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Niniejsza książka to czwarty tom publikacji z cyklu 
„Ocalić od zapomnienia”. Każda z części poświęco- 
na została innej grupie osadników, którzy przybyli do  
Bolesławca i ościennych wsi po II wojnie światowej. 
W 2013 r. Muzeum Ceramiki wydało tom poświęcony 
Sybirakom, w  2014 – Kresowianom, w 2015 – reemi-
grantom z Francji. Niniejszy tom, zatytułowany „Wy-
dzierając puszczy ziemię. Wspomnienia bolesławieckich 
reemigrantów z Jugosławii” dotyczy najliczniejszej grupy 
osadników, przybyłej w zorganizowanych transportach. 

W kolejnych tomach opracowano łącznie 252 biogramy. 
Wspomnienia bohaterów dotyczą zarówno okresu wojny, jak i czasów po ich 
przybyciu do Polski na ziemię bolesławiecką. W ten sposób powstał cykl histo-
rii, obrazujący życie codzienne, zwyczaje i kulturę pierwszych powojennych 
mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Opowieści te mają duży wa-
lor historyczny i poznawczy, wzajemnie się dopełniają, ukazując wyjątkowy 
krajobraz kulturowy Bolesławca. Znaczącą wartością tomu są piękne (wzru-
szające) i ciekawe ilustracje, a szczególnie zawartości zbiorów rodzinnych.

W przygotowanie biogramów w niniejszym tomie zaangażowanych było 
91 uczniów i 13 nauczycieli ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
którzy włożyli wiele trudu w opracowanie tekstów wspomnieniowych, za co 
należą im się słowa uznania. Podziękowanie składam także Halinie Waniak 
i  członkom Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyja-
ciół, którzy zawsze chętnie włączają się w inicjatywy służące propagowaniu 
kultury jugosłowiańskiej. Ponadto dziękuję redaktorowi naukowemu – prof. 
zw. dr hab. Grzegorzowi Straucholdowi z Instytutu Historycznego Uniwersy-
tetu Wrocławskiego oraz zespołowi redakcyjnemu: Ewie Ołenicz-Bernackiej 
i Ewie Szajwaj z Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu oraz Agacie 
Bojanowskiej i Annie Puk, pracownikom Muzeum Ceramiki kierowanym przez 
Annę Bober-Tubaj.  

Szczególne podziękowania składam bohaterom tekstów wspomnieniowych, 
którzy tworzyli nowe, polskie życie w Bolesławcu, a dzięki ich opowieściom 
udało się ocalić od zapomnienia kolejny ważny fragment naszej lokalnej hi-
storii.

Piotr Roman
Prezydent Miasta Bolesławiec

Podziękowania





5

Wstęp

Przybycie do Bolesławca i okolicznych terenów kilkunastotysięcznej gru-
py Polaków z ówczesnej Jugosławii (Bośni) było wypadkową kilku okolicz-
ności. Austro-Węgry utrwalające na przełomie XIX/XX w. świeżą władzę nad 
potureckimi ziemiami Słowian południowych podjęły działania dla zasiedlenia 
i zagospodarowania nieużytków1. Bo trudno inaczej nazwać tereny, na któ-
rych świeżo przybyli musieli zaczynać dosłownie od początku budowanie swej 
egzystencji, poczynając od karczowania drzewostanu. Nie były to jednakże 
tereny bezludne na obszarze historycznej Bośni i Hercegowiny. Zamieszkiwała 
je ludność w przeważającej mierze słowiańska, jednakże skupiona w trzech 
wyznaniach: katoliccy Chorwaci, prawosławni Serbowie i muzułmanie. Ci 
ostatni także byli Słowianami, jednakże zislamizowanymi w ciągu kilkuset lat 
władzy tureckiej.

Polacy przybyli z austriackiej Galicji, prowincji (w austriackiej nomenklatu-
rze Królestwa Galicji [Halicii] i Lodomerii [Wladymirii]) cechującej się wielkim 
rozdrobnieniem i deficytem gruntów chłopskich. Zarazem też bardzo bied-
nej na obszarach wiejskich. Nie bez powodu mówiło się wówczas w Europie 
o „galicyjskiej nędzy”. Dlatego też spora grupa zdecydowała się na emigrację, 
śladem wcześniej tam przybyłych polskich urzędników. Zamieszkiwanie wśród 
miejscowej ludności na ogół nie układało się źle. Polacy, katolicy, stopniowo 
integrowali się w miejscowym otoczeniu. Nie zatracając poczucia odrębno-
ści narodowej w perspektywie kilku dekad przyjmowali stroje, zwyczaje, nie-
rzadko język autochtonicznej ludności. Bośnia i Hercegowina niemal zupełnie 
ominięta została przez miejscowy front austriacko-serbski podczas I wojny 
światowej. Zmianę swego położenia polscy osadnicy i ich urodzeni na miejscu 
potomkowie odczuli od momentu powstania w 1918 r. państwa jugosłowiań-
skiego. Monarchia ta skupiła w swych granicach niemal wszystkich Słowian 
południowych, różnego wszak wyznania i przebytej drogi historycznej. Jugo-
sławia zdominowana była przez prawosławnych Serbów. Władze w Belgradzie 
w okresie międzywojennym prowadziły politykę mającą na celu ujednolicenie 

1 Najnowszą, zaopatrzoną w niezbędny aparat naukowy i zarazem obszerną 
charakterystykę dziejów polskich osadników w Bośni i historię ich przybycia na Dolny 
Śląsk po II wojnie światowej zaproponował Adam Baniecki. Por.: idem, Polskie osadnictwo 
z Jugosławii w powiecie bolesławieckim 1946-1947, w: Znowuż „z kuferkiem i chlebakiem”… 
Tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi Janczakowi, red. Beata Konopska, Joanna 
Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2014, s. 351-394.
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całej ludności monarchii i skupienie jej wokół serbsko-prawosławnego jądra. 
Polityka ta uderzyła przede wszystkim w posiadających aspiracje państwowo-
twórcze katolickich Chorwatów. Posiadających wszak w średniowieczu wła-
sne państwo. Chorwacja w Austro-Węgrzech cieszyła się szeroką autonomią 
w ramach królestwa węgierskiego. Serbskie aspiracje uderzały również w ka-
tolickich Polaków. Tej populacji Belgrad najchętniej by się wówczas pozbył 
przez jej reemigrację do odrodzonego w 1918 r. państwa polskiego. 

Monarchia jugosłowiańska rozrywana dwoma mocnymi nacjonalizmami 
– serbskim i chorwackim – w końcu lat 20. XX w. weszła w niepohamowa-
ny okres ostrego, wewnętrznego kryzysu politycznego. Na okres 1939-1941 
Chorwacja uzyskała autonomię. Statusem tym nie została objęta mieszana 
narodowościowo i wyznaniowo Bośnia.

*

W 1941 r. Jugosławia zostało zaatakowana przez Niemcy i ich sojuszni-
ków. Nie broniła się długo wobec ogromnej przewagi najeźdźców. Król i rząd 
udali się na emigrację. Wykorzystując tę sytuację Chorwaci ogłosili secesję 
i utworzyli tzw. Niezależne Państwo Chorwackie, sprzymierzone z nazistow-
skimi Niemcami. Objęło ono swymi granicami również Bośnię. Siłami zbrojny-
mi tego państwa byli tzw. ustasze walczący po stronie Niemców i zwalczający 
Serbów. Legalny, prokrólewski ruch oporu stanowili tzw. czetnicy zwalczający 
separatystów chorwackich i walczący – choć mało aktywnie – z Niemcami i ich 
sojusznikami okupującymi Jugosławię. W trakcie wojny i okupacji odrębne 
formacje zbrojne utworzył Jozef Broz „Tito”, chorwacki komunista sprzymie-
rzony ze Związkiem Socjalistycznych Republik Sowieckich i jego dyktatorem 
Józefem Stalinem. Nigdy całkiem niepokonana – zwalczana (z wzajemno-
ścią) nie tylko przez okupantów, ale i ustaszy i czetników – komunistyczna 
partyzantka była przez cały okres wojny najbardziej aktywną stroną w tym 
wielowymiarowym konflikcie. Wiązała poważne siły niemieckie i włoskie na 
półwyspie bałkańskim. Uzyskał zatem Tito nie tylko poparcie Moskwy, ale tak-
że Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Na terenie Bośni Niemcy pro-
wadzili rekrutację muzułmanów do legionu bośniackiego. Jednakże akcja ta 
nie przyniosła oczekiwanych efektów. Kolaborujące z III Rzeszą jednostki mu-
zułmańskie walczyły – również w obronie miejscowej ludności – z czetnikami 
i partyzantami Tity. Na polecenia Berlina legion islamski był również formalnie 
sprzymierzeńcem ustaszy. 

W tym „kotle” w latach 1941-1945 znalazła się ludność polska. Gnębiona 
bywała przez ustaszy, którzy chociaż byli katolikami, ale jednak przede wszyst-
kim radykalnymi chorwackimi nacjonalistami. Zarazem państwo chorwackie 
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prowadziło rekrutację Polaków do swych sił zbrojnych. Polacy doświadczali 
krzywd (wielokrotnie wspominanych w treści wspomnień zamieszczonych 
w tym tomie) od serbskich, prawosławnych czetników. W terenach wiejskich 
pojawiło się dużo nieformalnych, uzbrojonych grup, broniących ludności ze 
swoich grup narodowo-wyznaniowych, ale i wyrównujących prawdziwe i wy-
dumane rachunki międzysąsiedzkie. W takiej sytuacji pozytywny oddźwięk 
wśród Polaków znajdowała propaganda partyzantów Tity obiecująca obro-
nę w czasie wojny i po wojnie, po odbudowaniu jednolitego państwa jugo-
słowiańskiego. W swych wypowiedziach Tito i jego podwładni wyrzekali się 
prowadzenia jakiejkolwiek polityki nacjonalistycznej. Słowa te, a i czyny, mile 
były widziane w stosunkowo niewielkiej grupie polskiej, będącej mniejszością 
wobec wszystkich grup miejscowej ludności. Wielu polskich mężczyzn i chłop-
ców wstąpiło do tych formacji. We wspomnieniach, zamieszczonych w tej 
książce oddziały komunistyczne są określane nazwą „partyzantka”, „party-
zanci”.

Po zakończeniu II wojny światowej zdecydowaną przewagę polityczną 
i militarną na terenie odrodzonej Jugosławii uzyskali komuniści skupieni wo-
kół J.B. Tity. Jednakże nadal jeszcze – także w Bośni – sytuacja była wysoce 
niestabilna. Dochodziło do morderstw, rabunków i gwałtów. Nie tylko ze stro-
ny formacji i ideologii, które przegrały wojenną konfrontację, ale i ze strony 
zwalczających je formacji Tity. Bośniaccy Polacy nadal nie mogli się czuć bez-
piecznie.

*

W tym samym czasie następowały wielkie przekształcenia terytorialne 
i polityczno-ustrojowe w uwolnionej od okupacji niemieckiej Polsce. Państwo 
polskie utraciło Kresy Wschodnie (ok. 52% przedwojennego terytorium). Na-
tomiast jako odszkodowanie za nie otrzymało kosztem pokonanych Niemiec 
sporo mniejsze terytoria na północ i na zachód od przedwojennej granicy. 
Spowodowało to wielką „wędrówkę ludów” w Europie środko-wschodniej. 
Zza Bugu przemieszczały się na zachód masy Polaków do swej ojczyzny w jej 
nowych granicach. Nazywano ich wówczas – w oczywistej propagandowo-
-politycznej intencji – a i nierzadko obecnie, „repatriantami”. Ruszyły miliony 
mieszkańców z przeludnionych wsi Polski środkowej, z tzw. ziem starych, szu-
kający ziemi pod uprawę i miejsca do życia w powojennych realiach. Z tere-
nów nazywanych wówczas „Ziemiami Odzyskanymi”, a później przez dekady 
„ziemiami zachodnimi i północnymi”, przymusowo wysiedlano miejscową 
ludność niemiecką. W tym samym czasie, w pierwszych latach powojennych, 
swoją dominację polityczną w Polsce ugruntowywali sprzymierzeni ze Stali-
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nem komuniści z Polskiej Partii Robotniczej (od 1948 r. Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej). Byli oni tyleż komunistyczni, co jednocześnie nacjonali-
styczni. Zamierzali zbudować państwo jednonarodowe, o całkowicie zmargi-
nalizowanych mniejszościach narodowych. Realizacja tego celu, odbudowanie 
i wzmocnienie Rzeczypospolitej, likwidacja realnie grożącego narodowi głodu 
– a w następnym etapie wprowadzenie ustroju komunistycznego – wymagały 
jak najszybszego zasiedlenia i zagospodarowania terytoriów uzyskanych kosz-
tem Niemiec. Rozpoczęto zatem na szczeblu centralnym szereg akcji mających 
zaowocować przyjazdem do kraju grup polskich z zagranicy: Niemiec, Francji, 
Belgii, Rumunii i Jugosławii. Obietnice imigracyjne znalazły bardzo pozytywny 
oddźwięk także wśród tej ostatniej grupy. Bośniaccy Polacy chcieli się stamtąd 
wydostać, Warszawa chciała ich przyjąć, a władze jugosłowiańskie nie widzia-
ły przeszkód. Zatem na etapie intencji wszystkie strony tego zagadnienia były 
zadowolone. W latach 1946-1947 do Polski przyjechała z Bośni duża grupa 
(choć nie wszyscy) miejscowych polskich rodzin. Według kilkakrotnie w okre-
sie powojennym przeprowadzanych badań w powiecie bolesławieckim (także 
i w samym Bolesławcu) osiedliło się ponad 15 300 osób2. Także i w Polsce nie 
ominęły ich duże nieprzyjemności. Otóż w 1948 r. doszło do spektakularne-
go zerwania J.B. Tity z Moskwą. Mocny komunistyczny przywódca z Belgra-
du nie chciał pełnić wasalnej roli wobec J. Stalina. Ten zwrot geopolityczny 
w obozie komunistycznym rykoszetem uderzył w Polaków, którzy po II wojnie 
światowej przybyli z Jugosławii. Zostali oni uznani za „element niepewny”.  
Nie ominęły ich represje. Kryzys ten zakończył się – po śmierci Stalina –  
w 1956 r., gdy nowy przywódca ZSRS Nikita Chruszczow doprowadził do nor-
malizacji stosunków z Jugosławią. 

*

Na teren powiatu bolesławieckiego z terenu Jugosławii przyjechali miesz-
kańcy takich miejscowości jak: Bakinci Donji i Gornji, Balunci, Banja Luka, Če-
linovac, Cerovlani, Derventa, Devetina, Gajevi, Grabašnica, Gumjera, Jadovica, 
Kunova, Laktaši, Lišnja, Miljevac, Prnjavor, Rakovac, Selište, Sitneši, Srdjevići, 
Smrtići, Srbac, Stara Dubrava, Stari i Novi Martinac, Staro Petrovo Selo, Tro-
šelji, i inne. Nazwy te w pamięci bohaterów biogramów zachowały się czę-
sto jedynie w formie fonetycznej, czasem z uwzględnieniem miejscowych lub 
nabytych dialektów. Stąd też redaktorzy niniejszego tomu zdecydowali się 
podać dla porządku zarówno oryginale nazwy geograficzne, jak i tradycyjnie 
używane dziś przez bohaterów nazewnictwo, podając je w nawiasie. 

2 Ibidem, s. 390.
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Reemigranci przybyli na teren powiatu bolesławieckiego zasiedlali często 
całe miejscowości, tak by móc żyć wśród znajomych i sąsiadów, we własnej 
społeczności. Poza miastem Bolesławiec osiedli w miejscowościach: Borówki, 
Brzeźnik, Czerna, Gościszów, Gromadka, Kierżno, Kruszyn, Krzyżowa, Milików, 
Mściszów, Nowa Wieś Zebrzydowska, Nowogrodziec, Ocice, Ołobok, Osła, Pa-
rowa, Parzyce, Pasternik, Raciborowice Dolne i Górne, Różyniec, Szczytnica, 
Tomaszów Bolesławiecki, Wartowice, Wykroty i Zebrzydowa. 

Osadnicy z Jugosławii tworzyli zwarte, jednorodne środowisko, wspólnie 
kultywowali dawne zwyczaje, śpiewali pieśni, świętowali. Nie oznaczało to 
braku woli asymilacji z innymi osadnikami. Wyraźne było jednak silne przy-
wiązanie do dawnych tradycji, które przetrwały do dziś wśród potomków 
osadników i na trwałe wpisały się w krajobraz kulturowy powojennego Bo-
lesławca. Jednym z przejawów kontynuacji tradycji była działalność zespołu 
o korzeniach jugosłowiańskich – „Danica”, funkcjonującego po wojnie na zie-
miach polskich i przekształconego w 1951 r. w Gminny Zespół Pieśni i Tańca 
„Jutrzenka”.

Potrzeba formalnego zrzeszania się istniała nie tylko na gruncie kultural-
nym. Wielu mieszkańców powiatu należało do Towarzystwa Przyjaźni Polsko-
-Jugosłowiańskiej. W Raciborowicach istniał oddział tegoż Towarzystwa, za-
łożony przez Antoniego Buganika. W latach 70. XX w. pojawiło się zjawisko, 
które dziś określilibyśmy mianem „turystyki rodzinnej” na tereny Jugosławii. 
Utrzymywano kontakty z rodzinami, które tam pozostały, dawnymi sąsiada-
mi. 

Kontakty te były możliwe m.in. dzięki umowie partnerskiej, zawartej po-
między Bolesławcem a Prnjavorem. W 1974 r. Powiatowa Rada Narodowa za-
twierdziła podpisane w Prnjavorze w tym samym roku porozumienie ramowe 
pomiędzy władzami powiatu bolesławieckiego a gminą Prnjavor. Po likwidacji 
powiatów w Polsce wynikające z niego zobowiązania scedowano na miasto 
Bolesławiec. Do końca lat 80. XX w. współpraca odbywała się ze zmiennym 
powodzeniem i  intensywnością. Po 1990 r. współpraca została utrzymana, 
a w 2006 r. stosunki odnowiono poprzez podpisanie listu intencyjnego. Za-
chowanym w krajobrazie kulturowym miasta trwałym świadectwem tamtych 
wydarzeń jest motel i restauracja, nosząca nazwę „Prnjavor”. 

Dziś, po zmianie sytuacji politycznej i częściowym otwarciu granic państw 
europejskich, kontakty społeczne i kulturalne pomiędzy mieszkańcami Polski 
oraz państw dawnej Jugosławii na różnych płaszczyznach są szczególnie zin-
tensyfikowane. Duża w tym zasługa działającego w Bolesławcu od 2011  r. 
Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół, którego 
prezesem jest Halina Waniak. Celem jego działalności jest pielęgnowanie pa-
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mięci o polskich osadnikach w obecnej Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji, 
poprzez utrzymywanie kontaktu z Polakami, którzy pozostali w  Bośni oraz 
kultywowanie dawnych tradycji. Jedną z ważnych form aktywności jest orga-
nizacja wyjazdów na teren dawnej Jugosławii, porządkowanie polskich cmen-
tarzy, spotkania z mieszkańcami i władzami miast. Ponadto Stowarzyszenie 
współorganizuje imprezy kulturalne, spotkania i seanse filmowe.

O silnym zakorzenieniu tradycji jugosłowiańskich w świadomości bole-
sławian świadczy także liczny udział mieszkańców w imprezach społeczno-
-kulturalnych organizowanych na terenie Bolesławca oraz w miejscowościach 
powiatu. Od 2000 r. w Bolesławcu odbywa się Festiwal Kultury Południowo-
słowiańskiej, który do 2006 r. nosił nazwę Festiwalu Kultury Bałkańskiej. Po-
nadto należy wymienić również: Festę Bałkańską w Bolesławicach, Święto Pie-
czonego Prosiaka w Gościszowie, Wieczór Chorwacki w Lipianach czy Wieczór 
Bałkański w Osłej. 

O potrzebie upamiętniania losów Polaków w dawnej Jugosławii świadczy 
także mnogość innych działań – wydawanie publikacji poświęconych historii 
Polaków na Bałkanach oraz organizacja konferencji i wystaw. O pamięć tę dba-
ją wszystkie instytucje kulturalne funkcjonujące na terenie miasta i powiatu: 
Muzeum Ceramiki, Bolesławiecki Ośrodek Kultury-Międzynarodowe Centrum 
Ceramiki, Miejska Biblioteka Publiczna, Młodzieżowy Dom Kultury, a także 
gminne centra kultury, szkoły czy koła gospodyń wiejskich. Są to szczególnie 
cenne inicjatywy, wypływające najczęściej od samych mieszkańców, którzy 
czują potrzebę pielęgnowania pamięci o swoich przodkach i, w szerszym wy-
miarze, o historii naszego narodu. 

Prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold   
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
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 Anna ANDRES z domu Dudyńska 

urodziła się 1 lutego 1932 r. w miejscowości Nova Topola, region Banja Luka, 
w byłej Jugosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. Anna miała dziesięcioro 
rodzeństwa: Władysława, Antoniego, Józefa, Stefana, Janusza, Alojzego oraz 
Jana. Pozostała trójka zmarła zaraz po urodzeniu. Rodzice byli rolnikami. Zie-
mia w okolicy była bardzo żyzna, uprawiali m.in. ziemniaki, kukurydzę oraz 
pszenicę. Na ich łąkach pasło się różnego rodzaju bydło, posiadali też gęsi 
i kaczki. Anna miała obowiązek zajmować się krowami, kaczkami oraz gęśmi.

W byłej Jugosławii przez dwanaście lat mieszkała w Novej Topoli. Ukształ-
towanie terenu w  tym rejonie było równinne, opodal przepływała rzeka 
Vrbas. Okolice miejscowości nie posiadały szczególnych walorów krajobra-
zowych. Anna mieszkała w domu parterowym. Z sympatią wspomina swoich 
sąsiadów. Byli to bardzo mili Serbowie, których bardzo lubiła. 

Anna dobrze pamię-
ta wojnę, z powodu której 
opuściła Jugosławię. Pewnej 
nocy do jej domu wpadła 
grupa nieznanych mężczyzn 
i zabili brata. To było wstrzą-
sające przeżycie. 

Do Polski Anna Andres 
przyjechała 6 lipca 1946 r. 
Przez sześć tygodni mieszka-
ła w Krzyżowej, a później na 
stałe zamieszkała w Kraśni-
ku Górnym. Warunki bytowe 
mieli bardzo dobre. Po przy-
byciu do Polski nie praco-
wała zawodowo. W 1953 r. 
ukończyła szkołę wieczoro-
wą dla dorosłych. Nidy nie 
należała do żadnych organi-
zacji i stowarzyszeń.

Anna wyszła za mąż za 
Ludwika Andres, stolarza, 
który dożył   85 lat. Mieli 
czworo dzieci. Najstarsza Akt chrztu Anny Andres
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córka Janina urodziła się w 1951 r. i została 
nauczycielką. Później urodzili się: w 1953 r. 
syn Stanisław, który został mechanikiem, 
w 1959 r. córka Barbara z zawodu nauczy-
cielka oraz w 1976 r. najmłodsza córka Elż-
bieta, która zajmuje się pieczeniem tortów, 
ciast i ciasteczek.

Anna Andres nadal mieszka w Kraśniku 
Górnym, obecnie z córką Elżbietą, jej mę-
żem i wnukami. Zawsze bardzo lubiła jeź-
dzić na rowerze i czytać książki.

