam był łagodny klimat. Czasem tylko 
przyprószył śnieg, co dla Francuzów już oznaczało ostrą zimę. Pamiętam jak 
zacierali ręce, żeby się ogrzać. W Polsce zimy były bardzo mroźne a ja, nie-
przyzwyczajona, zbyt lekko się ubrałam, a w zasadzie nie miałam porządnych 
kozaków i odmroziłam sobie nogi, które musiałam potem długo leczyć. Przy-
wiozłam 11 par butów, płaskie i na obcasie, wszystkie ładniutkie. Koleżanki 
pożyczały je i zanosiły do szewca na wzór, żeby zrobił im takie same. Ale nie 
wychodziły takie same. Ręczna robota różniła się od maszynowej produkcji 
stosowanej we Francji. Zawsze byłam ładnie i elegancko ubrana. Trzymaliśmy 
się w swoim gronie, wśród tych, którzy przyjechali z Francji. Podczas spotkań 
pan Józef Dusza grał na harmonii. Mój tata umiał gotować, ubierał się ele-
gancko, dbał o swój wygląd. Nawet w Polsce po pracy zawsze składał porząd-
nie ubranie, buty pastował i wkładał w nie prawidła, a następnie wstawiał do 
szafy.      

Niejeden chciał wracać, ale to była podróż w jedną stronę. Wpisywa-
no nam w dokumentach, że od dzisiaj jesteś Polakiem. Nawet jak ktoś miał 
wcześniej obywatelstwo francuskie, to bez pytania zmieniali na polskie. Był to 
problem dla tych, którzy urodzili się we Francji i przyjechali do Polski już nie 
jako dzieci, ale jako nastolatki i mieli trudności z odnalezieniem się w nowej 
rzeczywistości. Niektórzy słabo mówili po polsku. Moja koleżanka uciekła do 
Francji przez zieloną granicę. 

Po przyjeździe poszłam do liceum, do IX klasy. Bariera językowa była jed-
nak zbyt duża, język polski sprawiał mi bardzo dużo problemów. Przecież 
dopiero niedawno zaczęłam go sobie przypominać. Do tej pory zdarza się, 
że mylę wyrazy. Wcześniej, u ciotki, mówiłam wyłącznie po francusku. Zdecy-
dowałam się pójść do pracy, moja pierwsza praca była w Narodowym Banku 
Polskim. Potem wyszłam za mąż, urodziłam dzieci i prowadziłam dom. Ukoń-
czyłam także kurs krawiecki, aby samodzielnie szyć i dokonywać przeróbek. 

Jeździłam do Francji, bo tam jest pochowana moja mama. Znam język 
francuski dosyć dobrze, choć lepiej piszę niż mówię. Dopóki żyły moje fran-
cuskie koleżanki ze szkoły, utrzymywałyśmy kontakt korespondencyjny. Tutaj, 
niestety, nie miałam za bardzo z kim rozmawiać w tym języku. W późniejszym 
czasie pomagałam znajomym uczącym się go, tłumaczyłam listy zakocha-
nych. Dopiero po latach, kiedy powstało w Bolesławcu Towarzystwo Przyjaźni 
Polsko-Francuskiej, znów zaczęłam komunikować się po francusku.    
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Ile razy chciałam wracać do Francji, ile razy…  Czułam się jak wyrwa-
ne i przesadzone drzewo. Kiedy po wielu latach pojechałam do Francji, to 
po prostu nie mogłam wydobyć z siebie głosu. Było to dla mnie ogromne 
przeżycie, przyjechać do kraju swojego dzieciństwa. Dopiero po kilku dniach 
pobytu słowa wprost popłynęły ze mnie, wszystko wróciło. W Longueville, 
gdzie mieszkałam, był taki sam wiadukt kolejowy, jak w Bolesławcu. Czasem 
jak patrzę na tutejszy wiadukt, to wspominam pobyt we Francji. Robię sobie 
takie francuskie śniadanie, piję kawę w boule (szerokiej filiżance), kruszę do 
niej bagietkę. A kiedy nie mogę zasnąć, to po głowie krąży uporczywa myśl, 
że gdybym tam została, to moje życie wyglądałoby inaczej.  
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  Jestem Polką – opowiada Helena Panic, 
 z domu Szczepaniak

Na początku XX w. moja rodzina, za-
równo ze strony mamy, jak i taty, z powodu 
braku pracy w Polsce znalazła się we Fran-
cji. Babcia mojego taty Stanisława Szczepa-
niak pochodziła z Grodziska Wielkopolskiego 
koło Pleszewa i wyruszyła stamtąd najpierw 
do Niemiec do Hamborn. Gdy tam też zapa-
nował kryzys i bezrobocie, trafiła do Francji. 
Babcia ze strony mamy – Katarzyna pocho-
dziła z Borzęcina koło Tarnowa. Też wyemi-
growała „za chlebem”. Nie była jedyna, bo 
jej siostra z tych samych powodów wyjechała 
do Ameryki, a na jej podróż złożyła się cała 
rodzina. 

Francja potrzebowała wtedy rąk do pra-
cy, szczególnie poszukiwani byli chętni do 
pracy w górnictwie. Mój tata poszedł do pra-
cy jako górnik już w wieku 12 lat. Płakał, nie 
chciał, babcia musiała przekupywać go czekoladkami, żeby poszedł do pra-
cy. Rzeczywistość była nieubłagana – jego ojciec zmarł i on, 12-latek, musiał 
utrzymywać rodzinę. Mój tata był społecznikiem i sportowcem. Biegał, jeź-
dził na rowerze, czasem nawet urządzali sobie wycieczki do Paryża, a to było 
ok. 250 km. Moja mama ukończyła we Francji szkołę podstawową, a póź-
niej szkołę przygotowującą do prowadzenia gospodarstwa domowego. Takie 
zresztą otrzymała uprawnienia.  

Ja urodziłam się w Marles-les-Mines w departamencie Pas-de-Calais. Na-
sze francuskie osiedle składało się z kilkunastu bliźniaczo podobnych do siebie 
domów. Każdy z nich miał dwa wejścia, jedno od ulicy, drugie od podwórka. 
W sypialni stało łóżko, białe na wysoki połysk. W sobotę wieczorem kąpaliśmy 
się w blaszanej wanience. Moja rodzina mieszkała u babci Stanisławy, ona na 
parterze, a my na piętrze. Na pewno rodzicom do końca to nie odpowiadało, 
chcieli być na swoim. Nadarzyła się okazja, czyli wyjazd do Polski. Tata należał 
do partii komunistycznej i do związków zawodowych. Nawet mnie zapisał do 
partii, a miałam 5 lat. Czuł się Polakiem, mimo że urodził się w Niemczech, 
a wychował we Francji.  

Helena Panic jako dziecko,  
Francja, lata 40-te XX w.



138

Lubię wspominać naszą francuską kuchnię. Stół nakryty seledynowym 
obrusem z chabrowym wzorem i na nim codzienne potrawy, które tutaj oka-
zały się niezwyczajne. Nie wszystkie z nich mogliśmy przyrządzać w Polsce. 
Brakowało produktów, np. owoców morza. Piliśmy bawarkę, czyli herbatę 
z mlekiem. Jedliśmy dużo sałat, np. fryzyjską czy zieloną, cykorię z sosem 
vinaigrette, czasem z cebulką, dodawaliśmy także pokrojone i ugotowane na 
twardo jajko. Na stole pojawiała się sałatka z mlecza, zrywanego dopóki nie 
zakwitł, też z jajkiem. Tam popularny był rosół wołowy, soupe passée (szybka 
zupa, przecierana). Do smażenia frytek używaliśmy specjalnego garnka z siat-
ką, którą wkładało się do dużej ilości oleju. Później, już jako młoda mężatka, 
specjalnie kupiłam sobie taki garnek. Do przyrządzania popularnych zup-kre-
mów, czyli przecieranych stosowaliśmy specjalny przecierak, który nakładało 
się na garnek i na tym kładło się ugotowane warzywa, przecierało się od razu 
do przygotowywanej zupy. Należało potem dodać trochę masła i gotowe. Do 
purée z ziemniaków dodawaliśmy masło i słodkie mleko.

Najpopularniejszym naszym daniem pozostały jednak frytki. Kiedy byliśmy 
głodni, a nie było czasu na wymyślanie obiadu, to pytaliśmy: No to co, fryty 
i befsztyk? I było oczywiste, że wszyscy chętnie zjedzą. Do tego sałata i już 
jest gotowy francuski obiad. Przyrządzaliśmy też ragoût – w jednym garnku 
dusiła się fasolka biała, połówki ziemniaków i mięso. Na befsztyk mówiliśmy 
„biftek”, a przyrządzaliśmy go z antrykotu lub polędwicy, był krótko smażony 
na maśle, a więc podawany krwisty, przyprawiony zielonym pieprzem.    

Tata Heleny Panic podczas jednej z wycieczek (drugi z prawej), 
Francja, lata 40-te XX w.
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Z ciast mama przygotowywała przede wszystkim tarty. Kruche ciasto 
kładła cieniutką warstwą na foremce, potem rabarbar i zalewała to budy-
niem waniliowym. Podobnie robiła z jagodami z kompotu, wtedy zalewała 
je kisielem, który zresztą też robiła sama. Robiła również ciasto drożdżowe 
z kruszonką, które wzbudzało sensację wśród francuskich sąsiadek. Bardzo im 
smakowało, a że go nie znały, to brały od mamy przepis. 

Na święta wielkanocne był zwyczaj chowania słodyczy w różnych miej-
scach w domu. Łakocie ukrywali rodzice, a zadaniem dzieci było je odnaleźć. 
Na Boże Narodzenie mama kładła prezenty pod choinką, a my znajdowaliśmy 
je rano. Przygotowywaliśmy pierniczki z melasy z buraków. Na wigilię mama 
piekła łopatkę jagnięcą z czosnkiem. Już w Polsce kupowała ten gatunek mię-
sa od Greków41, bo u nich był popularny. Pierwsze miejsce zajmował królik, 
tata do końca życia hodował je w klatkach. Były rozpieszczane, najlepsza tra-
wa szła dla nich.   

Tata był elegancki. Mama też ubierała się ładnie, była bardzo szykowna. 
Lubiła sukienki z żorżety w pastelowych kolorach, do tego torebka kopertów-
ka i francuskie perfumy. Zimą początkowo nosiła tylko podkolanówki, tak jak 
robiła to we Francji (tam było cieplej). Potem poznała już mroźne polskie zimy 
i nosiła ciepłe rajtuzy. Wszyscy wyposażeni byliśmy w skórzane buty, mama 
na koturnie. Już jako dziecko byłam taką małą damą, brałam torebkę i wyry-
wałam się, żeby iść do sklepu po zakupy. Byłam pierwszą wnuczką w rodzinie 
i stroili mnie, zwłaszcza mama i ciocia Wiktoria, raz nawet pomalowała mi pa-

41 W latach 1948-1950 po klęsce poniesionej w wojnie domowej, na Dolny Śląsk 
licznie przybyli uchodźcy – Grecy i Macedończycy. 

Karta kombatancka FFI  
Stanisława Szczepaniaka,  

taty Heleny Panic
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znokcie lakierem. Kupowano mi śliczne ubranka, lakierki, które przywiozłam 
do Polski. Proszę sobie wyobrazić dziewczynkę w podkolanówkach robionych 
na szydełku, takich ażurowych, przystrojonych dodatkowo pomponikami. 
Nosiłam też bransoletkę, moje uszy zdobiły złote kolczyki z niebieskimi oczka-
mi. Kolczyki otrzymała moja wnuczka, a z bransoletki zachował się jedynie 
fragment (w Złotoryi po latach ktoś odkopał ją w ogrodzie i wróciła do mnie 
przynajmniej w kawałku). Miałam śliczną dziecięcą parasolkę w drobniutką 
kratkę. Czasem sweterek, a jak już było chłodniej to kominiarkę (czyli czap-
kę z golfem). Mama robiła mi fryzurę zwaną francuskimi lokami. Mówiła: 
„Chodź, zrobię ci krola”. Włosy kręciło się na drewnianych kołeczkach z gum-
ką. Dorośli używali szczypiec do układania włosów, mama miała sprzęt do 
robienia loków na ciepło.  

Bawiłam się zabawkami, wózkiem dziecięcym, szmacianą lalką „Belgijok” 
(chłopczyk, Belgijczyk, lalka ta miała twardą głowę zrobioną chyba z masy 
gipsowej) oraz figurkami Jezusa i Matki Boskiej. Miałam ruchome dziobiące 
kurki do zabawy i konika na biegunach, który jest w mojej rodzinie do tej 
pory. Przywieźliśmy rower damkę, ale nie mieliśmy dętek. Bardzo chciałam na-
uczyć się jeździć, sama pomalowałam go na zielono. Na szczęście tata znalazł 
gdzieś gumę i połatał opony. 

W domu wykształciły się 
nasze własne słowa, pocho-
dzące z języka niemieckiego 
i francuskiego, np. nóżki sto-
liczka – ryczka, torebka lub wo-
reczek – tytka, befsztyk – biftek. 
Rodzice znali język francuski, 
czasem kłócili się po francusku, 
żebyśmy z rodzeństwem ich nie 
rozumieli. W Polsce nadal mieli 
kontakt z francuskim słowem 
drukowanym. Tata lubił czytać 
gazetę, najchętniej w kuchni na 
głos. Mama natomiast chętniej 
czytała książki lub wertowała 
stare kalendarze, takie z pora-
dami dotyczącymi prowadze-
nia domu. Do muzyki płynącej 
z radia tańczyłam z wujkiem 
Ignacym. Mieliśmy psa jamnika 
i kota. 

Tata Heleny Panic na rowerze (pierwszy  
z lewej), Francja, lata 40-te XX w.
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Do Polski przyjechałam w 1946 r. w wieku 5 lat. Większość moich krew-
nych pozostała we Francji. Najpierw zamieszkaliśmy w Wałbrzychu, gdzie tata 
dostał pracę w kopalni. Po kilku latach przeprowadziliśmy się do Złotoryi. PUR 
przydzielał mieszkania, nasze nie było złe, nie przeżywałam wielkiego szoku. 
Dzięki temu, że w domu mówiliśmy po polsku, nie miałam problemów języ-
kowych po przyjeździe. Nawet francuskie sąsiadki nauczyły się mówić trochę 
w naszym języku. 

Do Bolesławca przyjechałam w 1962 r. po wyjściu za mąż. W moim mał-
żeństwie prowadziłam kuchnię łączącą w sobie trzy tradycje: francuską, śląską 
i polską. Z Francji – zupy przyrządzane bez śmietany, tylko na lekkiej zasmażce 
na maśle; soupe passée (pazwit), czyli ugotowane i przetarte jarzyny z dodat-
kiem masła i przyprawy maggi; bifteki, rolady z wołowiny, czerwona kapusta 
do królika. Ze Śląska – przede wszystkim mięsne rolady i modrą kapustę.

Mama chyba trochę żałowała, że przyjechali, głównie dlatego, że byli tu 
sami, odczuwała brak rodziny. Część rodziny zamieszkała w Bytomiu, tylko 
my w Wałbrzychu. Zaprzyjaźnili się z rodziną, która też przyjechała z Francji. 
Namiastką dawnego życia były spotkania. Pili wspólnie kawę (jak była), mama 
codziennie spotykała się z sąsiadką i sztrykowała, czyli robiła na drutach. 

Mam kontakt z krewnymi we Francji. Oni też pamiętają o kraju pochodze-
nia swoich przodków. Moja kuzynka, córka cioci Wiktorii, starała się o oby-
watelstwo polskie i je otrzymała. Mieszka we Francji, ale czuje się związana 
z Polską, bardzo jej zależało na tym dokumencie.

Urodziłam się we Francji, ale czuję się Polką. Polska jest moją ojczyzną. 
Tu się wykształciłam, nie wiem, kim byłabym mieszkając tam. We Francji 
kobiety nie pracowały, tylko zajmowały się domem i jak mówiono „czyściły 
czajniki”. Odwiedziłam Francję trzy razy, raz mia-
łam możliwość pozostania, ale nie chciałam. Tu-
taj pracowałam, czekał na mnie narzeczony. Nie 
narzekam, jestem szczęśliwa. Podczas jednych 
odwiedzin przypadek sprawił, że w dniu swoich 
urodzin odnalazłam dom, w którym mieszkałam 
i nawet weszłam do pokoju, w którym przyszłam 
na świat. Popłakałam się, kiedy zdałam sobie spra-
wę, jak długą drogę musiała przejść moja rodzina. 
Podczas tej wizyty odwiedziłam groby bliskich na 
cmentarzu oraz miejsca, z którymi byłam związa-
na. I już nie chcę więcej. Jestem Polką.      

Helena Panic
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  Lubiłam Francję – opowiada Stanisława Janina 
Pituch (z d. Maśko) oraz jej córka Violetta Król

Stanisława Janina Pituch: Urodziłam się w 1932 r. w Noyant w regionie  
Pays de la Loire (Kraj Loary), departamencie Maine-et-Loire (Maine i Loara). 
Mój tata Teodor pracował od 12 roku życia w kopalni jako górnik. Dodatko-
wo grał w orkiestrze w gospodzie swojego ojca. Na osiedlu górniczym nasza 
rodzina (miałam pięcioro rodzeństwa) zajmowała jeden z domków szerego-
wych z ogródkiem. Wokół mieszkało sporo Polaków, ale też Francuzów. Ży-
liśmy spokojnie, ale niebogato. Wyposażenie domu stanowiły talerze, kub-
ki, filiżanki do kawy, sztućce, radio, żelazko. Mieliśmy łazienkę, ale pranie 

robiło się nad rzeką, na żelaznej 
tarce. Każdy z nas szedł do pra-
cy, aby dołożyć się do domowego 
budżetu. Mama szyła w domu, ja 
pracowałam u patronki42, poma-
gałam jej w prowadzeniu domu. 
Nasza kuchnia też nie była wy-
szukana, jedliśmy to, co Francuzi. 
Na śniadanie bułka z masłem, dla 
rodziców kawa, dla dzieci kakao 
albo kawa rozcieńczona mlekiem. 
Jedliśmy króliki (hodowaliśmy je), 
dużo serów, które lubię do tej 
pory. Szczególnie często przyrzą-
dzaliśmy sałatkę pissenlit. 

Chodziłam w Noyant do szko-
ły. Była koedukacyjna, ale w kla-
sach dziewczynki i chłopcy siedzie-
li w osobnych rzędach. Uczennice 
nosiły jednakowe fartuszki. Orga-
nizowano nam wycieczki. Miałam 
wiele przyjaciółek, ale szczególnie 
bliska mojemu sercu była Dedette. 
Była Francuzką, jej rodzina hodo-

42 Patron – właściciel firmy lub gospodarstwa.

Janina Pituch (pierwsza z lewej) z siostrą  
(na rowerze) i koleżankami, Francja, Noyant, 

ok. 1943-1944 r.
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wała konie. Spędzałyśmy mnóstwo czasu razem, zapraszała mnie często do 
domu. Bawiłyśmy się lalkami, przebierałyśmy je, woziłyśmy dziecięcymi wóz-
kami, skakałyśmy na skakance i w gumę. 