Opracował: Mateusz Dudziak 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 
im. Polaków Zesłanych na Sybir 

w BolesławcuAnna Andres

Anna Andres
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 Monika BANAś z domu Bujak 

urodziła się 5 maja 1937  r. w miejscowości Selište, powiat Prnjavor, woje-
wództwo Banja Luka, w byłej Jugosławii, obecnie w Bośni i Hercegowinie. Jej 
rodzice, Józef i Feliksa, z domu Grzesik, zajmowali się rolnictwem. Była jedy-
naczką, a po śmierci ojca, co miało miejsce w 1944 r., matka wyszła ponownie 
za mąż i urodziła jeszcze czwórkę dzieci, trzech synów i córkę. Bracia miesz-
kają teraz w Bolesławcu, a siostra w Wartowicach. Monika Banaś z powodu 
bardzo trudnych warunków życia zmuszona była zakończyć naukę na szkole 
podstawowej, zająć się gospodarstwem i pomocą matce.

W Jugosławii mieszkała od 1937 do 1946 r. Pod koniec nasiliły się bandyc-
kie ataki Serbów na Polaków. Warunki życia, zwłaszcza w czasie wojny, były 
trudne, brakowało podstawowych rzeczy, choćby takich jak sztućce. Podczas 
licznych przelotów samolotów zdarzyło się, że jeden spadł na ziemię. Wtedy 
wszyscy ludzie z wioski zeszli się w to miejsce, aby z kawałków metalu pocho-
dzących z wraku zrobić sobie widelce, noże albo grzebienie. 

Pomimo to wspomina, że w Jugosławii było przepięknie. Z jednej strony 
wsi rozciągały się góry, a z drugiej równiny pokryte zielonymi polami. W po-
bliżu jej domu znajdował się również las. Na łąkach rosły piękne kolorowe 
kwiaty, a w lasach żyło mnóstwo zwierząt. W Jugosławii wszystkie domy były 
do siebie podobne. Ten, w którym mieszkała, był duży i kryty dachówką, po-
siadał przestronne wnętrze. 

Nieletnia Monika Banaś zajmowała się domem i gospodarstwem, jed-
nak większość czasu spędzała na zabawie z dziećmi pochodzenia serbskiego 
z wioski. Niektóre zabawy były bardzo niebezpieczne, na przykład, kiedy wraz 
z przyjaciółmi podkradali przebywającym we wsi partyzantom różnego rodza-
ju smakołyki, choćby cykorię, którą jedli zazwyczaj z cukrem. Kiedyś jednak 
zabrali im granat, który, wraz z przyjacielem Rajko, postanowili zdetonować 
w dziupli wielkiego drzewa. Wybuch był potężny, na miejsce zbiegli się prze-
rażeni mieszkańcy wioski, a dzieci uciekły do lasu. Potem bały się wrócić do 
domu w obawie przed czekającą ich karą. 

Najczęściej bawiono się w wojnę, dlatego do dziś pani Monika pamięta 
towarzyszące temu krzyki: „Nie ruszaj się! Przecież nie żyjesz! Zastrzeliłam 
cię!”. Któregoś razu w ich domu znalazł się strażnik. W pokoju, gdzie pozo-
stawił broń do wysuszenia, kuzyn chciał pokazać jej, jak się nią posługuje. Gdy 
zaczął potrząsać karabinem, wystrzelił, pozostawiając w suficie wielką dziurę. 
Do pokoju zaraz wpadli strażnik z matką, która zaczęła bić ich ręcznikiem, ale 
ten, śmiejąc się, powiedział: „Nie bij go! To będzie dobry żołnierz.” 
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Często też dla zabawy wsadzali skradzione granaty do ognia. Uciekali 
wtedy i chowali się za drzewami albo w dziurach w ziemi, oczekując na wy-
buch. Pamięta również liczne opowieści o swoim ojcu Józefie, który brał udział 
we wszystkich bójkach i zawsze w nich wygrywał. Był bardzo silny i szybki. 
Któregoś dnia poszła z rodzicami na wiejską zabawę, bo nie mogła zostać 
sama w domu. Siedziała wtedy w oknie patrząc, jak rodzice tańczą, kiedy do 
sali wpadło dwóch mężczyzn. Nazywali się Piwowarscy – ojciec Antek i syn 
Julek. Wzięli kije i zaczęli z nimi biec w stronę ojca Moniki, która przerażona 
krzyknęła, aby go ostrzec. On odwrócił się, wyrwał jednemu kij z ręki i bardzo 
boleśnie ich pobił. Od tamtej pory nigdy więcej nie zaczepiano Józefa.

Pani Monika często też pomagała partyzantom, nosząc im jedzenie lub 
inne potrzebne rzeczy. Najbardziej zapadło jej w pamięć zdarzenie, kiedy czet-
nicy przyszli do wsi i przyprowadzili jakiegoś człowieka. Im kazano ustawić się 
kawałek dalej za obornikiem. Była wtedy przerażona, trzymała się za spodnie 
sąsiada, który stał obok i trzęsła się ze strachu, a trzech czetników katowa-
ło przyprowadzonego mężczyznę. Rzucali się na niego z nożami, raniąc mu 
całe ciało. On próbował bezskutecznie się bronić. Wszędzie było mnóstwo 
krwi. Później przez bardzo długi czas nie mogła spać i wciąż słyszała jęki tego 
człowieka. Do dziś czasem budzi się i widzi przed oczyma ten obraz. Pamię-
ta również, kiedy zostawiono ją z kowalem, który miał jej pilnować. Do wsi 
przyjechał chłopak, który podszedł do kowala i spytał, czy nie podkułby mu 
konia. Kowal zażartował i powiedział: „Podkułbym i króla Piotra” (Piotr II Ka-
radziordziewić, 1934-1945, ostatni król Królestwa Jugosławii). Wtedy męż-
czyzna wyjął pistolet i bez chwili wahania strzelił do kowala. Ona, najszybciej 
jak potrafiła, pobiegła do wuja i powiedziała mu o wszystkim, dzięki czemu 
kowala udało się uratować. 

Ojciec Moniki – Józef trafił do partyzantki, o czym czetnikom doniosła 
sąsiadka. Ci wpadli do domu Bujaków i brutalnie pobili ją i jej matkę, którą 
później przywiązali do płotu i  chcieli rozstrzelać. Monika głośno krzyczała. 
Usłyszał to jakiś mężczyzna, zainteresował się tym, co się dzieje. Matka powie-
działa mu, że jej męża zabrano do partyzantki, a ją za to próbują rozstrzelać. 
Po interwencji mężczyzny uwolniono ją. Gdy partyzanci wrócili, matka powie-
działa im, co się stało i sąsiadka poniosła konsekwencje swojego czynu.

Kiedyś babcia dała jej piękną klacz arabską, która była najszybszym ko-
niem w całej wiosce. W wolnych chwilach lubiła jeździć na niej do babci. 
W trakcie któregoś wyścigu spadła z tego konia i nawet teraz z tego powodu 
odczuwa ból w szyi. 

Do Polski Monika przybyła w 1947 r. i wraz z całą rodziną i ojczymem 
zamieszkała w Wartowicach wspólnie z rodziną niemiecką. Pierwsze miesiące 
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w Polsce były bardzo niebezpieczne, grasowali złodzieje i napadano na domy. 
Nie wolno były słuchać radia. Kolega Moniki, Władek, bardzo dobrze rysował. 
Któregoś razu narysował obrazek z napisem obrażającym Stalina. Rysunek 
zaginął, a jakiś czas później do jego domu wtargnęli funkcjonariusze Urzędu 
Bezpieczeństwa. Znaleźli czerwony atrament, którego użyto do wykonania 
rysunku, a 12-letni Władek spędził ponad pół roku w więzieniu. 

Mając 16 lat Monika pracowała w magazynach zbożowych, następnie na 
kolei, skąd szybko się zwolniła. Później w aptece i w szpitalu. Dawało jej to 
możliwość godnego życia. Latem zaś pracowała w polu, co wspomina bardzo 
miło. Stosunków z dalszą rodziną nie miała najlepszych. Bardzo lubiła tań-
czyć, należała do zespołu taneczno-muzycznego. Pięknie też śpiewała. Pierw-
szy mąż Moniki Banaś nazywał się Andrzej Klimek. Ma z nim czworo dzieci: 
Krystynę, Alicję, Ewę i Zofię. Drugie małżeństwo ze Stanisławem Banasiem 
trwało tylko 7 lat. 

Opracował: Amadeusz Skorupka
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Stefania BŁOTNA z domu Guzowska 

urodziła się 8 stycznia 1931 r. w miejscowości Novi 
Martinac, powiat Prnjavor w byłej Jugosławii. Jej 
rodzice, Jan i Aniela, przyjechali tam z terenów ów-
czesnego zaboru austriackiego, powiatu lwowskie-
go (dzisiejsza Ukraina). Stefania miała dziewięcioro 
rodzeństwa: Michała, Władysława, Franciszka, Jó-
zefa, Tomasza, Katarzynę, Janinę, Adolfa oraz Ma-
riana. 

W Jugosławii razem z rodziną mieszkali w miej-
scowości Novi Martinac. Rodzice zajmowali się 
rolnictwem, posiadali dużą ilość trzody chlewnej, 
kury, owce i bydło. Stefania, gdy była dzieckiem, 
pomagała im w gospodarstwie. Większość wolne-
go czasu spędzała bawiąc się na dworze. Mieszkali 
w drewnianym domu krytym słomą, który położo-

ny był w lesie. Otaczały go wysokie góry, w pobliżu znajdowały się rzeki i cie-
płe źródła. Było tam wyjątkowo świeże i czyste powietrze. W lasach żyły: lisy, 
niedźwiedzie, wilki, żółwie oraz żmije. Nieco egzotyczny klimat występujący 
na tamtych terenach był dla nich codziennością. 

Wspomina, że pewnego razu przeskakiwała przez górski strumyk. Kiedy 
stanęła bosą stopą w wodzie, poczuła coś dziwnego. Spoglądając w taflę 
wody, zauważyła, że stoi na żółwiu. Innym razem szła z wiaderkiem do źró-
dła. Było gorąco. Zauważyła, że przed nią na szosie leży dużych rozmiarów 
żmija, która spała. Stefania do tej pory nie pamięta, jak pokonała tę prze-
szkodę. Oczywiście w drodze powrotnej, ponieważ była bardzo wystraszona, 
poszła naokoło wioski, aby ominąć gada. Najmocniej jednak w  jej pamięci 
utkwiła historia chorwackiego księdza, który został zamordowany przez Ser-
bów. Zwrócił on uwagę mieszkańcom wsi, aby nie uczestniczyli w zabawach, 
co nie spodobało się Serbom.

Podczas wojny Stefania wraz ze swoim rodzeństwem pomagała szta-
bowi wojskowemu Polskiego Batalionu, wchodzącego w skład Narodowej  
Armii Wyzwolenia Jugosławii. Przynosili im jedzenie i wodę. W wojsku służyło 
jej dwóch braci: Władysław i Franciszek. Gdy sprzymierzeńcy Niemców spalili 
wioskę, rodzina Guzowskich musiała ukrywać się w lesie.

Mimo że była tam polska szkoła, obowiązywał w niej zakaz nauczania 
języka polskiego i historii Polski. Stefania wraz z innymi osobami spotykała 

Stefania Błotna
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się w lesie pod bukiem i tam języka polskiego uczył ich pan Wilk. W domu 
również rozmawiano po polsku.

Stefania przybyła do Polski 12 transportem w maju 1946 r. Wraz z ro-
dziną zamieszkali w Milikowie pod Nowogrodźcem. Otrzymali poniemiecki 
dom i taką samą ilość ziemi, jaką mieli w Jugosławii. Już w Polsce skończyła 
szkołę zawodową, po której pracowała jako szwaczka. Było to jej ulubione 
zajęcie. Do tej pory lubi szydełkować, wyszywać i gotować. Jako ochotniczka 
pomagała przy odgruzowywaniu Bolesławca, gdzie poznała swego przyszłe-
go męża Władysława Błotnego. Mają czworo dzieci: Janinę, Mariana, Bogda-
na oraz Franciszka. Wspólnie z Władysławem otrzymali ordery od Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego za długie pożycie małżeńskie.

Opracowała: Paulina Błotna 
Gimnazjum Samorządowe nr 3 
im. Jana Pawła II w Bolesławcu

Stefania Błotna i Władysław Błotny
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  Władysław BŁOTNy 
urodził się 23 lutego 1925 r. w miejscowości Gal-
jipovci (pl. Galipowice), powiat Prnjavor, w byłej  
Jugosławii. Jego ojciec Grzegorz Błotny zajmował 
się przede wszystkim mechaniką i stolarstwem. 
Jego mama, Anna z domu Walska, opiekowała 
się gospodarstwem domowym. Władysław miał 
dziewięcioro rodzeństwa: Marię, Katarzynę, Zofię, 
Michała, Stefanię, Rozalię, Sławomirę, Józefinę 
i Bronisława. Ukończył szkoły zawodowe i otrzymał 
tytuł garncarza oraz mechanika samochodowego.

W Jugosławii wraz z rodziną mieszkali w miej-
scowości Galjipovci. Posiadali ceglany dom kry-
ty dachówką. Otaczający go teren był górzysty. 
Z domu roztaczał się rozległy widok na strumienie 

górskie, często też dostrzec moż-
na było zwierzynę leśną, m.in. lisy 
czy niedźwiedzie.

Władysław jako młody chło-
pak pracował w restauracji oraz 
jako kierowca. W czasie II wojny 
światowej,  wieku 17 lat uciekł 
z domu, aby uniknąć poboru do 
wojska. Następnie wstąpił do od-
działu partyzanckiego Josipa Broz 
Tito. W wojsku służył jako podpo-
rucznik. Za walkę wyzwoleńczą 
o Jugosławię otrzymał ordery ho-
norowe.

Do Polski przyjechał wraz 
z rodziną jako osadnik wojskowy  
10 transportem w  maju 1946 r. 
Jechali w stronę Zebrzydowej, jed-

Władysław Błotny

Władysław Błotny w byłej Jugosławii, 
1942 r.
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nak musieli wysiąść wcześniej, gdyż ze 
względu na zawalony wiadukt podróży 
nie można było kontynuować. Wraz z ro-
dziną zamieszkał w Dobrej. 

Poświęcił się garncarstwu. Ochotni-
czo pomagał przy odgruzowaniu Bole-
sławca. Tam poznał Stefanię Guzowską, 
która później została jego żoną. Otrzymał 
ordery za długie pożycie małżeńskie od 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nagrodę 
racjonalizatora, odznakę weterana walki 
o niepodległość, odznakę przodownika 
pracy, Medal Zwycięstwa i Wolności, or-
der i dyplom za walkę o Jugosławię.

Opracowała: Paulina Błotna 
Gimnazjum Samorządowe nr 3 
im. Jana Pawła II w Bolesławcu 

Legitymacja otrzymania medalu Zwycięstwa  
i Wolności Władysława Błotnego

Legitymacja Władysława Błotnego – 
weterana walk o niepodległość

Odznaka za walkę  
o wyzwolenie Jugosławii 

Władysława Błotnego
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 Anna BUDAS z domu Tur 

urodziła się 6 października 1939 r. we wsi Oko-
lica, niedaleko Prnjavora, w byłej Jugosławii. Oj-
ciec Anny miał na imię Wojciech, a matka Paulina. 
Oboje pracowali jako rolnicy. Miała jedenaścioro 
rodzeństwa: Marię, Zofię, Antoninę, Julię, Sabi-
nę, dwóch Franków, Józefa, Michała, Jana oraz 
Stanisława. W byłej Jugosławii przebywała do 
1946 r.

Mieszkała we wsi, w której się urodziła. Wy-
chowywała się w domu jednorodzinnym. Budy-
nek był murowany i pokryty dachówką. Obok 
niego znajdowała się stodoła i stajnia. Gospo-
darstwo było samowystarczalne. Jej rodzina była 
średnio zamożna. Żyli w dość dobrych, jak na 
tamte czasy, warunkach. Anna od najmłodszych 
lat wraz z rodzeństwem pomagała w gospodar-
stwie rolnym.

Ojciec służył w partyzantce. W pamięci utkwili jej czetnicy, którzy przycho-
dzili do jej domu, plądrowali piwnicę i komórki, aby zabrać zapasy jedzenia. 

Wówczas jej ojciec ukrywał się w stodo-
le, w ukrytym pomieszczeniu. Anna wraz 
z matką musiały codziennie po kryjomu 
przynosić mu żywność i wodę.

Najważniejszą rolę w jej życiu ode-
grali rodzice. Anna Budas wraz z rodzi-
ną przybyła do Polski w czerwcu 1946 r. 
Zamieszkała w Tomaszowie Bolesławiec-
kim. Tam oni oraz ich sąsiedzi otrzymali 
gospodarstwa podobne do tych, jakie po-
siadali w dawnym miejscu zamieszkania. 
Rodzice nadal zajmowali się rolnictwem. 
Rok po przybyciu do Polski Anna poszła 
do 1 klasy szkoły podstawowej, w wol-
nych chwilach zajmowała się szyciem.

Kiedy miała 25 lat przeprowadziła się, 
wraz z mężem, do Kraśnika Górnego. Tam 

Paulina Tur 
z d. Wodanowić

Paulina Tur z d. Wodanowić
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wspólnie prowadzili gospodarstwo. Jej 
mąż Jan Budas, urodził się w 1937 r. 
i z zawodu był górnikiem. Wychowa-
li trójkę dzieci. Tomasza urodzonego  
16 grudnia 1964 r., który został mecha-
nikiem, Andrzeja urodzonego 20 listo- 
pada 1971 r., mechanika oraz córkę 
Grażynę, która urodziła się 4 marca 
1960 r. i została krawcową. Anna  
mieszka w Kraśniku Górnym do dnia 
dzisiejszego.

Jest wyjątkową osobą, bardzo 
miłą, nigdy nie zapomina o swojej ro-
dzinie.

Opracowała: Gabriela Mierzwa 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 
im. Polaków Zesłanych na Sybir  

w Bolesławcu   

Zdjęcia ze zbiorów Anny Budas
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 Jan BUJAK 
urodził się 22 września 1944 r. w miejscowości Novi Martinac w Bośni. Jego 
rodzicami byli Antoni Bujak i Aniela z domu Lula – rolnicy. Rodzina Bujaków 
– pradziadek Antoni i dziadek Wincenty – urodzili się we wsi Trześń, pow. 
tarnobrzeski. Na przełomie lat 1899/1900 wyemigrowali z Galicji do Bośni. 
W Bośni urodził się starszy brat Jana, Alojzy. Pozostali 4 bracia i siostra przyszli 
na świat już po przyjeździe na Dolny Śląsk. Rodzice jako rolnicy zajmowali się 
gospodarstwem.

Rodzina Bujaków mieszkała w Novi Martinac – Sugreby położonym po-
między Novi Martinac, a serbską wsią Ćukali. Tu w 1900 r. zbudowała drew-
niany dom, a potem w 1944 r. nowy, też drewniany. Oba stały na górskim 
zboczu, wokół rozciągały się lasy i wsie polskie, serbskie i ukraińskie.

W Bośni Jan Bujak z rodziną żył do 1946 r. 16 czerwca tego roku wyjechał 
ze stacji kolejowej Okučani (pl. Okuciany) XVIII transportem kolejowym wraz 
z 97 innymi rodzinami. W sumie do Polski przybyło wówczas 540 osób. Do 
Bolesławca dotarli 24 czerwca 1946 r. Zostali skierowani do wsi Gościszów 
i tam się osiedlili. W budynku, obecnie nr 261, mieszkali wraz z Niemcami. Po-
magając sobie wzajemnie, przetrwali te pierwsze miesiące. W latach następ-
nych ciężko pracowali na roli, aby starczyło na obowiązkowe dostawy. Szcze-
gólnie trudne były późnojesienne zbiory buraków cukrowych uprawianych 
przymusowo zarówno przez rodziców jak i dzieci, o czym Jan do dziś pamię-
ta. Rodzina przymierała głodem, bo wszystko im zabierano jako kułakom. Za 
niepoprawność polityczną doświadczyli także uwięzienia najbliższych. Babcia 
miała rację, mówiąc w Bośni: „Ja zostanę w Bośni z Serbami i wam do Polski 
nie radzę jechać, tam rządzą komunisty i Ruskie. Tam, gdzie komunizm to 
bida, głód, oszukaństwo, złodziejstwo i k…stwo. Nic nie będzie wasze”. Nikt 
z nas nie przypuszczał, że to stanie się faktem w Polsce, naszej upragnionej 
i wytęsknionej Ojczyźnie.

W latach 1951-1958 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Gościszowie, 
w latach 1959-1964 do szkoły średniej w Chojnowie, a w latach 1964-1966 
do Studium Nauczycielskiego we Wrocławiu. Potem od 1968 do 1973 r. stu-
diował na Akademii Rolniczej we Wrocławiu, a następnie w latach 1977-1980 
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – kierunek: eksplo-
atacja pojazdów – studia podyplomowe.

Od 1966 do 2000 r. pracował w szkolnictwie rolniczym jako nauczyciel, 
doradca metodyczny, dyrektor szkoły średniej w Jeleniej Górze oraz starszy 
wizytator szkół średnich w województwie jeleniogórskim.



23

Jan Bujak po roku 1946, po przybyciu na Dolny Śląsk wyrastał w środowi-
sku ludzi przybyłych z Bośni. Ich opowieści, pieśni, tradycje polskie i serbskie 
oraz tęsknotę za Bośnią utrwalał od najmłodszych lat w swej pamięci. Po-
trzeba było ponad 60 lat, aby dojrzał do opisania szczegółowo tej niezwykłej 
historii Polaków w Bośni. Pamięć tych czasów, wywiady, studia zdarzeń histo-
rycznych i rodzinnych, zaowocowały trzytomową powieścią pt. GALICJANIE 
I SERBOWIE, napisaną w latach 2010-2015. Opracowanie to w sposób cało-
ściowy opisuje losy Polaków w Bośni i po przyjeździe na Dolny Śląsk i obejmu-
je lata 1880-1950.

Autor odtworzył w niej życie ludzi w Galicji, przyczyny ich wędrówki, 
trudne lata w Bośni i w Polsce. Przedstawił również walki Polskiego Batalio-
nu w Bośni oraz okoliczności i miejsca, w których walczący ponieśli śmierć, 
a także, jako pierwszy, sporządził mapkę szlaku walk Polaków w Bośni. Opisał 
przyrodę, warunki życia na wsi, determinację polskich kolonistów do poprawy 
warunków życia ich rodzin oraz ich religijność i patriotyzm, co stanowi świa-
dectwo pamięci i źródło wiedzy o niezwykłych losach przodków. Przedstawił 
losy ludzi ściśle oparte na faktach historycznych, szkice rozmieszczenia wsi 
i domów w kilkunastu polskich wsiach, nieistniejących obecnie, spisy miesz-
kańców z podaniem dat urodzeń, ślubów i zgonów kilkunastu tysięcy rodzin. 
To naukowa wartość powieści Jana Bujaka.