To mama Wiktoria chciała przyjechać do Polski. Bardzo tęskniła za ro-
dziną, brakowało jej bezpośrednich kontaktów z bliskimi. Dowiedziała się, 
że w Świebodzicach mieszka jej jedyny brat. Niestety niedługo po naszym 
przyjeździe brat zmarł. Patronka chciała, żebym została we Francji, ale moja 
mama się nie zgodziła. Przyjechaliśmy do Polski w 1950 r., zamieszkaliśmy 
w Świebodzicach. W domu przejęłam obowiązki najstarszej siostry, która zo-
stała we Francji. Teraz ja zajmowałam się młodszym rodzeństwem. Do Bole-
sławca przyjechałam już z mężem, zamieszkaliśmy przy ulicy Warszawskiej, 
gdzie mieszkam do dzisiaj.  

We Francji nauczyłam się dbać o swój wygląd, w Polsce też starałam się 
ładnie wyglądać. Przyjęłam taki wzór, że jak gdzieś się wychodzi, to trzeba 
„się ubrać”. Nosiłam eleganckie sukienki, kapelusiki, czasem korale, klipsy 
w uszach. Do bluzki lub żakietu przypinałam broszkę. Pomadka też musiała 
być. Popularne były pończochy na pasie na żabki, zimą noszono bawełnia-
ne. Do tego torebka, staranna fryzura (nakręcone włosy, dodatkowo ułożone 

Rodzina Maśko 
we Francji, koniec 
lat 40-tych XX w. 
Druga od prawej 

Janina Pituch  
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w fale). Miałam też takie buty drewniane saboty, ale w nich chodziło się tylko 
koło domu.

Rodzice żałowali przyjazdu. Krewni, którzy zostali we Francji, chwalili so-
bie tamtejsze warunki. Przez lata utrzymywaliśmy kontakt z trzema ciotkami 
ze strony ojca oraz moją siostrą, która wyszła tam za mąż. Pamiętali o nas, 
w paczkach przysyłali nam czekoladę, kakao, kawę, cukier, mandarynki. Mój 
brat uciekł do Francji, przez 5 lat nie mieliśmy z nim kontaktu. Kiedy złago-
dzono przepisy i można było wyjeżdżać, od razu nas odnalazł i odwiedził. Ja 
kilka razy tam jeździłam, zawsze byliśmy serdecznie przyjmowani. Mam dobre 
wspomnienia z Francji, podobało mi się. Ludzie mnie lubili, a ja ich. Zawsze 
znajdowałam czas dla innych, pomagałam.

Violetta Król: Mój tata Władysław Pituch też urodził się we Francji. Tata 
terminował u rzeźnika i u niego nauczył się fachu. Języków obcych nauczyło 
go życie: mówił po francusku, niemiecku (podczas wojny przebywał w nie-
mieckim obozie). Rodzice doskonale znali język polski. Gdy nie chcieli, żeby-
śmy ja i mój brat Władysław, ich rozumieli, omawiali sprawy w języku francu-
skim. Powoli zaczęłam jednak kojarzyć słowa i zadawałam pytania co prawda 
w języku polskim, ale odnoszące się do rozmowy rodziców. Tata był zdumiony 
„Już nawet nie można porozmawiać o czymś, żebyś nie rozumiała”. Trochę 
opowiadali o tamtejszym życiu, jak jeździli na rowerach, z sakwami po bo-
kach. Tata nosił swetry, skórzane kurtki. Mama długo czytała prasę, książki po 
francusku. Przywoziła je z Francji lub zdobywała poprzez wymianę z innymi 
ludźmi. Kto coś miał, to pożyczał. Tłumaczyła również znajomym pisma i listy 
na i z języka francuskiego. Rodzice byli bardzo towarzyscy, lubili gości, a wszy-
scy dobrze się u nich czuli. Oboje zawsze lubili muzykę. Jeszcze gdy pracowali, 
to potrafili w tygodniu pójść wieczorem potańczyć do tzw. „Meksyku”43. Kie-
dyś tata spotkał w mieście Francuza, któremu zepsuł się samochód. Od razu 
zaprosił go do domu „Chodź, żona zrobi obiad”. Do tej pory mamy z nim 
kontakt.

Rodzice kontynuowali niektóre francuskie przyzwyczajenia kulinarne. Je-
dliśmy różne gatunki sałat, do obiadu mama przygotowywała ich całe misy. 
Świeżutkie, chrupiące, podawane z sosem vinaigrette lub polane olejem, ni-
gdy śmietaną. Tata robił sałatkę pissenlit. Zrywał młody mlecz, zanim zakwitł. 
Aby pozbyć się goryczy, moczył go w mleku. Zbierał też ślimaki winniczki. 
Przynosił je całymi wiadrami. Gdy już je oczyścił i przyrządził, to z całego wia-

43 Popularna w Bolesławcu restauracja z dancingiem. Mieściła się w budynku koło 
stawu przy ul. Kubika. 
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dra wychodził jeden słoiczek. Ziemniaki podawało się u nas w formie frytek 
lub purée z dodatkiem masła i odrobiny mleka. Do kapuśniaku serwowało 
się purée osobno na talerzyku i dodatkowo z cebulką. Mięso, np. polędwicz-
ka smażona krótko na oleju, podawane było z dużą ilością smażonej cebuli. 
Innym przysmakiem jest potrawa, której podstawą jest kruche ciasto, na to 
kładzie się ułożone promieniście plasterki ziemniaków. Przykrywa się to cia-
stem z dziurami i do tych otworów pod koniec pieczenia wlewa się śmietanę. 
Pycha!   

W rodzinie był i jest ogromny sentyment do Francji. Słuchaliśmy płyt Édith 
Piaf, a także akordeonistów, uwielbialiśmy brzmienie akordeonu. Następne 
pokolenie też czuje sentyment do Francji. Moja córka Natalia wybrała w li-
ceum lektorat języka francuskiego. Odwiedzaliśmy rodzinę we Francji. Starsi 
wspominali dawne czasy, przyjaźnie tam zawiązane. Wcześniej, kiedy kontak-
ty z państwami Europy zachodniej były zakazane, obie części rodzin tęskniły 
za sobą. Później było łatwiej. Ja pojechałam, kiedy miałam 15 lat. Zobaczyłam 
wtedy różnice w zaopatrzeniu w sklepach, no i nauczyłam się pić kawę. 
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  Tu będziemy mieszkać 
 – opowiada Daniel Michel (Michał) Popieliński  

Przyjechaliśmy do Bolesławca w 1951 r., miałem wtedy 2 lata i nie pamię-
tam ani samej podróży, ani Francji. Urodziłem się 27 maja 1949 r. we Francji 
w Amiens w departamencie Sommes, ok. 100 km na północ od Paryża. Byli-
śmy liczną rodziną: rodzice, nas troje rodzeństwa (3 braci: Georges, Patrick, 
Daniel) oraz babcia i dziadek ze strony ojca, trzy ciotki. Miałem jeszcze sio-
strę Patrycję, która jednak zmarła jako niemowlę. Mieszkaliśmy w Renancourt, 
w wielokulturowej dzielnicy obcokrajowców. Jako cudzoziemcy nie byliśmy 
osamotnieni, było tam przede wszystkim dużo Włochów, Portugalczyków. 

Mój tata był obywatelem francuskim, ukończył tamtejsze szkoły, służył 
w wojsku francuskim, pracował we Francji, ale czuł się Polakiem. Przyjechał 

do Francji w wieku 4 lat z Mińska 
Mazowieckiego. Mój dziadek poje-
chał do Francji przypuszczalnie za 
pracą, tam też poznał swoją żonę. 
Podczas wojny tata był na pracach 
przymusowych u rolnika (u tzw. 
Bauera). Córka rolnika podkochi-
wała się w nim. Ojciec zapisał się 
do związków zawodowych, był 
w CGT (Powszechnej Konfederacji 
Pracy) i uległ wpływom komuni-
stycznym. Szczególnie aktywny był 
niejaki Simon, tzw. kaperownik, 
czyli naganiacz z Polski. Namawiał 
tamtejszych Polaków do powrotu 
do Polski, na Ziemie Odzyskane. 
Mówił: „W Polsce to masz wszyst-
ko, co chcesz: pracę, wyposażone 
mieszkanie”. Mój ojciec uwierzył 
w te obietnice i zdecydował się na 
wyjazd. Wpłynęło na to kilka czyn-
ników. Jak powiedziałem, tata uro-
dził się w Polsce i czuł się Polakiem. 
Poza tym zdarzało się, że słyszał 

Zygmunt Popieliński, tata Daniela, 
w pełnym rynsztunku wybiera się na ryby. 

Polska, lata powojenne
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nieprzyjemne uwagi typu „sale Polonais” (brudny Polak). Bardzo to przeżywał 
i w wyjeździe widział szansę dla siebie. Tak ja to teraz rozumiem. 

Mama nie chciała jechać. Mimo że we Francji nie mieliśmy luksusów, to 
jednak nie wiedziała, co nas czeka w Polsce. Ale przyjechaliśmy do Bolesław-
ca w 1951 r. To był dramat, zwłaszcza jeśli chodzi o barierę językową. We 
Francji mówiliśmy dwoma językami, polskim i francuskim, ale jednak polskim 
w mniejszym stopniu. Po przyjeździe przez jakiś czas mówiliśmy jeszcze po 
francusku i po polsku. Gdy poszedłem do szkoły, to wkroczył język polski 
i powoli zatracało się znajomość francuskiego. Jak mówiłem, byłem za mały, 
żeby coś z tego momentu zapamiętać, ale chcę przytoczyć słowa mojego taty. 
Opowiadał o stanie miasta, o zgliszczach, które były wokół. Ludzie trzymali 
się centrum z obawy przed bandami, które grasowały w nocy. Pierwsze miesz-
kanie otrzymaliśmy przy ulicy 1 Maja, ale szybko przeprowadziliśmy się do 
domu przy ul. Dąbrowszczaków (obecnie ul. Kościelna) i od tego momentu 
zaczynają się moje wspomnienia miasta, zaczyna się kształtować obraz Bole-
sławca. Razem z kolegami robiliśmy na bosaka wyprawy do ruin. A rynek to 
były szkielety dawnych kamieniczek, wypalone domy, oczadzone dziury po 
oknach. Raz w mieszkaniu pod podłogą znaleźliśmy skarb – kasetę z niemiec-
kimi monetami, pfennigami (niemieckimi groszami). Dla mnie, małego chłop-
ca było to niesamowite wydarzenie, czułem się bogaty, ale nie pamiętam, co 
się z tym skarbem stało. 

 Standard życia obniżył się, było biednie, ale dzieci nie odczuwały tego. 
Tata dostał pracę jako szofer w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy 
ul. Chrobrego. Nigdy się nie przyznał, że żałował przyjazdu. Czasem tylko 
między słowami można było wyczuć nutkę żalu. Za to mama przyjazd tutaj 
długo mu wypominała. Tata pojechał później, w latach 70-tych do Francji do 
stryja Georgesa. Stryj namawiał go, aby wrócił do Francji z całą rodziną, ale 
tata nie chciał. Chyba ciągle pamiętał niesprawiedliwość i nieprzychylne uwa-
gi rzucane pod jego adresem. Mówił do mnie: „Synu, to nie jest miłe, kiedy 
jesz posiłek, a ktoś rzuca ci w twarz „sale Polonais” (brudny Polak)”. Stwierdził 
wtedy z całą stanowczością „Tu będziemy mieszkać”. No i mieszkaliśmy. 

Mnie i moim braciom Francja jawiła się jakby zza chmur, jak kraina, o któ-
rej się słyszało, ale nie wiadomo, gdzie jest. O tym, że istnieje świadczyły 
paczki od rodziny. Paczki pachniały już przez papier jak obietnica czegoś nie-
zwykłego, najbardziej chyba pachniała kawa. Krewni przysyłali czekoladę, 
ubranka, konserwy, owoce, np. figi. Tata spotykał się z rodzinami, które rów-
nież przyjechały z Francji. Tworzył się na chwilę zamknięty krąg, bo rozmawiali 
wtedy po francusku, śmiali się, świetnie się rozumieli. Tata brylował, był duszą 



148

towarzystwa, kawalarzem, takim wesołym człowiekiem, śpiewał francuskie 
piosenki. Utkwiło mi w pamięci, że rozmowy wtedy prowadzone nie dotyczyły 
tego, co jest teraz, nowej rzeczywistości, lecz tego, co było kiedyś, we Francji. 
To był wręcz żelazny temat: „Co było we Francji”, „A wiesz, moja praca we 
Francji”, „A wiesz, moje życie we Francji.” Te spotkania dawały im namiastkę 
dawnego życia.

Ojciec, choć urodzony w Polsce, przesiąkł Francją. Lubił wiązać sobie 
apaszkę pod szyją, palił papierosy, najchętniej gauloises’y, jak miał oczywi-
ście. Było to też widoczne w jego przyzwyczajeniach kulinarnych. W naszej 
rodzinie kochaliśmy frytki przygotowywane na sposób francuski, czyli grubo 
krojone ziemniaki, smażone na oleju. Były podawane do wszystkiego i jedzo-
ne same. Często tata wołał do nas: „Chcecie frytki?” – „Taaak!!!” I od razu 
zabierał się do ich przyrządzania. Ojciec uwielbiał je, no i ryby. Opowiadało się 
czasem o Francji, o dziadku, który był wędkarzem (używaliśmy francuskiego 
określenia „le pêcheur”). Tata też był wędkarzem. Kiedy szedł na ryby, zabierał 
ze sobą termos z kawą. Ponadto przygotowywał naleśniki i podrzucał je na 
patelni podczas smażenia. Nie chciał jedynie jeść escargots, czyli ślimaków. 
Kawę pił zawsze z filiżanki. Do uroczystego obiadu było podawane wino. 
My, dzieci, otrzymywaliśmy rozwodnione wino. Jeśli chodzi o pieczywo, tata 
preferował bagietki. W Bolesławcu kupował je w piekarni u Donarskiego. Mó-
wiło się, że przyniósł „żoko”. Łamał bagietkę i do potrawy z sosem podawał 
każdemu z nas właśnie żoko. Jadło się tym sos, maczając w sosie, a na koniec 
za pomocą żoko czyściło się talerz.        

Tata czytał płynnie po francusku. W Polsce czytał gazetę „L’Humanité”, ja 
lubiłem zamieszczany w niej komiks o piesku Pif (le chien Pif). Nie wiem, skąd 
miał to pismo, domyślam się, że otrzymywał je od zaprzyjaźnionych rodzin. 
W latach 60-tych do kopalni „Konrad” przyjechali Algierczycy. Uczyli się tutaj 
obsługi maszyn. Mówili po francusku, a mój tata stał się ich opiekunem, tłu-
maczem. Zapraszał ich też do nas, do domu. 

Ojciec nauczył nas pacierza po francusku, do dzisiaj go pamiętam. Nie 
wymagał od nas recytowania go, ale gdy słyszał, że odmawiam modlitwę po 
francusku, to cieszył się i głaskał mnie po głowie. Miałem ulubioną zabawkę 
z Francji – jojo. Z okazji któregoś święta, nie pamiętam którego, był pewien 
zwyczaj przywieziony z Francji, tutaj zupełnie nieznany. Wycinało się rybkę 
z tektury z haczykiem i wieszało ludziom po kryjomu z tyłu za pasek u spodni. 
Cała zabawa polegała na tym, żeby człowiek nie zorientował się i chodził 
z rybką za paskiem. 

Pojechałem do Francji, kiedy to było możliwe, czyli kiedy mogłem starać 
się o paszport, a stryjek Georges sfinansował moją podróż. Już sama podróż 
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była przeżyciem. Jechałem pocią-
giem przez Niemcy i kiedy przemie-
rzaliśmy NRD, ludzie w przedziale 
milczeli, wyglądali smutno. Kiedy tyl-
ko przekroczyliśmy granicę i znaleź-
liśmy się na terytorium RFN, zrobiło 
się jakoś inaczej. Miałem wrażenie, 
że nawet pociąg jechał w inny spo-
sób, że zaczął wesoło podskakiwać. 
Pasażerowie nagle zaczęli ze sobą 
rozmawiać, atmosfera się ociepli-
ła. Pierwszy raz widziałem zachod-
ni świat i nie mogłem przestać się 
dziwić. Oczy miałem wielkie, usta 
otwarte, a uszy czerwone. Pierwszy 
raz zobaczyłem supermarket i moja pierwsza myśl była taka, że to jest nie-
możliwe. U nas wtedy na półkach sklepowych królowały ocet i musztarda.   

Nadal mam kontakt z rodziną we Francji. Rozmawiam z nimi po francu-
sku, choć nie mówię perfekcyjnie. Zawsze lubiłem literaturę, w szkole świetnie 
szedł mi język polski, lubiłem opowiadać. Obecnie jestem członkiem teatru 
amatorskiego „Halo Grupa”, który działa w Centrum Integracji Kulturalnej 
„Orzeł”. To zabawne, ale teraz gram w pewnej sztuce rolę francuskiego lisa, 
który uwodzi kury, żeby je zjeść. Jest uroczy, zwraca się do nich „ma chérie” 
(moja kochana), co im się niezmiernie podoba. Tutaj ma się nostalgię do Fran-
cji, ale ja czuję się Polakiem. Los sprawił, że urodziłem się we Francji, ale je-
stem Polakiem. I „merci beaucoup” (dziękuję bardzo).

Daniel Popieliński
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 Fotograf – opowiada Lucjan Rewers

Moi rodzice pochodzili z Wielkopolski, z okolic 
Grabiny. Pierwszy wyjechał do Francji tata Józef, 
było to w latach 20-tych, po powstaniu wielkopol-
skim (1918/1919). Podpisał kontrakt zobowiązują-
cy go do pięcioletniej pracy w rolnictwie. Po tym 
okresie mógł pracować, gdzie chciał. Mama po-
chodziła z licznej rodziny, było ich siedem córek. 
Mieli siedem mórg ziemi. Na jedną córkę przypa-
dała jedna morga, a to było za mało, żeby wyży-
wić rodzinę. Mama prawie wszystkie swoje siostry 
ściągnęła do Francji. Jej ojciec grał na weselach. Ja 
nauczyłem się grać na harmonii.

Tata, już po okresie pracy w rolnictwie, pra-
cował w kamieniołomach, wydobywał budulec do 

budowy szos. Nawet moja mama pomagała przy ich rozłupywaniu. To była 
bardzo ciężka praca. Jeszcze po latach wspominali, że pracowali w niesamo-
witym upale. Mama zabierała mnie, malutkie wtedy dziecko, ze sobą i kładła 
niedaleko siebie. Pod koniec pobytu we Francji tata pracował w fabryce ma-
teracy. 

Urodziłem się 1 grudnia 1931 r. w Beaugency w centralnej Francji (Dolina 
Loary) w departamencie Loiret. Na świecie byli już moi starsi bracia, Leon 
i Kazimierz. Często się przeprowadzaliśmy, przenosiliśmy się tam, gdzie była 
praca. Najdłużej mieszkaliśmy w mieście Meung-sur-Loire, 7 km od Orleanu. 
Na naszej ulicy, a właściwie w zaułku żyła międzynarodowa społeczność: Hisz-
panie, Belgowie, Włosi. Wszyscy byli przyjaźni, miałem serdecznych kolegów. 
Nasz dom we Francji był polski. Mówiliśmy po polsku, dominowała polska 
kuchnia, choć pojawiały się oczywiście potrawy francuskie. Obchodziliśmy 
Boże Narodzenie, Wielkanoc.

Do Polski chciał jechać tata, mama wolała zostać. Tata uczestniczył w ze-
braniach, na których namawiano, aby wracać do ojczyzny. Ja i bracia nic nie 
wiedzieliśmy o Polsce. Tylko to, co mówili nam rodzice, np. mama opowiada-
ła, że tam są piękne dziewczyny, co nas, młodych chłopaków, przyciągało jak 
magnes. Rodzinną Grabinę opisywała jako urocze miejsce. Kiedy odwiedziłem 
z nią tę miejscowość, byłem rozczarowany, nic nie zgadzało się z moimi wy-
obrażeniami zbudowanymi na podstawie jej opowieści. Zobaczyłem biedną 
wioskę z zabudowaniami z gliny.  

Lucjan Rewers
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W 1948 r. przyjechaliśmy pociągiem do Mię-
dzylesia. Na granicy zobaczyłem dużo kobiet 
palących papierosy, co mnie zdumiało. Skiero-
wali nas do Bolesławca, do pracy w Zakładach 
Chemicznych „Wizów”. Zakład dopiero przygo-
towywał się do produkcji, a Rosjanie wywozili 
przydatne im wyposażenie. Miasto wyglądało 
wtedy strasznie. Ale ludzie byli serdeczni. Gdy 
się poszło pod kino „Orzeł”, przed seansem, to 
można było usłyszeć różne języki: polski, francu-
ski, niemiecki. Były grupy, jak było się z Francji, 
to trzymało się z Francuzami, jak z Jugosławii, 
to z Jugosłowianami. Chociaż miałem kolegów 
również przybyłych z Jugosławii. We Francji 
chodziłem z kolegami na zabawy, znałem popu-
larne tam tańce towarzyskie, np. rumbę, paso 
doble, które tutaj budziły zdziwienie.            

Zawodu fotografa nauczyłem się we Francji. 
Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpocząłem naukę w zakładzie rzemieśl-
niczym. Moim nauczycielem był mistrz fotografii o wysokich umiejętnościach, 
który pracował wcześniej w Paryżu. Przekazał mi wiedzę na temat robienia 
zdjęć, także kolorowych, jak również nauczył techniki ich obróbki, np. retu-
szowania. Opanowałem ją doskonale, brało się bardzo dobrze zaostrzony 
ołówek i retuszowało, teraz technika się zmieniła. Po przyjeździe do Bole-
sławca, przez długi czas jako jedyny robiłem zdjęcia kolorowe oraz reproduk-
cje (fotografie ze zdjęcia). Klienci przyjeżdżali do mnie nawet z Wrocławia. 
Miałem profesjonalny aparat francuski z obiektywem 16x18 już z plastikową 
kliszą. Początkowo w Bolesławcu pracowałem u fotografa Rudolfa Skorupy, 
poznałem też jego młodszego brata Alojzego, który uczył się zawodu u brata. 
Chciałem jednak pracować na własny rachunek i udało mi się otworzyć swój 
zakład. 

Podjąłem naukę w liceum wieczorowym. W klasie było sporo przyjezdnych 
zza Buga, Francuzów, ale po pół roku zostałem sam z tej grupy. Nauczycielka 
powiedziała mi wtedy: „Bardzo dobrze, że pan został. A ja już czekałam, aż pan 
wyjedzie”. To był czas chwilowej odwilży, kiedy można było wyjechać i dużo 
osób korzystało z możliwości powrotu do Francji. Ja też o tym myślałem, ale 
miałem już rodzinę, własny zakład, rozwijałem się zawodowo, no i przyzwy-
czaiłem się do życia tutaj. Pracowałem bardzo dużo, także w soboty i niedzie-
le. W ciągu roku były tylko 3 dni, kiedy zamykałem zakład. Znalazłem też czas, 

Lucjan Rewers w wieku ok. 
30 lat, Bolesławiec, lata 60-te 

XX w.
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aby dzielić się swoją 
wiedzą i doświad-
czeniem. Pomogłem 
zorganizować i pro-
wadzić kółko foto-
graficzne założone 
przez pracowników 
Szpitala dla Nerwo-
wo i Psychicznie Cho-
rych w Bolesławcu. 
Przez 5-6 lat udzie-
lałem im wskazówek 
dotyczących robienia 
zdjęć, np. do doku-
mentacji medycznej.   

Jestem dumny 
z tego, że uzyskałem średnie wykształcenie. Duża zasługa w tym mojej żony 
Krystyny, która pomagała mi w nauce. Streszczała lektury, przybliżała dzieła 
i twórców literatury polskiej. Nie znałem ich w ogóle, byli nieobecni w pro-
gramie francuskiej szkoły. Musiałem tutaj w ciągu jednego roku zaliczyć pro-
gram polskiej szkoły podstawowej. Wtedy miałem jeszcze problem z językiem 
polskim, zwłaszcza z literackim. W domu co prawda mówiliśmy po polsku, ale 
używano języka potocznego. 

Kilka razy odwiedziłem Francję. Byłem też w Beaugency, wtedy stał tam 
jeszcze nasz dawny dom, teraz podobno już został zburzony, a w jego miejsce 
powstało nowe osiedle. Spotkałem dawnych kolegów, trochę porozmawiali-
śmy. Podczas wcześniejszego pobytu odwiedziłem też swojego mistrza, wła-
ściciela zakładu fotograficznego. Obecnie już nie żyje, a zakład przejęła jego 
była współpracownica. 

Byłem w Towarzystwie Polsko-Francuskim, kiedy przewodniczącą była  
p. Brewka. Ona potrafiła je prowadzić. Jednak z powodu pracy nie mogłem 
często uczestniczyć w spotkaniach. Zostało mi kilka przyzwyczajeń. Kiedyś lu-
biłem ślimaki winniczki oraz kawę, choć podczas wojny piło się zbożową. 
Kawa zawsze w domu stała w dzbanku. Nie ma dnia, żebym nie myślał o Fran-
cji, nie wracał do dni dzieciństwa. Kiedyś pojawiła się możliwość powrotu, 
ale to było dla mnie za późno. Moje miejsce było już tutaj, gdzie żona, dzieci 
i praca. Lubiłem swoją pracę, wszyscy mnie znali. Fotografowałem nie tylko 
mieszkańców, ale i miasto, dokumentując jego historię. 

Rodzina Rewersów we Francji, od lewej brat Kazimierz, 
tata Józef, mama Filipina, Lucjan, Francja, 1947 r. 



153

  To była moja pierwsza Ojczyzna 
 – opowiada Helena Strzelczak

Pogmatwane losy. Trudno zbudo-
wać opowieść, gdyż niewiele zachowało 
się z przeszłości. Moja mama Katarzy-
na, urodzona 21.11.1908 r., pochodzi-
ła z okolic Częstochowy. Z tego okresu 
zachowała się tylko jedna fotografia jej 
mamy Petroneli Szczepańskiej. Nie posia-
dali ziemi, ale mieli własny dom. Ojciec 
mamy, Józef, pracował w straży leśnej 
u hrabiego Potockiego w Parzymie-
chach. Uzdolniony muzycznie, grał na 
dwóch instrumentach: trąbce i harmo-
nii. Grał na weselach i różnych uroczy-
stościach, a przede wszystkim w kapeli 
dętej straży pożarnej w Parzymiechach.

Ówczesne przygraniczne położenie 
miejscowości sprawiło, że tamtejsza lud-
ność znała język niemiecki. Żyjąc w trud-
nych warunkach, ludzie w różnym czasie 
wyjeżdżali do pracy w Danii i Niem-
czech. Rodzice mamy zmarli w Magde-
burgu. Dzieci, pozostawione u krewnych 
w rodzinnej miejscowości, nigdy już nie zobaczyły swoich rodziców. Nie wiem 
dokładnie, skąd i kiedy moja mama pojechała do Francji „za chlebem”. Wiem, 
że jako młoda dziewczyna pracowała w Niemczech, także przy dzieciach (na-
uczyła się wielu piosenek). Potem w połowie lat 20-tych XX w. przyjechała 
do Francji i znalazła zatrudnienie. W tym czasie Francja była zainteresowana 
pozyskaniem ludzi do pracy, a w okręgu częstochowskim działały urzędy wer-
bujące do pracy. Ponieważ lubiła dzieci, początkowo pracowała jako opie-
kunka. Szybko nauczyła się języka francuskiego w mowie (w piśmie gorzej). 
Potem nauczyła się gotować francuskie potrawy i chętnie pracowała w kuch-
ni. Część zarobionych pieniędzy wysyłała znajomym, bezrobotnym kobietom 
ze swojej wsi, aby mogły wyjechać do pracy i polepszyć swój los. Sama tylko 
raz o tym wspomniała. Ta pomoc była dla niej czymś normalnym. Osobiście, 

Katarzyna, mama Heleny Strzelczak, 
po przyjeździe do Francji. Francja, 

Górna Normandia, przełom l. 20 i 30. 
XX w.
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po latach, podczas odwiedzin w tej miejscowości, usłyszałam o tym od osób, 
które zapamiętały ten fakt. Myślę, że inni emigranci też tak postępowali. Taka 
bezinteresowna solidarność budzi mój ogromny szacunek. Mama we Francji 
mieszkała ok. 25 lat. 

Ojciec mój, Simon Antoine, urodził się we Francji. Pochodził z licznej zie-
miańskiej rodziny Sołtys, zamieszkałej na Kresach II Rzeczypospolitej. Rodzina 
ta znała języki obce i jeszcze w XIX w. część z nich emigrowała czasowo lub 
na stałe m.in. do Francji. Z opowieści mojej cioci wiem, że ojciec był bardzo 
towarzyski, uwielbiał zabawy. Grał na harmonii i harmonijce ustnej, śpiewał 
dla przyjemności. Lubił nosić sygnet na małym palcu lewej ręki i uwielbiał 
skórzane kurtki. Wyczulony był, aby nikomu nie robić krzywdy. Często to po-
wtarzał. Zmarł nagle na atak serca w czasie kąpieli.

Ja urodziłam się 31 października 1946 r. w Évreux w Górnej Normandii, ok. 
120 km od Paryża. To północna część Francji. Warunki życia były tam znacznie 
lepsze, niż zastane potem w Polsce, jakkolwiek był to okres świeżo po wojnie. 
Mieszkaliśmy w domku z ogródkiem, sadzawką z rybkami. Do domu doprowa-

dzony był prąd, bieżąca woda, mieliśmy 
radio i gramofon. Bawiąc się, bardzo 
często tańczyliśmy w domu francuskie 
tańce, zwłaszcza mama i nastoletnia 
wtedy siostra. Ja również, zapamiętałam 
nawet kroki, bo w Polsce nadal chętnie 
tańczono w domu (potem uczyłam tych 
tańców dzieci sąsiadów Klich, moich ró-
wieśników). Śpiewaliśmy piosenki fran-
cuskie „Frère Jacques” (znaną w Polsce 
jako „Panie Janie”), „Le petit Papa Noël” 
(piosenka bożonarodzeniowa o świę-
tym Mikołaju), „Mon beau sapin” (pio-
senka bożonarodzeniowa o choince) 
i inne. Miałam kredki w pięknym opa-
kowaniu w kształcie ołówka i lubiłam 
nimi malować. Miałam kolorowe baj-
ki i chętnie opowiadałam, co widzę na 
obrazkach. Pamiętam kilka zabaw dzie-
cięcych. Przede wszystkim uwielbiałam 
bawić się lalkami i wózkiem. Lalki były 
naprawdę piękne, miały długie falowa-
ne włosy. Miały ubranka, buciki. Można 

Simon Antoine, ojciec Heleny Strzel-
czak, Francja, Górna Normandia, 

l. 40 XX w.
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było je stroić. Brakowało mi ich w Bolesławcu. Bardzo żałowałam lalki, któ-
rą utraciłam w podróży. Tutaj zrobiłam sobie z gałganków lalkę szmaciankę, 
a z pudełka wózek. Musiały one być namiastką dawnych zabawek. Mama 
zawsze prasowała ubrania. W Bolesławcu mieliśmy żelazko, które stawiało 
się na piecu, trudno było nim prasować, ponieważ szybko stygło. Moja sio-
stra i mama miały skórzane buty (sandałki i pełne z paskiem), układały włosy 
w fale, zakładały na głowę siateczki, które miały ochronić fryzurę, używały 
zalotek do podkręcania rzęs, kolorowym papierkiem różowiły lekko policzki. 
Mama lubiła broszki, korale, ubrania w pastelowych kolorach. Miałyśmy też 
sukienki z żorżety. Na pamiątkę zostawiłam jedną sukienkę i spódnicę mamy. 
Przestrzegaliśmy podziału ubrań na te przeznaczone na dzień powszedni oraz 
świąteczny. Po przyjeździe do Polski siostra nosiła francuskie nylonowe poń-
czochy ze szwem. Używała sznurowanego gorsetu do pończoch z żabkami. 
Brat Alfred miał francuską skórzaną pilotkę, z którą się nie rozstawał, nawet 
gdy była już nieco za mała. W zimie zakładał czapkę wełnianą typu komi-
niarka, z daszkiem i z częścią na szyję zamiast szalika. Też była stamtąd. Nosił 
spodenki na szelkach. Zimy we Francji były łagodniejsze, nosiło się tylko skar-
pety, w Polsce poznaliśmy, co to znaczy ostra zima. 

Na tzw. Ziemie Zachodnie, do Bolesławca przyjechaliśmy bezpośrednio 
z Francji 28 lipca 1950 r. Mama, starsza siostra Władzia (ur. 22.03.1933 r.), 
brat Alfred (ur. 12.04.1944 r.) i ja, jako niespełna 4-letnia dziewczynka. Z tych 
czterech osób pozostałam tylko ja. W Paryżu, przed wyjazdem zrobiona zosta-
ła fotografia, a na naszych twarzach nie widać radości ani zadowolenia, raczej 
smutek i zaniepokojenie. Z podróży zapamiętałam tylko niektóre momenty. 
Wyjechaliśmy z dworca paryskiego pociągiem osobowym z drewnianymi sie-
dzeniami. Nasz dobytek był bardzo skromny, mogliśmy zabrać tylko osobiste 
rzeczy i pościel. We Francji osoby organizujące wyjazd zapewniały, że nic nie 
potrzeba zabierać, gdyż wszystko jest na miejscu przygotowane dla ostatnich 
Polaków, którzy jadą z pomocą do kraju. Brat, wówczas 6-letni, bardzo źle 
zniósł podróż, przez całą drogę chorował. Trzeba było go na tej drewnianej 
ławce położyć. Podróż trwała bardzo długo, trasa wiodła przez Niemcy i Cze-
chy. Jechaliśmy przez tereny górzyste. Granicę przekraczaliśmy w Międzyle-
siu, w dolinie Nysy Kłodzkiej. Gdy pociąg się zatrzymywał, wyglądałam przez 
otwarte okno. Nie wiedziałam, że jadę do innego kraju, do Polski. Takiego 
rozeznania nie miałam, byłam za mała. Pociąg zatrzymał się w Bolesławcu. 
Pierwszym obiektem, jaki zobaczyłam był długi wiadukt kolejowy nad rzeką 
Bóbr. Gdzieś w czasie podróży zaginęła moja piękna lalka. Moja jedyna rzecz, 
którą wiozłam z Francji. Później okazało się, że zaginęły również ważne doku-
menty, m.in. o latach pracy mamy we Francji.  
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Z dworca kolejowego skierowano nas do 
Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Adama 
Mickiewicza nr 7. Tam w spartańskich warun-
kach spaliśmy na siennikach, na podłodze. Ale 
słoma była świeża, pachnąca. Zaciekawiona 
wyciągałam źdźbła z siennika. Potem zakwate-
rowano nas w nieistniejącym już hotelu „Piast” 
w rynku. Zapamiętałam dobry stan obiektu. 
Posiłki jedliśmy w hotelowej restauracji. Za to 
widok z okna był tragiczny: ruiny kamieniczek 
w rynku, do niektórych sklepów wchodziło się 
po deskach, ponieważ zamiast chodnika była 
dziura w ziemi.

Do Polski przyjechaliśmy stosunkowo póź-
no, kilka lat po pierwszych przyjazdach re-
emigrantów. 19 sierpnia 1950 r. otrzymaliśmy 
mieszkanie przy ul. Sikorskiego 15/3 na pierw-
szym piętrze (obecnie ul. Komuny Paryskiej). 

Składało się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju i toalety. Łazienki nie było. Lo-
kal był zupełnie pusty, bez jakichkolwiek mebli, naczyń. Kiedy weszliśmy do 
dużego pokoju od strony podwórka, moja mama nagle krzyknęła „s’enfuir 
rapidement!” tzn. „uciekać szybko!”. Na nasze nogi, ręce, całe ciała skoczyły 
pewnie miliony wygłodniałych pcheł, które jak się okazało żyły w rozłożo-
nych na całej podłodze materacach. W jednym momencie byliśmy cali czarni. 
Potem całe nasze ciała były w czerwonych plamach. Ja z bratem, jako dzieci, 
byliśmy mniej odporni na te ukąszenia, mieliśmy temperaturę. Natychmia-
stowa dezynfekcja pozwoliła pozbyć się tych insektów z naszego mieszkania. 
Przerażenia, jakiego doznałam, nigdy nie zapomnę. Z Rejonowego Urzędu 
Likwidacyjnego otrzymaliśmy nieodpłatnie dla 4-osobowej rodziny: 2 łóżka 
wyłożone na spodzie deskami i 2 krzesła oraz 1 stół kuchenny zbity z desek 
i 1 szafę jednodrzwiową, która nie nadawała się do użytku, ponieważ była 
zapluskwiona i trzeba było ją natychmiast usunąć. I na tym pomoc państwa 
się zakończyła.  