Działał w Związku Młodzieży Wiejskiej i Ludowych Zespołach Sportowych 
oraz Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym/Polskim Stronnictwie Ludowym. 
Otrzymał odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi za działalność oświatową i spo-
łeczną, Zasłużony dla Województwa Jeleniogórskiego. Zasłużony dla Związku 
Młodzieży Wiejskiej i Ludowych Zespołach Sportowych. W maju 2016 r. został 
odznaczony odznaką Zasłużony dla województwa dolnośląskiego za ocalenie 
od zapomnienia polskich wsi i Polaków żyjących w Bośni poprzez opracowa-
nie powieści pt. GALICJANIE I SERBOWIE.

W latach 1985-2010 był trenerem piłki siatkowej w szkołach i klubie spor-
towym. W latach 1995-2016 założył i kierował Ośrodkiem Szkolenia Kierow-
ców „ELKA-BUJAK”, który otrzymał akredytację jakości szkolenia Dolnośląskie-
go Kuratora Oświaty.

Żona Jana Bujaka Janina, obecnie na emeryturze, była bibliotekarką. Mają 
dwóch synów oraz troje wnucząt.

Opracował: Jan Bujak
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 Bernard BURDZy 
urodził się 13  lipca 1936  r. w Gornji Bakinci  
(pl. Bakińce Górne). Jego rodzicami był Feliks i Hele-
na z domu Kopała. Dziadkowie Bernarda od strony 
mamy pochodzili z Polichna (gubernia lubelska, za-
bór rosyjski). Około 1900 r. wyjechali do Bośni, a na-
stępnie na kilka lat do Brazylii. Tam urodziło się troje 
dzieci: Julia, Teofil i Maria. Po powrocie do Bośni do 
miejscowości Novi Martinac, w 1908 r. urodziła się 
Helena – mama Bernarda. Później przyszły na świat 
kolejne dzieci – córka i dwóch synów. 

Dziadek Bernarda od strony taty – Walenty Bur-
dzy (1870–1955) pochodził z Grębowa (k. Stalowej 
Woli). Przyjechał do Bośni ok. 1898 r. Ożenił się  
z Teklą z domu Galek. Ich najstarsza córka urodziła 
się w Bośni w 1900 r. 

Bernard miał ośmioro rodzeństwa: Franciszka, Weronikę, Leopolda, Fran-
ciszkę, oraz dwie pary bliźniaków: Stanisława i Stanisławę oraz Cecylię i Marię. 

Dom rodziny Burdzych w Gornji Bakinci stał u podnóża góry, na skra-
ju lasu. Były tam trzy pomieszczenia – centralnie usytuowana kuchnia i po 
bokach 2 izby – mniejsza i większa. Nie było podłóg, a jedynie klepisko.  
W mniejszym pokoju spały dzieci, po trzy osoby na łóżku (wyrku). Przykrywa-
no się derkami, robionymi ze starych szmat. W tym pokoju była wydrążona 
jama, w której przechowywano jadalne kasztany (kiesztyny). Przed wejściem 
do domu było zadaszenie, pod którym stał długi stół z ławami oraz komórka. 

Obok domu stały zabudowania gospodarcze. Trzymano tam drób, konie 
i bydło oraz przechowywano płody rolne, m.in. kukurydzę, zboże i jabłka. 
W piwnicy stały beczki z rakiją. Rodzina miała suczkę, która okazała się sku-
tecznym obrońcą. Atakowała jastrzębie, które często próbowały porywać  
z podwórka kury.

Rodzina jadała typowe potrawy jugosłowiańskie: rano mamałygę na słod-
kim mleku, na obiad kaszę, kapustę lub pierogi. Na wieczór często była pa-
lenta (potrawa z mąki kukurydzianej) ze skwarkami i zsiadłe mleko, latem 
kukurydza, w okresie jesienno-zimowym gotowane kasztany. Samodzielnie 
robiono kiełbasy i kaszanki. Mięso oraz szynki trzymano tydzień, a nawet dłu-
żej w zalewie, a następnie wędzono i tak zakonserwowane przechowywano 
na strychu. 

Bernard Burdzy
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W Gornji Bakinci płynęły trzy rzeczki, wszystkie były jednak daleko od ich 
domu, a brak wody był dotkliwy. W okresie zimowym, gdy spadł śnieg, dzieci 
zbierały go do wiader, a gdy się stopił, myły się w nich. Czasem też biegały po 
śniegu boso, myjąc w ten sposób nogi. 

We wsi mieszkało kilku rzemieślni-
ków, m.in. kowal, trzech młynarzy i trzech 
stolarzy. Bernard zapamiętał też rodzinę 
Kumoszów, Pawła Szkutnika, który uczył 
śpiewu w kościele, Franka Skrzypacza  
i Karola Burdzego, którzy jako nastoletni 
chłopcy poszli do partyzantki (jak się mó-
wiło „uciekli w partyzantkę”) oraz sąsiada 
o nazwisku Fryc, u którego odbywały się 
zabawy. Na skraju wsi mieszkała rodzina 
Pawłowskich, u których była biblioteka 
Związku Polaków w Królestwie Jugosła-
wii. Księgozbiór został po wojnie przy-
wieziony do Polski, jednak komunistyczne 
władze zarekwirowały go. Do dziś zacho-
wała się tylko jedna książka.   

W Gornji Bakinci funkcjonowała pry-
watna szkoła polska, gdzie uczył Iljasz Po-
tyszka. Po przybyciu do Polski, w 1946 r. 
założył on szkołę w Gromadce, została 

Ślub Bernarda Burdzego z Anną Pawłowską, 1961 r. 

Anna i Bernard Burdzy z córką, 
1964 r.
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ona jednak rozwiązana po 
uruchomieniu oficjalnej szko-
ły publicznej w 1947 r. 

Była też kaplica – począt-
kowo drewniana, a później 
murowana z cegły. Tę drugą 
wybudowali w 1939 r. Włosi, 
którzy mieszkali w serbskiej 
wsi Mahovljany. Msze św. 
odbywały się tu raz w miesią-
cu. Aby częściej uczestniczyć  

w nabożeństwie można było iść do Miljevići (pl. Milovacu). Bernard pamięta 
też, że raz poszli do kościoła w Šimići (pl. Szymice). Przyszli jako pierwsi, po-
rozmawiali z księdzem, dostali od niego cukierki. W czasie nabożeństwa weszli 
spóźnieni Chorwaci. Ksiądz zwrócił im wówczas uwagę, że powinni przycho-
dzić punktualnie, stawiając za wzór Galicjan (Polaków). Po zakończonej Mszy 
św. starsza młodzież, zdenerwowana, szła krok w krok za nimi. Polacy bali się, 
więc uznali, że już więcej nie pójdą do tamtego kościoła. 

Do wybuchu II wojny światowej rodzinie żyło się w miarę spokojnie. Czas 
płynął na dziecięcych zabawach oraz obowiązkach domowych i gospodar-
skich. Bernard zapamiętał zimowe zjeżdżanie z górki w klumpach (drewniane 
buty), zrobionych przez miejscowych stolarzy, które służyły jako narty. Od-

pychano się zaś patykami. Jako sanek używano 
odwróconych do góry nogami ławek. Obowiąz-
kiem Bernarda było wypasanie krów. Chodził 
drogą do Jurkovicy (pl. Jurkowice), gdzie były 
dwa spalone domy. Z powrotem krowy szły 
rzeczką, pijąc wodę. Nieopodal strumienia była 
jaskinia, do której zawsze wchodził, choć dzia-
dek straszył Bernarda, że ktoś może go stamtąd 
porwać. Podczas wypasu zbierał kasztany, które 
wieczorem jadano gotowane w domu.

Po wybuchu wojny wszystko się zmieniło. 
W niedzielę po Wielkanocy 1943 lub 1944 r. wy-
pasać krowy do Jurkovicy poszli ojciec i dziadek 
Bernarda. On miał zanieść im śniadanie. Gdy do-
tarł na miejsce, nie mógł ich znaleźć. Zobaczył 
jednak nadchodzących żołnierzy, którzy kazali 
mu uciekać. Bernard wrócił, koło ich domu za-
czął się ostrzał. Z babcią położyli się pod ścianą 

Borówki, 1953 r.

Walenty Burdzy,  
I wojna światowa
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i leżeli tak przez pół dnia. Jemu i innym chłopcom partyzanci kazali biegać po 
domach, by zdobyć dla nich jedzenie. 

Przez wioskę raz po raz przechodzi-
li partyzanci Tity, którzy szli z Kozary. Ich 
przemarsz trwał czasem nawet pół dnia. 

Pod koniec wojny w ich stajni spa-
li zwiadowcy, którzy przybyli konno. Gdy 
przeciwnicy zdemaskowali kryjówkę, zabili 
konie, a do stojącego obok stajni domu,  
w którym przebywała cała rodzina Bur-
dzych, chcieli wrzucić granat, na szczęście 
jednak trafili w gruszę, co uratowało do-
mowników przed pewną śmiercią.

Do Polski rodzina Burdzych wyjechała 
6 lipca 1946 r. ze stacji Okučani. Bernard 
nie chciał wyjeżdżać, na stację szedł jako 
ostatni, bardzo się ociągając. Zapamiętał 
ostatni widok jugosłowiańskiego słońca, 
świecącego intensywnie czerwoną barwą. 
W czasie podróży po raz pierwszy w życiu 

Dziewczęta z Novi Martinac

Feliks Burdzy
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jadł lody, które mama pozwo-
liła mu kupić podczas posto-
ju. Do Bolesławca przyjechali  
16 lub 17 lipca 1946 r. Skie-
rowano ich do Modłej. Razem  
z dziadkiem szli tam pieszo, 
prowadząc przywiezione z Ju-
gosławii krowy. 

Dziadek Bernarda – Wa-
lenty Burdzy przywiózł z Bo-
śni dzwon, który wisi obecnie  
w kościele w Gromadce. Wią-
że się z nim ciekawa historia.  
W Bośni wisiał przed kościołem. 

Pewnego razu ukradli go Serbowie, jednak Polakom udało się go odzyskać. 
Wówczas przekazali go Walentemu z prośbą o ukrycie. Na terenie powia-
tu bolesławieckiego znajdują się obecnie jeszcze dwa dzwony przywiezione  
z Bośni – w Ocicach (dzwon z Gumjery) oraz w Ołoboku (dzwon z Milovacu).

Rodzina Burdzych ostatecznie zamieszkała w Borówkach koło Gromad-
ki. Rodzice Bernarda wynajmowali jeden z pokoi pracownikom zatrudnionym  
w lesie. Jeden z nich przyjechał z województwa lubelskiego. Podczas rozmo-
wy okazało się, że pochodzi on z Polichna, podobnie jak dziadkowie Bernarda 
od strony mamy. Ten zbieg okoliczności sprawił, że rodzinie udało się odnowić 
kontakty z żyjącym rodzeństwem dziadków. 

8 stycznia 1961 r., w piękny ciepły dzień, Bernard Burdzy wziął ślub z Anną 
Pawłowską, również pocho-
dzącą z Gornji Bakinci. Mają 
troje dzieci: Bożenę Małgo-
rzatę, Alicję i Janusza oraz 
czworo wnucząt: Ingę, Se-
weryna, Dawida i Martina. 

Bernard po przybyciu do 
Polski utrzymywał kontakty 
z siostrą taty i jej rodziną, 
która pozostała w Bośni. 
Jeździł do niej kilkukrotnie, 
pomagając w pracach bu-
dowlanych. Kontakty z daw-
nymi sąsiadami udało się 
odnowić także dzięki funk-
cjonującemu od l. 80. XX w. 

Marcin Pawłowski z rodziną 

Karta tytułowa jedynej zachowanej książki  
z biblioteki Związku Polaków w Kr. Jugosławii
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w Raciborowicach Górnych Towarzystwu Przyjaźni Polsko-Jugosłowiańskiej,  
w działalność którego zaangażowała się rodzina Burdzych. 

Podczas jednej z wizyt w Jugosławii Bernard spotkał serbskiego listono-
sza. Okazało się, że jest on wnukiem mężczyzny o nazwisku Gojko, który wie-
le lat wcześniej pomógł jemu i jego kolegom – Marcinowi Kumoszowi oraz 
Koziołowi. Obronił ich przed Chorwatami z pobliskiej wioski, którzy byli ne-
gatywnie nastawieni do Polaków i obrzucili ich kamieniami.  Podczas tamtej 
podróży spotkał również pewnego Chorwata, który go rozpoznał. „Ty jesteś 
syn Felka! Twój ojciec wiózł mnie do ślubu.” I wówczas Bernard przypomniał 
sobie to wesele i długi wyszywany szal, który ojciec wówczas dostał.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Jugosłowiańskiej organizowało wyjazdy do 
Jugosławii, ale też zapraszało mieszkańców tamtych terenów do Polski, do 
Raciborowic. Ważnym wydarzeniem była wizyta w 1989 lub 1990 r. miesz-
kańców gminy Gradyška, podczas której żona Bernarda – Anna, która była 
przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, nawiązała kontakt ze swą odpo-
wiedniczką w Gradyšce. Jak się okazało, w dzieciństwie, w Jugosławii były 
one sąsiadkami. Niestety, dalsze kontakty uniemożliwił wybuch wojny w Ju-
gosławii.

Bernard Burdzy wraz z żoną nadal mieszkają w Borówkach i często wspo-
minają czasy młodości. 

Opracowały:
Agata Bojanowska i Anna Puk 

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Szkoła Polska w Bakinci Gornij, l. 30. XX w.
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 Franciszek BURDZy 
urodził się 26 września 1940 r. na terenie ówcze-
snej Jugosławii. Rodzice Franciszka – Adolf, z za-
wodu młynarz, i Stefania, z domu Wiśniewska, 
mieszkali w miejscowości Klenik, powiat Donji 
Miholjac, obecnie Chorwacja. Ojciec budował tu 
dom, którego nie udało mu się skończyć z po-
wodu wyjazdu do Polski. Franciszek Burdzy miał 
dwóch braci, Józefa i Antoniego.

Z czasów pobytu w Jugosławii Franciszek 
wspomina otaczające ich dom piękne krajo-
brazy. Najbardziej zapamiętał bujną roślinność 
oraz płynącą obok rzekę, przez którą codziennie 
przechodził. Jego obowiązkiem, jak większości 
dzieci, było obcinanie nożykiem winogron na 
plantacji. W czasie wolnym bawił się z braćmi. 

Z dosyć krótkiego pobytu w Jugosławii Franciszek pamięta dużo cieka-
wych historii. Jedna z nich opowiada o grupie sowieckich żołnierzy, którzy 

 Adolf Burdzy w wojsku
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Metryka urodzenia Franciszka Burdzego

Metryka urodzenia brata Franciszka Burdzego – Józefa 
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widząc po raz pierwszy automatyczne poidła dla bydła, wzięli je za urządzenia 
do higieny osobistej i umyli w nich głowy.

Do Polski Franciszek Burdzy wraz z rodziną przybył ostatnim transportem 
jesienią 1947 r., gdy miał 7 lat. Osiedlili się we wsi Stary Łom, w gminie Choj-
nów, gdzie na 3 lata dostali w użytkowanie gospodarstwo wraz z maszynami. 
Niestety po tym czasie władza ludowa odebrała im je w ramach programu ko-
lektywizacji. Ojcu Franciszka skonfiskowano również broń. Nie widząc szans 
na dalsze życie w tej wsi, uciekli w nocy do Bolesławca.

Po skończeniu szkoły podstawowej Franciszek kontynuował naukę w szko-
le zawodowej, gdzie zdobył zawód malarza. Następnie zajął się malarstwem 
szyldowym. Wkrótce ożenił się z Heleną Piotrowską, również reemigrantką 
z byłej Jugosławii. Mają ośmioro dzieci – pięć córek i trzech synów. Najstarsza 
z nich – Izabela urodziła się 26 kwietnia 1964 r., następnie na świat przyszły: 
Beata, Mariola i Renata, a najmłodsza Kamila – urodziła się 15 września 1971 r. 
Najstarszy z trzech synów – Lucjan – ma obecnie 51 lat. Najmłodsi z całej 
ósemki są Robert i Janek. Franciszek bardzo lubi jeździć na rowerze, a jego 
ulubioną rozrywką jest zbieranie grzybów.

Opracowała: Oliwia Cieślak
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Edward BURNIAK 
urodził się 26 lutego 1939 r. w miejscowości Gumjera, powiat Prnjavor, w by-
łej Jugosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. Miał pięciu braci: Piotra, Józefa, 
Jana, Karola i Marcina oraz siostrę Katarzynę. Jego rodzice Piotr i Karolina 
z domu Burek prowadzili gospodarstwo rolne. Ojciec zajmował się również 
tkaniem materiałów z lnu i konopi, robił też buty z drewna.

Przez 7 lat mieszkał w Gumjerze oddalonej kilkadziesiąt kilometrów od 
Banja Luki i Prnajvora. Dom był niewielki, zbudowany z drewna, posiadał sło-
miany dach, nie było w nim prądu, dlatego pomieszczenia oświetlali lampami 
naftowymi. Wodę czerpali z pobliskiego źródła. Jego rodzina nie była bogata. 
Wszyscy pracowali w polu. Ponieważ w pobliżu nie było żadnych sklepów, 
większość produktów wytwarzali sami. Jego najstarszy brat walczył w oddzia-
łach partyzanckich Josipa Tity. Z czasów wojny Edward Burniak zapamiętał to, 
że musiał wraz z rodziną stale uciekać.

Do Polski rodzina Burniaków przybyła 11 kwietnia 1946 r. Jechali wago-
nami towarowymi przez 9 dni. Edward miał wtedy siedem lat. Pierwszą miej-
scowością, do której dotarli, była Zebrzydowa. Mieszkali najpierw w Mierzwi-
nie (dawniej ta miejscowość nazywała się Posada), a potem w Ocicach. Dom 
w Mierzwinie był niewielki, piętrowy, zbudowany z cegły i kryty dachówką. 
Dzielili go z niemiecką rodziną. W 1953 r. przeprowadzili się do Bolesławca.

Edward Burniak ukończył Państwowe Technikum Górnictwa Rudy w Bole-
sławcu i wydział górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W szkole wyższej 
ukończył również studium wojskowe, dzięki czemu zdobył stopień kapitana. 
Otrzymał Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Order Sztandaru Pracy.

Żonę poznał u niej w domu. Jej ojciec pracował z jego bratem. Nazywała 
się Maria Zlata Horzempa. Ożenił się z nią 24 października 1964 r. Mają dwoje 
dzieci: syna Roberta Eugeniusza Burniaka oraz córkę Edytę Agnieszkę Burniak-
-Romanowicz. Syn ukończył technikum górnicze, a córka studiowała ekonomię 
i zarządzanie we Wrocławiu. Oboje mieszkają obecnie na terenie Wielkiej Bryta-
nii. Syn prowadzi remonty i modernizację mieszkań, córka obecnie nie pracuje. 
Edward ma czworo wnuków. Mieszka w Bolesławcu przy ul. Spółdzielczej.

Jeszcze w trakcie nauki w technikum stworzył ze swoimi braćmi kapelę pt. 
„Pięciu braci”. Grywali na weselach, poprawinach itp. Niegdyś również grał 
na trąbce oraz w kapeli „Bolusie”. Jego hobby było rozwiązywanie krzyżówek. 
Edward Burniak jest pomysłodawcą Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, 
ich Potomków i Przyjaciół. Przyczynił się do rozbudowy Szkoły Podstawowej 
nr 2 obecnie Gimnazjum Samorządowego nr 2.

Opracowały: Kaja Szylar i Nikola Skierska 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Józef CHLASTAWA 
urodził się 15 stycznia 1925 r. w miejscowości Kokorski Lug w powiecie Prnja-
vor w Bośni. Jego rodzice to Franciszek i Maria. Oboje pracowali na roli. Ojca 
zamordowali czetnicy w 1943 r. Miał on dziesięcioro rodzeństwa: Jana, Bro-
nisława, Antoniego, Natalię, Genowefę, Paulinę, Bronisławę, Antoninę, Annę 
oraz Sabinę. Wraz z rodzicami w domu było ich trzynaścioro. Z rodzeństwa 
nadal żyje jeden brat i trzy siostry.

Józef ukończył 4 klasy szkoły podstawowej w Jugosławii, nie zyskując 
żadnego zawodu (cztery klasy w Jugosławii to 7 klas w Polsce). Aby zdobyć 
jakąkolwiek pracę, musiał odzyskać świadectwo ukończenia szkoły w byłej 
Jugosławii, dlatego też pisał do Prnjavora, z prośbą o przysłanie dokumentu. 
Odbyła się sprawa sądowa, na której przesłuchano dwóch świadków. Dzięki 
odzyskanemu w ten sposób świadectwu znalazł pracę. Przez 34 lata pracował 
jako magazynier w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

W Bośni mieszkał w miejscowości Kokorski Lug. Jego ojciec posiadał 33,5 
hektara pola. Mieli także 2 domy, w dwóch różnych wioskach. Na polu oraz 
w domu, przy wychowywaniu jedenaściorga dzieci było bardzo dużo pracy, 
dlatego matka miała do pomocy kobietę.

Jako młody mężczyzna 2 lata służył w Jugosławii w partyzantce. W trakcie 
wojny został postrzelony w głowę. Na szczęście kula tylko go drasnęła. Gdyby 
strzał był nieco bardziej celny, Józef straciłby życie. Najważniejszym wydarze-
niem, jakie utkwiło w jego pamięci, było zabójstwo ojca. Pamięta także, kiedy 
chowali się przed czetnikami.

W maju 1946 r. wyjechali z Jugosławii do Polski. Dotarli na stację kolejową  
w Zebrzydowej. Wkrótce po zagospodarowaniu się zaczął pracę. Nie było mu 
wtedy lekko. Brakowało pożywienia i innych podstawowych środków do ży-
cia. W zapasach było trochę żyta, mleka i mięsa. Przewoził także worki z ziem-
niakami z Wykrot do Czernej, do ogromnego magazynu. Następnie przewoził 
zboże, mleko i jajka. Dorobił się kilku koni i dwóch krów. W trakcie żniw kosił 
0,5 hektara owsa.

Żonę poznał zaraz po powrocie do Polski. Nazywała się Michalina Hetnar. 
Urodziła się 28 lipca 1926 r. Mieli razem czterech synów, z których żyje tylko 
trzech, bo jeden zginął w wypadku samochodowym.

Posiada trzy ordery za udział w partyzantce. Obecnie mieszka z synem 
w Bolesławcu.    

Opracowała: Magdalena Wojdyło  
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Marianna CHODURSKA z domu Andres 

urodziła się 4 października 1936 r. we wsi Berdziany w byłej Jugosławii. Ojciec 
miał na imię Jan, natomiast matka Katarzyna z domu Kozak. Oboje pracowali 
jako rolnicy. Miała pięcioro rodzeństwa: Ludwika, Franciszka, Władysława, Jó-
zefa i Zofię. W Jugosławii przebywała od 1936 do 1946 r.

Mieszkała we wsi Berdziany, której obecnie już nie ma. Wychowywała 
się w średnio zamożnej rodzinie, w dobrych, jak na ówczesne czasy warun-
kach. Mieszkali w domu jednorodzinnym. Budynek był murowany i pokry-
ty dachówką. Obok niego znajdowała się stodoła, szopa i stajnia. Ich go-
spodarstwo było samowystarczalne, od pożywienia aż po odzienie i sprzęty. 
Sami wytwarzali tkaniny na ubrania oraz buty z drewna i skóry bydlęcej. Od 
najmłodszych lat Marianna 
wraz z rodzeństwem po-
magała w gospodarstwie 
rolnym. Tylko najstarsza 
siostra Zofia ukończyła pią-
tą klasę szkoły podstawo-
wej jeszcze w Jugosławii.