Mama została zatrudniona jako pracownik w kuchni, w Jednostce Woj-
skowej nr 2538 w Bolesławcu, z miesięczną pensją 380 zł. Żołnierze tej jed-
nostki przywieźli nam dość szeroką jednodrzwiową szafę, taką na wpół biuro-
wą. Byliśmy wdzięczni, a mama miała ją przez następne 55 lat. Nie pozwoliła 
jej ruszyć. Miała swoje miejsce, pomimo że później kupiliśmy inną. Szafa sta-
nowiła pamiątkę dobrego wojskowego serca. 

Helena Strzelczak jako uczen-
nica Szkoły Podstawowej  

nr 3 w Bolesławcu, Bolesła-
wiec, rok szkolny 1957/1958
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Po pewnym czasie stało się jasne, że bez kapitalnego remontu użytkowa-
nie mieszkania będzie niemożliwe. Podczas remontu dokwaterowano nam 
4-osobową obcą rodzinę, która mieszkała w zajętym przez siebie pokoju 
z kuchnią od strony podwórka kilkanaście lat. Nam pozostawiono dwa poko-
je bez kuchni, woda była na korytarzu. Musieliśmy używać malutkiej kuchenki 
turystycznej na denaturat. Pomimo tego żyliśmy zgodnie, bez żadnych żalów. 
Po pewnym czasie administracja wybudowała w jednym z pokojów pion ku-
chenny, zmieniając tym samym jego funkcję. Za zgodą administracji, mama 
na własny koszt doprowadziła do niej gaz i kupiła kuchenkę gazową. Było już 
nam łatwiej.

Jako dzieci z zaciekawieniem chodziliśmy do ruin domów, jak np. do po-
zostałości wysokiego domu przy ul. Komuny Paryskiej 18/19, którego rumo-
wiska później zostały całkowicie usunięte. W dobudówce domu, w którym 
mieszkaliśmy, znaleźliśmy pozostawione puszki z farbami olejnymi. Domyślam 
się więc, że wcześniej mieszkał tam malarz pokojowy. Na ścianach mieszkania 
były tapety z kwiatowymi wzorami, tak mocno przyklejone, że nie dało się 

Zakończenie roku szkolnego kl. Vb w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.  
Grono Pedagogiczne: od lewej Teresa Jarosz – wychowawczyni klasy, Paweł Śliwko  

– dyrektor, p. Hornung – nauczycielka biologii. W drugim rzędzie od lewej,  
ósma – H. Strzelczak, jedenasta Halina Piekarska (przyjaciółka). W ostatnim rzędzie, 

czwarty od lewej Gerard Wasienko, Bolesławiec, rok szk. 1958/1959
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ich przez długi czas zerwać, a i po pomalowaniu ścian przebijał wzór róży-
czek. Na podwórku za komórkami był ogród warzywny i zagonek uprawia-
nych pokrzyw. Obok następnych domów były także sady. Kiedyś zobaczyliśmy 
tam jakąś postać, która coś kopała w ziemi, więc zaczęliśmy sami kopać dla 
zabawy i najczęściej znajdowaliśmy rozbite serwisy porcelanowe. Ciągle coś 
się działo. Wyburzenia, tumany pyłu, odgruzowywanie. Opowiadano o schro-
nach przeciwlotniczych. Niekiedy zaglądaliśmy do nich (na podwórzu obecnej 
Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Brody i koło obecnego budynku sądu), ale 
na szczęście nie wchodziliśmy tam. 

Za naszymi przydomowymi ogrodami, za strumykiem i za ogrodnictwem 
znajdował się bardzo duży cmentarz ewangelicki. Czasami, skracając drogę, 
przechodziliśmy wzdłuż tego cmentarza (obecnie park przy ul. Obrońców 
Helu). Strach nas ogarniał, gdy widzieliśmy przy murze otwarte, głębokie gro-
bowce. W późniejszym czasie szłam nieraz na ten cmentarz z panią Anastazją 
Hoffman. Zostawiała ona kwiaty na którymś z grobów. Wokół były marmu-
rowe nagrobki.  

W naszym budynku, na drugim piętrze mieszkała autochtonka, pani Julia 
Gorąca. W chwili, kiedy wprowadziliśmy się, była ona jedyną lokatorką tego 
domu. Zajmowała mały pokój bez żadnych wygód. Jaka była jej droga do 
Bolesławca, tego nie wiadomo. Przyjechała z Austrii, ale mówiła po polsku, 
choć z silnym akcentem niemieckim. Z jej późniejszych opowiadań wynikało, 
że w Austrii pracowała w dużej restauracji i była odpowiedzialna za pracę kel-
nerów i za nakrywanie do stołów. W chwili naszego przybycia, była już wtedy 
starszą osobą, ale miała silny charakter i nietuzinkową osobowość. Pierwszym 
odgłosem, jaki przywitał mnie w tym budynku, był głośny, żołnierski, mia-
rowy marsz i nazistowska, marszowa pieśń. To maszerowała i śpiewała pani 
Julia. Był to z pewnością nawykowy przymus, rytuał. Codziennie maszerowała 
wojskowym krokiem po korytarzu na 2 piętrze, nad naszym mieszkaniem. 
To było wstrząsające. Czasami maszerowała po podwórku. Ręce jej też „cho-
dziły” miarowo. Osobiście poznaliśmy się już pierwszej zimy, kiedy zeszła do 
nas na pierwsze piętro razem z klatką, w której trzymała kury. Chciała u nas 
przezimować, bo jej mieszkanie było nieogrzewane. Nie pytała o zgodę, a że 
moja mama była osobą bardzo zgodną, po prostu zrobiła dla niej miejsce 
w pokoju. Poprosiła tylko, żeby kury odniosła do swojego mieszkania. Każda 
kura miała niemieckie imię żeńskie, a kogut nazywał się Hans. Pani Julia Go-
rąca powoli się z nami oswajała a my z nią, chociaż była bardzo małomówna. 
Moja mama porozumiewała się z nią po niemiecku, ale po pewnym czasie 
okazało się, że znała język polski. Dzieci nie bardzo lubiła. Poza swoim mar-
szem i kurami lubiła spokój. Była oczytana i chętnie czytała niemieckie książki. 
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Piła bardzo mocną czarną herbatę i gotowała potrawy z pokrzyw, które rosły 
za domem. Znam jej dalsze losy. Po pewnym czasie przeprowadzono ją do 
wygodniejszego mieszkania przy ulicy Janka Krasickiego (obecnie M. Opitza). 
Oczywiście z kurami. Akceptacja jej osoby przez nowych lokatorów była trud-
na, a ona sama potrzebowała pomocy i wsparcia. W tych trudnych dla niej 
chwilach zaopiekowała się nią i przygarnęła moja matka chrzestna, Rozalia 
Grabowska z Łazisk, kobieta o wielkim sercu. Początkowo pani Julia Gorąca 
przyjeżdżała do niej (wraz z kurami) regularnie 2 razy w tygodniu. Tam też 
zwyczajowo maszerowała po obszernym podwórzu. Była honorowa i chciała 
nawet płacić za gościnę. Oczywiście moja chrzestna na żadną zapłatę się nie 
godziła. Opiekowała się panią Julią kilka lat, z dobrego serca. Interesowała się 
jej losem i odwiedzała w szpitalach. Raz nawet karetka przywiozła ze szpitala 
panią Julię nie do jej domu, lecz do Łazisk, do mojej chrzestnej. To pokazuje jej 
zaufanie i wiarę, że może liczyć na pomoc. Pani Julia Gorąca zmarła w szpitalu 
w Nowogrodźcu. 

Nie była to jedyna autochtonka, którą spotkałam. Naprzeciwko, w domu 
(obecnie ul. M. Opitza 1) na drugim piętrze mieszkali państwo Anastazja i An-
toni Hoffman wraz z rodziną swojej córki Jadwigi. Jako dziecko myślałam, że 
pani Anastazja to już starsza pani. Teraz myślę, że miała wówczas ponad 50 
lat, raczej ok. 60-ciu. Była bardzo sympatyczną, przyjazną kobietą, podobnie 
jak jej rodzina, którą poznałam później. Mieszkając vis-à-vis z pewnością mnie 
zauważyła. Dowiedziała się, jak mam na imię i pewnego razu przez okienko 
wychodzące na wprost naszych okien zawołała: Helenka, Helenka. Miałam 
z nią bardzo dobry kontakt, a znajomość tę szanowałam i zapamiętałam na 
całe życie. Przechowuję nawet zdjęcie tej pani, które mi podarowała. Bardzo 
często odwiedzałam ją i dużo rozmawiałyśmy. Urodziła się w 1893 r. Pocho-
dziła z Kępna, spod Częstochowy, kiedy to granice Polski przebiegały inaczej. 
Nie znam całej jej biografii, ale zapamiętałam, że droga jej życia wiodła też 
przez Drezno i że jej rodzina wzajemnie się szanowała i była sobie oddana. 
Mówiła po polsku, czasami z lekkim akcentem niemieckim. Polubiłyśmy się 
bardzo. Obok domu miała ogródek, w którym uprawiała warzywa i kwiaty. 
Pamiętam szczególnie jesienne astry. Gdy przechodziłam obok, już jako osoba 
dorosła, dostawałam zawsze bukiecik. Lubiła robić na drutach, podobnie jak 
jej córka Jadwiga. Z włóczki robiły piękne swetry, kamizelki, dekoracyjne po-
krowce na poduszki-jaśki i inne trykoty. Obdarowywały nimi także sąsiadów, 
nigdy nie biorąc żadnych pieniędzy. Mam jeszcze 2 kamizelki i pokrowiec na 
poduszkę, które zrobiła dla mnie pani Jadwiga, gdy zmarła jej mama Anasta-
zja. Lubiły czytać. W domu miały piękną bibliotekę z niemieckimi książkami, 
drukowanych tzw. gotykiem. Gdy będąc dzieckiem odwiedzałam panią Ana-
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stazję, częstowała mnie herbatą i ciastem własnego wypieku. Były to różne 
ciasta, pieczone obowiązkowo raz w tygodniu na niedzielę. U niej poznałam 
nową potrawę – placki ziemniaczane. Bardzo mi smakowały. Robiła mi kanap-
ki z masłem i piklingiem44, podkreślając przy tym konieczność spożywania na 
tych terenach ryb morskich. Na Święta Bożego Narodzenia zawsze otrzymy-
wałam paczkę świąteczną z własnoręcznie upieczonym strudlem, czyli zawi-
janym ciastem. Na Wielkanoc, na tzw. „zajączka” też przygotowywała paczkę 
z kolorowymi pisankami. Pani Anastazja miała bardzo przyjemny, ciepły głos. 
Chorowała na astmę. Widywałam ją, jak szła z torebką do kościoła. Rodzina 
państwa Hoffmanów pracowała w Zakładach Chemicznych „Wizów”, także 
ich córka Jadwiga zatrudniona była tam w księgowości. Mieli działkę pracow-
niczą przy obecnej ul. Willowej (dawniej Armii Ludowej). Kiedy pan Antoni 
wracał z działki, wołał mnie pod oknem naszego domu i dawał wiaderko 

44 Pikling – handlowa nazwa wędzonego śledzia.

Grupa kolegów z okolicy ul. Komuny Paryskiej. W drugim rzędzie, pierwszy z prawej 
w pilotce francuskiej Alfred – brat Heleny Strzelczak. Siedzący pośrodku z piłką  

Władysław Moruś – późniejszy bokser, zawodnik BKS i Turowa Zgorzelec,  
mistrz Polski juniorów, Bolesławiec lata 50. XX w. 
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jabłek. Było to bardzo miłe. Ta rodzina wiedziała, że w tamtych trudnych po-
wojennych czasach owoce jako witaminy dla zdrowia dzieci były bardzo po-
trzebne. Nie żałowali swoich zbiorów. Starałam się odwzajemnić dobroć tej 
rodziny. Kiedy zmarł pan Antoni, pani Anastazja bardzo często chodziła na 
cmentarz, a ja jej towarzyszyłam. Kiedy traciła siły z powodu choroby i miała 
problemy z chodzeniem po schodach, bardzo chętnie szłam kupić jej ulubione 
kwiaty prymulki u ogrodnika przy ul. Cmentarnej (teraz ul. Obrońców Helu, 
ogrodnictwo już nieistniejące). Jedna z jej córek, Wiktoria Magierowska, pra-
cowała w kiosku „Ruchu” koło dzisiejszego Banku Zachodniego. Pani Anasta-
zja przygotowywała dla niej niespodziankę, tj. prawdziwą kawę w termosie. 
Wówczas kawa była rarytasem. Bardzo chętnie zanosiłam kawę, ponieważ 
przy okazji mogłam obejrzeć czasopisma. Jeszcze dziś, pomimo upływu lat, 
gdy przechodzę ulicą Komuny Paryskiej, zawsze spoglądam w okna pani Ana-
stazji i odwiedzam miejsce jej spoczynku, pana Antoniego i członków ich ro-
dziny, którzy odeszli. Nie zapomniałam.

Z rodzinami, które przyjechały, tak jak my, z Francji, mieliśmy towarzyski 
kontakt. Podczas wzajemnych wizyt zawsze rozmawiano po francusku. Moja 
mama, 17-letnia siostra, brat, no i ja mówiliśmy po francusku. Oprócz mamy, 
nikt z naszego rodzeństwa nie znał języka polskiego. We Francji, w naszym 
otoczeniu mieszkali Francuzi, Belgowie, również Polacy, szczególnie pracujący 
w cukrowniach. Ale my nie mieszkaliśmy w skupisku zabudowań i nie było na 
co dzień bezpośrednich kontaktów. Osobiście nie spotykałam się z dziećmi 
z polskich rodzin. Byłam może zbyt mała. Tam nie było zwyczaju, aby dzieci 
biegały same po ulicy, tak jak zobaczyłam to później w Bolesławcu. Rodzi-
ce bądź opiekunowie jeździli z dziećmi do parku. Brzmienie języka polskiego 
usłyszałam dopiero tutaj. Pierwsza trudność pojawiła się, kiedy wkrótce po 
przyjeździe zachorował na koklusz mój brat, a następnie ja. Mój stan był bar-
dzo ciężki, zabrano mnie do szpitala na oddział zakaźny przy ul. Jeleniogór-
skiej. Z kolei w szpitalu zaraziłam się od dzieci szkarlatyną. Nie rozumiałam 
w ogóle, co mówi personel, nie mogłam się z nim komunikować. Na tym 
oddziale nie było odwiedzin. Nie mogłam jeść kaszy tapioki na mleku, ani pić 
mleka, które podawano. Ono nie dało się przełknąć. Mój organizm odrzucił to 
mleko i tak jest do dziś. W Normandii było czyste, naturalne mleko. Podobnie 
jak biały ser.

Najgorzej jednak było w szkole, w pierwszej klasie, kiedy poznawałam 
polski alfabet. Odczytując podpisy pod obrazkami, literowałam wyraz po pol-
sku poprawnie, ale złożony już wyraz czytałam po francusku, np. d-o-m dla 
mnie był maison. Aby sobie ułatwić naukę zastosowałam metodę ze szkoły 
francuskiej, którą znałam tylko z opowiadań siostry. Tam dzieci w pierwszej 
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klasie zanim otrzymały zeszyty, uczyły się pisać na tabliczkach, używając do 
tego rysików. Łatwo można było zmazać i pisać od nowa. A więc na wzór 
francuski zrobiłam sobie tabliczkę z desek, na której pisałam kawałkami cegły. 
Do trzeciej klasy z języka polskiego miałam ocenę tylko dostateczną.

Brat miał jeszcze gorzej. Do szkoły poszedł już w następnym roku po przy-
jeździe. Z powodu bariery językowej było mu bardzo ciężko. Nie rozumiał ję-
zyka polskiego, uczył się dopiero polskiego alfabetu, miał ogromne problemy 
z czytaniem. Oczekiwano od niego, że będzie to umiał i przede wszystkim 
rozumiał, co czyta. Tymczasem nikt nie przygotowywał nas do życia w nowym 
środowisku. Mama była bardzo często wzywana do szkoły. Zapamiętałam na-
wet nazwisko wychowawczyni brata – uczyła go pani Drabikowska (potem 
Zajler).

Był jeszcze inny aspekt nauki nowego języka. Słyszało się inną wymowę. 
Siostra, gdy poszła do sklepu w rynku (w północnej pierzei działał ocalały 
sklep), usłyszała, jak jakiś klient prosi o „kojbasę” i nie wiedziała, co to jest. 
Znała już wyraz „kiełbasa”, ale nie skojarzyła, że o ten wyrób chodzi. Patrzyła 
z zaciekawieniem, co ekspedientka poda. Ludzie używali gwary. Ja słyszałam 
określenie na pończochy – „pańczacha”. Szczególnie na targowisku na Placu 
Zamkowym słyszało się gwarę. Słyszałam mliko, chlib, tereśnie, syr, źmioki, 
plyndze, ksiundz (ksiądz). Uczyłam się języka polskiego podczas zabawy z ró-
wieśnikami. Będąc w trzeciej klasie odkryłam Miejską Bibliotekę Publiczną, 
która mieściła się w ratuszu na parterze od strony południowej. Pierwszą wy-
pożyczoną książką była pisana wierszem bajka pt. „Dziad i baba” Józefa I. 
Kraszewskiego. Lubiłam bajki z obrazkami. Pamiętałam to jeszcze z Francji. 
Czytałam więc bardzo szybko i czasami, zanim zamknęli bibliotekę, ja zdą-
żyłam przeczytać i wrócić, aby wypożyczyć następną. Wkrótce nie miałam 
problemów z językiem polskim, czytałam i pisałam bezbłędnie.   

Tak intensywnie uczyłam się języka polskiego, że zupełnie utraciłam umie-
jętność porozumiewania się 
w języku francuskim. Nie 
uczono też go w szkołach, 
więc nie mogłam nigdzie go 
ćwiczyć. Obecnie uczę się 
go stale. Czasami mam oka-
zję porozmawiać z innymi 
reemigrantami z Francji. Np. 
z panem Marcelim Napie-
ralą, który w 2007 r. przy-
jechał z woj. lubuskiego do 

Kapelusz karnawałowy oraz bilecik z życzeniami 
z okazji Nowego Roku, przygotowane na zabawę 

w TPPF. Kapelusz wykonała Bronia Zielińska 
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Tomaszowa Bolesławieckiego i ubolewał, że nie będzie miał z kim porozma-
wiać po francusku. Do Polski przyjechał w wieku 11 lat i zamieszkał z rodziną 
w Trzcielu. Był nauczycielem zawodu, uczył w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
wyrobu mebli, koszy z wikliny. Gdy się spotykamy podczas różnych koncertów 
zespołów ludowych (oboje do takich zespołów należymy, choć w innych miej-
scowościach), wówczas rozmawiamy i jest szczęśliwy.

Miły był okres działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Bo-
lesławcu. Tam była okazja do konwersacji, podczas spotkań towarzyskich 
bądź organizowanych przez panią prezes Żanetę Brewkę obchodów francu-
skich świąt (lata 80. i 90. XX w.), np. z okazji Święta Narodowego Francji  
14 lipca, Święta Konwalii 1 Maja lub zabaw karnawałowych.  

Kiedy sięgam do moich wspomnień, widzę wyraźnie, że poziom życia był 
różny, uzależniony od warunków materialnych, nawyków kulturowych i ro-
dzinnych. Jedni mieli łatwiej, inni trudniej. Ale wszyscy byli sąsiadami, z któ-
rymi przyszło żyć w powojennym Bolesławcu. Ludzie wykazywali zaradność 
życiową. Hodowali zwierzęta: kury, króliki, krowy, kozy, trzodę chlewną i inne. 
Przed domami były ogródki z kwiatami. Naszymi sąsiadami były rodziny przy-
byłe z różnych stron Europy, a nawet Azji, z Chin – Mandżurii. Rodziny przy-
byłe z Centralnej Polski, z byłych Kresów II Rzeczypospolitej, z Jugosławii, ze 
Szwecji, osoby powracające z robót przymusowych w Niemczech, często już 
jako mieszane narodowościowo małżeństwa. Słychać było Włochów, Greków, 
Francuzów. Były też małżeństwa francusko-niemieckie. Do tego wojsko rosyj-
skie. Znaleźliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości. 

Zapamiętałam z dzieciństwa, że buty musiały być pastowane i zakłada-
liśmy je zawsze przy pomocy łyżki do butów. Używaliśmy też prawideł do 
pełnych butów. Naczynia po umyciu należało wypłukać w trzech gorących 
wodach, było to bardzo przestrzegane. Mieliśmy trudności z praniem, bo – to 
wiem z opowiadań – we Francji mieliśmy już pralkę elektryczną. Tutaj cofnę-
liśmy się do prania najpierw na desce za pomocą szczotki ryżowej, potem 
na metalowej tarze, aż w końcu po latach zakupiliśmy pralkę „Kasię”. Do 
codziennej kąpieli służyła wanienka ocynkowana, ponieważ łazienki u nas nie 
było. Ale za to chodziliśmy raz albo dwa razy w tygodniu do łaźni miejskiej 
przy obecnej ul. Zgorzeleckiej. Niektóre zakłady pracy miały bilety dla swoich 
pracowników, ale nie było problemu z kupieniem biletów na bieżąco. Bardzo 
lubiłam chodzić do tej łaźni. Można było wybrać prysznic lub wannę. Wan-
ny były wspaniałe, okafelkowane lub nawet marmurowe (tego dokładnie nie 
pamiętam), wpuszczane w głąb. Zawsze była kolejka. Często chodziłam też 
z koleżankami i byłyśmy oczarowane. 

Pod koniec lat 50-tych ubiegłego wieku pojawiła się u nas nowość. Mama 
kupiła głośnik radiowęzłowy, tzw. kukuruźnik. Emitowane były audycje I pro-
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gramu Polskiego Radia. Słuchowiska, ciekawe audycje, koncerty muzyczne. 
Później nadawane były także koncerty życzeń z radiowęzła bolesławieckiego. 
Z okresu mego dzieciństwa zapamiętałam wyjątkową osobę, Emilię Ott z ko-
ścioła ewangelickiego. Mówiliśmy zakonnica, ale ona miała godność diakoni-
sy. Przemierzała Bolesławiec rowerem i świadczyła pomoc chorym dzieciom 
i dorosłym. Posiadała dużą wiedzę medyczną, więc z zaufaniem zwracano się 
do niej wobec braku lekarzy. 

Niektóre rodziny, które przyjechały z Francji, przywiozły serwisy do kawy. 
Podczas odwiedzin dorośli pili kawę z filiżanek. Na stole musiała być serwetka, 
kwiaty. Naturalnie, kawę tzw. prawdziwą pito wtedy, gdy przychodziła paczka 
z Francji. Na co dzień dostępna była tylko kawa z cykorii. Także o bagietce 
trzeba było zapomnieć. Kiedy siostra poszła ją kupić, w sklepie zobaczyła tyl-
ko czarny chleb. A zamiast maślanych herbatników petit beurre, twarde tzw. 
wojskowe suchary. Do francuskich herbatników petit beurre mam wyjątkowy 
sentyment. Mieszkając we Francji jako dziecko, zawsze liczyłam „ząbki” na 
krawędziach ciasteczek. Oryginalne herbatniki mają 52 „ząbki” i w ten sposób 
umiałam liczyć po francusku do 52. 

We Francji, w Normandii zawsze musiała być zielona sałata. Z młodziut-
kiego mleczu (mniszka lekarskiego - pissenlit) robiło się smaczną sałatę nazy-
waną przez reemigrantów „pisoli”. Mogła być z sosem vinaigrette lub dodat-
kowo z talarkami gotowanego jajka. Dodatkowo jedliśmy dużo marchewki 
karotki, sałatkę z cykorii, cebulę szalotkę. Z mięs najczęściej przyrządzane były 
cielęce eskalopki z pieczarkami, gotowana cielęcina, młoda jagnięcina, du-
szone króliki, rosół z młodych kurczaków. Do tego pureé ziemniaczane lub 
z warzywami. Przecieraną zupę z dyni też jedliśmy. Uwielbialiśmy frytki, któ-
re robiło się ze specjalnego gatunku ziemniaków. Dla mnie najwspanialsze 
były naleśniki z musem jabłkowym. Lubiłam moment odwracania naleśników 
w czasie smażenia. Podrzucało się je patelnią do góry, a one w powietrzu 
same się odwracały. Do smażenia używało się wyłącznie oleju, do sałat ole-
ju lub oliwy. Używaliśmy przypraw. Jedliśmy również ślimaki winniczki, które 
zbieraliśmy z bratem. Przyrządzone podawano w wygotowanych muszlach 
z masłem i pietruszką. Siostra robiła ragoût z warzywami i mięsem.

W Bolesławcu gotowano nieznaną nam kaszę, podawaną jako zupę krup-
nik lub na gęsto polewaną skwarkami lub jakimś sosem. Popularna była zupa 
ogonowa z kostki, kupionej w sklepie. Oprócz tego zaskoczeniem była inna 
potrawa – gołąbki. Opowiadała siostra, jak będąc u znajomych, zapytano ją 
czy ma ochotę na gołąbki. Oczywiście, że tak. Oczyma wyobraźni widziała już 
pieczone lub duszone ptaki. Podano potrawę, a ona myślała, że to przystawka 
z kapusty. Spytała, a gołąbki? To są gołąbki. Nie mogła ukryć rozczarowania. 
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Ona myślała dosłownie o go-
łąbkach, o których mówiła 
nazwa. Wspominała o tym 
często.   

W Normandii królowały 
jabłka. Piekło się tarty z jabł-
kami. Lubiliśmy jabłka pie-
czone, mus jabłkowy. To były 
popularne desery. Z jabłek 
wyrabiano cydr, który pili 
dorośli. W Bolesławcu mama 
robiła ciasto i z powodu bra-
ku warunków, zanosiło się na 
blasze do upieczenia do od-
dalonej piekarni pana Grzędy, 
przy obecnej ulicy Zgorzelec-
kiej. Później zaniechaliśmy 
pieczenia ciast. Czasami w cu-
kierni „Liliput” znajdującej się 
na początku naszej ulicy, ku-
powaliśmy biszkopt. 

Jak mówiłam, w Bolesławcu mieliśmy kontakt z rodzinami, które przy-
jechały z Francji. Pamiętam, że w pobliżu nas, przy obecnej ul. M. Opitza, 
mieszkała sympatyczna rodzina Rejwerskich. Znałam rodzeństwo, Janeczkę 
(późniejszą lubianą nauczycielkę panią Piotrowicz), miłego, uczynnego Ry-
szarda i Antoniego. Przy ul. Drzymały mieszkała rodzina pani Nitowej, któ-
rej córka pracowała w kiosku. Ułatwiało mi to początkowo zakupy, gdy nie 
znałam języka polskiego. Cała rodzina wraz z babcią wyjechała przed laty do 
Francji. Do szkoły chodził ze mną Krystian Klauza oraz Gerard Wasienko, który 
po pewnym czasie wrócił z rodziną do Francji. Powoli kontakt z francuskimi 
rodzinami rozluźniał się. Przybyło obowiązków, odezwały się problemy zdro-
wotne i ciągłe zabieganie o polepszenie warunków życiowych. Dzieci dorosły, 
podjęły studia, a wiele z nich wyjechało za granicę, m.in. do Francji. Sądzę, że 
powodem mogło być rozczarowanie tutejszymi warunkami, które nie dość że 
nie wytrzymywały porównania ze standardami francuskimi, to były niezgod-
ne z obietnicami dawanymi rodzicom-reemigrantom. Ludzie nie potrafili się 
odnaleźć.

W 1975 r. po raz pierwszy pojechałam wraz siostrą do Francji. Odwiedzi-
łyśmy rodzinne miejscowości. W Paryżu pierwsze kroki skierowałam do Kate-

Pierwsza z prawej Petronela Szczepańska, 
babcia Heleny Strzelczak, Parzymiechy, 

przełom XIX/XX w.
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dry Notre-Dame, a potem na dziedziniec Uniwersytetu Paryskiego – Sorbony 
w Dzielnicy Łacińskiej. Wśród moich znajomych czasem pojawia się poczucie 
straty. Też to czasem czuję, mimo że w Polsce ukończyłam studia na dobrych 
uczelniach (Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu im. Oskara Langego i Uni-
wersytecie Wrocławskim), potem nabyłam kwalifikacje pedagogiczne, uzy-
skałam awans na stopień nauczyciela dyplomowanego (w 2001 r.). Myślę, że 
w życiu zawodowym zdobyłam wiele uznania. Otrzymywałam nagrody dy-
rektorów placówek, w których pracowałam oraz Nagrodę Specjalną Kuratora 
Oświaty w Jeleniej Górze. W latach 70-tych XX w. w okresie pracy w oświacie 
otrzymałam odznaczenie państwowe Brązowy Krzyż Zasługi.

W pracy społecznej przyczyniłam się do założenia przy ZNP w Bolesławcu 
Klubu Nauczycielskiego. Byłam jego pomysłodawczynią, założycielką, organi-
zatorką i pierwszym prezesem. Klub rozpoczął działalność 2 stycznia 2002 r. 
Po mojej rezygnacji, z powodów rodzinnych, funkcję prezesa objęła Eugenia 
Wolska. Sam klub, po pewnym czasie został przemianowany i zarejestrowany 
jako Stowarzyszenie Społeczne Klub Nauczycielski „Carpe Diem”. Swoje pa-
sje śpiewacze i taneczne realizuję w Zespole Pieśni i Tańca „Jutrzenka” oraz 
w warsztatach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Bolesławcu.  

Przylgnęłam do kultury polskiej i lubię Bolesławiec. Jednak sentyment do 
Francji pozostał we mnie ogromny i nie mogę zapomnieć, że to była moja 
pierwsza Ojczyzna.  
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  Na Ziemie Odzyskane 
 – opowiada Jan Michał Szopa

Moi rodzice wyjechali do Francji jeszcze się nie znając. Ojciec Jan Szopa 
pochodził z Kraszowic w województwie łódzkim (powiat Radomsko, gmina 
Masłowice). Mama Antonina Karelus urodziła się w 1906 r. w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej w województwie krakowskim, w powiecie Wadowice. Kiedy ojciec 
miał 17 lat, ściągnął go do siebie kuzyn, który pracował na farmie. Mama 
w 1927 r. pojechała na północ Francji. Tam w kopalni pracowała jej starsza 
siostra i ona ją namówiła. Po przyjeździe mama podjęła pracę w restauracji, 
potem, już po ślubie z moim tatą, pracowała w rolnictwie. Jako małżeństwo 
mieszkali na północy Francji w departamencie Aisne, jednym z najważniej-
szych regionów związanych z produkcją buraków cukrowych.

Ja urodziłem się 14 września 1930 r. w Saint-Quentin (departament Aisne, 
region Pikardia). Mieszkaliśmy na farmie, na której ojciec (który kochał konie) 
był fornalem45. Każdy fornal miał pod opieką cztery konie, musiał je czyścić, 
karmić i nimi pracować. Mama też pomagała w pracach sezonowych, np. przy 
żniwach czy zbiorze buraków cukrowych. Mieliśmy kontakt z Polakami miesz-
kającymi w wiosce, podobnie, jak moi rodzice, zatrudnionymi w rolnictwie. 
Polacy jednak często się przemieszczali, szukali lepszych warunków lub lep-
szej pracy. Francuzi mówili na nich „gołębie pocztowe” (pigeons voyageurs), 
bo czasem byli krótko, niemal od razu jechali dalej. Kiedy w latach 70-tych 
odwiedziłem te miejsca, to spotkałem kolegę ze szkoły i on przypomniał to 
określenie. 

Mama prowadziła kuchnię mieszaną, polsko-francuską. Przygotowywała 
rosół albo fricassée, rodzaj dania jednogarnkowego – w czarnym żeliwnym 
garnku dusiła mięso, ziemniaki i inne warzywa. We Francji nauczyłem się jeść 
bardzo popularne ostrygi, mule (omułki, małże), ślimaki winniczki. Do tego 
bardzo dużo sałat, zawsze z olejem, do tej pory nie używam śmietany. Kawa 
była obowiązkowa, podawano ją również dzieciom. Rano gotowało się gar-
nek kawy, do tego podawano chleb z masłem. W czasie wojny nie było praw-
dziwej kawy, robiło się ją z palonego jęczmienia z dodatkiem cykorii. Dosyć 
często jedliśmy czekoladę w dużych tabliczkach.  

45 Fornal – robotnik w folwarku zajmujący się końmi i wykonujący nimi prace na 
roli.
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 Naukę rozpocząłem w 1936 r. w szkole w Esmery-Hallon. Po pół roku 
przeprowadziliśmy się i poszedłem do szkoły w Vaux-en-Vermandois. I jedna 
i druga szkoła była bardzo mała, uczyło się w niej ok. 35-40 uczniów. Wszy-
scy siedzieli w jednej sali, w rzędach według rocznika. Jeden nauczyciel uczył 
wtedy wszystkiego: pisania, czytania, matematyki, historii, geografii, sportu, 
śpiewu. Szkoła podstawowa trwała 8 lat i obowiązywał następujący podział: 
kurs przygotowawczy, kurs elementarny, kurs średni i kurs supérieur – wyższy 
i ostatni (każdy trwał 1-2 lata). Lekcje trwały od godziny 8.00 do 12.00, potem 
była przerwa na obiad i znów od 13.30 do 16.30. Kiedy nauczyciel widział, że 
uczeń jest zdolny, wysyłał go na egzamin do większej szkoły powiatowej. Tam 
przed obcą komisją odbywał się egzamin. Trwał cały dzień, a jeśli dziecko go 
zdało, to otrzymywało świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (certyfi-
kat). Ja zostałem wysłany na taki egzamin i ukończyłem szkołę rok wcześniej. 
Miałem dużo kolegów, bawiliśmy się wspólnie. Pamiętam nauczyciela, mon-
sieur’a Georges’a Formentin’a. Miał świetny kontakt z uczniami. 

Już jako mali chłopcy byliśmy z bratem Stanisławem (też urodzonym we 
Francji) bardzo samodzielni. Kiedy mama pojechała w 1936 r. na urlop, tata 

Świadectwo ukończenia przez Jana Szopę szkoły podstawowej we Francji 



169

kupił zegar nakręcany z pozytywką i on budził nas do szkoły. Tata nie mógł 
nas pilnować, bo bardzo wcześnie wychodził do pracy. W domu mieliśmy 
meble, żelazko (którego stopkę należało nagrzać na piecu), młynek do kawy, 
maszynę do szycia marki Singer, która do tej pory jest sprawna. 

Obchodziliśmy polskie święta. Na Boże Narodzenie był zwyczaj chowania 
prezentów do butów wystawionych przed kominkiem. Nie znaliśmy zwyczaju 
obchodzenia 6 grudnia św. Mikołaja. Bardzo uroczyście i radośnie obchodzo-
no za to święta państwowe. Już dzień przed 14 lipca ochotnicza straż po-
żarna organizowała pochód przez miasteczko. Na gałęziach z liśćmi wieszali 
lampiony z kolorowego karbowanego papieru ze świeczką w środku. Dzień 
później ustawione były kramy, karuzela, przygotowane było miejsce do za-
bawy. Organizowano zawody sportowe, można było wypić darmowe piwo. 
Podobnie było na święcie miasta (fête de la ville). Na centralnym placu grały 
różne zespoły, była zabawa taneczna przy orkiestrze.       

W 1940 r. ojca powołali do polskiej armii. Najpierw w ośrodku w zachod-
niej Francji odbyło się szkolenie żołnierzy, a potem, kiepsko wyposażonych, 
skierowano na front. Ojciec był internowany w Szwajcarii. W maju 1940 r., 
świeżo po mojej I Komunii świętej, przyszedł rozkaz ewakuacji. Wozami za-
przężonymi w konie przez około dwa tygodnie jechaliśmy do Normandii. 

Ślub Jana i Antoniny Szopów, rodziców Jana Szopy, Francja, 1928 r.
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Dogonili nas Niemcy i do sierpnia zamieszkaliśmy w małym gospodarstwie. 
Potem jednak wróciliśmy na naszą farmę. Pomagałem rodzicom w pracy 
w rolnictwie, ale mama znalazła mi miejsce u stolarza i rozpocząłem naukę 
zawodu. Terminowałem u majstra od 1944 do 1948 r. Kiedy wyjeżdżałem do 
Polski, otrzymałem nawet świadectwo pracy w Vermont.    

We Francji w latach 1936-1937 zaczęło być niespokojnie, były rozruchy. 
Mama już wtedy chciała wracać do Polski. Pojechała na urlop do rodziny, 
zobaczyć, jakie są warunki i czy jest do czego wracać. Wróciła i powiedziała 
„Zostaję we Francji”. Po wojnie zaczęło się namawianie do powrotu do Pol-
ski. Zaczęły docierać informacje, że jest praca i można otrzymać mieszkanie 
na własność. Wobec nikłych perspektyw we Francji rodzice zdecydowali się 
wrócić. Ojciec od razu chciał jechać na Ziemie Odzyskane, ponieważ był świa-
domy, że w swoich rodzinnych stronach nic na niego nie czeka, ani ziemia, 
ani gospodarstwo. A na Ziemiach Odzyskanych były domy, mieszkania, często 
z wyposażeniem. Do tego praca, można było wybrać albo na roli, albo w fa-
bryce. Mama jednak nie chciała mieszkać już na wsi, chciała do miasta.  