W pamięci Marian-
ny najlepiej zachował się 
okres wojny, w czasie któ-
rej przymusowo wcielano 
mężczyzn do wojska oraz 
walki pomiędzy ustaszami, 
a partyzantami Tity. Strach, 
jaki wtedy czuła przed tym, 
że mogą zabrać jej ojca, 
był nie do opisania. Wciąż 
doskonale pamięta także 
moment, kiedy doszło do 
walki pomiędzy dwoma 
nienawidzącymi się stro-
nami. Pomimo, że była 
wówczas dzieckiem, do 
dziś w pamięci tkwi obraz 
zwłok sąsiadów wywożo-
nych na wozach.  

Wniosek o przyznanie prawa własności  
nieruchomości rolnej na Ziemiach Odzyskanych
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8 czerwca 1946 r. wraz z ro-
dzicami i rodzeństwem wyjecha-
ła z Jugosławii do Polski. Na po-
czątku trafiła do Brzeźnika. Tam 
otrzymali gospodarstwo podobne 
do tego, w jakim zamieszkiwali 
w dawnym miejscu. Mieszkali tam 
pół roku wraz z Niemcem, który 
był właścicielem domu. Po dwóch 
latach przeprowadzili się całą ro-
dziną do Kraśnika Górnego i tam 
w dalszym ciągu prowadzili go-
spodarstwo, a dzieci kontynuowa-
ły naukę w szkole podstawowej. 
Do dzisiejszego dnia w tym domu 
mieszka jej brat Józef z żoną, cór-
ką oraz wnukami.

Mąż Marianny nazywał się 
Krzysztof Chodurski. Żył w latach 

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Marianny Chodurskiej

Zaświadczenie o własności i zdrowiu 
zwierząt, 1946 r.
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Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych Marianny Chodurskiej

1929-1987. Z zawodu był 
technikiem oraz chemikiem. 
Marianna Chodurska ma też 
dwoje dzieci. Grzegorza uro-
dzonego w 1961 r., z zawodu 
technika oraz górnika, a tak-
że córkę Wiesławę urodzoną 
w 1963 r., która z zawodu zo-
stała handlowcem. Marianna 
zajmowała się wychowywa-
niem dzieci, interesowało ją 
szycie. 

Jest bardzo zżyta z ro-
dzeństwem. Obecnie mieszka 
wraz z synem w Bolesławcu.

Opracowała: Gabriela Mierzwa 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych  
Marianny Chodurskiej
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 Antonina ĆWIK 
     z domu Półtorak (nazwisko po adopcji – Juraszek) 

urodziła się 20 lutego 1944 r. w miejscowości Prijedor, w byłej Jugosławii. Jest 
to teren dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. Ojca nigdy nie poznała. Była wycho-
wywana przez matkę – Annę Półtorak i dziadka Jakuba, który był kowalem. 
Miała też brata Jana, który urodził się 5 stycznia 1940 r., a zmarł w 2010 r. 
Antonina mieszkała w Jugosławii zaledwie 2 lata, od 1944 do 1946 r. Była 
wtedy jeszcze bardzo małym dzieckiem i nic nie pamięta z tamtego okresu. 
Zna jedynie zasłyszane gdzieś urywki historii. 

Do Polski wraz z matką i dziadkiem przybyła w 1946 r. Przez pierwsze 
10 lat mieszkała w Raciborowicach. Po śmierci mamy w 1947 r. oraz dziadka 
w 1949 r. wraz z bratem zostali przygarnięci przez bardzo dalekiego wujka 
Stanisława Półtoraka oraz jego 18-letnią żonę Rozalię. Małżeństwo posiadało 
również swoje dzieci, które, podobnie jak Antonina i Jan, były zmuszane do 
ciężkiej pracy. Opiekunowie nie dbali ani o swoje własne dzieci ani o te, któ-
re przysposobili. Rodzeństwo często głodne i zaniedbane pracowało w polu 
oraz przy zwierzętach. Antonina wspomina, że czasem podkradali ugotowa-
ne ziemniaki, które były przeznaczone dla zwierząt i jedli je.

Następnie trafiła do domu dziecka i została adoptowana przez Antoninę 
i Jana Juraszków. Matka adopcyjna nie posiadała zawodu, zajmowała się do-
mem, a ojciec był malarzem. W wieku 18 lat wyprowadziła się i samodzielnie 
zamieszkała w Bolesławcu. Ze smutkiem wspomina puste mieszkanie, w któ-
rym był tylko materac i jedna lampa i pierwszą po przeprowadzce Wigilię, 
którą spędziła sama, mając niewiele w lodówce.

W Bolesławcu ukończyła szkołę zawodową, a potem średnią ekonomicz-
ną. Edukację ukończyła w 1976 r. Przez 18 lat pracowała w różnych biurach. 
Najpierw była księgową w Gminnej Spółdzielni w Bolesławcu, później kierow-
nikiem dostaw bezpośrednich i transportu w Powiatowym Związku Gminnych 
Spółdzielni w Bolesławcu, a następnie została inspektorem w Wojewódzkim 
Związku Gminnych Spółdzielni w Jeleniej Górze. Przez 8 lat pracowała też 
w salonie fryzjerskim, a potem była kierownikiem Spółdzielni Wielobranżowej 
Domu Usług w dawnym „Bolko”. W szkole zawodowej należała do Stronnic-
twa Demokratycznego.

9 maja 1962 r. wyszła za mąż za 9 lat starszego Antoniego Ćwika. Jak 
wspomina, zawsze marzyła o pełnej rodzinie. Mąż zastępował jej również 
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nigdy niepoznanego ojca. Antoni był niezwykle spokojną osobą. Zmarł 3 listo-
pada 2010 r. Antonina Ćwik ma dwoje dzieci: Romana, który ukończył szkołę 
zawodową oraz Renatę – z  wykształcenia pedagoga. Córka od lat pracuje 
w jednej z bolesławieckich szkół. Doczekała się też czwórki wnucząt.

Bardzo kocha zwierzęta. Posiada psa o imieniu Tina, którego przed laty 
znalazła w rowie potrąconego przez samochód. Jej hobby jest również goto-
wanie. Jest sympatyczną i pełną energii starszą panią.

Opracowała: Wiktoria Starostecka 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Stefan DUBINA 
urodzony 22 stycznia 1939 r. w Pastrynowie, w byłej Jugosławii, obecnie Bo-
śnia i Hercegowina. Ojciec Paweł był rolnikiem, matka Ewa gospodynią domo-
wą. Miał trzech braci: Józefa, Jana i Michała oraz siostrę Józefę. Rodzeństwo 
oraz rodzice już nie żyją. 

W Pastrynowie przebywał od urodzenia do 1946 r. Teren, na którym znaj-
dowała się wieś, był górzysty. Mały Stefan mieszkał wraz w rodziną w dużym, 
murowanym domu, wybudowanym przez dziadków, obok którego znajdo-
wały się stodoły. Warunki bytowe rodziny były dobre, utrzymywała się ona 
głównie z rolnictwa. Rodzice Stefana zajmowali się gospodarstwem, posiadali 
około 10 hektarów ziemi. Większość terenu pod uprawę została przez człon-
ków rodziny własnoręcznie wykarczowana. Kukurydzę, proso, pszenicę i żyto 
uprawiali przy pomocy czterech koni i dwóch osłów. Zboże młócili kieratem. 
W pracy na roli pomagało im również dwóch parobków. W Jugosławii ciężko 
pracowali, więc jak na tamte czasy powodziło im się dobrze.

W pamięci Stefana Dubiny najbardziej utkwiło wydarzenie z czasów woj-
ny, gdy podczas bombardowania w Kostajnicy wszyscy mieszkańcy miasta 
schronili się w zamku. Pamięta dokładnie, że także matka ukryła go wraz z ro-
dzeństwem właśnie tam, aby przeczekać trzygodzinne bombardowanie. Za-
pamiętał również ostrą dyscyplinę wojskową, jaka obowiązywała wtedy wo-
bec żołnierzy i cywili. W czasie wojny spalony został ich dom. Ojciec pomagał 
partyzantom, pracował w Zagrzebiu. 

2 sierpnia 1946 r. siedmioletni Stefan wraz z rodziną dotarł do Polski. Po-
dróż na Dolny Śląsk trwała około dwóch tygodni. Przywieźli ze sobą skromny 
dobytek – konia, krowę, świnię i kury. Do Polski przyjechał z ojcem, matką 
oraz rodzeństwem. Jego dziadek oraz babcia nie chcieli wyjeżdżać z Jugosła-
wii. Tuż przed ich wyjazdem dziadek zmarł, natomiast babcia żyła jeszcze rok.  

Osiedlili się w Raciborowicach Górnych (Hermanowice). Rodzina tradycyj-
nie zajęła się rolnictwem. W pracę na roli zaangażowane były również dzieci. 
Tylko najmłodszy z rodzeństwa, Stefan, kontynuował naukę w szkole podsta-
wowej. Ukończył on także szkołę zawodową, a w późniejszych latach zaocz-
nie Technikum Mechaniczne w Bolesławcu. Potem pracował w Cementowni 
Podgrodzie w Raciborowicach Górnych, następnie w Zakładach Górniczych 
„Konrad” w Iwinach. Po czterdziestu latach przeszedł na emeryturę. Przez 
dwie kadencje uczestniczył w pracach Kolegium Wojewódzkiego. Posiada 
wiele odznaczeń i orderów, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi.
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Od pięćdziesięciu lat jest w związku małżeńskim z Janiną Dubiną – na-
uczycielką języka rosyjskiego. Wychowali dwójkę dzieci: Beatę urodzoną  
28 czerwca 1968 r., która jest psychoterapeutką i pedagogiem szkolnym oraz 
Pawła, który urodził się 26 września 1969 r., który był policjantem i detek-
tywem kryminalnym, zmarł na chorobę nowotworową 12 grudnia 2006 r., 
osierocił żonę i dwoje małych dzieci. Stefan Dubina wraz z małżonką miesz-
kają aktualnie w bloku w Raciborowicach (byłym budynku cementowni). Są 
właścicielami sporej działki ogrodowej, na której uprawiają warzywa, owoce 
oraz kwiaty i przyjemnie spędzają czas. 

W latach 70. XX w. często jeździli wraz z żoną do Jugosławii, bowiem 
pozostała tam jego bardzo liczna rodzina ze strony ojca (dzieci brata i siostry). 
W Raciborowicach byli członkami oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Ju-
gosłowiańskiej, założonego przez Antoniego Buganika. Towarzystwo działało 
bardzo prężnie, włączając się w wymianę nauczycieli i uczniów. Obecnie nie 
ma chętnych do kontynuowania tej działalności.

Stefan Dubina jest pasjonatem sportu, interesuje się turystyką i wraz 
z małżonką prężnie działa w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Jugosłowiańskiej 
z siedzibą w Krakowie.

Opracowały: Karolina Karaban, Laura Łużna 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Katarzyna DUDyŃSKA z domu Popek 

urodziła się 30 stycznia 1933 r. Jej rodzice to Maria 
i Paweł. Miała liczne rodzeństwo: Stanisława, Józefa, 
Genowefę, Michała, Ludwika, Antoninę, Antoniego 
oraz Annę. Pochodziła z zamożnej rodziny. 

 Herman DUDyŃSKI
urodził się 7 sierpnia 1929 r. Jego rodzice to Anna 
i Mikołaj. Miał troje rodzeństwa: Alojzego, Bernarda 
i Władysława. Pochodził z niezamożnej rodziny. 

Oboje urodzili się i mieszkali w miejscowości 
Petrovo Selo (pl. Petro Selo), niedaleko Banja Luki, 
w byłej Jugosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. 
Teren ten był nizinny, zalesiony. Ziemia była urodzaj-
na i dawała dobre plony. Przez większą część roku 
panowała słoneczna pogoda, która sprzyjała pracy 
na roli. Katarzyna i Herman mieszkali niedaleko sie-
bie. Ich rodziny zajmowały się rolnictwem i hodowlą 
zwierząt, w razie potrzeby pomagali sobie nawza-
jem. 

Katarzyna mieszkała w dużym domu jednorodzinnym pokrytym czerwoną 
dachówką. Obok była obora. Posiadali 8 krów, 3 konie, 75 uli oraz kilka świń 
i kury. Należało do nich 20  ha pola. Ojciec Katarzyny zatrudniał po 15-20 
robotników do pomocy. Do typowych zajęć w gospodarstwie należała praca 
przy ulach, dojenie krów, pielęgnacja koni, praca w polu i ogródku czy karmie-
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nie zwierząt. Z surowców pozyskanych w gospodarstwie wytwarzano masła, 
sery, śmietanę czy miody.

Katarzyna i Herman, oprócz prac, które musieli wykonać w domu, mieli 
obowiązek również chodzić do szkoły. Najpierw 4 lata do szkoły podstawo-
wej, później 3 lata do gimnazjum. W pobliskiej szkole uczyli się języka serbsko-
-chorwackiego, a w domu, z elementarzy, rodzice uczyli ich języka polskiego.

W 1946 r. po okresie żniw, kiedy zakończyły się prace przy zbiorach i młó-
ceniu zbóż, oznajmiono im, że polskie rodziny mieszkające w Jugosławii, zo-
staną przesiedlone do Polski. Musieli przymusowo opuścić swój dotychcza-
sowy dom, który znacznym nakładem sił i środków zbudowali i utrzymywali. 
Mogli wziąć ze sobą zwierzęta i pożywienie. Katarzyna miała wtedy 14 lat, 
a Herman 17. Odjeżdżali ze smutkiem, nie wiedząc, co ich czeka w niedalekiej 
przyszłości.

Do Polski jechali pociągiem towarowym w stosunkowo dobrych wa-
runkach. W  jednym wagonie mieściły się trzy rodziny. Znajdowało się tam 
urządzenie podobne do piecyka. Co pewien czas zatrzymywali się na posto-
je. W czasie tych przerw można było wydoić krowy i napić się mleka. Przed 
podróżą przygotowano jedzenie, m.in. upieczono świeże chleby, które spoży-
wano w trakcie drogi. 

Po dziewięciu dniach drogi dojechali do Bolesławca. Był wtedy 9 lipca. 
Z Bolesławca Katarzyna z rodziną najpierw udała się do Krzyżowej, gdzie 
zamieszkali w małym domu wraz z inną rodziną. Musieli się przeprowadzić 
i ostatecznie znaleźli swoje miejsce w Kraśniku Górnym. Herman wraz ze swo-
ją rodziną osiadł w Warcie Bolesławieckiej. Później musiał jednak zamieszkać 
wraz ze swoim wujkiem w Kraśniku Górnym. W nowym miejscu nie przywita-
no ich miło. Dom, w którym zamieszkali, w czasie wojny został uszkodzony. 
Musieli go wyremontować. Oboje mieszkają w nim do dziś, a niemiłe wyda-
rzenia dalej tkwią w ich pamięci.

Katarzyna po przyjeździe do Polski pomagała rodzicom w utrzymaniu 
domu. Żeby zarobić na jedzenie i ubrania przerzucała żwir na moście kole-
jowym. Nie była to lekka ani przyjemna praca, ale nie miała innego wyjścia. 
W Petrovo Selo posiadali majątek, a po przeprowadzce do Polski nie mieli nic. 
Herman musiał podjąć pracę w kopalni. Było to zajęcie przymusowe, ponie-
waż państwo zabierało wówczas mężczyzn masowo do wojska lub kierowało 
do pracy pod ziemią. Spędził tam kilka lat. Później przygotowywał się do za-
wodu szewca. Oprócz rolnictwa czerpał dochody z naprawy butów.

Z pobytu w byłej Jugosławii oboje zapamiętali piosenkę, którą dzieci śpie-
wały podczas ciężkiej pracy: „Mila majko, sto si me rodila, sto me nisi u reku 
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bacila”, co po polsku znaczyło: „Kochana mamo, czemuś mnie urodziła, lepiej 
żebyś mnie do wody wrzuciła”. Ta piosnka pozostała im w pamięci do dziś.

Katarzyna i Herman są szczęśliwym małżeństwem od 1951 r. Mają trój-
kę dzieci: Elżbietę (1953), Danutę (1954) i Henryka (1960), z których każde 
dawno założyło swoje rodziny. Piszące ten biogram są prawnuczkami Kasi 
i Hermana, a wnuczkami Danusi.

Opracowały: Karolina i Magdalena Deberne 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Katarzyna i Herman Dudyńscy
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 Józef DURTKA 
urodził się 11 marca 1933 r. we wsi Ratkovac (pl. Radkowiec), w powiecie 
Prnjavor, w dawnej Jugosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. Był jednym 
z pięciorga dzieci Jana i Marii, miał dwóch braci i dwie siostry. Rodzice byli rol-
nikami. Gdy Józef miał 6 lat ojciec zginął w nieszczęśliwych okolicznościach. 
Było to dla niego tragiczne przeżycie, gdyż łączyła ich wyjątkowa, silna więź. 
Później matka wychowywała go z surowym ojczymem, który był wcześniej 
żandarmem w austriackiej armii. Józef wspomina go jako człowieka bardzo 
wymagającego, nieznoszącego bezczynności: „Każdy w domu miał jakieś za-
jęcie i musiał je bezdyskusyjnie wykonać”. Pod względem materialnym rodzi-
nie powodziło się dobrze. Ich gospodarstwo rolne nieźle prosperowało.

Jednym z najbardziej znaczących wspomnień z życia Józefa jest wybuch 
II wojny światowej. „Wojna wszystko wywróciła do góry nogami” – wspomi-
na. Tuż po jej zakończeniu rodzina przeprowadziła się do Polski. 28 kwietnia 
1946 r. państwo Durtka zamieszkali we wsi Bolesławice. W nowym miejscu 
zamieszkania rodzice ponownie zajęli się rolnictwem. Józef z powodu wojny 
i przeprowadzki 7-klasową szkołę podstawową ukończył dopiero w 1955 r. 
Później odbył zasadniczą służbę wojskową w oddziale artyleryjskim. Służbę 
wojskową ukończył w stopniu kanoniera, który byłby dziś odpowiednikiem 
szeregowego piechoty.

Po zakończeniu obowiązkowej służby w wojsku rozpoczął pracę w Zielo-
nogórskich Kopalniach Surowców Mineralnych, gdzie po jakimś czasie osią-
gnął stopień brygadzisty. Przez lata pracy w kopalniach zdobywał doświad-
czenie jako ślusarz, wulkanizator i spawacz, był wszechstronny i gotowy do 
nauki nowych umiejętności.

W 1961 r. ożenił się z Jadwigą Tłuczek i jak sam mówi, nigdy nie pożało-
wał tej decyzji. Żyją razem szczęśliwie do dziś. Z zamiłowania Józef jest fila-
telistą, kiedyś należał do Polskiego Związku Filatelistów. Drugą jego pasją jest 
mechanika, której znajomość jednak rzadko wykorzystywał w pracy.

Opracowali: Michał Terlecki i Hubert Rott
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych

w Bolesławcu
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 Antoni DZIECHCIARZ 
urodził się 18 stycznia 1937 r. we wsi Kunova (pl. Kunowa), w Bośni, w byłej 
Jugosławii. Syn Szczepana i Antoniny z domu Dudas.

O swojej rodzinnej miejscowości mówi: „Kunova – wieś, która była, a już 
jej nie ma. Pozostało jedynie tło zapamiętanego krajobrazu: tajemnicza [Góra, 
przyp. red.] Motajica, do której wieś przylegała i była pod jej urokiem. Ta leśna 
wyżyna była jak rajska wyspa wynurzona z niziny Savy, która majestatycznie 
górowała nad okolicą. Zielona piękność – miejscowi nazywali ją leśną księż-
niczką.” Wieś Kunova założyli i zbudowali na początku XX wieku polscy osad-
nicy przybyli na te tereny z Galicji – Piszczkowie, Kobusiakowie, Goryczkowie, 
Słyszowie, Matyjewiczowie i inni, a wśród nich również Walenty Dziechciarz 
wraz z żoną Heleną i dwojgiem dzieci: Antoniną i Szczepanem. Przybyli spod 
Opola Lubelskiego po życiodajną ziemię, którą mieli obiecaną. Jednak rzeczy-
wistość okazała się być okrutna – otrzymali z urzędu dziki las, który karczowali 
„wydzierając” puszczy bardzo słabej klasy ziemię. W krótkim czasie Walen-
ty wybudował „kolibę” – tymczasowy dom, w którym zrobiło się gwarno, 
jako że rodzina znacznie się powiększyła o córki: Zośkę, Anielkę i Mańkę oraz 
synów: Michała i Jaśka. Mimo bardzo ciężkiej pracy małe plony nie dawały 
godziwego życia i dlatego Szczepan wyruszył do Banja Luki za pracą, a córce 
Antoninie rodzice wykupili kartę okrętową tzw. „Schiffskarte” na wyjazd do 
Stanów Zjednoczonych, gdzie wysłali również Michała. W 1935 r. na wiosnę 
zmarł Walenty, a jesienią Helena. Dobytek podzielono między sześciu preten-
dentów (bez dwojga „Amerykanów”). 

Antoni Dziechciarz 
(pierwszy od lewej) 
z prof. Andrzejem 
Stelmachowskim – 

Prezesem Wspólnoty 
Polonijnej (w środku), 

Karaganda 1994 r. 



47

Szczepan był najstarszym synem 
i po śmierci rodziców jemu przypa-
dła ojcowizna. W wieku 38 lat ożenił 
się z panną Antoniną Dudas z sąsied-
niej wsi Palačkovci. Mieli trójkę dzieci: 
Antoniego, Andrzeja i Michała. Anto-
ni od urodzenia do wyjazdu do Polski 
w 1946 r. mieszkał w Kunovie w domu 
wybudowanym jeszcze przez dziadka 
Walentego, otoczonym okazałym sa-
dem. Szczepanowa ziemia graniczyła 
z terenem serbskiej wsi Lepenica, gdzie 
było pole z wydzielonym pastwiskiem 
i tam mały Antek pasał dwie krowy. Za 
miedzą tę samą pracę wykonywał jego 
rówieśnik Vinko, który nauczył ma-
łego Antka grać w kamyki i pokazał, 
jak robi się fujarki z wierzbiny. Gdy po  
70. latach spotkali się w Lepenicy oka-
zało się, że obaj doskonale pamiętali 
historię o cielaku, który przechodził 
przez miedzę i skutecznie ssał jedną 
z krów Antka. Wspominali również, z jakim smutkiem w 1946  r. Serbowie 
żegnali Kunowioków z „polskiej Kunovy”. Na pożegnanie Dziechciarzów przy-
szła cała rodzina Vinka. Rozstawali się ze łzami w oczach. Szczepan odjeżdżał 
ze wsi w rozterce – z jednej strony marzył o powrocie do Polski, z drugiej 
jednak zostawiał dorobek całego życia i wiedział, że już do Kunovy nie wróci. 
Udali się drogą do Bosanskiego Kobaša przez Motajicę. Jeszcze zatrzymali się 
przy kościele, poszli na cmentarz, modlili się i płakali przy grobach dziadków 
i dwóch synów, którzy zmarli na tyfus w 1945 r.