18 maja 1948 r. nasza czwórka dotarła do Międzylesia. Przemieszczaliśmy 
się w wagonach towarowych. W jednym wagonie jechały trzy rodziny wraz 
z dobytkiem zapakowanym w skrzynie, które sięgały sufitu. Skierowano nas 
do Świeradowa Zdroju, ale w ogóle tam nie pojechaliśmy, bo umieszczono 
nas w wagonach, które miały dotrzeć do Bolesławca. W Bolesławcu pociąg 
zatrzymał się na dłużej i przedstawiciel PUR-u powiedział, że tu też jest praca. 
Zakwaterowano nas w budynku obecnej poczty przy ul. Kaszubskiej. Stoło-
waliśmy się w kuchni zorganizowanej przy ul. Ogrodowej tam, gdzie teraz 
mieści się PCEiKK46. Jednocześnie kazali się rozglądać, szukać mieszkania, bo 
dużo było wolnych. Znaleźliśmy mieszkanie w domku przy ulicy Kosiby. Wsta-
wiliśmy do niego nasze meble z Francji: kredens, łóżko, zegary (w tym jeden 
z pozytywką). Przywieźliśmy też mnóstwo ubrań, np. berety, kurtkę tzw. kana-
dyjkę (z nieprzemakalnego materiału z lamówkami), oficerki w kolorze bordo 
specjalnie zamówione na wyjazd do Polski, no i oczywiście rowery (cztery). 
Gdy pierwszy raz pojechałem nim na rynek, to mnie ludzie obstąpili i z cieka-
wością oglądali.  

Nie od razu się tu odnalazłem, oswajałem się powoli. Zacząłem rozglądać 
się za pracą. Ponieważ miałem rower, przyjęli mnie na pocztę do rozwożenia 
telegramów („O, ty masz rower, to będziesz rozwoził”). Jeździłem też z pocztą 
pociągiem w okolice Bolesławca i przekazywałem tamtejszym listonoszom. 

46 Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr.
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Ale to był tylko epizod, chciałem pracować w wyuczonym zawodzie. Posze-
dłem do pracy do stolarni. Mieściła się ona wtedy w ratuszu, w obecnym Pała-
cu Ślubów (potem był tam miejski posterunek milicji). Nawet drzwi do wejścia 
obok powstały w naszej stolarni. Po pracy przez 2-3 godziny w czynie spo-
łecznym odgruzowywałem Bolesławiec, pchaliśmy wagoniki z rynku w górę, 
w kierunku obecnej ulicy Tyrankiewiczów. Zostałem również oddelegowany 
na trzy miesiące do Warszawy do pracy w organizacji Służba Polsce. W War-
szawie-Włochach i Odolanach pracowałem przy budowie stacji rozrządowej 
oraz na zmianę przy odgruzowywaniu miasta i budowie trasy W-Z. Z czasem 
stolarnia przekształciła się w Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budow-
lane. Z ramienia miasta remontowaliśmy mieszkania, również te zniszczone 
przez Rosjan. W 1961 r. rozpocząłem pracę w stolarni w Jednostce Wojskowej 
w Bolesławcu. Przez jakiś czas byłem także nauczycielem zawodu w Zespole 
Szkół Budowlanych w Bolesławcu.

Bezpośrednio po przyjeździe rodzice byli zawiedzeni. Nie było jednak 
mowy o powrocie. Bezpieczniej też było nie przyznawać się, że mamy rodzinę 

Szkoła podstawowa w Esmery-Hallon. Jan Szopa – szósty od lewej strony 
w pierwszym rzędzie, jego brat – Stanisław Szopa – czwarty od prawej w ostatnim 

rzędzie, Francja, Esmery-Hallon, 1936 r.    
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we Francji. Na szczęście wśród mieszkańców ulicy B. Kosiby nie byliśmy sami, 
na tę ulicę mówiono nawet „ulica Francuzów”. Mieszkający tutaj reemigranci 
z Francji natychmiast nawiązali ze sobą znajomości, organizowali spotkania 
towarzyskie, wzajemnie się zapraszali. Przyjaźniliśmy się z rodziną Mrówków, 
gościła też u nas p. Kunicka, p. Kosibowie, Maria i Józef Szremscy, p. Naspińscy 
i Tutakowie. Organizowaliśmy nawet śledzika (ostatki na Mardi Gras), podczas 
którego dorośli przebierali się, zakładali zrobione własnoręcznie maski. Pani 
Kosibowa, też repatriantka z Francji, utworzyła osiedlowy klubik dla dzieci.  

Kilka razy odwiedziłem Francję. Pierwszy raz w 1977 r., wtedy też poje-
chałem zobaczyć farmę, na której mieszkaliśmy. Nic się nie zmieniło, stał nasz 
dom, szkoła. Założyłem telewizję kablową, żeby móc odbierać francuskie pro-
gramy. Lubię TV5 Monde Europe, słucham wiadomości, z prawdziwą przyjem-
nością oglądam reportaże z całego świata. Córka Elżbieta skończyła filologię 
romańską. Jako nauczycielka języka francuskiego w I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Bolesławcu zorganizowała pierwszą w szkole wymianę z uczniami 
we Francji, z okolic Soissons. Drugim opiekunem był Piotr Roman, ówczesny 
nauczyciel tej szkoły. Przyjeżdżają do nas jej znajomi Francuzi, którzy stali się 
już naszymi znajomymi. Tęsknię za Francją, teraz nawet bardziej niż kiedyś.
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 „Je suis née en France” – opowiada 
 Romualda Terlecka, córka Janiny Okoniewskiej

„Je suis née en France le 24. Mai 1930 à Dourges. Urodziłam się we Fran-
cji 24 maja 1930 r. w Dourges w departamencie Pas-de-Calais.” Tymi słowa-
mi moja mama Janina Okoniewska (z domu Bielenin) zaczęła spisywać swoje 
wspomnienia i to w dwóch wersjach językowych, po jednej stronie po francu-
sku, po drugiej po polsku. Niestety nie zdążyła ich dokończyć, przeszkodziła 
jej choroba. Teraz, kiedy już odeszła, chciałabym w jej imieniu opowiedzieć 
jej historię. Przede wszystkim całe swoje życie słyszałam opowieści o Francji, 
o tym, jak tam żyli. Kiedy czytam rozpoczęte wspomnienia, oczyma wyobraźni 
widzę to, o czym pisała mama. 

Miejsce urodzenia mojej babci ze strony mamy, Janiny (Jeanne) Bielenin, 
z domu Szymczak to Osterfeld w Westfalii w Niemczech. Jej mąż, Józef Bie-
lenin pochodził z Rajska w okolicach Wadowic. Dziadkowie poznali się już 
we Francji i pobrali w 1929 r. 
w Ostricourt. Mój dziadek ciężko 
pracował w kopalni, chorował na 
pylicę. Był bardzo zaangażowany 
społecznie. Podczas wojny działał 
w ruchu oporu, potwierdzają to 
zachowane dokumenty. Zacho-
wały się legitymacje poświadcza-
jące jego przynależność do kilku 
organizacji: Organizacji Pomocy 
Ojczyźnie (OPO), Związku Pola-
ków Byłych Uczestników Ruchu 
Oporu we Francji, Francuskich Sił 
Wewnętrznych (FTP-FFI). 

Rodzina mamy zamieszkała 
w Estevelles, w domku w dzielni-
cy robotniczej, niedaleko kanału. 
Mama opowiadała, że zdarzyło 
się podczas wojny, że kiedy z tatą 
prowadzili rowery z workami peł-
nymi ziemniaków, mgła była tak 
gęsta, że bała się, że wpadną do 
kanału. Widzę tę scenę. Mieszka-

Janina Okoniewska podczas I Komunii  
świętej, Francja, lata 40-te XX w.   
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li w regionie, w którym 
prężnie działał prze-
mysł odzieżowy, włó-
kienniczy. Mama w wie-
ku 14 lat rozpoczęła 
naukę szycia w szkole 
w mieście Carvin. Uczy-
ła się w jednej z filii Aca-
démie de Coupe „Dun-
kel” (Akademii Kroju). 
Zawsze podkreślała, że 
nauczanie stało tam na 
bardzo wysokim pozio-
mie, ceniła fakt, że była 

uczennicą tej szkoły. Jej tata był bardzo dumny, że stać go na opłacenie córce 
nauki. Kosztowała niemało, zachowały się dwa dowody opłat. Uczono tam 
szyć z wykrojów.  Uczennice musiały też same tworzyć trójwymiarowe formy, 
w które można było włożyć dłoń i zobaczyć, jak np. bluzka będzie wyglądać. 
Długie lata mama przechowywała zeszyty formatu A4 pełne tych modeli. Wy-
kroje, modele nie były prostymi wzorami, lecz było to wykwintne krawiectwo, 
np. sukienka musiała mieć zaszewki, paseczek. Po przyjeździe do Polski szyła 
dla znajomych, a jej klientki były niezmiernie zadowolone. Umiała zaprojekto-
wać elegancką sukienkę i ukryć mankamenty figury klientki. We Francji zdążyła 
przepracować w fabryce włókienniczej dwa lata. Zakład położony był bardzo 
daleko, jechały tam wspólnie z koleżankami. Opowiadała, jak stała kilka go-

dzin przy maszynie, jak 
bardzo bolały palce, 
a najbardziej opuszki 
palców, gdy zerwała 
się nitka i trzeba było 
szybko łączyć przędzę. 
Do tej pory w rodzinie 
została używana przez 
mamę maszyna do szy-
cia firmy Singer.   

Różnymi działania-
mi propagandowymi 
nakłaniano ludzi do 
wyjazdu do Polski. Do-

Legitymacja Société Anonyme des Mines d’Amermont-
Dommary Józefa Bielenina

 Legitymacja przynależności Józefa Bielenina do Milices 
Patriotiques we Francji
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datkowo brat babci Tadeusz na-
mawiał wszystkich do wyjazdu. 
Z dokumentów wynika, że gra-
nicę przekraczali w Międzylesiu, 
oraz że otrzymali na początek do-
raźne świadczenie oraz suchy pro-
wiant na 1 dzień: chleb, konserwy 
i cukier. Do Bolesławca przyjechali 
w 1948 r., na miejsce zamieszka-
nia wybrali jednak wieś Racibo-
rowice, ponieważ stan miasta był 
opłakany. Ogromne zniszczenia, 
ruiny budynków, wszystko to nie 
zachęcało do osiedlenia się. Mój 
dziadek przyjechał tu z pobudek 
patriotycznych, kierowała nim 
tylko i wyłącznie chęć pomocy 
Ojczyźnie. Trzeba podkreślić, że 
przybyli tu szczęśliwi, z ogrom-
nymi nadziejami na nowe życie 
w Ojczyźnie. Niestety długo się 
w swojej ukochanej Polsce nie na-
mieszkał. Przyjechał tu już chory 
na pylicę, zmarł w 1954 r. Dom, w którym zamieszkali w Raciborowicach był 
bardzo ładny. Po kilku latach musieli się wyprowadzić, a budynek ten stał 
się siedzibą nowoutworzonej Gromadzkiej Rady Narodowej, a ich przekwate-
rowano. Otrzymali połowę „bliźniaka”, którą przed wojną wybudowano dla 
niemieckiego kierownictwa pobliskiej cementowni. Kiedyś przyjechała grupa 
Niemców i oglądali ten budynek, byli to prawdopodobnie dawni mieszkańcy 
albo ich potomkowie. Kiedy dziadkowie zamieszkali na wsi, widoczny stał się 
kontrast między nimi a pozostałymi mieszkańcami. Mama i jej siostra różniły 
się od przybyszów np. z Jugosławii. Nie nosiły chustek na głowach. Robiły 
trwałą ondulację, ubierały się elegancko, nosiły torebki, ładne buciki. Mama 
lubiła mieć tzw. ładne nogi, czyli ładny but i pończochę.   

Przywieźli bele materiałów, skóry. Z francuskich zapasów korzystali przez 
wiele lat, bo tutaj nie było dosłownie nic, a już nie było mowy o dobrych 
gatunkowo materiałach. Dziadek umiał zrobić buty. Mama z rodzeństwem 
(siostrą Leokadią i bratem Edwardem) potrzebowała lat, żeby się tu dobrze 
poczuć. W zintegrowaniu się na pewno pomogło rzemiosło i wysokie umie-

Janina Okoniewska, Francja l. 40-te w.
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jętności krawieckie mojej mamy. Umiała uszyć wszystko: garnitury, ocieplane 
płaszcze z podszewką, sukienki, garsonki i to na każdą figurę. Miała dobry 
gust i wyrobione oko.  

W domu nie rozmawiali po francusku. Ale mama najlepiej z całej rodziny 
mówiła w tym języku, ponieważ ukończyła we Francji szkołę podstawową. 
Już po przyjeździe chcąc coś szybko policzyć, liczyła po francusku. Szybciej 
też mówiła po francusku niż po polsku. Cały czas mamy kontakt z rodziną we 
Francji, z ukochaną kuzynką mamy. Z kulinarnych zwyczajów przypominam 
sobie bardzo często robione frytki i tosty francuskie – kromkę chleba lub bułkę 
obtaczało się w rozbitym jajku i obsmażało na patelni. Podawano to na słod-
ko z cukrem lub dżemem. Uwielbiałam je.     

Nie wiem czy mama do końca życia pozbyła się żalu, że znalazła się tutaj. 
We Francji zawsze byli Polakami, tu w Polsce Francuzami. W Raciborowicach 
mama czuła się trochę odizolowana. Jedynie kiedy przyjeżdżała do Bolesław-
ca i robiła zakupy w sklepie tekstylnym przy ul. Mickiewicza, to z właściciel-
ką, panią Fredką mogła dłużej porozmawiać o Francji. Ta pani była równie 
elegancko ubrana, jak moja mama. W 2008 r. pojechałyśmy wspólnie z moją 
córką Katarzyną w trójkę do Tunezji na wczasy. Mama była przeszczęśliwa, 
rozmawiała po francusku z obsługą hotelową, wszyscy byli pod wrażeniem 
jej znajomości języka.

Mama, kiedy zaczynała mó-
wić o Francji, śmiała się, była 
wesoła, ale pod koniec wspo-
mnień szkliły się jej oczy. Uwiel-
biała tamten czas, była młoda, 
miała dużo koleżanek, bawili 
się wspólnie, szyła już dla nich. 
W domu do końca życia budo-
wała wesołą atmosferę, była 
witalna, nie użalała się nad 
sobą, widziała tylko pozytyw-
ne strony. We wspomnieniach 
mamy na pewno znalazłyby 
się informacje, które podałam. 
Ucieszyłaby się, że może poroz-
mawiać o Francji. 

Deska do prasowania i maszyna  
do szycia z Francji
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  Z tramwaju na furmankę – opowiada 
 Jacqueline Tomaszewska, z domu Łakoma

Urodziłam się w 1935 r. w Lille w północnej 
Francji (w regionie Nord-Pas-de-Calaise). Mieszka-
liśmy w Valenciennes, położonym również w tym 
regionie. Ojczym pracował w przemyśle, w róż-
nych fabrykach. Mieszkaliśmy na osiedlu dom-
ków jednorodzinnych, tymczasowych, wybudo-
wanych przez rząd po bombardowaniach z czasu 
I wojny światowej. Była tam jedna polska rodzina.

Ojczym pochodził z Tarnowa, moja matka 
natomiast urodziła się w Niemczech, ale długo 
mieszkała we Francji. Żyliśmy skromnie. Podsta-
wą naszego wyżywienia były króliki, które hodo-
waliśmy, befsztyki z koniny oraz sałaty podawane 
zawsze z olejem. Na kartki dostawaliśmy również 
czekoladę. Rodzice pili wino, które dostawali 
w zakładzie pracy. Dzieci w szkole dostawały zupę, a po południu ciastka 
nadziewane czekoladą.     

Chodziłam do francuskiej szkoły. Każdy uczeń otrzymywał całe szkolne 
wyposażenie za darmo, podręczniki należało oddać na koniec roku. Chłopcy 
i dziewczęta uczyły się osobno. Na przerwach podczas zabaw zawsze pilno-
wała nas nauczycielka. Pamiętam, że przygotowywaliśmy – wspólnie z inny-
mi szkołami – specjalny pokaz gimnastyczny, który prezentowaliśmy podczas 
święta 14 lipca i na zakończenie roku szkolnego. W naszej miejscowości było 
kino, widziałam kilka filmów, raz nawet polski „Ostatni etap”. Jeździłam cza-
sem na kolonie nad Atlantyk. Pamiętam, że część plaż była jeszcze zamino-
wana. 

Podczas wojny zarządzono ewakuację na południe Francji. W miasteczku, 
w którym się zatrzymaliśmy, obserwowałam handlarzy końmi, którzy głośno 
klaskali w ręce, kiedy dobili targu z kupującym.    

Ojczym był zaangażowany politycznie, chodziliśmy na demonstracje. 
Dzieci, wśród nich ja i mój brat Michał, szły zawsze na początku. W 1948 r. 
rodzice zadecydowali o wyjeździe do kraju. Wyruszyliśmy z Valenciennes do 
Douai, a stamtąd do Polski. Gdy przejeżdżaliśmy przez Czechy, ludzie z mostu 
rzucali nam kartki na chleb. Ja złapałam 8 i na najbliższej stacji mogliśmy z oj-

Jacqueline Tomaszewska 
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czymem kupić chleb. Chleb był ciemny i nie smakował mi. Podróżowaliśmy 
w wagonach towarowych wyłożonych słomą. W Międzylesiu zmienili nam 
jednak pociąg i wsiedliśmy do wagonów też towarowych, ale zanieczyszczo-
nych odchodami zwierząt. Po drodze zbieraliśmy trawę i suszyliśmy ją, żeby 
mieć się na czym położyć. 1 czerwca 1948 r. przybyliśmy do Lubomierza. Cze-
kała na nas przysłana z tartaku furmanka i zawiozła do miasta. Byłam zdzi-
wiona, bo we Francji poruszałam się tramwajami, do szkoły lub na zakupy. Po-
łączenie tramwajowe miał też mój ojczym do pracy w tartaku. A tu furmanka. 
Otrzymaliśmy umeblowane 3-pokojowe mieszkanie, z kuchnią, bez łazienki. 
Wiele mebli w innych domach zostało zniszczonych, ponieważ ludzie szukali 
drewna na opał. Zimy były ciężkie. We Francji nosiło się saboty, sandały, zimy 
były łagodne, wystarczyło ubrać podkolanówki. A tutaj śniegi do kolan. Nie 
miałam odpowiednich butów. Kiedyś poszłam w te śniegi w podkolanówkach 
do szkoły, to zawrócili mnie do domu, żebym się odpowiednio ubrała. W ta-
kich chwilach myślałam o Francji. 