Wiosną 1946 r. przyjechali nad rzekę Savę do miejscowości Różany, z któ-
rej odjeżdżał transport do Polski. Cała rodzina wsiadła do pociągu, w któ-
rym już było bardzo dużo ludzi. W wagonach umieszczano ich rodzinami, 
a osobno jechały zwierzęta. Do Polski jechali przez Węgry i Czechosłowację, 
przez zniszczony Wrocław, mijali wsie o niemieckich nazwach, aż wysiedli 
w Bolesławcu. Wychodzili z wagonów zdezorientowani i oszołomieni tym, co 
widzieli – kazano im uwierzyć, że to puste miasto z napisami szwabachą to 
właśnie Polska na zawsze. Wspomina: „Przewieziono nas do okolicznych wsi, 
gdzie obserwowaliśmy piękne gospodarstwa, których nigdy nie widzieliśmy 

Antoni Dziechciarz,  
Bolesławiec, lipiec 1970 r.
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i przypominaliśmy sobie nędzne chaty w bośniackiej wsi i nie wierzyliśmy, 
że to może być nasze.” Rodzice wzięli się do naprawy i odnowy mieszkań 
pozostawionych przez Niemców, a dzieci w tym samym roku we wrześniu 
poszły do szkoły w miejscowości Tylinów (obecnie w granicach Bolesławca). 
Szkoła poniemiecka była przygotowana – były ławki i kałamarze, a uczniowie 
posiadali namiastki zeszytów. Antoni miał specjalną tabliczkę, którą przywiózł 
sobie ze Słowenii (wówczas część Jugosławii), gdzie przez rok chodził do 
szkoły. Na tabliczce pisano zadania domowe rysikiem, przy niej wisiała gąbka 
do zmazywania. Antoni umiał już czytać i jako przerośnięty został skierowany 
do drugiej klasy. Zajęcia w szkole prowadziła pani Spryszyńska i pan Kobielnik 
– kierownik szkoły. 7 lat chodził do szkoły w Tylinowie. W 1952 r. jako siód-
moklasista – wzorowy uczeń i harcerz został delegowany na dwudniowy Zlot 
Młodych Przodowników Budowniczych Polski Ludowej do Warszawy. Było to 
wielkie wyróżnienie i ogromne przeżycie. Jak wspomina „Pamiętam tylko gru-
zy na placu i spotkanie z Bierutem, który witał wszystkich jako przodowników 
nauki i pracy, budowniczych socjalizmu.”

Po skończeniu szkoły podstawowej w 1952 r. zdał do klasy ósmej w Szko-
le Stopnia Podstawowego i Licealnego zlokalizowanej w Bolesławcu przy  

Dom Szczepana Dziechciarza, od lewej siedzą Walenty i Helena Dziechciarzowie – 
dziadkowie Antoniego, 1934 r. 
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ul. Leningradzkiej (obecnie H. i W. Tyrankiewiczów 11). W 1956 r. po zda-
niu egzaminu maturalnego starał się o przyjęcie na uczelnię wojskową, ale 
komisja wojskowa odrzuciła jego kandydaturę, ponieważ urodził się za gra-
nicą, a to było podejrzane. Wraz ze swoim przyjacielem Ryśkiem przez rok 
byli studentami Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, ale „tam nam się 
nie podobało i poszliśmy do studium nauczycielskiego: ja na filologię polską, 
a mój kolega na matematykę.” W 1959 r. Antoni Dziechciarz wrócił do Bole-
sławca. Inspektor oświaty Zbigniew Chojnowski przyjął go do pracy w szkole 
jako nauczyciela języka polskiego. Został skierowany do „szkoły Ragusa” – 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. II Armii Wojska Polskiego tzw. szkoły świeckiej 
przy ul. Bankowej 8 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 2), której kierownikiem 
desygnowanym przez inspektorat oświaty był Edward Ragus. Była to szkoła, 
gdzie uczęszczały dzieci tzw. vipów – wojskowych, milicjantów i urzędników. 
Pracując jako nauczyciel, podjął studia na filologii polskiej. W 1965 r. został 
zastępcą kierownika szkoły, a następnie objął stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. II Armii Wojska Polskiego.

W 1971 r. ożenił się z Wandą z domu Szyndrowską, z którą wychowa-
li troje dzieci: Pawła, Beatę i  Wojciecha. Są dumni ze swoich dzieci – cór-
ka wygrała konkurs i pracuje w Komisji Europejskiej w Brukseli, Paweł jest 
elektronikiem, Wojtek kierowcą i ojcem Mateusza – jedynego wnuka Państwa 
Dziechciarzów. Antoni pracował jako dyrektor szkoły aż do przejścia na eme-
ryturę w 1991 r. Dwa lata później wyjechał do Kazachstanu, gdzie pracował 
jako nauczyciel dzieci Polaków, których w roku 1989 było około 60 tysięcy (na 
podstawie radzieckich i kazachskich spisów powszechnych). Dwa lata pra-
cował w Karagandzie. Jak mówi, była to wielka przygoda jego życia. Pamię-
ta doskonale okropne temperatury dochodzące do minus 50 stopni i burze 
śnieżne, tzw. burany, które zasypywały całe osiedla tak, że niemożliwe było 
uczęszczanie do szkoły. Bardzo wysokie temperatury w lecie powodowały, 
że wakacje trwały 3 miesiące i rozpoczynały się w czerwcu. Antoni uczył  
w kilku bardzo dużych szkołach liczących około 2 tys. uczniów. Lekcje języka 
polskiego stanowiły zajęcia pozalekcyjne, na które uczęszczało 8-12 uczniów. 
Jednym z zadań nauczycieli polskich było przygotowanie uczniów do udziału 
w uroczystościach patriotycznych, które były niezwykle wzruszające. Zawsze 
przychodzili Polacy – babcie i dziadkowie, którzy wspominali, jak zostali wy-
wiezieni do Kazachstanu, wyrzuceni z samochodów ciężarowych na stepie 
i musieli sobie radzić sami. Podczas takiego spotkania otrzymał wiersz, który 
służył mu jako materiał do pracy z uczniami. 
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               W Kazachstanie

„W gorących stepach Karagandy
na słońcem rozpalonej ziemi
nasiona kwiatów wiatr rozrzucił
wypadły komuś gdzieś z kieszeni.
Chyba znalazły się przypadkiem
wśród ludzi z Polski wywiezionych
by biel stokrotek, czerwień maków
przypominała ojczyste strony.
Zakwitną latem, raz do roku.
W gardle skurcz, oczy łzami słone,
Bo tam daleko, w mej Ojczyźnie
Pola makami zapłonione.
Nikt nie rozumie tej tęsknoty,
Która się w serce wpiła cierniem…
Czy w Polsce nie zapomną o tych,
Co byli, są i będą wierni?”

Starsi zbierali się również w baraku służącym jako kościół i śpiewali pieśni 
przeważnie kościelne. Ta manifestacja wspólnoty pozwalała na podtrzymanie 
tożsamości narodowej wśród Polaków i ich dzieci. Młodzież garnęła się do na-
uki, ale nie znali polskiego. Antoni przygotowywał im wiersze i uczył ich czy-
tać. Słowa wiersza „Chory kotek” S. Jachowicza wzbudzały u uczniów duże 
zdziwienie, ponieważ odczytywali je dosłownie – pytali: „No jak to, u was 
w Polsce nawet kot jest panem?” Nauczycielom zależało przede wszystkim 
na uczniach z jedenastej klasy, bo ci przygotowywali się do zdawania egza-
minów na studia w Polsce. Sześcioro podopiecznych Antoniego ukończyło 
studia w Polsce.

Po powrocie z Kazachstanu w 1995 r. aktywnie działał w Związku Na-
uczycielstwa Polskiego w Bolesławcu i wiele lat był jego prezesem. Przyczy-
nił się do założenia w 2011 r. Stowarzyszenia Reemigrantów, ich Potomków 
i Przyjaciół, w którym aktywnie działa do dnia dzisiejszego. Dzięki powstaniu 
Stowarzyszenia, członkowie mogą jeździć w sposób zorganizowany i ocalić 
od zapomnienia miejsca, które pozostały w pamięci, a po których dzisiaj już 
nie ma śladu – pozostały cmentarze czekające na tablice będące swoistymi 
„kotwicami pamięci”. 

Antoni co roku jeździ do Bośni, bo jak mówi: „Tamte strony mają dla 
mnie szczególne znaczenie. Czuję się kimś stamtąd, mimo że to tak dawno 
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było i jeślibym miał wskazywać na 
mapie jakiś obszar przynależności 
duchowej, wskazywałbym tamtą 
Bośnię niż Dolny Śląsk, choć wiem, 
że wskazuję mit, tradycję i dzie-
dzictwo właśnie bardziej niż praw-
dziwe, rzeczywiste, istniejące w tej 
chwili miasto.”

Szczepan Dziechciarz, ojciec Antonie-
go, Banja Luka, 1930 r.

Opracowały: Maria Subik, Angelika Zielińska
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Antonina FALANDyS z domu Wojtowicz 

urodziła się 1 stycznia 1928 r. w mieście Banja Luka, obecnie w Bośni i Herce-
gowinie. Matka Antoniny nazywała się Anna Vlašić, a ojciec Stanisław Wojto-
wicz. Antonina miała dwie siostry i sześcioro przyrodniego rodzeństwa. Ukoń-
czyła 3 klasy szkoły podstawowej. Naukę zakończyła w 1938 r. Z zawodu jest 
tkaczką.

Od urodzenia do 16-ego roku życia mieszkała w Banja Luce w północnej 
części Bośni i Hercegowiny, na terenach górzystych. Mieszkała w domu jed-
norodzinnym, typowym jak na tamte czasy. Pod nieobecność rodziców często 
zajmowała się młodszym rodzeństwem.

W pamięci Antoniny utkwiło najbardziej to, że jej siostra i mąż siostry 
zostali wywiezieni do obozu zagłady na teren dzisiejszej Austrii.

W 1946 r. Antonina Wojtowicz przyjechała ostatnim transportem do Bole-
sławic. Po przybyciu przez pół roku pracowała przy naprawie wiaduktu kole-
jowego. Potem znalazła dom w Gromadce u swojej siostry i szwagra, poznała 
tam Jana Falandysa, urodzonego 15 maja 1926 r. w Staro Petrovo Selo z za-
wodu kowala, którego poślubiła. Razem przyjechali do Bolesławca. Urodziła 
pięcioro dzieci: w 1950 r. Katarzynę, obecnie już emerytkę, w 1953 r. Mariana, 
obecnie również emeryta, w 1957 r. Jana, z zawodu piekarza, w 1960 r. Filipa, 
utrzymującego się z renty chorobowej oraz w 1962 r. Tadeusza, z zawodu 
technika mechanika z uprawnieniami elektryka. Jednym z jej ulubionych zajęć 
w wolnym czasie było robienie na drutach.

Opracował: Mariusz Stoltman 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Jan FIJAŁKOWSKI 
urodził się 20 czerwca 1932 r. w miejscowości Vareš (pl. Waresz), woj. Sa-
rajewo, w byłej Jugosławii. Jego rodzice to Józef i Agnieszka z d. Papla.  
Ojciec był hutnikiem, a matka nie miała zawodu. Posiadał on pięcioro rodzeń-
stwa: siostrę Marię, pielęgniarkę (obecnie na emeryturze) oraz czterech braci: 
Władysława, który był partyzantem i zginął od bomby zrzuconej na namiot, 
w którym się znajdował; Stanisława, który pracował na kolei; Michała, który 
był kierowcą taksówki oraz Bronisława, który zajmował się wyrobem rynien. 
W byłej Jugosławii uczył się zaledwie 7 lat. Ukończył szkołę w maju 1946 r., 
uzyskując zawód ślusarza.

W byłej Jugosławii przebywał od 1932 r. do 1946 r. w Varešu, obecnie ta 
miejscowość znajduje się na terenach Serbii. Był to teren górzysty. Znajdowały 
się tam kopalnie rud żelaza oraz duża ilość hut. Dom rodzinny, w którym się 
wychował, był drewniany, piętrowy i bardzo wygodny. Jako dziecko przede 
wszystkim skupiał się na nauce w szkole, ale w wolnym czasie uwielbiał pra-
cować z ojcem, pomagając przy budowie domu.

Do Polski przyjechał w czerwcu 1946 r. Jechał wraz z rodziną w bydlęcym 
wagonie, w którym podróżowało kilka rodzin. Wkrótce, w Bolesławcu, zaczął 
ponownie chodzić do publicznej szkoły. W wieku 15 lat znalazł pracę w warsz-
tacie, w którym bardzo szybko zyskał sympatię pracowników, a najbardziej 
pracodawcy. Po pewnym czasie dostał nawet klucze do warsztatu, do którego 
przychodził codziennie po szkole. Był zastępcą właściciela. Prowadził sklep 
z częściami rowerowymi. Właściciel sklepu w czasie II wojny światowej należał 
do AK i dlatego po pewnym czasie został zabrany przez komunistyczne służby 
bezpieczeństwa. Jego los pozostał nieznany.

Małżonka Jana – Stefania Fijałkowska z d. Walska, urodzona także w byłej 
Jugosławii w 1942 r. w Galjipovci (pl. Galipowice), od dziecka pracowała na 
roli, pomagając swoim rodzicom. Ma wykształcenie podstawowe. Poznali się 
na balu. Przeżyli razem już 46 lat. Mieli pięcioro dzieci: Renatę, która obecnie 
ma 46 lat, a z zawodu jest rolnikiem/ogrodnikiem oraz sprzedawcą; Czesła-
wa, 44 lata, z zawodu jest mechanikiem samochodowym; Grażynę, która ma 
obecnie 41 lat i z zawodu jest ekonomistką; Pawła, który ma 36 lat i jest bla-
charzem/lakiernikiem samochodowym oraz Grzegorza, który zginął w wieku 
8 lat (obecnie miałby 40 lat).

Ulubionym zajęciem Jana Fijałkowskiego było majsterkowanie. Lubił na-
prawiać samochody, ale także rowery i motocykle. Bardzo dobrze śpiewał 
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i wraz z rodzeństwem grał na weselach i biesiadach. Jego bracia Bronisław 
i Władysław grali na akordeonie, a on wraz z siostrą Marią i bratem Micha-
łem śpiewali. Organizowali różne spotkania, na których prezentowali swoje 
umiejętności. Były to najczęściej spotkania rodzinne. Śpiewał także w chórze 
kościelnym. Autorka tego biogramu jest jego wnuczką.

Opracowała: Magdalena Wojdyło 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu



55

 Anna FILA z domu Gortych 

urodzona 26 stycznia 1939 r. w miejscowości Mravica (pl. Morowice), powiat 
Prnjavor, województwo Banja Luka, w byłej Jugosławii, obecnie Bośnia i Herce-
gowina. Mieszkała tam wraz ze swoimi rodzicami Piotrem i Ireną oraz rodzeń-
stwem: Stefanią, Józefem, Anną, Marią, Franciszkiem, Władysławem, Zofią, 
Bronisławem i Alfredą. Ojciec pracował jako szewc, a matka była krawcową. 
Wspólnie prowadzili również gospodarstwo rolne.

Wspomina, że na terenach, na których mieszkała, było przepięknie. Z jednej 
strony rozciągało się pasmo gór, a z drugiej równiny zielonych pól. W pobliżu 
jej domu znajdował się również las. Na łąkach rosły piękne kwiaty, a w lasach 
żyło mnóstwo zwierząt. W dużym domu Anny panowały, jak na tamte czasy, 
bardzo dobre warunki do życia. Nie brakowało im niczego, nie cierpieli głodu. 
Mieszkali blisko miasta, co pozwalało na szybki i bezpieczny dostęp do różnych 
artykułów. Rodzice prowadzili handel wymienny – płody rolne wymieniali za 
materiały, z których wyrabiali ubrania.

Pamięta do dziś, że w 1941 lub 1942 r. w pobliżu ich domu zestrzelono 
samolot. Z resztek, które po nim zostały, wykonali podstawowe przybory sto-
łowe – łyżki, widelce i noże. Anna wraz z rodzeństwem była odpowiedzialna 
za porządek w domu i gospodarstwie. Po pracy, którą zawsze najpierw musiała 
wykonać, chodziła bawić się z innymi dziećmi. Najczęściej w podchody, często 
także udawali żołnierzy. Wszystkie te zabawy były bardzo niebezpieczne, ponie-
waż wokół nich toczyła się wojna.

Najtragiczniejszym wspomnieniem, które pozostało w pamięci Anny Fili, 
była wywózka do obozu w Prnjavorze. Wszyscy byli przerażeni, pakowali jedze-
nie, ubrania i najkosztowniejsze rzeczy, które potem i tak im odebrano. W obo-
zie przydzielono im drewniany barak. Warunki były tragiczne. Po środku stał 
piec, którym ogrzewano domek. Po prawej i lewej stronie znajdowały się cztery 
prycze, na których spała cała rodzina. Pamięta, jak płakała, ponieważ była bar-
dzo głodna i trzęsła się z zimna. Na szczęście wszystkim udało się przeżyć.

9 maja 1946 r. przyjechała do Polski. Zamieszkała wraz z rodziną w Kraśniku 
Dolnym. W Polsce również prowadzili gospodarstwo, z którego się utrzymy-
wali. Tydzień po przyjeździe zapisała się do szkoły podstawowej. Chodziła tam 
krótko, zaledwie przez rok. Pierwszą pracę znalazła w Bolesławcu w masarni. 
Pracowała tam niedługo, 2-3 miesiące. Wyszła za mąż za Rudolfa Filę i przepro-
wadziła się do Rakowic, gdzie obecnie mieszka. Ma dwoje dzieci: Adama Filę 
i Zofię Szajwaj. Pani Anna uprawia własny ogródek, bardzo lubi kwiaty.
       

Opracował: Krzysztof Pachołek 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu



56

 Herman GAJEWSKI 
urodził się 9 lipca 1943 r. w Novi Martinac (pl. Nowy 
Martyniec, obecnie po miejscowości pozostał cmen-
tarz), okolice Banja Luki, dzisiejsza Bośnia i Hercego-
wina. Rodzina przybyła na te tereny spod Janowa 
Lubelskiego. 

Novi Martinac położony był nad rzeką Vrbas, 
która w czasie wojny dzieliła miejscowość na pra-
wy brzeg z koloniami polskimi oraz lewy z terenami 
zamieszkanymi przez Niemców oraz podczas wojny 
kontrolowanymi przez chorwackich ustaszy. Koniecz-
ne niekiedy wymiany handlowe między stronami 
wiązały się z  wielkim ryzykiem, często kończyły się 
tragediami, zwłaszcza, że już sama woda okazywała 

się być zdradliwa. Wśród Polaków mieszkali Serbowie. Stosunki z rodzimymi 
mieszkańcami były bardzo dobre, jednak tylko w czasie pokoju. Miejscowi 
Serbowie mieli bowiem poczucie, że tereny zagospodarowywane przez osad-
ników wcale im się nie należały. Gajewscy mieszkali w gliniance położonej 
na skraju wsi. Nie było w niej podłóg, jedynie klepisko. Dachy pokrywano 

słomą bądź klepkami z desek. Przy budynkach 
gospodarczych przywieszano kolby kukurydzy 
do wysuszenia na paszę. Kukurydza była podsta-
wą jugosłowiańskich potraw. Jadano pieczywo 
zwane kruh.

Rodzice Hermana pracowali na roli. Przydzie-
lano im 10 ha lasów, z czego 8 ha trzeba było 
przystosować pod pola uprawne. Praca na roli 
oraz karczowanie drzew, w których niektóre pnie 
miały średnicę około 2  m, było głównym zaję-
ciem ludności. 

Ojciec Hermana – Bernard Gajewski, uro-
dzony 17 września 1919 r., syn Andrzeja i Józefy  
z d. Kurnickej, oprócz rolnictwa, zajmował się 
również kowalstwem i bednarstwem. Zawodu 
wyuczył się u Niemca w Bačce, co musiał mu 
w zamian odpracować. Ukończył on 4 klasy szko-
ły podstawowej i 3 zawodowej. Bernard wraz 
z braćmi Janem i Józefem działał w oddziałach 
partyzanckich Josipa Broz Tito.

Herman Gajewski

Andrzej Gajewski (z lewej) 
oraz (?) Rupa
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Matka Hermana, Julia z domu Marek, była córką Wojciecha i Katarzyny 
z domu Fiołek. W Jugosławii Julia uczyła się zaledwie dwie zimy. Wspominała, 
że nauka możliwa była wówczas tylko w tym okresie, gdy nie trzeba było paść 
krów. W obliczu ciężkiej pracy wykształcenie nie miało wielkiego znaczenia. 
Wielu ludzi nie umiało czytać ani pisać, w niektórych rodzinach ludzie sami 
przekazywali sobie podstawy tych umiejętności. 

Rodzice Hermana wzięli ślub 29 września 1942 r. Herman miał pięcioro 
rodzeństwa: Leopolda (wychowanego, podobnie jak on, w Jugosławii) oraz 
Władysława, Genowefę, Rudolfa oraz Janinę. W wolnym czasie bawiono się 
tańcząc kolo do dźwięków bałkańskiej muzyki. Cała rodzina była bardzo mu-
zykalna, ojciec grywał na primie (rodzaj ludowej bałałajki).

W 1946 r. rodzina Gajewskich wróciła do Polski. Mieszkańcy Novi i Stary 
Martinac mieli osiedlić się w Gościszowie, Milikowie, Mściszowie i części No-
wogrodźca. Jechali 19 transportem. Podróżowali w wagonach towarowych 
wśród narzędzi i zwierząt. Pociąg zatrzymywał się czasem przy rzekach, gdzie 
wyprowadzano bydło, a  podróżni mogli się umyć. Po przybyciu do stacji 
w Bolesławcu widzieli, jak Rosjanie z pobliskiego zakładu wywożą przemy-
słowe maszyny do szycia. Do swoich miejscowości tak jak inni musieli przejść 
pieszo. Przy drogach leżały jeszcze ciała zabitych. Tak dotarli do Milikowa, 
który stał się ich nowym domem.

Rodziny zajmowały budynki, które były jeszcze puste. W pierwszym ro- 
ku zaczęto uprawiać ziemię. Bernard Gajewski podjął pracę w cegielni 
w Gościszowie, potem został górnikiem w Kopali Gliny „Bolko” w Milikowie.  
W 1960 r. podjął tam pracę również Herman, miał wtedy 17 lat. Wraz z brać-
mi oraz kolegą utworzył on także w tym samym czasie zespół „Gajewscy”. 
Herman grał na akordeonie, jego brat Władek na gitarze basowej, Rudolf na 
saksofonie oraz śpiewał, a kolega z Nowogrodźca o nazwisku Kulig grał na 
perkusji.

Herman na zabawie w Milikowie poznał swoją wybrankę Annę z domu 
Nieradka. 

Drzewo genealogiczne Hermana Gajewskiego
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 Anna GAJEWSKA z domu Nieradka 

urodziła się 27 lipca 1945 r. w Novi Martinac Jej rodzice 
Józef Nieradka i Bronisława z domu Kołodziej wycho-
wywali jeszcze pięcioro dzieci: Antoniego, Bolesława, 
Julię, Władysława oraz Marię, siódme z potomstwa 
zmarło. 

Dziadkowie Anny od strony matki – Zachariasz Ko-
łodziej oraz Maria z domu Cierlik, mieszkali w centrum 
wsi Novi Martinac, nieopodal kościoła i sklepu. Dziadek 
Zachariasz urodził się 22 listopada 1870 r.  

Pierwsza żona Zachariasza – Józefina z domu Smu-
tek zmarła razem z dzieckiem. Babcia Anny Nierad-

ki – Maria była jego drugą żoną. Dziadkowie pobrali się 21  lutego 1905 r., 
Zachariasz miał wówczas 34 lata, a Anna 18. Po roku urodziła im się córka 
– Bronisława. Oprócz niej byli jeszcze: Julia, Weronika, Felek, Władek, Stach 
oraz Helena. Tak jak większość innych rodzin prowadzili oni gospodarstwo. 
Dziadek Zachariasz walczył podczas I wojny światowej, krótko po powrocie 
do domu, zmarł na tyfus. 

Babcia Maria wyemigrowała z Polski jako nastolatka. W Jugosławii służyła 
jako pomoc domowa u zamożnej rodziny żydowskiej w Sarajewie, na poże-

Zima w Jugosławii – kulig. Na zdjęciu rodzeństwo Józefa – Jan, Stefania i Julia
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gnanie dostała różaniec z kości słoniowej. Pamiątkę tę jednak zgubiła. Anna 
zapamiętała babcię, jako osobę surową, która zawsze chodziła z kijem. Stra-
szyła dzieci zamknięciem w dużym piecu albo piwnicy, czego oczywiście nigdy 
nie zrobiła. Maria Nieradka zmarła w Polsce, w wieku 95 lat.

Dziadkowie Anny od strony ojca – Błażej i Katarzyna z domu Ładocha po-
chodzili z okolic Rzeszowa. Wyjechali do Stanów Zjednoczonych, zostawiając 
syna. Wrócili, gdy ten miał 10 lat. Babcia Katarzyna nie miała łatwego dzie-
ciństwa. Jej matka zmarła przy porodzie trzeciego dziecka. Ojciec ożenił się 
ponownie, wyjechał do Jugosławii, zostawiając dwójkę dzieci. Zaopiekował 
się nimi stryj, później także zawiózł ich do Jugosławii. Brat Katarzyny zginął 
w czasie I wojny światowej.

Rodzina Nieradków wróciła do Polski 20 transportem, osiedlili się w Go-
ściszowie. Choć wieś tę określano jako najbardziej ograbione pustkowie, dom 
Nieradków był ładny i duży, obok 
znajdowały się zabudowania  
gospodarcze i ogród. Wcześniej 
mieścił się w nim niemiecki szpi-
tal. W środku zastali tylko reszt-
ki mebli, którymi ktoś musiał 
prawdopodobnie palić. W poko-
ju na parterze stał kredens bez 
szuflad, a w kuchni leżały kości 
zwierząt. Po pięciu latach doje-
chał do nich wujek Anny Nierad-
ki, który podczas wojny praco-
wał w  kamieniołomie w obozie 
koncentracyjnym na terenie Au-
strii. Udało mu się przeżyć i po wojnie został uwolniony. Ważył wtedy zaled-
wie 40 kilogramów. Przeżycia wojenne wpłynęły także na jego zachowanie. 
Mieszkał z rodziną 5 lat.

Anna Nieradka z tego okresu najwyraźniej pamięta gruzy. Wspomina też, 
jak pewnej niedzieli pojechali wozem do kościoła do Nowogrodźca, to most 
umożliwiający przejazd był nadal zniszczony po bombardowaniu. Musieli 
przedostać się na drugi brzeg przez kładkę. Podkreśla, że dzieci wówczas nie 
miały zabawek. Anna bawiła się szkiełkami i znalezionymi resztkami porcela-
ny. Szyto także szmaciane lalki. Pierwsza w domu lalka pojawiła się dzięki jej 
siostrze – Julii, która na festynie sprzedała 30 jajek, żeby kupić zabawkę. 

Anna zapamiętała także przedwojennego właściciela domu, który miesz-
kał ok. 7 km od Zgorzelca. Odwiedzał on później jej rodzinę i płakał patrząc 

Podwórko przed domem w Gościszowie.  
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na swoją dawną posiadłość. 
Opowiadał, że wybudował ten 
dom dzięki pożyczkom, które 
w wyniku wojny nigdy nie zo-
stały spłacone.

Anna Nieradka skończyła 
szkołę podstawową. Chciała 
uczyć się w szkole ceramicznej. 
Dwa lata chodziła do szkoły 
rolniczej, często jednak waga-
rując. 

W 1964 r. wyszła za mąż 
za Hermana Gajewskiego. Już 
drugiego dnia po ślubie Her-
man musiał pójść do wojska. 
Pierwszą przepustkę otrzymał 

dopiero po 8 miesiącach. Gdy miał 25 lat, od przyjaciela rodziny, pana Rupy, 
kupił dom w Milikowie. Anna i Herman wychowali siedmioro dzieci: Grażynę, 
Krystynę, Teresę, Elżbietę, Piotra, Irminę oraz Karolinę. Ósme dziecko – Stani-
sław – zmarło przy porodzie.

Państwo Gajewscy doczekali się prawnuka. Dziś mieszkają sami. Zajmują 
się pszczelarstwem. Po dawnych przeżyciach pozostały jedynie bogate wspo-
mnienia i akordeon.

    
Opracowała: Paulina Gajewska 

I Liceum Ogólnokształcące 
im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu

Dom w Milikowie. 
Od prawej: Elżbieta Gajewska,  

Herman Gajewski, Barbara Ładocha,  
Władysław Nieradka z synem,  

Anna Nieradka, Franciszek Szal;  
od lewej: Maria Nieradka, Alojzy Ładocha

Drzewo genealogiczne Anny Nieradki
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 Anastazja GÓRNIK z domu Calik 

urodziła się 17 grudnia 1943 r. w Lužani, koło Derventy, na terytorium byłej 
Jugosławii. Obecnie miejscowość znajduje się w północnej części Bośni i Her-
cegowiny, blisko granicy z Chorwacją. Jej rodzice Anna i Szymon Calikowie 
byli rolnikami. Ojciec walczył w partyzantce i zginął tuż przed zakończeniem 
II wojny światowej. Nie ma żadnych informacji o dacie i miejscu jego śmierci. 
Jedyny brat, Drago, urodził się 9 września 1945 r., już po śmierci ojca.

W Lužani mieszkała od urodzenia do czasu wyjazdu do Polski, czyli nieco 
ponad dwa lata. Był to malowniczy zakątek, położony w górzystym terenie. 
W czasach wojny była to uboga wioska. Bardzo skromne warunki bytowe 
rodziny dodatkowo pogorszyła śmierć ojca. Matka z trudem utrzymywała nie-
wielkie gospodarstwo, drewniany domek i dwoje małych dzieci. Wpłynęło to 
zapewne na decyzję o powrocie do Polski.

Rodzina przyjechała późną wiosną 1946 r. jednym z pierwszych trans-
portów z Jugosławii. Po przybyciu 
do Polski zamieszkali w Otoku koło 
Bolesławca. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej zamieszkała w Bole-
sławcu. Nie miała możliwości dalszej 
edukacji. Na początku podejmowa-
ła się każdej pracy fizycznej, żeby 
utrzymać siebie i pomóc bliskim. 
Później przez cztery lata pracowała 
jako pomoc kuchenna w kuchni Wo-
jewódzkiego Szpitala dla Psychicznie 
i Nerwowo Chorych w Bolesławcu. 
Następnie znalazła zatrudnienie 
w Polskiej Spedycji Kolejowej jako 
suwnicowa. Tam pracowała do eme-
rytury.

Wyszła za mąż w wieku 20 lat 
za Stanisława Górnika. Urodziła 
dwoje dzieci: Jerzego i Dorotę. Jerzy 
urodził się w marcu 1963 r. Był me-
chanikiem samochodowym. Zmarł 
w maju 2002 r. Dorota urodziła się 

Babcia Anastazja, Nowa Ruda k. Kłodzka, 
wrzesień 2004 r. 
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w październiku 1970 r. Po ukończeniu szkoły średniej wyszła za mąż i wy-
jechała z mężem do Lipnicy Dolnej w Małopolsce. Już jako mężatka ukoń-
czyła studia na wydziale Nauk Społecznych. Stanisław Górnik przyjechał do 
Bolesławca z okolic Zamościa. Najpierw pracował w Zakładach Chemicznych 
„Wizów”, a później jako kierowca taksówki bagażowej. Po przejściu na eme-
ryturę oboje wyjechali do Nowej Rudy koło Kłodzka i tam mieszkają do dzisiaj. 
Hobby Anastazji (nazywanej przez bliskich Nadą) to robótki ręczne, czytanie 
kryminałów i pielęgnowanie przydomowego ogródka.

Opracowała: Katarzyna Topolska
Gimnazjum Samorządowe nr 3
im. Jana Pawła II w Bolesławcu



63

 Jan GRABAS 
urodził się 7 czerwca 1936 r. w Gajevi (pl. Gajo-
wa), powiat Prnjavor województwo Banja Luka, 
obecnie Bośnia i Hercegowina. Jest najstarszym 
synem Piotra Grabasa i Weroniki z domu Błaże-
jowskiej.

Dziadek Jana ze strony ojca – Wojciech Gra-
bas wraz z babcią mieszkali we wsi Gajevi pod nr 
63. Dziadek od strony matki – Władysław Błaże-
jowski mieszkał we wsi Hrvaćani (pl. Horwacza-
ny). Obydwie wsie znajdowały się w tym samym 
rejonie i były oddalone od siebie o około 6 km. 
Razem ze swoją siostrą chodzili z jednej wsi do 
drugiej na piechotę w odwiedziny do dziadków.

W czasie II wojny światowej bardzo krótko 
uczęszczał do szkoły. Głównie dlatego, że uczo-
no tam w języku serbsko-chorwackim, zaś w jego 
domu posługiwano się językiem polskim. Ponad-
to była wojna, grasowały różne bandy, czasy były 
bardzo niespokojne i niebezpieczne.

Dziadkowie Jana Grabasa przybyli do byłej 
Jugosławii z Galicji (terenów ówcześnie znajdu-
jących się pod zaborem austriackim, a dzisiejszej 
Ukrainy) przed I wojną światową. Jak wynika 
z opowiadań jego dziadków i rodziców, podróż 
była bardzo trudna, w większości odbywała się 
pieszo oraz furmankami. Przyjechali z  miejsco-
wości Płotycza koło Tarnopola, położonej na 
wschodnim brzegu rzeki Seret. Dotarli na tere-
ny Bośni, na obszary bardzo mało zaludnione. 
Wysłani przez rząd geodeci wytyczyli i przydzie-
lili każdemu z przybyłych grunty. Były one przeważnie zalesione, w związku 
z tym trzeba było je wykarczować oraz przygotować pod uprawę. Początko-
wo za mieszkanie służyły prowizoryczne szałasy, z czasem zaczęto budować 
skromne domy. W ten sposób sukcesywnie poprawiano swoje warunki byto-
we. W Bośni mieszkali obok siebie Serbowie, Ukraińcy, Żydzi, Muzułmanie, 
Polacy (nazywani przez miejscowych – Galicjani). Wszyscy żyli zgodnie, poma-

Weronika Grabas

Piotr Grabas
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gając sobie nawzajem w różnych czynnościach 
i zajęciach. Praca była ciężka. Na początku nie 
było narzędzi, niektóre z nich trzeba było wy-
konać samemu (np. piłę, motykę, siekierę czy 
kosę). Lasy były liściaste, drewno twarde, drze-
wa ścinano ręcznie, cięto na deski.

Kiedy w 1914 r. wybuchła I wojna świato-
wa dziadek Jana – Władysław Błażejowski miał  
28 lat. Został, jak wielu innych Polaków, wcielo-
ny do wojska austro-węgierskiego. Po skończo-
nej wojnie część walczących w niej mężczyzn 
wróciła okaleczona, bez rąk czy bez nóg. Nie-
którzy nie wrócili wcale, zginęli na polu walki.

Dziadek Władysław Błażejowski zamieszkał 
we wsi Hrvaćani, położonej nad rzeką Crkve-
ną (pl. Cyrkweną), gdzie kupił skromną chatę. 
Miejscowość położona była przy głównej dro-
dze pomiędzy Banja Luką a Prnjavorem, 30 km 
do Banja Luki i około 15 km do Prnjavora. Dom 
położony był około 400 m od tej drogi w do-
linie. Po drugiej stronie drogi teren był górzy-
sty, mocno zalesiony (drzewostan liściasty). Na 
szczycie tej góry usytuowana była wieś Devetina 
(pl. Dziewięcina). Mieszkało tam dużo Polaków. 
Władysław Błażejowski był człowiekiem bardzo 
pracowitym i zdolnym. Ciągle starał się popra-
wić warunki mieszkaniowe i życiowe rodziny. 
Stopniowo rozwijał swoje gospodarstwo. Zbu-
dował młyn napędzany wodą i stolarnię. Mełł 
zboże dla okolicznych mieszkańców. Postawił 
na rzece tamę i zrobił stawidło, którym puszcza-
no wodę na koło z łopatkami, które napędzało 
urządzenie do mielenia mąki. Młyn oraz stolar-
nia znajdowały się w jednym długim budynku. 

Dlatego, kiedy młyn był uruchomiony, dziadek mógł jednocześnie pracować 
w stolarni. Wykonywał różne wyroby stolarskie takie jak: części do furmanek, 
koła, dyszle, orczyki. Robił również meble, w tym: szafy, stoły, krzesła, łóżka, 
okna, drzwi i inne rzeczy potrzebne ludziom w gospodarstwach. Latem, gdy 
panował upał i susza, zdarzało się, że rzeka wysychała i nie było w niej wody. 

Władysław Błażejowski,  
ok. 1918 r.

Władysław Błażejowski,  
ok. 1942 r.
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Wtedy młyn nie działał. Dziadek miał dwie córki: 
Weronikę i starszą o 2 lata Karolinę. Brakowało 
mu do pomocy przy pracach fizycznych w sto-
larni i młynie syna, dlatego wszystkie prace był 
zmuszony wykonywać sam.

We wsi Hrvaćani znajdowały się dwa kościo-
ły położone bardzo blisko siebie (w  odległości 
około 30-40 m). Cerkiew istnieje do dziś i nie-
wiele się zmieniła. Drugi kościół, rzymsko-kato-
licki, w roku 1943 albo 1944 został zbombar-
dowany przez samolot niemiecki i zniszczony. 
Było to latem, Jan Grabas pamięta to do dzisiaj. 
Była ładna słoneczna pogoda, około południa 
nadleciał samolot i zrzucił dwie bomby, jedna 
spadła na kościół całkowicie go niszcząc, druga 
pomiędzy kościoły. Widział to z odległości około 
2 km w linii prostej, stojąc obok swojego domu 
w Hrvaćani. Po kościele rzymsko-katolickim pozostały jedynie rozległe schody, 
można je odnaleźć zarośnięte krzakami jeszcze teraz. W tamtym okresie zda-
rzało się, że przez miejscowość przejeżdżały wojska niemieckie. Jan pamięta, 
jak któregoś dnia, latem 1944 r. około południa, w ładny słoneczny dzień, 
około 400 m od jego domu przemieszczała niemiecka kolumna zmotoryzo-

Wojciech Grabas, 
ok. 1946 r.

Dom Jana Grabasa w Bośni. 
Zdjęcie wykonane przez nowego serbskiego gospodarza po wojnie
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wana. Wraz z siostrą Gienią i jej 
koleżanką Ukrainką pobiegli do 
drogi, aby popatrzeć na woj-
sko. Kolumna zatrzymała się, 
szukając dużego placu na noc-
leg. Znaleźli taki przy głównej 
drodze w miejscu, gdzie dziś 
jest targowisko, rozbili namioty 
i przenocowali. Rano następne-
go dnia, gdy się obudzili, woj-
ska już nie było.

Najmocniej z tamtych lat 
utkwiło mu w pamięci zdarze-
nie, które miało miejsce 1944 r. 
Późną nocą 4 lipca zamordo-
wano śpiących w domu dziad-
ków Jana. Dziadek Władysław 
Błażejowski miał wtedy 58 lat, 
natomiast babcia Aniela Bła-
żejowska – 56. Mały Jan wraz 
z  mamą, siostrą i młodszym 
bratem Michałem spali w in-
nym pomieszczeniu. Jan miał 

wtedy 8 lat. Pamięta dwie trumny wystawione w czasie pogrzebu i bardzo 
dużo przybyłych ludzi. Morderców było dwóch, uzbrojonych w broń palną. 

Ludzie mówili, że jednym  
z nich był serbski bandyta 
o nazwisku Vukan miesz-
kający w sąsiedniej wsi. 
Całymi dniami ukrywał 
się po lasach i jaskiniach. 
Nocami wychodził i mor-
dował, miał na sumieniu 
życie wielu osób. Miesiąc 
później został wytropio-
ny i zabity. Wcześniej 
został zamordowany 
w  Hrvaćani August De-
berny – właściciel sklepu, 

Akt chrztu Jana Grabasa, 1946 r.

Jan Grabas, l. 50. XX w.
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a także rodzina sąsiadów Żydów – Mito i Jakuba Albaharich – właścicieli in-
nego sklepu tekstylnego, który znajdował się przy głównej drodze w centrum 
miejscowości.

Jan zapamiętał lato roku 1945, kiedy do jego miejscowości przybyły sa-
mochody z wymalowanymi białymi orłami na drzwiach kabiny. Były to dele-
gacje z Polski wzywające do powrotu do „Matki Polski”. Ludzie zastanawiali 
się, jaką decyzję podjąć. W związku z przeżyciami, jakie ich tam spotkały pod-
czas wojny, w większości podjęli decyzję o  powrocie. Do Polski przyjechali  
15 maja 1946 r. Zatrzymali się na stacji kolejowej Tomaszów Bolesławiecki. 
Ludzie z tego transportu zostali skierowani do wsi Różyniec. Polecono im wy-
branie dla siebie domu i zajęcie go z rodziną. Po wprowadzeniu się należa-
ło wywiesić biało-czerwoną flagę. W niektórych domach mieszkały jeszcze 
niemieckie rodziny, ale były to jednostkowe przypadki. W ich nowym domu 
mieszkała młoda kobieta z dwójką dzieci. Po miesiącu zostali oni przesiedleni 
do Niemiec. Wkrótce do wsi dotarli geodeci, przydzielając rolnikom ziemię. 
W zależności od rodziny od 2 ha do 10 ha. Ludzie pracowali głównie na roli. 
W tamtym czasie istniały tak zwane obowiązkowe dostawy. Należało przy-
musowo oddawać państwu część plonów, żywca oraz mleka. Zapłata za te 
produkty była symboliczna. Ten stan rzeczy trwał długie lata. W jego pamięci 

Zdjęcie rodzinne (tuż po przyjeździe z Bośni) 
– Jan Grabas drugi od lewej w dolnym rzędzie



68

pozostało zdarzenie, które miało miejsce w roku 1948 lub 1949. Do gospo-
darstwa przyjechał wojskowy samochód ciężarowy z uzbrojonym oficerem, 
dwoma żołnierzami szeregowymi oraz urzędniczką z tak zwanego Urzędu Li-
kwidacyjnego. Wkroczyli do mieszkania i zaczęli zabierać, co im się spodobało. 
Z domu Jana zabrali kredens i duży dywan leżący na podłodze. Nie pomogły 
płacz i błagania. Jeździli do innych wiosek takich jak Wykroty, Raciborowice 
i inne mniejsze wsie i zabierali meble, zegary i inne rzeczy. U dziadka we wsi 
Wykroty zrabowali, bo tak należy to nazwać, dużo porcelany i mebli, mimo że 
ludzie, którzy przybyli do Polski z Bośni otrzymali akty nadania gospodarstw 
oraz wszystkiego, co się w nich znajdowało, w zamian za mienie tam pozo-
stawione. Rodzice Jana zostawili w Bośni dom, młyn wodny oraz stolarnię.

Do szkoły podstawowej w Krzyżowej Jan poszedł dopiero około 1948 r., 
mając 12 lat. Dzieci ze względu na wojnę oraz to, co działo się po jej zakoń-
czeniu miały duże zaległości w nauce. Młodzież (18 lat i więcej) w ogóle do 
szkoły nie uczęszczała. Zostali w domach, pomagając rodzicom w pracach 
w gospodarstwie i w uprawie roli. Zimą natomiast, aby zarobić, szli do lasu 
w celu wyrębu drzew. Polska była zniszczona i potrzebne były materiały bu-
dowlane do odbudowy kraju. Po ukończeniu szkoły podstawowej Jan odbył 
naukę w dwuletniej szkole zawodowej w Jelczańskich Zakładach Samocho-
dowych w Laskowicach Oławskich (obecnie Jelcz-Laskowice), a następnie, już 
pracując, ukończył pięcioletnie Technikum Mechaniczne w Bolesławcu.

Opracowała: Karolina Grabas 
Szkoła Podstawowa nr 4 

im. Jana Matejki w Bolesławcu

Jan Grabas 
 przy schodach, 

które prowadziły 
do kościoła katolickiego 

w Devetinie, 2014 r.
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 Stefania HAMMER z domu Burniak 

urodziła się 9 marca 1935 r. we wsi Gumjera, powiat Prnjavor, województwo 
Banja Luka, leżącej na terenie dzisiejszej Serbii. Jej rodzice Wojciech Burniak 
i Weronika z domu Oleksy, byli rolnikami, ale ojciec posiadał też młyn wodny 
oraz sprzedawał na targu różańce, szczotki, drewniaki i kapelusze słomkowe, 
które sam wyrabiał.

Miała czwórkę młodszego rodzeństwa: Genowefę, Katarzynę, Francisz-
ka i Marię. Pracowała fizycznie w kopalni glin ceramicznych. Ojciec w domu 
nauczył ją pisać, czytać i  liczyć. Po przyjeździe do Polski rozpoczęła naukę 
w szkole podstawowej od trzeciej klasy.

W Jugosławii mieszkała razem z rodziną, we wsi Gumjera. Z dwóch stron 
otaczały ją góry, a pomiędzy nimi znajdowała się równina z polami upraw-
nymi. Tuż przy domu płynęła nieduża rzeka. Teren był górzysty, porośnięty 
lasem.

Ojciec wybudował dom parterowy z cegieł. Dach był kryty dachówką. 
Wewnątrz mieściły się dwie izby. W jednej spali, a druga pełniła rolę kuchni. 
Był też przedpokój, zwany „sienią”. W domu tym Stefania wraz z mamą i ro-
dzeństwem mieszkali do roku 1946, kiedy opuścili Jugosławię. Obok budynku 
mieszkalnego stała drewniana stodoła oraz młyn na rzece, również wykonany 
z drewna. Do zajęć Stefanii należało pasanie krów i opieka nad młodszym 
rodzeństwem, gdy rodzice szli pracować w polu.

Stefania przeżyła wiele sytuacji, które do dziś tkwią w jej pamięci. W cza-
sie drugiej wojny światowej mieszkańcy Gumjery często spali w lesie, ukryci 
w szałasach i ziemiankach. Zdarzało się, że w nocy przychodzili do wsi czet-
nicy, którzy okradali, bili, a niejednokrotnie mordowali ludzi. Pewnego razu 
dwóch z nich wtargnęło do domu Stefani. Ojciec zdążył uciec, ale matka zo-
stała z dziećmi. Czetnicy wyprowadzili ją przed dom, przewrócili na ziemię 
i przystawili pistolet do głowy. Grozili, że ją zabiją, jeśli nie powie, gdzie jest 
mąż. Dzieci krzyczały i piszczały ze strachu, tuląc się do matki. Na szczęście 
sąsiedzi usłyszeli hałas i przybiegli na pomoc. Przestraszeni czetnicy uciekli.