We Francji chodziłam na kurs języka polskiego, ale było to niewystarczają-
ce i po przyjeździe bardzo źle mówiłam po polsku. W sklepie sprzedawczynie 

widziały, że nie radzę sobie 
i prowadziły mnie za rękę 
za ladę, żebym mogła po-
kazać, co chcę kupić. Mimo 
że miałam ukończoną szkołę 
podstawową, to ze względu 
na słabą znajomość języ-
ka polskiego, cofnęli mnie 
i poszłam do V klasy. Dzieci 
dokuczały mi z tego powo-
du, że przyjechałam z Francji 
i nie chodziłam na religię. 
Na początku śmiały się też 
z mojego nazwiska, a na-
uczycielka wraz z nimi. Kiedy 
przyjechali inni reemigranci 
z Francji, było mi łatwiej, nie 
byłam już sama. Nikt mi nie 
pomagał w nauce języka. 
Długo trwało, zanim prze-
stałam robić błędy, ale zale-
żało mi na tym, żeby mówić 

Jacqueline Tomaszewska druga od prawej, Francja, 
ok. 1942 r. 
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i pisać poprawnie. Kiedy ktoś wskazywał mi błąd i wytłumaczył, od razu za-
pamiętywałam. Uczyłam się ze słuchu, w bezpośrednich kontaktach z innymi 
Polakami. We Lwówku Śląskim ukończyłam 9-miesięczny kurs i zostałam pie-
lęgniarką. W styczniu 1952 r. dostałam nakaz pracy w szpitalu w Bolesławcu 
przy ulicy Jeleniogórskiej. Brakowało tu personelu i wraz ze mną z nakazem 
pracy przyjechało z Polski 25 dziewcząt. Zamieszkałam z innymi pielęgniarka-
mi w pokojach na strychu budynku szpitala, było wesoło. Zaczęłyśmy pracę 
od razu na 3 zmiany, dodatkowo w czynie społecznym odgruzowywałyśmy 
i sprzątałyśmy szpital. Na początku pracowałam na każdym oddziale przez 
pół roku, potem musiałam jeszcze zdać państwowy egzamin i dopiero wtedy 
otrzymałam pełne uprawnienia pielęgniarskie. Najdłużej pracowałam na od-
dziale chirurgicznym, byłam przez jakiś czas siostrą oddziałową. Najbardziej 
lubiłam właśnie ten oddział. Niestety po 25 latach pracy ciężko zachorowałam 
na cukrzycę i przeszłam na rentę. Jako pielęgniarka wielokrotnie pomagałam 
ludziom na osiedlu, nawet odbierałam porody. Moje córki, Izabella i Żaklina 
też są z wykształcenia pielęgniarkami.

W szpitalu poznałam męża, Jana Tomaszewskiego. Był pacjentem i pod-
czas rozmowy okazało się, że też przyjechał z Francji. Jego rodzina mieszka-
ła w Saint-Quentin, pracowała w rolnictwie. Przyjechali w 1948 r. i od razu 

Nasze osiedle we Francji, Francja, lata 40-te XX w. 
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osiedlili się w Bolesławcu. Ale z mężem rzadko rozmawialiśmy po francusku, 
chyba że chcieliśmy, żeby inni nie rozumieli, o czym mówimy.     

W domu lubiliśmy frytki, sałatkę owocową (salade de fruits), koński bef-
sztyk (bifteck), sałatę zieloną, sałatkę z młodego mleczu z jajkiem gotowanym 
i sosem vinaigrette. W Polsce przyrządzałam też ślimaki winniczki. Przez lata 
robiłam też zupy przecierane (soupe passée), które początkowo ucierałam 
ręcznie, potem już miksowałam elektrycznie. Moje córki lubiły te dania, ale 
szczególnie upodobały sobie frytki.  

We Francji została rodzina mamy, sami górnicy. Nie chcieli wracać. Jeden 
z kuzynów przysyłał czasem paczki na święta. Co to była za radość! Obo-
wiązkowo była kawa, dla dzieci słodycze, ubrania. Wiele osób wracało do 
Francji. Wśród nich Rajmund Kółeczko. Utrzymywaliśmy kontakt z nim, z jego 
mamą oraz siostrą Niną. Na zaproszenie pani Kółeczkowej pojechałam kiedyś 
do Francji. Bez problemów rozmawiałam po francusku, a przed wyjazdem 
kupiłam sobie książki, żeby czytając utrwalać język. Podczas jednego z poby-
tów odwiedziłam Valenciennes, chciałam zobaczyć nasze osiedle, ale nie było 
już żadnego z dawnych sąsiadów, a na miejscu naszych domków stały nowe 
bloki. 

Należałam do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej, kiedy prowadziła 
je pani Żaneta Brewka. W jej ogródku odbywały się spotkania, ja zapraszałam 
gości do siebie. To były dobre czasy. Gdy byłam po raz pierwszy we Francji, 
pojawiła się możliwość pozostania tam, ale ja za nic w świecie nie zostawiła-
bym rodziny. Nie chciałabym już tam mieszkać. Poznałam już bolesławieckich 
Francuzów z ulicy 22 Lipca (obecnie Lubańskiej). To już była moja okolica, bra-
kowałoby mi rodziny Champlewskich czy pani Mrówkowej, która wszystkim 
chętnie pomagała. Tu miałam przyjaciół.
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 Tłumacz języka francuskiego 
 – opowiada Henryk Tutak, syn Tadeusza Tutaka

Mój tata, Tadeusz Tutak, przyszedł na świat w Polsce w 1923 r., ale dorastał 
we Francji. Pochodził spod Sanoka, jego rodzina w tamtym czasie wyjechała 
do Francji „za chlebem”. Najpierw wyemigrował dziadek, który potem ścią-
gnął resztę rodziny. Mieszkali w Montluçon, w regionie Owernia w centralnej 
części kraju. Dziadek miał trzech synów: najstarszego Tadeusza (mojego tatę), 
Mieczysława i najmłodszego Mariana. Zajmowali jeden z domków robotni-
czych na osiedlu zlokalizowanym wokół zakładów „Dunlop”. Dziadek podjął 
pracę w przemyśle gumowym, prawdopodobnie właśnie w firmie „Dunlop”. 
Pracował przy produkcji opon na stanowisku kontrolera jakości, bardzo sobie 
chwalił tę pracę. Wiemy, że był szanowanym i cenionym pracownikiem. 

Tata chodził do szkoły, a po 
jej ukończeniu za namową swo-
jego ojca podczas II wojny świa-
towej wstąpił do polskiej armii, III 
Dywizji Strzelców Karpackich. Ze 
względu na to, że był uzdolnio-
ny muzycznie, skierowano go do 
sekcji kulturalnej, był członkiem 
wojskowego zespołu reprezenta-
cyjnego. Taniec i śpiew miał we 
krwi. Po bitwie pod Monte Cassi-
no w 1944 r. został przerzucony 
do Anglii. Tam odbył szkolenie 
wojskowe i wrócił do Francji.  

Moja rodzina (Tutaków) była 
zaprzyjaźniona z rodziną Borow-
skich, znali się jeszcze z wioski 
spod Sanoka. Potem rodziny te 
połączone zostały poprzez mał-
żeństwa dzieci. Moja mama 
Mieczysława Tutak (z domu Bo-
rowska) też przyjechała z Francji. 
Tam używała imienia Mireille, po-
nieważ jej oryginalne imię „Mie-
czysława” przypominało w wy- 

Rodzina Tutaków we Francji. Marcin, Aniela, 
starszy brat Tadeusz i młodszy Mieczysław, 
najmłodszy Marian przyszedł na świat kilka 

miesięcy później, Francja, 1930 r.  
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mowie francuski zwrot „moi, j’ai soif” 
(wym. „mła-że-sław”), oznaczający 
„chce mi się pić”, a to śmieszyło Fran-
cuzów. Dziadek Borowski pracował 
w kopalni w Moûtiers na północy Fran-
cji i pamiętał jeszcze Edwarda Gierka. 
W czasie wojny dziadek, podobnie jak 
pozostali pracownicy, otrzymywał wino 
i czekoladę. We Francji mama zdobyła 
kwalifikacje do wykonywania dwóch 
zawodów, tj. dziewiarza i krawcowej. 
Niestety zdobytego we Francji wy-
kształcenia w Polsce nie uznano rodzi-
com. Musieli oni uzupełnić edukację 
w polskich instytucjach. 

Dziadkowie z obu stron, zarówno 
ze strony mamy, jak i taty, byli zaanga-
żowani w działalność polonijną, należe-
li do Stowarzyszenia Polaków we Fran-
cji. Obie rodziny w 1948 r. wspólnie 
podjęły decyzję o powrocie do Polski, 

jednak podróżowały osobno. Moment repatriacji został zarejestrowany w Pol-
skiej Kronice Filmowej, pojawia się w niej nawet mój dziadek Jan Borowski. 

Dziadek Marcin Tutak, decydując się na przyjazd do Polski, myślał o po-
wrocie w rodzinne strony, pod Sanok, ale – jak wiem z opowieści – ich pociąg 
uległ awarii w Iwinach. Skierowali się więc do najbliższego miasta, czyli do 
Bolesławca i tu zostali. Borowscy osiedli w Sobięcinie, ale po jakimś czasie do-
stali od naszej rodziny informacje, że tu jest praca i też się tu przenieśli. Obaj 
dziadkowie byli szczęśliwi, że wrócili do ojczyzny. Żyli jednak wspomnieniami 
o Francji, utrzymywali kontakty z tamtejszymi znajomymi. 

W Bolesławcu najpierw zamieszkali przy ulicy Kosiby (wtedy nosiła na-
zwę Złotoryjska i tak nazywamy ją do tej pory), potem przy Narutowicza. 
Zamieszkało tam kilka rodzin z Francji, z którymi utrzymywali kontakty. Dzia-
dek Borowski przywiózł skrzypce, a dziadek Tutak grał na harmonii, tzw. gu-
zikówce, jeden egzemplarz mam nawet do tej pory. Tutaj spotykali się z inny-
mi reemigrantami z Francji. Urządzali w domach francuskie wieczorki. Mieli 
więc okazję rozmawiać po francusku, śpiewać, czasem robili potrawę zwaną 
pomme de terre47 (ciasto francuskie wypełnia się podgotowanymi wcześniej 

47 Po francusku ziemniak.

Trzej bracia Tutakowie, od lewej: 
Tadeusz, Mieczysław i Marian, Bolesła-

wiec, lata 60-te lub 70-te XX w.
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ziemniakami, następnie zalewa śmietaną, a po upieczeniu przykrywa ciastem 
francuskim). Już później tata uczestniczył w spotkaniach Towarzystwa Polsko-
-Francuskiego. 

Jedli potrawy polskie, francuskie, a nawet włoską polentę. Do tej pory 
przy większych uroczystościach przygotowuje się w mojej rodzinie pomme 
de terre. Od czasu do czasu przyrządzano ślimaki. W domu piło się czerwone 
wino, w niedzielę podawano je nawet dzieciom, tyle że rozcieńczone wodą. 
Kawę pito w dużych filiżankach, zwanych bolkami. Dziadek w Polsce hodował 
króliki, a w piwnicy uprawiał cykorię. Najpierw latem wysiewał ją w ogródku, 
potem korzenie przenosił do piwnicy i zasypywał ziemią. Sałatki robione były 
zawsze na sposób francuski, czyli z sosem vinaigrette z czosnkiem. Bardzo 
smaczna była sałatka pissenlit, czyli z młodego mleczu. Przyrządzana wczesną 
wiosną, z ugotowanym jajkiem i oliwą z dodatkiem czegoś kwaśnego. Były to 
pierwsze witaminy po okresie zimy. Często przyrządzano też naleśniki. Mama 
sama robiła majonez, wtedy tutaj nieznany. Sąsiadki przychodziły i pytały, co 
to takiego. 

Obchodzili święta polskie, Boże Narodzenie, Wielkanoc. W rodzinie po-
jawiły się też nowe zwyczaje. Na święto Trzech Króli mama piekła ciasto 
w kształcie korony i wkładała do niego jeden migdał. Kto trafił na kawałek 
ciasta z nim w środku, zostawał królem bądź królową. Piekło się również brio-
che, okrągłe ciasto, bardzo wysokie o żółtym zabarwieniu. Oczywiście jedli 
również bagietki. Dziadek bagiety nie przekrawał, ale rwał, rozrywał na pół 
i zjadał tylko skórkę. Taką bagietką należało również wytrzeć talerz do czysta, 
np. po sosie. Tata opowiadał, że we Francji często jadali winogrona (mówił 
nawet o „kulturze winogron”), brzoskwinie (zwane „peszki”, fr. pêche) oraz 
banany. Kiedy częstowali tutaj nimi ludzi, nie smakowały im, mówili, że mają 
smak „jakby ziemniaka posypać cukrem”. Mama robiła, także później w Pol-
sce, zupę cebulową z czerwonym winem i grzankami, również z dyni oraz 
jarzynową włoską minestrone. 

Dziadkowie nie przywieźli ze sobą wprawdzie mebli, ale kilka przedmio-
tów codziennego użytku, jak paterę, naczynie na owoce i dwa wazoniki do 
kwiatów. Był taki zwyczaj, że na stole leżał obrus, a na nim stał wazon z kwia-
tami. Mieli też charakterystyczny sposób ubierania. Dziadek nosił beret („be-
retkę” jak mówił), całą zimę marynarkę i szalik wiązany z przodu. 

Dziadkowie nauczyli się języka francuskiego i posługiwali się nim w stopniu 
bardzo dobrym. We Francji w domu rozmawiali po polsku, po przyjeździe do Polski 
tata nie miał więc problemów z tym językiem. Często zdarzało im się jednak, że spol- 
szczali francuskie wyrazy, zwroty dodając do nich polską końcówkę, np. na-
czynie do pieczenia kurczaka to była „basynka”, beret (fr. béret) – beretka. 
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Kiedy kupili w Polsce rower i do-
czepili do niego wózek na dwóch 
kołach powstała „remorka”. 

Mój tata Tadeusz Tutak przez 
wiele lat był tłumaczem przy-
sięgłym języka francuskiego. 
Pracował podczas wielu oficjal-
nych spotkań, a kontakty służ-
bowe procentowały przyjaźniami 
z francuskimi gośćmi. Kochał sło-
wo, dużo czytał, tłumaczył lite-
raturę francuską, m.in. biografię 
Édith Piaf. Na swój sposób ob-
chodził dzień 14 lipca, czyli świę-
to narodowe Francji. Wprawdzie 
przychodził do pracy, ale miał 
w zwyczaju w tym dniu nie pra-
cować. Każdy z jego dyrektorów 
wiedział o tym i szanował to, nie 
obciążali go w tym dniu obo-
wiązkami.

Już w Bolesławcu mój oj-
ciec Tadeusz wraz ze swoim 
najmłodszym bratem Marianem 
byli piłkarzami (w klubie „Górnik 

Bolesławiec”) i założycielami tutejszego ruchu sportowego. Ojciec był naj-
młodszym współzałożycielem Bolesławieckiego Klubu Sportowego. Chciał 
założyć klub rugby, ale usłyszał, że to „sport zgnilizny zachodu i tego tu nie 
będzie”. Z okazji któregoś zjazdu absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego 
w Bolesławcu znaleźliśmy informację, że rekord szkoły w skoku w dal należy 
do mojego wujka Mariana Tutaka.  

Byłem we Francji kilkakrotnie turystycznie, ale nie odwiedziłem jeszcze 
stron związanych z historią mojej rodziny. Za to moja siostra Elżbieta odwie-
dziła z rodzicami Montluçon. Domek stoi, ale mieszkają w nim Portugalczycy, 
którzy przyjechali w miejsce Polaków. Moja rodzina jest zainteresowana za-
chowaniem pamięci o przodkach, kilka lat temu ukazała się książka o rodzie 
Tutaków, sporą jej część zajmuje oczywiście francuski rozdział48.   

48 Wielka księga nazwiska Tutak, wyd. Halbert’s Family Heritage, 1998

Przepustka Mieczysławy Borowskiej  
– dokument repatriacyjny
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 Tu jest praca i mieszkanie 
 – opowiada Franciszka Twerd, z domu Kiełbaska

Moja mama Zofia Suszek przyjechała 
do Francji w 1936 r. spod Łańcuta. Praco-
wała w gospodarstwie rolnym w okolicy 
Caen, w departamencie Calvados, w re-
gionie Dolna Normandia. Tata Franciszek 
Kiełbaska pracował w budownictwie, był 
kierownikiem budowy, prowadził prace 
nawet w Paryżu. Ja urodziłam się w 1946 r. 
w Mondeville w pobliżu Caen. Po wojnie 
to mama nakłoniła ojca, żeby opuścić 
Francję i przyjechać na Ziemie Zachodnie. 
Jej siostry wyjechały pierwsze właśnie na 
te tereny i pisały do mamy optymistyczne 
listy: „Jest tu co jeść, jest praca i mieszka-
nie”. Potem, w sytuacjach kryzysowych, 
tata wypominał jej tę decyzję. W Bole-
sławcu zamieszkaliśmy przy obecnej uli-
cy Kosiby. Mieszkało tam ok. 10 rodzin 
z Francji, w tym 4 rodziny w naszym bu-
dynku. Panie w codziennych kontaktach 
zwracały się do siebie per „madame”. 
Sąsiadki przez wiele lat prowadziły kuchnię francuską, na naszych stołach 
często były frytki, zielona sałata i czernina. Starsze dzieci biegle mówiły po 
francusku. Mam kilka pamiątek  z Francji tj. biżuterię i zdjęcia. Przez wiele lat 
starałam się uzyskać oryginalną metrykę urodzenia, gdyż tak naprawdę nie 
posiadałam źródłowego dokumentu urodzenia. W 2014 r. dzięki życzliwości 
administracji departamentu Calvados, otrzymałam ten dokument. 