Następnym strasznym przeżyciem było zamordowanie księdza Antoniego 
Dujlovića. Mieszkańcy Gumjery i okolic lubili księdza. Był cierpliwym i dobrym 
człowiekiem. Przygotowywał Stefanię do I Komunii Świętej. Został zamordo-
wany tydzień przed uroczystością. Jej rodzina spała wtedy w lesie. Zobaczyli, 
że się pali i usłyszeli strzały. Tato Stefanii chciał iść do wsi zobaczyć, co się 
stało, ale żona go powstrzymała. Poszedł rano, a kiedy wrócił, powiedział, że 
spalono sklep Matića i że bandyci zamordowali księdza Dujlovića. 
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Kolejne wydarzenie miało miejsce w 1944 r. Panowała epidemia tyfusu. 
Mama Stefanii została wzięta do szpitala, do Banja Luki. Spędziła tam trzy 
tygodnie, potem, choć była jeszcze chora i bardzo słaba, wyszła na własne żą-
danie. Było to w sobotę przed Zielonymi Świątkami. Następnego dnia Niemcy 
przeprowadzili nalot dywanowy na Banja Lukę (zajętą w tym czasie przez 
partyzantkę Tity) i między innymi zbombardowali szpital. Zginęły wtedy dwie 
mieszkanki Gumjery, które były w nim leczone. Stefania pamięta jak z ojcem 
i innymi mieszkańcami wsi stali na górze, z której było widać miasto i patrzyli 
na samoloty zrzucające bomby. Krótko po tym Stefania oraz jej ojciec także 
zachorowali na tyfus. Niestety, ojciec w wyniku choroby zmarł. Rano dostał 
bardzo wysokiej gorączki, a w południe umarł. Tak w wieku dziewięciu lat 
została półsierotą.

W czerwcu 1946 r. Stefania razem z mamą, ojczymem i rodzeństwem 
przyjechała do Polski. Zamieszkali w Ocicach, gmina Kraszowice, powiat Bo-
lesławiec.

Uczyła się w Szkole Podstawowej w Ocicach, gdzie naukę zaczęła od trze-
ciej klasy. Po ukończeniu piątej musiała przerwać edukację i pomagać w go-
spodarstwie. Potem wstąpiła do SP – Służby Polsce. Uczyła się tam i praco-
wała na rzecz odbudowy kraju. W wieku 16 lat zaczęła pracować w Kopalni 
Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd” w Niwnicach. Była pracownikiem fizycznym. 
Następnie dostała stanowisko pomocnika w parowozie wąskotorowym, który 
przez Stefanię i jej koleżanki był nazywany „Ciuchcią”. Pracowała na tym sta-
nowisku 3 lata. W 1955 r. musiała zwolnić się z powodu narodzin pierwszego 
dziecka. W latach 1961-1965 pracowała na pół etatu w kopalni „Anna” na-
leżącej do Bolesławieckich Kopalni Surowców Mineralnych (BKSM). Potem do 
1970 r. na cały etat pracowała jako sortowaczka. W wyniku likwidacji kopalni 
została przeniesiona do kopalni „Janina”, także należącej do BKSM, gdzie pra-
cowała do 1975 r. jako brakarka. Następnie została przeniesiona do Zakładów 
Górniczo-Przeróbczych Surowców Mineralnych „SURMIN” w Nowogrodźcu. 
Pracowała tam do emerytury, czyli do 1990 r. Za długoletnią pracę zosta-
ła odznaczona 3 odznaczeniami: Brązowym Krzyżem Zasługi oraz brązową 
i srebrną odznaką Zasłużony Pracownik Zakładów Górniczo-Przeróbczych Su-
rowców Mineralnych.

Stefania wyszła za mąż 5 września 1954 r. za Józefa Hammera (01.03.1928 r. 
– 10.07.2008 r.), który z zawodu był kierowcą. Mieszkali we Włodzicach Ma-
łych. Przeżyli razem 54 lata i mieli szóstkę dzieci: Ryszarda (ur. 23.05.1955 r.), 
z zawodu formierza szkła kryształowego; Aleksandra (ur. 29.07.1956 r.), 
z zawodu murarza; Wiesława (ur. 23.03.1959 r.), z zawodu cieślę budow-
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lanego; Małgorzatę (ur. 21.04.1961 r.), z zawodu malarza budowlanego; 
Elżbietę (ur. 19.05.1967 r.), z zawodu technika technologii żywienia; Renatę  
(ur. 22.04.1975 r.), magistra administracji.

Stefania zawsze lubiła kwiaty i pracę w ogródku. Do dziś od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni jej ogród mieni się kolorowymi kwiatami. Obecnie 
jest wdową, mieszka sama we Włodzicach Małych. Doczekała się osiemna-
ściorga wnuków i dwanaściorga prawnuków. 
  

Opracował: Jakub Ruciński
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Józef HERBUT 
urodził się 7 marca 1933 r. w Grabašnicy (pl. Grabasznica), w byłej Jugosła-
wii. Jego rodzicami byli Julia i Andrzej Herbutowie, z zawodu rolnicy. Miał 
troje rodzeństwa: Marię, Szczepana oraz Karola. Do 1942 r. mieszkał wraz 
z rodzicami w Grabašnicy. Po nasileniu się działań wojennych ze strony czet-
ników rodzina Herbutów, przeprawiając się przez rzekę Savę, opuściła dom 
w poszukiwaniu schronienia. Do zakończenia wojny nie wrócili do rodzinnej 
miejscowości. 

Warunki, w jakich przyszło im żyć, były bardzo ciężkie. Mieszkali w dom-
ku na wzgórzu. Jedynym źródłem światła była lampa naftowa. Wodę nosili 
w pięciolitrowych beczkach ze źródła w dolinie. Szkoła chorwacka była od-
dalona od domu o pięć kilometrów. Panowała w niej przemoc oraz ideologia 
faszystowska. Pewnego razu sąsiad państwa Herbutów został pobity przez 
nauczyciela za niepodniesienie ręki przy faszystowskim pozdrowieniu, więc 
ojciec Józefa nie zdecydował się na zapisanie go do tej szkoły. Chłopiec poma-
gał rodzicom w gospodarstwie, pasąc krowy. Autorytetem był dla niego stryj 
zajmujący się wyrobem instrumentów muzycznych. Byli ze sobą bardzo zżyci. 
Później Józef wstąpił do partyzantki. 

W pierwszej połowie czerwca 1946 r. rodzina powróciła do Polski. Wraz 
z bliskimi pociągiem towarowym jechali przez tydzień. Po dotarciu do Zebrzy-
dowej ciężarówki rozwiozły ludzi po okolicznych wsiach. Jego rodzina trafiła 
do Tomisławia. Wieś okazała się bardzo ładna w porównaniu z chorwackimi, 
w których stały chałupy pokryte słomą. Domy były murowane oraz posiadały 
elektryczność. Miejscowy sołtys oznajmił rodzinom, które osiedliły się w tej 
wiosce, żeby poszukały sobie domu, jaki im odpowiada. Wybrany przez nich 
był bardziej komfortowy niż poprzedni – wnętrze było umeblowane, a na 
podwórku znajdowała się studnia. Radość, która towarzyszyła rodzinie, była 
nie do opisania. Po jakimś czasie skończyły się zapasy oraz pieniądze. Po mie-
siącu ojciec zatrudnił się na PKP w Zebrzydowej i odtąd prowadzili spokojne 
życie. Po drugiej stronie ulicy stała piękna szkoła. Józef bardzo się cieszył, 
ponieważ w Chorwacji nie mógł się kształcić. Szkoła była pełna porzuconych 
przez Niemców rzeczy. Chłopcy, którzy marzyli o nauce, zebrali się i wysprzą-
tali szkołę. Duże wrażenie zrobił na Józefie zamek w Kliczkowie, który często 
odwiedzał. Chodził również do lasu na jagody. Rodzina szybko zawarła przy-
jaźnie z pobliskimi sąsiadami, którzy odwiedzali ich przed niedzielną mszą.

Po osiągnięciu pełnoletności Józef pracował m.in. w tartaku i odlewni 
żeliwa. Praca była bardzo ciężka. Potem wybrał się na kurs kierowców za-
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wodowych w Legnicy, tam po pół roku zdał egzamin i został skierowany na 
praktykę. Od tego czasu do emerytury pracował jako kierowca. W tym czasie 
odbył dwuletnią służbę wojskową. Przez dwie kadencje był również radnym 
w gminie Osiecznica.

Jego zainteresowania to gra na akordeonie i pisanie wierszy. Wydał kil-
ka tomików poezji, m.in. „Podróż sentymentalna” (2007 r.) i „Czas miniony” 
(2013 r.). W 1988 r. otrzymał order Zasłużony dla województwa jeleniogór-
skiego oraz Złoty Krzyż Zasługi za 25 lat pracy w górnictwie, pracował bo-
wiem jako kierowca w kopalni. Jego małżonka ma na imię Janina. Mają dwoje 
dzieci: syna Romana (ur. 1960 r.) i córkę Danutę (ur. 1961 r.). Córka uczy języka 
polskiego w szkole w Tomisławiu, a syn jest kierowcą zawodowym w Wielkiej 
Brytanii.

                       Chlebie

Jesteś na stole, powszedni chlebie.
Dzisiaj nie pragnę, mam cię do woli.
Kiedy w dzieciństwie zabrakło ciebie,
Wtem poznałem, że głód boli.

Wojna wchłonęła mój dom rodzinny –
Ziemię, na której ty się rodziłeś,
A na uchodźstwie smak miałeś inny
I nie codziennie na stole byłeś.

Czasami wzrokiem Cię pochłaniałem,
Gdy matka nożem krzyżyk znaczyła.
Było, że jedną kromkę dostałem –
Wtedy tym bardziej smaczna mi była.

Od tamtej chwili, którą wspomniałem,
Wielkim szacunkiem wciąż darzę ciebie.
Zawsze to jedno życzenie miałem:
Bądź mi na co dzień powszedni chlebie.

Józef Herbut
styczeń 2017

Opracowały: Oliwia Rajczakowska, Daria Fecyk 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Maria HERBUT z domu Puk 

urodziła się 6 kwietnia 1939 r. w miejscowości Lipovac (pl. Lipowacz), pow. 
Banja Luka, obecnie Bośnia i Hercegowina. Rodzice Marii, Piotr i Józefina 
(z domu Sulik), byli rolnikami. Miała dziesięcioro rodzeństwa: Stefanię, Ka-
rola, Stanisławę, Janinę, Jana, Tadeusza, Andrzeja, Annę, Helenę i Michalinę.

Historia emigracji jej rodziny sięga ok. 1900 r., kiedy to dziadkowie Marii 
(Andrzej i Ewa z d. Ostrowska) wyjechali z Lubelszczyzny, która była pod za-
borem rosyjskim, do Jugosławii w celu poprawy warunków życia. Gdy przy-
byli na miejsce, przydzielono im pewną część lasu, którą musieli sami wykar-
czować, aby się osiedlić. Początkowo mieszkali w lepiance. Z upływem czasu 
wspólnymi siłami, dzięki ciężkiej i  pełnej poświęceń pracy, wybudowali ro-
dzinny dom dziadków Marii, a także niewielki kościółek, w którym się modlili. 

Jej rodzice Piotr i Józefina 
pobrali się w 1935 r. Po niedłu-
gim czasie wyjechali w celach za-
robkowych do Niemiec. Po roku 
wrócili do Jugosławii, do miej-
scowości Gradiška (pl. Gradiszka), 
powiat Banja Luka w Bośni, gdzie 
kupili od Turka pokryty strzechą 
dom wraz z  budynkiem gospo-
darczym. Gospodarstwa w tym 
rejonie były oddalone od siebie 
nawet o kilkaset metrów, otoczo-
ne polami uprawnymi i łąkami. 
Maria bardzo dobrze pamięta, że 
część gospodarstwa była ogro-
dzona żywopłotem, nieopodal 
domu rosła duża topola, a przy 
niej znajdowała się studnia, z któ-
rej czerpano wodę. Rodzinny dom 
Marii był murowany z przylegają-
cą do niego werandą, pod którą 
stał gliniany piec chlebowy. Trzy-
izbowe wnętrze ogrzewał żelazny 
piec. W jednej z izb była drewnia-
na podłoga, pod którą znajdowa-Maria Herbut z mamą i bratem, 1945 r.
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ła się piwnica. W pozostałych pomieszczeniach było tzw. klepisko. Na wprost 
drzwi wejściowych stała drabina, którą można było wejść na strych.

Główne źródło utrzymania stanowiła uprawa kukurydzy, którą suszono 
w drewnianych, zadaszonych suszarniach. Karmiono nią zwierzęta, a z mąki 
kukurydzianej wypiekano chleb. Rodzina Puków hodowała krowy, cielaki, kury 
i gęsi, które były niezbędne do normalnego funkcjonowania. Dzieci musiały 
pomagać w gospodarstwie, ponieważ w tych czasach nie było jeszcze maszyn 
rolniczych i wszystkie prace w polu wykonywano ręcznie. Maria wspomina 
więc, że nie miała beztroskiego dzieciństwa. Językiem, którym się posługiwali 
w domu, był język polski.

Żyli wówczas w ciągłym strachu przed toczącą się w latach 1941-1945 na 
tych terenach wojną, w której przeciwko sobie walczyli ustasze i czetnicy. Ma-
ria wspomina, że były noce, kiedy kładli się na sianie pod stołem przysuniętym 
do okna, aby przechodzący obok żołnierze myśleli, że nikogo nie ma i poszli 
dalej. Były również sytuacje, że ze względu na ostrzał w pobliżu domu musieli 
kłaść się spać na podłodze. 

Najlepiej zapamiętanym wydarzeniem z okresu pobytu w Jugosławii był 
widok skutego ojca, którego przymusowo zabrano podczas II wojny świato-
wej do wojska. Przez parę miesięcy nikt nie wiedział, co się z nim dzieje. Cała 
rodzina bardzo martwiła się o niego, ponieważ zdawali sobie sprawę z tego, 
że groziło mu rozstrzelanie. Potem ojciec został odbity przez ustaszy i wrócił 
do rodziny, a następnie wstąpił do Narodowej Armii Wyzwolenia Jugosławii 
Josefa Broz Tito. Walczył również w słynnej bitwie o Kozarę w 1942 r.

Rodzina Puków dzięki mobilizacji tamtejszych grup organizujących wyjaz-
dy do Polski, w sierpniu 1946 r. przybyła do Ojczyzny. Był okres żniw, dzięki 
czemu mogli zabrać ze sobą zboże zebrane z pola, co ułatwiło im gospoda-
rowanie. Przywieźli ze sobą również krowę. Jechali w wagonach towarowych, 
w każdym po dwie rodziny. W tym transporcie przyjechały również siostry 
zakonne, które osiedliły się w Bolesławcu i założyły tu pierwszy na ziemiach 
polskich dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, okre-
ślany mianem domu macierzystego. Przed wyjazdem wszyscy mieli obowiąz-
kowe szczepienie. Transport ten dotarł do Bolesławca. Wraz ze swoimi zna-
jomymi z Jugosławii trafili do Krępnicy. Tam mieszkali około dwa tygodnie. 
W tym czasie ojciec znalazł dom w pobliskiej Dąbrowie i tam się przenieśli. Był 
on częściowo zajęty przez Niemców, z którymi musieli mieszkać przez pewien 
czas. Rodzice pracowali na roli, ponadto ojciec pracował jako stróż, a mama 
zajmowała się gospodarstwem. Był to bardzo ciężki okres w życiu rodziny.

Edukację Maria rozpoczęła w czteroklasowej szkole w Dąbrowie Bolesła-
wieckiej i  kontynuowała ją w Kraśniku Dolnym. Po ukończeniu szkoły pod-
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stawowej w wieku 15 lat podjęła pracę w sklepie w Dąbrowej, pracowała 
również w restauracji w Gromadce. W wieku 30 lat musiała przejść szkole-
nie zawodowe, dzięki któremu mogła kontynuować pracę jako sprzedawca. 
W 1957 r. wyszła za mąż za Stefana Herbuta, który mieszkał w sąsiadującej 
miejscowości Nowa Wieś Kraśnicka. Pracował jako księgowy. Maria podję-
ła wówczas pracę w  sklepie w Nowej Wsi, którą kontynuowała do 1984 r. 
Państwo Herbutowie wychowali dwójkę dzieci: córkę Elżbietę, która urodziła 
się w 1958 r. i ukończyła technikum rolnicze oraz syna Edwarda urodzonego 
w 1962 r., który ukończył studia i uzyskał tytuł magistra inżyniera. W roku 
2008 r. w wieku 79 lat zmarł mąż Marii Herbut.

Obecnie Maria Herbut ma czworo wnuków i pięcioro prawnuków. Patrząc 
na ich wesołe zabawy, sięga wspomnieniami do swojej przeszłości i jest szczę-
śliwa, że doczekała czasów, w których dzieci, jej wnukowie, mają spokojne 
i beztroskie dzieciństwo. Marzy o tym, aby jej ukochany dom, w który włożyła 
wraz z mężem tak wiele pracy, stał się ostatnim etapem jej życiowej tułaczki.

Opracował: Marcin Bryłkowski 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Maria Herbut z mężem i siostrą, 2008 r.
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 Stefania HERDZIK z domu Becla

urodziła się 15 marca 1935 r. w Grabašnicy, powiat Prn-
javor, w byłej Jugosławii. Jej rodzicami byli Adam i Maria. 
Stefania miała jedenaścioro rodzeństwa: czterech braci: 
Antoniego, Jana, Franciszka, Szczepana i siedem sióstr: 
Zofię, Rozalię Annę, Reginę, Genowefę, Janinę i Katarzy-
nę. Jej najstarsza siostra Zofia należała do partyzantki.

Mieszkali wraz z rodzicami, Adamem i Marią, 
w domu w Grabašnicy, który był pokryty strzechą, we-
wnątrz zamiast podłóg było tzw. klepisko z ubitej ziemi, 
pozbawiony był jakichkolwiek urządzeń sanitarnych. Po-
nieważ rodzice Stefanii prowadzili małe gospodarstwo, 
od najmłodszych lat pracowała wraz z nimi na roli.

Czasy wojny wspomina jako koszmarny, pełen tra-
gicznych wydarzeń i strachu. Najbardziej utkwiło jej 
w pamięci, jak mama zabierała wszystkie dzieci i ukry-
wała pod mostem, w ten sposób chroniąc je przed 
bombardowaniami. Wspomina również, że wieczorami 
strażnicy z powodu nalotów kazali gasić światła w do-
mach, a wówczas rodzina uciekała w nocy w góry i cho-
wała się w winoroślach.

Do Polski wraz z rodziną Stefania przyjechała w 1946 r. 
i osiedliła się w Tomisławiu. Początki życia w nowej oj-
czyźnie były bardzo trudne. Wspomina, że ich rodzina 
dostała nakaz osiedlenia w domu zamieszkiwanym przez 
Niemców, którzy nie chcieli ich przyjąć. Przez pierwsze 
miesiące ta koegzystencja była bardzo trudna, jednak po 
około pół roku Niemcy wyprowadzili się. Wtedy zostali 
w domu sami. Sprzątając po ich wyprowadzce, znaleźli maszynę do szycia, 
broń i amunicję oraz, co najbardziej utkwiło w jej pamięci, odciętą ludzką rękę.

Stefania skończyła tylko 5 klas szkoły podstawowej oraz kurs dokształca-
jący. Mężem Stefanii był Władysław Herdzik, który urodził się 6 października 
1933 r. Całe życie pracował jako pilarz w lesie. Zmarł 27 lutego 2015 r.

Opracował: Kacper Ferbis
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Weronika JACECKO z domu Rajczakowska 

urodzona 3 lutego 1929 r. w Gumjerze w Bośni, w byłej Jugosławii. Pochodzi 
z rodziny rolniczej. Ma czterech braci: Ludwika, Franciszka, Edwarda, Jana 
i dwie siostry: Stefanię i Reginę.

Jej rodzina mieszkała w Gumjerze pod numerem 9. Wokół wsi było wiele 
lasów i pól. Płynęła tam rzeka Vrbas. Weronika mieszkała z mamą i rodzeń-
stwem w maleńkim domu krytym słomą. Posiadał on jeden pokój i sień. Ojciec 
chorował i zmarł w młodości.

Gumjerę zamieszkiwali Polacy. Znajdował się tam kościół katolicki, do któ-
rego uczęszczali, a proboszczem był ks. Antoni Dujlović. Znajdowała się tam 
również szkoła, w której uczono w języku serbskim. Weronika nie chodziła 
do niej. Uczyła się w domu czytać i pisać po polsku. Utrzymywali się z pracy 
w polu i w lesie. Drzewo z lasu wypalali na węgiel i sprzedawali Niemcom. 
Były to niebezpieczne czasy wojny. Często ukrywali się przed czetnikami.

Do Polski przyjechali transportem 28 marca 1946 r. Osiedlili się we wsi 
Mierzwin, którą zamieszkiwali jeszcze Niemcy. Zgodnie się z nimi żyło. Jako 
siedemnastoletnia dziewczyna pracowała już przy odbudowie przęsła wia-

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów rodzin Jacecko i Flis
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duktu w Bolesławcu oraz przy sprząta-
niu i odgruzowaniu miasta. Pracowała 
również siedem lat w kopalni „Nowy 
Ląd” w Niwnicach.

W 1959 r. wyszła za mąż za Jana 
Jacecko, który pracował w kopalni 
„Konrad” jako operator urządzeń na 
flotacji. Zmarł w wieku 52 lat. Wero-
nika została w gospodarstwie sama 
z dziećmi. Ma córkę Bożenę, która ma 
obecnie 54 lata, z zawodu technika rol-
nika oraz syna – Jerzego, 47 lat, z za-
wodu mechanika maszyn rolniczych. 
Drugi syn Kazimierz przeżył 33 lata.

Weronika ma obecnie 87 lat 
i jest na emeryturze. Mieszka z córką 
w Mierzwinie. Ma czworo wnucząt 
i czeka na prawnuki.

Jej najukochańsza siostra, STEFA-
NIA FLIS z domu Rajczakowska, urodzi-
ła się 27 lipca 1926 r. również w Gum-
jerze w Bośni, w byłej Jugosławii. 

Nie chodziła do szkoły. Nauki pobierała w domu od wujków. Uczyli ją 
języka polskiego. W Gumjerze mieszkała 20 lat. W czasie wojny jako młoda 
dziewczyna często ukrywała się z rodzeństwem przed atakami czetników.

Do Polski wraz z całą rodziną przybyła w 1946 r. i zamieszkali we wsi 
Mierzwin. W 1950 r. wyszła za mąż za Ludwika Flisa – gospodarza i wraz z mę-
żem zamieszkała w sąsiedniej wsi Ocice. Stopniowo powiększali swoje gospo-
darstwo. Mieli 17 hektarów ziemi, hodowali bydło, konia, świnie, kury i gęsi.