                                                                                                     

Franciszka Twerd
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  Zapach konwalii 
 – opowiada Wiktoria Wakulska, z domu Fyda   

Urodziłam się we Francji w 1936 r., byłam 
najstarsza z rodzeństwa. Tata urodził się w 1900 r. 
w Nowym Sączu, wcześnie został sierotą. Już jako 
18-latek wyjechał ze swoją zamężną siostrą do 
Francji, najpewniej za pracą. Siostra ta wyemigro-
wała później do Ameryki. Moja mama, Franciszka 
Brzezała, ur. 1914 r. w Tymbarku, przyjechała do 
Francji jako małe dziecko. Tu rodzice się poznali 
i w 1932 r. wzięli ślub. Miałam sześcioro rodzeń-
stwa, z tego trójka urodzona była we Francji. 
Mieszkaliśmy na północy kraju, na przedmieściach 
Soissons w departamencie Aisne, ok. 100 km 
od Paryża. W okolicy działało wiele zakładów 

przemysłowych, a mój tata pracował w fabryce rowerów. W domu mówili-
śmy tylko po francusku, nie znałam języka polskiego. Mama, ponieważ była 
we Francji od dziecka, znała język francuski bardzo dobrze. Polskiego używali 
tylko wtedy, kiedy nie chcieli, żebyśmy my, dzieci, rozumieli, co mówią. Mama 
zajmowała się domem i wychowywaniem nas. Mieszkaliśmy w małym domku 
robotniczym z ogródkiem. Nasi sąsiedzi to byli sami Francuzi, ale nikt nigdy 
nie dał nam odczuć, że jesteśmy innej narodowości. Rodzice bardzo uważali 
na to, żebyśmy wszystkim napotkanym ludziom mówili „bonjour”, niezależ-
nie od tego, czy ich znamy czy nie. Mieliśmy dwa pokoje z kuchnią, był prąd 
i radio. Wodę pobieraliśmy z hydrantu, który stał przed domem. Bardzo dba-
liśmy o ubrania, prasowanie żelazkiem było obowiązkowe. Ja, jako najstarsza, 
musiałam czyścić i pastować wszystkie buty domowników, a potem układać je 
w szeregu według hierarchii, jaka panowała w naszej rodzinie: najpierw buty 
taty, potem mamy, a następnie rodzeństwa według starszeństwa. Mama pra-
cowała przez jakiś czas u tzw. patronki49, czyli pomagała pewnej bogatej pani 
prowadzić dom. Obchodziliśmy francuskie święta: 14 lipca, drobne prezenty 
otrzymywaliśmy na Mikołaja. Urodzin nie obchodziło się jakoś szczególnie, 
organizowany był tylko uroczysty obiad. Szczególnie zapadł mi w pamięć je-
den Dzień Matki, kiedy to w szkole nauczycielka zorganizowała przedstawie-
nie. My nauczyliśmy się wierszyków i piosenek, zaproszone mamy siedziały 

49 Patron – właściciel firmy lub gospodarstwa.

Wiktoria Wakulska 
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na widowni. Przygotowane były śliczne bukieciki z konwalii. Na zakończenie 
przedstawienia każde dziecko musiało odnaleźć swoją mamę i wręczyć jej 
bukiecik. Było to bardzo wzruszające, widzę tę scenę bardzo wyraźnie. Do tej 
pory uwielbiam konwalie i ich zapach zawsze mi się kojarzy z Francją. 

Żartowałyśmy z siostrą, że nasza mama gotować po polsku nie umia-
ła, a i po francusku też się za bardzo nie nauczyła. Bardzo dobrze gotował 
natomiast mój tata. Przygotowywał królika, zieloną sałatę, sałatkę pissenlit, 
zawsze z oliwą, nigdy ze śmietaną. Do tej pory zresztą nie lubię śmietany. 
Piło się różne gatunki kawy, prawdziwą lub z cykorii. Jadłam u znajomych we 
Francji żabie udka, ślimaki. Na śniadanie jedliśmy chleb, masło, dżem, dzieci 
piły kakao. Z pieczywa jedliśmy przede wszystkim bagietki. Soissons to duże 
miasto, było więc dużo sklepów i ładny jarmark dwa razy w tygodniu. Owoce 
tropikalne nie były niczym szczególnym. Francja, jako kraj posiadający kolo-
nie, miała ich pod dostatkiem: banany, pomarańcze, do tego moje ulubione 
rodzynki. W Polsce to skończyło się, owoce egzotyczne stały się rzadkością, 
dostępną tylko na Boże Narodzenie i Wielkanoc, a i to pod warunkiem, że 
były na nie pieniądze. Podczas wojny ojciec był na froncie, a my otrzymaliśmy 
obiady w Czerwonym Krzyżu – 
albo szliśmy do siedziby orga-
nizacji albo mama przynosiła je 
w menażce. 

Z rodzeństwem bawiliśmy 
się najczęściej w sklep. Bardzo 
lubiłam żonglowanie piłeczkami 
(dwoma, trzema, a raz nawet 
udało się pięcioma), grę w kla-
sy, skakałyśmy na skakankach 
lub bawiłyśmy się bogato wy-
posażonym wózkiem dla lalek. 
Rodzice organizowali wycieczki 
rowerowe, bogaci mieli samo-
chody. Podczas uroczystości, 
wizyt towarzyskich czy spotkań  
w szerszym gronie dzieci za-
wsze siedziały przy osobnym 
stoliku, nigdy z dorosłymi przy 
głównym stole. W Bolesławcu 
dziwiłam się widząc, że dzieci 
i dorośli siedzą razem przy jed-
nym stole, irytował mnie hałas.

Wiktoria Wakulska (po prawej) z siostrą Józe-
fą u I Komunii świętej, Francja, ok. 1944 r.  
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We Francji zimy były łagodne, więc chodziło się w pończochach lub nawet 
tylko w skarpetkach. Latem dziewczynki nosiły sukienki, płócienne kapelusiki, 
zawsze musiałam mieć przy sobie płócienną chusteczkę do nosa. Tato nosił 
palto, kapelusz albo kaszkiet. Wszyscy mieliśmy skórzane buty, a dodatkowo 
drewniane chodaki, w których chodziło się koło domu, np. do ogrodu lub po 
wodę do hydrantu. 

Nie wiem, dlaczego rodzice zdecydowali się wyjechać z Francji, nigdy 
o tym nie rozmawialiśmy. Wiele lat po przyjeździe do Polski mama mówiła, że 
ojciec do końca życia żałował decyzji o opuszczeniu Francji. W czerwcu 1947 r. 
wyjechaliśmy z Laon. Podróż trwała dwa tygodnie, jechaliśmy bydlęcymi wa-
gonami. O żywność na podróż każdy musiał zadbać sam. Na granicy pol-
sko-czeskiej w Międzylesiu staliśmy 3 dni, ponieważ PUR (Państwowy Urząd 
Repatriacyjny) zastanawiał się, gdzie nas przydzielić. Górników od razu kiero-
wano do Wałbrzycha, ale mój tata nie był górnikiem, więc długo czekaliśmy 
na decyzję. W końcu wysłano nas do Legnicy. Dwa lata później przeprowadzi-
liśmy się do Miłkowic, ponieważ tata chciał mieć dom i ogródek. 

Przyjechaliśmy do Legnicy w czerwcu, a we wrześniu poszłam do szkoły. 
Zanim rozpoczęłam regularne lekcje, przez pół roku w świetlicy mieliśmy coś 
w rodzaju kursu przygotowawczego z języka polskiego. Ćwiczyliśmy zwłasz-
cza komunikowanie się, mówienie po polsku. Rozumiałam wprawdzie wy-
powiedzi, ale gdy sama miałam coś powiedzieć po polsku, to nie umiałam. 
Dzieci, które przyjechały z Francji, m.in. ja i siostra, podpowiadały sobie po 
francusku, np. na matematyce. Ale nauczyciele nie lubili, kiedy mówiłyśmy po 
francusku, musiałyśmy szybko szlifować język polski. 

Moja mama lubiła ładnie się ubrać. Chodziła do fryzjera, układała włosy 
w fale i nosiła delikatną siateczkę, która pozwalała utrzymać fryzurę. Miała 
również biżuterię, nosiła kolczyki, korale. Mój ojciec był pedantem, ale i do-
matorem. Jeżeli gdzieś wychodził, dbał o wygląd, wkładał bukiecik kwiatków 
do butonierki oraz zabierał zegarek kieszonkowy na łańcuszku. My dziew-
czynki nosiłyśmy sukienki, nawet szkolne koleżanki pochodzące z Łemków po-
wtarzały, że jesteśmy lepiej od nich ubrane. W szkole początkowo poszczegól-
ne grupy przybyszów nie integrowały się, każdy funkcjonował wśród swoich. 
Łemkowie mówili na nas „kataniarze”, a my na nich ze złości „złodzieje”. Nie 
wiem dlaczego, było to takie zwykłe dziecięce przekomarzania się.

Przywieźliśmy ze sobą serwis, talerze płytkie i głębokie, sztućce. Mój oj-
ciec miał sztućce, których tylko on używał, nikt inny nie mógł z nich korzystać, 
a i on nie jadał innymi niż jego. Bardzo dokładnie zmywaliśmy naczynia. Od-
bywało się to w dwóch miskach: w jednej misce myliśmy, w drugiej w czystej 
wodzie płukaliśmy naczynia.
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Jako pełnoletnia dziewczyna chciałam jak najszybciej zacząć na siebie za-
rabiać, więc wybrałam roczną szkołę pielęgniarską w Świdnicy. W 1953 r. przy-
jechałam do Bolesławca i podjęłam pracę w szpitalu. Później właściwie cały 
czas się uczyłam. W 1961 r. zdałam państwowy egzamin, uzyskując dyplom 
pielęgniarstwa, kilka lat później egzamin maturalny. Za swoją pracę zostałam 
w 1984 r. odznaczona Medalem 40-lecia Polski Ludowej oraz w 1989 r. zosta-
łam wyróżniona odznaką honorową za „wzorową pracę w służbie zdrowia”.  

Do tej pory obchodzę francuskie święta: 14 Lipca, kiedy to robię trady-
cyjne trójkolorowe kotyliony (w barwach narodowych Francji: biel, czerwień 
i granat), 1 Maja – Święto Konwalii, na Trzech Króli jest zabawa i rozpoczyna 
się karnawał. W Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej organizowana była 
Mardi Gras (madryga, czyli ostatki, Tłusty Wtorek). Podawaliśmy kawę i ciast-
ko. W jednym ciastku ukryta były niespodzianka, np. obrączka. Kto na nią 
trafił, zostawał królem lub królową karnawału. Nosiliśmy kapelusiki.  

W polskiej szkole nie nauczano języka francuskiego i powoli umykał mi, 
zapomniałam go. Cały czas uczę się języka francuskiego. Kiedy nie mogę 
w nocy zasnąć, czytam sobie po francusku, tłumacząc słowa w słowniku.

Personel medyczny Oddziału Wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Bolesławcu 
(1965 r.), druga od prawej Wiktoria Wakulska
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 Życie na farmie – opowiada Edward Wieczorek

Moi rodzice, Aniela i Zygmunt Wieczor-
kowie, pochodzili z tej samej wsi o nazwie 
Chomętówek, leżącej w województwie kie-
leckim. Do Francji najpierw pojechał mój 
tata. Mama przez jakiś czas musiała jeszcze 
zostać w Polsce, ponieważ urodziła moje-
go brata Stanisława. Potem jednak wraz 
z małym synkiem dołączyła do męża. Ja 
urodziłem się w 1935 r. w Trumilly w de-
partamencie Oise. Było nas w sumie pięcio-
ro rodzeństwa: Stanisław, Czesław, Włady-
sław, ja oraz siostra Kazimiera. 

Mieszkaliśmy w kolonii domków, ota-
czających farmę, na której pracowali ro-
dzice i sąsiedzi. Osada ta wraz z farmą 
nazywała się Saint-Rieul, stanowiła część 
Trumilly. Rodzice znaleźli tzw. dobrego 
patrona, nazywał się Albert. Przychodził 
do nas i mówił do mojej mamy: „Anielka, 
co tu tak pachnie?”. Mama częstowała go 
obiadem, moja siostra bawiła się z jego 

dziećmi. W jego domu służącą była Polka, Katarzyna, koleżanka mamy. Albert 
nie był właścicielem farmy, na której pracowali moi rodzice, ale dzierżawił 
ją. Po wojnie jednak udało mu się wykupić gospodarstwo. Uprawiał pszeni-
cę, buraki cukrowe. W odległości 3 km od gospodarstwa, w Beaurain była 
niewielka cukrownia, do której zwożono buraki z okolicznych upraw. Wtedy 
jedna z wielu, dziś już nie istnieje. Wprowadzono wówczas mechanizację pra-
cy, ale w niewielkim stopniu. Dzieci pomagały przy wykopkach lub stawianiu 
snopków. Jak tylko rodzicom udało się coś zarobić, to kupowali pół morgi, 
żeby mieć coś swojego, swoją ziemię. Część odkładali na książeczkę oszczęd-
nościową w Polsce. Kiedy jednak w 1948 r. pojechaliśmy do banku w Chmiel-
niku, urzędniczka powiedziała do mamy: „Pani pomyliła adresy, musi Pani z tą 
książeczką oszczędnościową pojechać do Londynu”. Wszystko przepadło. 

Chodziłem w Trumilly do szkoły podstawowej, jednak nie ukończyłem jej, 
ponieważ wyjechaliśmy do Polski. Podręczniki dostawało się na rok szkolny, 
trzeba było je obłożyć i szanować, a po roku oddać. Rodzice musieli tylko ku-

Edward Wieczorek nad księgą 
z jego aktem urodzenia. Księgę 

udostępnił pracownik merostwa, 
Francja, Trumilly, 2010 r.
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pić zeszyty. Kiedy nauczyciel widział, że uczeń jest zdolny, a przede wszystkim 
chętny do nauki, to wysyłał go na końcowy egzamin do wyznaczonej szkoły. 
Jeżeli uczeń go zdał, to otrzymywał świadectwo ukończenia szkoły. Były okre-
sy, że w szkole uczyło się więcej Polaków niż Francuzów. Nauczycielami było 
małżeństwo Gireaud, dobrzy nauczyciele, o wysokiej kulturze. Organizowali 
wycieczki, np. do Paryża, w której ja też wziąłem udział (około 1946-1947). 
W jednej klasie uczyło się kilka roczników. Nie było wywiadówek, kiedy na-
uczyciel spotkał rodzica, najczęściej matkę, to przekazywał informacje o wy-
nikach w nauce. Czasem jednak było to utrudnione, ponieważ nie wszyscy 
rodzice w zadowalającym stopniu znali język francuski. Chodziliśmy do kina 
obwoźnego, oglądaliśmy filmy nakręcone jeszcze przed I wojną światową. 
Tuż po II wojnie światowej każda projekcja rozpoczynała się od portretu de 
Gaulle’a i Marsylianki, potem następowała kronika filmowa i dopiero film. 
Bawiliśmy się również w chowanego, graliśmy w piłkę, w koszykówkę, mał-
żeństwo nauczycieli postarało się o szkolne boisko do koszykówki. Siatkówka 
pojawiła się dużo później. 

W regionie, w którym mieszkaliśmy zdarzały się mroźne zimy. Kupowa-
liśmy drzewo na opał, ale trzeba było samemu sobie to drzewo wyrąbać. 

Zebranie PPR, Zygmunt Wieczorek (tata Edwarda) trzyma sztandar organizacji, 
Francja, Crépy-en-Valois, 1946 lub 1947 r.
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Nosiliśmy płaszcze i charakterystyczne czapki passe-montagne. Jak robiło się 
cieplej, to można było zwinąć golf do góry nad daszek. 

Mama 2-3 razy w tygodniu jeździła rowerem na zakupy do pobliskiej 
miejscowości Crépy-en-Valois. Prowadziła polską kuchnię. Przygotowywała 
jednak kilka dań francuskich. Na naszym stole pojawiał się np. paté (pasztet) 
z samego królika lub z dodatkiem wieprzowiny, niezwykle popularny ser ca-
membert czy wino. Hodowaliśmy drób: kury, kaczki, gęsi. Jedliśmy również 
dzikie króliki, które ginęły na polach podczas żniw. Kiedy były problemy z żyw-
nością, to mama sama piekła chleb. 

Mimo braku czasu (pracowało się od poniedziałku do soboty), Polacy 
utrzymywali bliskie kontakty sąsiedzkie. Ludzie starsi, którzy pochodzili z te-
renów obecnej Ukrainy lub z kieleckiego zazwyczaj słabo znali język francuski 
(my w domu mówiliśmy po polsku), więc trzymali się razem. Odwiedzali się 
zwłaszcza zimową porą, np. przy darciu pierza. Odbywało się to przeważnie 
z soboty na niedzielę, trwało do białego rana z przerwą na posiłek. Przy pra-
cy śpiewano polskie piosenki. Podczas świąt Bożego Narodzenia był zwyczaj 
chowania prezentów dla dzieci pod poduszkę lub do butów. Obchodziliśmy 
również Wielkanoc, za to urodzin raczej się nie obchodziło. 

Pod pomnikiem poległych w I wojnie światowej 1914-1918. Edward Wieczorek 
w stroju krakowskim po występach w Salles des fêtes w Crépy-en-Valois, Francja,

 II połowa lat 40-tych
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Moi rodzice byli zaangażowani w działalność polonijną. Organizowano 
przedstawienia teatralne, uczono polskich tańców ludowych. Ja występowa-
łem w stroju krakowskim. Mama kazała uszyć znajomej krawcowej czapkę. 
Potem wyrwali pawiowi pióro i już był strój krakowski. Po II wojnie światowej 
zaczęli przyjeżdżać do naszej kolonii działacze partyjni. Rozpoczęli propagan-
dę mającą na celu zachęcenie Polaków do powrotu do kraju. Rodzice myśleli 
o opuszczeniu Francji, ale nie byli zdecydowani, dokąd wyjechać. Równocze-
śnie złożyli dokumenty w ambasadzie polskiej i kanadyjskiej. Pierwsza odpo-
wiedziała ambasada polska i w maju 1948 r. wyjechaliśmy do Polski. Miałem 
13 lat. Podróż trwała 4 dni. Wagony były towarowe, w składzie był jeden 
pulman (pasażerski), w nim spały mama z małą siostrą. Granicę przekraczali-
śmy w Międzylesiu, tu zatrzymali nas na dłużej. W byłym obozie niemieckim 
zorganizowano obóz przejściowy i tam przebywaliśmy kilka dni. Wiedzieli-
śmy, że w kieleckim, skąd pochodzili moi rodzice, nie ma gospodarstwa, do 
którego można by wrócić. W tej sytuacji rodzice zdecydowali się na Ziemie 
Zachodnie. Po przyjeździe do Bolesławca zakwaterowali nas w budynkach 
Bolesławieckich Zakładach Kamienia Budowlanego „Piaskowiec”. Około tygo-
dnia mieszkaliśmy w pomieszczeniach przeznaczonych na biura. Musieliśmy 
szukać sobie mieszkania. W administracji PUR powiedziano tacie: „Idź pan 
szukaj, jak pan znajdzie i się panu spodoba, to trzeba nam zgłosić, gdzie to 
jest i damy papier.” 

W latach 1971-1996 pracowałem jako kierowca TIR-ów i z racji zawo-
du oraz znajomości języka francuskiego zjechałem całą Europę. Kilka razy 
odwiedziłem Francję. Podczas wizyty w 2010 r. 
spotkaliśmy wnuka Alberta, obecnego właściciela 
700-hektarowej farmy. Dziś jest taka mechaniza-
cja, że sam ją obrabia. Czasem tylko prosi sąsia-
da o pomoc. Zaczął też warzyć piwo „St. Rieul”. 
Skontaktowaliśmy się w merem Frédéricem Kalu-
znym, posiadającym polskie korzenie (jego rodzi-
na przybyła z Piotrkowa Trybunalskiego). Zaprosił 
nas do merostwa na uroczysty bankiet, ufundo-
wany przez miejscowych emerytów. Otrzymali-
śmy specjalnie na tę okazję wydrukowane menu. 
Kilkakrotnie odwiedziłem Trumilly i osadę, w któ-
rej się urodziłem. Nic z niej nie zostało. Edward Wieczorek
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