Posiadali sześcioro dzieci – pięciu synów i jedną córkę. Syn Jan przeżył  
53 lata. Edward ma 64 lata i jest rzeźnikiem-masarzem. Tadeusz, 58 lat, pra-
cuje jako mechanik maszyn rolniczych. Henryk ma 56 lat i jest z zawodu me-
chanizatorem maszyn rolniczych. Józef, lat 54, jest mechanikiem maszyn bu-
dowlanych. Krystyna ma 62 lata i pracuje jako tkacz dzianin.

Stefania zmarła z powodu choroby 26 lipca 2002 r. Doczekała się 12 wnu-
ków i 2 prawnuków. Jej mąż – LUDWIK FLIS był urodzony 16 stycznia 1914 r. 
w Gumjerze w Bośni, w Jugosławii. Pochodził z rodziny rolniczej. Miał sześcio-
ro rodzeństwa: braci – Adolfa, Adama i Władysława oraz siostry – Bronisławę, 
Anielę i Józefę.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów rodzin 
Jacecko i Flis
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Mieszkał w Gumjerze z rodzicami i rodzeństwem. Rodzice prowadzili go-
spodarstwo rolne, posiadali 16 hektarów ziemi uprawnej i 2 hektary lasu. 
Trzymali zwierzęta: konia, dwie krowy oraz kury. Posiadali również maszyny 
rolnicze takie jak pług czy brony. Mieszkali w domu murowanym, obok znaj-
dował się również budynek gospodarczy i stajnia.

Jako trzydziestoletni mężczyzna Ludwik brał udział w partyzantce. Jesz-
cze w Jugosławii zmarł jego ojciec i brat Adolf, który zginął w czasie wojny. 
W 1946 r. rodzina powróciła do Polski.

Zamieszkali we wsi Ocice w murowanym domu, obok którego stała sto-
doła. Zgodnie z Aktem Nadania Ministerstwa Ziem Odzyskanych Rzeczypo-
spolitej Polskiej otrzymali 7 hektarów ziemi oraz maszyny rolnicze: siewnik, 
pług i kosiarkę. Było to 17 października 1947 r.

6 stycznia 1950 r. wziął ślub ze Stefanią Rajczakowską. Wspólnie praco-
wali w gospodarstwie i rozbudowywali je. Mieli sześcioro dzieci: pięciu sy-
nów – Jana, Edwarda, Tadeusza, Henryka i Józefa oraz jedną córkę – Krystynę. 
Ludwik doczekał się też dwojga wnucząt. Zmarł z powodu choroby 10 lipca 
1978 r. 

Opracował: Artur Flis
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów rodzin Jacecko i Flis
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 Michał JANOWSKI 
urodził się 21 września 1938 r. w Vučijak, powiecie Prnjavor, województwie 
Banja Luka, w byłej Jugosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. Jego rodzice 
to Jan Jajko (ur. w 1897 r.) i Helena z domu Legosz (ur. w 1906 r. na Ukrainie, 
wówczas w zaborze austriackim). Ojciec, który przybył do Jugosławii w wieku 
7 lat, zajmował się uprawą roli, stolarstwem i kołodziejstwem, wszystko robił 
własnoręcznie. Matka opiekowała się domem i gospodarstwem. Michał jest 
jednym z dziesięciorga dzieci Jana i Heleny. Miał czterech braci: Józefa, Toma-
sza, Franciszka i Stanisława, a także pięć sióstr: Antoninę i Stefanię, która żyje 
do dziś oraz Hannę i dwie pozostałe, które zmarły w Jugosławii.

Od urodzenia w 1938 r. do 1946 r. mieszkał w Vučijak. Na tym terenie 
przeważają równiny. Panuje także sprzyjający rolnictwu klimat – duża ilość 
słońca, ciepłe i łagodne zimy. Niedaleko położona jest zalesiona Czarnogóra. 
Michał wraz z rodziną zamieszkiwał jednoizbowy dom wybudowany samo-
dzielnie przez jego ojca z gliny i drewna. Zamiast podłóg we wnętrzu było 
klepisko. Jedno pomieszczenie pełniło funkcję kuchni i sypialni. Dom był duży, 
ponieważ musiał pomieścić rodziców oraz dziesięcioro dzieci. Obok znajdo-
wała się również szopa kryta strzechą, w której przechowywano kupowane 
od Serbów drewno na opał. Później, krótko przed wyjazdem, przeprowadzili 
się do miejscowości położonej nad rzeką. Michał, który lubił psikusy, wrzucał 
do niej różne przedmioty i garnki, których później szukała zmartwiona mama.

Rodzina Michała miała dużo pracy w gospodarstwie. Hodowali zwierzęta 
domowe, np. kury, krowy czy świnie oraz uprawiali pole i ogród warzyw-
ny, siali paprykę i słodkie arbuzy. Dzieci pomagały rodzicom na różne spo-
soby. Starsze chodziły wraz z ojcem w pole i wykonywały cięższe prace, zaś 
młodsze zajmowały się lżejszymi zajęciami, np. karmiły zwierzęta. W pobliżu 
znajdował się kościół, do którego dzieci chodziły wraz z rodzicami. Wszędzie 
poruszano się na boso, tylko nie w niedzielę. Jednak kiedy szło się do kościo-
ła w odświętnym stroju, czyste buty brało się w ręce, aby ich nie ubrudzić. 
Czasami ojciec jeździł razem z dziećmi do młyna wodnego.

Michałowi najmocniej utkwił w pamięci dzień, kiedy do ich gospodarstwa 
przybyło trzech żołnierzy, aby oznajmić rodzicom, że mogą wrócić do Polski, 
ponieważ wojna się skończyła. Przyjechali na koniach, które podczas ich roz-
mowy, podeszły do drzewa owocowego i zaczęły gryźć jego gałęzie oraz zja-
dać gruszki. Zwierzęta bardzo zaciekawiły mającego wówczas 7 lat Michała.

Wszyscy mieszkańcy wioski przybyli do Polski, do Tomaszowa Bolesła-
wieckiego w kwietniu 1946 r. Podróż trwała dwa tygodnie. Rodzice Michała 
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załadowali cały inwentarz na specjalne wagony, którymi go transportowano. 
Sołtys wsi przydzielił ich rodzinie piętrowy dom ze stodołą i oborą, w którym 
mieszkali Niemcy. Kobieta była krawcową, mężczyzna, który był inwalidą, nie 
pracował. Niemka była im przyjazna, starała się tłumaczyć nazwy różnych 
rzeczy, mimo że nie znała języka polskiego. W 1947 r. rodzina niemiecka opu-
ściła Polskę.

Michał poszedł do przedszkola prowadzonego przez siostry zakonne, 
a następnie przez 7 lat uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Tomaszowie Bo-
lesławieckim. Po jej ukończeniu postanowił zostać szewcem, posiada dyplom 
ukończenia odpowiedniej szkoły. Przez jakiś czas pracował w tym zawodzie. 
Następnie w 1959 r. przez dwa lata służył w wojsku w Ostrowie Wielkopol-
skim jako kierowca pojazdów bojowych. W latach 1961-1967 pracował jako 
stolarz. W 1967  r. miała miejsce powódź, która zabrała im cały dobytek, 
w tym pamiątki, które przywieźli z Jugosławii. W 1974 r. Michał przeniósł się 
wraz z żoną i dziećmi do Bolesławca, gdzie mieszka do dziś. Tam zatrudnił się 
w hurtowni wód mineralnych, gdzie pracował do 1980 r.

Żona Krystyna Janowska z domu Jakubiak (ur. 12.03.1948 r. w Miło-
szowie, pow. Lubań Śląski) ma wykształcenie średnie. Wspólnie wychowali 
dwóch synów – Janusza i Pawła. Mają też dwóch wnuków – Sergiusza (należał 
do zespołu tańców ludowych) oraz Marcela.

Michał należał do Zespołu Artystycznego „Błękitne słowiki” w Tomaszo-
wie Bolesławieckim, w którym recytował wiele wierszy, monologów, śpiewał 
piosenki, a także grał w sztukach. Najbardziej utkwiło mu w pamięci przedsta-
wienie „Kłopoty z dziewczyną”, w którym grał główną rolę porucznika oraz 
nauczyciela. Trenował również w piłkę nożną. Obecnie zajmuje się ogrodnic-
twem, które jest jego hobby.

Opracowała: Gabriela Stolarska
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Aniela JASIŃSKA z domu Rzepecka 

urodziła się 28 czerwca 1933 r. w miejscowo-
ści Rakovac (pl. Rakowiec), w byłej Jugosławii 
i mieszkała tam do około trzeciego roku życia. 
Później Aniela wraz z całą rodziną przeprowadzi-
ła się do miejscowości Gradiška (pl. Gradyszka) 
znajdującej się na terenie obecnej Bośni. Jej ro-
dzice to Piotr i Zofia z domu Dulęba.

Wychowywała się w ubogiej rodzinie rolni-
czej. Miała sześcioro rodzeństwa. Najstarszego 
brata Józefa oraz kolejno: Kazimierza, Pawła, 
Andrzeja, Marię i Barbarę.

Miejscowość, w której mieszkali, była bardzo 
malowniczo położona nad rzeką. Teren obficie 
porastały drzewa – dęby, jesiony i brzo-
zy. W okolicy swoje gniazda posiadały 
bociany, gdyż znajdowało się tam dla 
nich sporo pożywienia takiego jak żaby 
i ryby. Ich dom składał się z jednej izby. 
Jego dach pokryty był słomą. W jego 
centralnej części stał duży piec. Rodzice 
Anieli mieli jedno łóżko, ona wraz z pię-
ciorgiem rodzeństwa spała koło pieca 
na materacach wypchanych słomą. Ro-
dzina miała pole i sad. Do obowiązków 
Anieli należało wypasanie gęsi i pomoc 
w pracach gospodarczych.

Religia katolicka odgrywała w ich 
życiu bardzo ważną rolę. Ojciec uczył 
dzieci odmawiać pacierz w języku pol-
skim. Do najbliższego kościoła z Gradiš- 
ki było około ośmiu kilometrów. Aniela 
wraz z rodziną chodzili do niego tylko 
wtedy, kiedy było ciepło, bo prawie nikt 
nie miał butów. Najbardziej pamięta 
dzień I Komunii Świętej, do której przy-
gotowywały ją siostry zakonne. Uro-

Aniela Jasińska

Brat Anieli Jasińskiej – Józef z żoną 
Anną z dziećmi: Helą, Felkiem,  

Stasiem i Władkiem
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czystość była bardzo skromna. Aniela nie miała 
nawet własnej sukienki ani butów. Po ceremonii 
odbył się skromny poczęstunek u sióstr w postaci 
chleba i kawy z mlekiem. Aniela zapamiętała też 
księdza, który opiekował się Polakami, nazywał 
się Antoni Dujlović. 

Aniela zdawała sobie sprawę z ogromu cier-
pień i niesprawiedliwości spowodowanych przez 
wojnę. Bardzo dużo osób z jej znajomych zostało 
zabitych lub zaginęło.

Do Polski przyjechali w 1946 r. Aniela miała 
wtedy około 13 lat. Z Jugosławii przywieźli tyl-
ko rzeczy osobiste i obraz Matki Boskiej, który 
z gruzów domu wyniosła jej siostra Barbara. Po 
przyjeździe zamieszkali w miejscowości Krępnica. 

Większość domów w tej wsi była pusta. Ojciec wybrał dla nich duży dom, aby 
każde dziecko miało swój pokój. Dopiero po przybyciu do Polski Aniela poszła 
do szkoły wieczorowej. Ojciec uważał, że nauka jest im niepotrzebna, więc 
Aniela skończyła tylko dwie klasy. W międzyczasie zmarła jej mama i ojciec 
ożenił się po raz drugi.

Franciszek Jasiński

Franciszek Jasiński w kopalni w Sieniawce
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1 sierpnia 1956 r. Aniela wzięła 
ślub z Franciszkiem Jasińskim, któ-
ry pracował w  kopalni  i również 
pochodził z terenów byłej Jugo-
sławii. Zamieszkali w miejscowości 
Sieniawka. Aniela i Franciszek mieli 
pięcioro dzieci: Ewę, Jana, Zofię, 
Pawła i Franciszkę. Mąż Anieli zgi-
nął w wypadku, kiedy Aniela była 
w ciąży z najmłodszym dzieckiem 
– Franciszką. Aniela została sama 
z piątką dzieci. Wróciła z powro-
tem do miejscowości Krępnica. 
Podjęła pracę sprzątaczki w ośrod-
ku zdrowia w Dąbrowie Bolesła-
wieckiej.

Aniela jest wciąż osobą bardzo 
religijną. Lubi kontakt z przyrodą 
i pracę na roli. Jest pozytywnie na-
stawiona do ludzi, mimo że jej ży-
cie nigdy nie było łatwe.
     
 
  

Opracowała: Patrycja Domoracka 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Ślub Anieli i Franciszka Jasińskich, 1956 r.
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 Katarzyna JODŁOWSKA z domu Rudak 

urodziła się 22 września 1935 r. w miejscowości Dombrova (Pasterevo) w ów-
czesnej Jugosławii. Jej rodzice to Paweł i Michalina. Ojciec z zawodu był ko-
walem, pracował w kopalni, a matka krawcową. Katarzyna miała trzynaścio-
ro rodzeństwa, byli to: Michał, Anna, Zofia, Maria, Józefa, Paulina, Stefania, 
Helena, Rozalia, Stanisława i Bronisława, pozostała dwójka zginęła w czasie 
wojny. Michał i Zofia po wojnie zostali w Jugosławii.

Mieszkała w gospodarstwie rolnym, na które składał się dom zbudowany 
z cegieł, stajnia i stodoła, obok było pole. Pomagała w pracach rolnych, zaj-
mowała się ogródkiem, doiła krowy, karmiła zwierzęta gospodarskie, zbierała 
owoce, warzywa i zboża. W czasie wojny nie walczyła, ponieważ do wojska 
zabierano osoby powyżej piętnastego roku życia. Z tego okresu najbardziej 
w pamięci utkwiła jej ucieczka z miejsca zamieszkania, to dla niej niemiłe 
wspomnienie.

Katarzyna przybyła do Polski 1946 r. mając zaledwie jedenaście lat. Po 
przybyciu osiedliła się wraz z rodziną w Raciborowicach Górnych gdzie za-
mieszkała w domu jednorodzinnym na gospodarstwie rolnym. W tejże miej-
scowości ukończyła szkołę podstawową. Z zawodu była krawcową, zawsze 
bardzo przykładała się do tej pracy, ponieważ ją uwielbiała.

Mając 20 lat zamieszkała ze swoim mężem Stefanem Jodłowskim w Bo-
lesławcu. Stefan był wojskowym, umarł w wieku 68 lat. Mieli razem dwoje 
dzieci: Krystynę, która urodziła się w 1956 r. i pracowała w mleczarni oraz Sta-
nisława, urodzonego w 1959 r., który był górnikiem. Hobby Katarzyny do dziś 
jest szycie i gotowanie. Najsmaczniejszą potrawą dla mnie, jej prawnuka, jest 
strudel jabłkowy.

Opracował: Gracjan Kozak
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Paulina JONICA-KUCZyŃSKA 
   z domu Jonica 

urodziła się 25 lipca 1933 r. w niewielkim mieście Gradačac, w byłej Jugosła-
wii, na terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. Ojciec Michał nie miał zawodu, 
lecz dorabiał jako szewc, a matka Maria zajmowała się domem i wychowa-
niem dzieci. Rodzice nie mieli dużych dochodów. Paulina miała troje rodzeń-
stwa: najstarszą siostrę Anielę, brata Lubomira oraz siostrę Emilię.

Dzieciństwo Paulina spędziła w małym domu w Dobrylinie. Po lewej stro-
nie budynku znajdował się tartak, a po prawej tory kolejowe. Wewnątrz znaj-
dowała się jedynie kuchnia i sypialnia, potrzeby fizjologiczne załatwiano na 
dworze. Warunki do życia były ciężkie. Jako dziecko lubiła szyć i robić na 
drutach. W dawnej Jugosławii z powodu nagłej przeprowadzki do Polski Pau-
lina ukończyła jedynie cztery klasy podstawówki – pierwszą w Gradačac i trzy 
kolejne lata u sióstr zakonnych w miejscowości Derventa. Paulina nie brała 
udziału w partyzantce, bo była za mała, ale jej starsza siostra otrzymała w niej 
stopień oficera.

Paulina pamięta, jak pewnego dnia z matką Marią wyszły z domu i zatrzy-
mali je ustasze. Kazali udowodnić, iż są katolikami. Odmówiły „Ojcze nasz”. 
Obawiała się, że aresztują jej matkę i zostanie sama. Najbardziej w jej pamięci 
utkwiła sytuacja z 1941 r. W tym czasie do miasta wkroczyła grupa niezna-
nych mężczyzn. Jej matkę Marię zamordowali, a Paulinę dźgnęli kilka razy 
nożem w ramiona i dłonie. Czuła wtedy ogromny strach i smutek. Nie mogła 
pogodzić się z utratą matki. Wcześniej straciła również ojca, który uciekł od 
rodziny. Z powodu trudnej sytuacji wujek postanowił wraz z Pauliną i jej sios- 
trami wyjechać po II wojnie światowej do Polski.

15 listopada 1946 r. przyjechali do Polski. Zamieszkała u brata mamy – 
Stanisława na ulicy Gdańskiej wraz z siostrami Anielą i Emilią. Paulina była 
często wyśmiewana przez rówieśników z powodu nieznajomości języka pol-
skiego. Mając 13 lat roznosiła gazety i mleko na ulicy Staszica. Trzy lata póź-
niej została przyjęta do pracy w zakładzie ceramicznym. W latach 1959-1961 
kontynuowała naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w Bolesławcu. Jako dorosła 
osoba pracowała w zakładzie „Polfa”.

W 1963 r. poślubiła Stanisława Łomżę-Kuczyńskiego, urodzonego  
17 stycznia 1931 r. On również przyjechał z byłej Jugosławii, gdzie dorabiał 
w tartaku. Mąż zmarł w 1996 r. Jest matką dwójki dzieci: Renaty Fredyk oraz 
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Zbigniewa Kuczyńskiego. Córka z zawodu jest pielęgniarką, a  syn straża-
kiem. W 1966 r. urodziła Stanisława, lecz po dwóch latach chłopiec zmarł. 
W wolnych chwilach szyje oraz czyta książki. Lubi rozmawiać ze znajomymi 
i spędzać święta z rodziną. Jej pasją jest zbieranie serwetek. Ma ich już około  
300 sztuk. Autorka tego biogramu jest jej wnuczką.

Opracowała: Martyna Kuczyńska 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Siostra Magdalena (Maria) KARABAN
urodziła się 10 grudnia 1940 r. w Gumjerze, w po-
wiecie Prnjavor. Przy chrzcie otrzymała imię Maria, 
imię Magdalena przyjęła podczas ślubów zakon-
nych. Jej rodzice Edward i Michalina (z  d. Olek-
sy) byli rolnikami. Latem 1946 r. wraz z rodzicami  
i czworgiem rodzeństwa – Stanisławem, Anną, 
siostrą bliźniaczką Ludwiką i bratem Karolem 
przyjechała do Polski, jej rodzina osiedliła się  
w Ocicach. Tu urodziło się jeszcze troje rodzeń-
stwa – Matylda, Paweł i Weronika. Początkowo jej 
rodzina mieszkała w jednym domu z 5 innymi ro-
dzinami. Szukali innego lokum, a matka nalegała, 
aby znajdowało się blisko szkoły i kościoła. Rodzi-
ce siostry Magdaleny pracowali na roli, ponadto 
ojciec pracował również w kopalni Nowy Ląd. 

Siostra 
Magdalena Karaban

Rodzina Karabanów, Ocice 1952 r.
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Po ukończeniu szkoły podstawowej, razem z koleżankami, starała się  
o przyjęcie do szkoły krawieckiej. Jak wspomina, już wówczas myślała o wstą-
pieniu do klasztoru, chciała jednak najpierw zdobyć zawód. Gdy nie zosta-
ła przyjęta do szkoły, w 1956 r. w wieku 15 lat, wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Przyjęła zakonne imię Magdalena. 15 sierp-
nia 1956 r. odbyły się jej obłóczyny, a jej mistrzynią została siostra Lidwina 
Sikora, która sprowadziła Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa  
z Jugosławii do Bolesławca. W 1957 r. złożyła swoje pierwsze śluby (w 2007 r. 
obchodziła jubileusz ślubów zakonnych), a w 1962 r. złożyła śluby wieczyste. 
Pracowała w wielu placówkach, m.in. we Wrocławiu, Lwówku Śląskim, Zgo-
rzelcu i w Rzymie, w którym spędziła łącznie 13 lat. Podczas swojego pobytu 
w Rzymie Siostra Magdalena uczestniczyła w prywatnych audiencjach, naj-
pierw u papieża Pawła VI, następnie u papieża Jana Pawła II, z którym miała 
okazję spotkać się kilkakrotnie, również podczas spotkań papieża z wierny-
mi. Podczas odprawiania przez papieża nabożeństwa w Bazylice Santa Maria 
Maggiore w 1996 r. siostra Magdalena poprosiła papieża o poświęcenie Drogi 
Krzyżowej, która obecnie znajduje się w kościele parafialnym w Ocicach.

Siostra Magdalena jest osobą niezwykle uzdolnioną artystycznie. Lubi 
malować, haftuje, śpiewa i gra na kilku instrumentach. Napisała również sce-

Obłóczyny s. Magdaleny, 15 VIII 1956 r.
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nariusze do przedstawień okolicznościowych, które wystawiała przy udziale 
dzieci i młodzieży. Również sama szyła kostiumy i projektowała dekoracje do 
tych przedstawień. W Bolesławcu zorganizowała spektakle poświęcone zało-
życielce Zgromadzenia Sióstr Adoratorek – św. Marii de Mattias, która później 
została patronką Bolesławca oraz przedstawienie dotyczące Matki Lidwiny 
Sikory w 60. rocznicę przyjazdu do Bolesławca reemigrantów z Jugosławii,  
w tym Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa.

Siostra Magdalena na poddaszu budynku, który siostry zajmują od 1947 r. 
zorganizowała niewielkie muzeum. Jak sama mówi, pomysł ten zrodził się już 
w 1974 r. podczas zwiedzania muzeum poświęconego założycielce Zgroma-
dzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa św. Marii de Mattias w Acuto. Siostra 
Magdalena chciała też znaleźć miejsce dla pamiątek, które dostawała w Rzy-
mie od sióstr, pracujących na misjach w krajach całego świata. Po powrocie 
do Polski w 2001 r. powróciła do tej idei, a podwoiła swoje starania w związku 
z  ogłoszeniem 18 maja 2008 r. św. Marii de Mattias patronką Bolesławca. 
Pieniądze na ten cel zbierała ze sprzedaży własnoręcznie robionych figurek 
gipsowych, które rozprowadzane były w prawie 60 parafiach. Począwszy 
od 2010 r. rozpoczął się proces tworzenia muzeum. Po wielu pracach, które  
w przeważającej części wykonała sama siostra Magdalena, muzeum zostało 
uroczyście otwarte 1 lipca 2014 r., a jego poświęcenia dokonał ks. bp Marek 
Mendyk. W 2012 r., nieukończone jeszcze muzeum, odwiedził Prymas Polski 
abp Józef Kowalczyk, zwiedził je również biskup Banja Luki Franjo Komarica. 
Oprócz pamiątek związanych z Siostrą Lidwiną Sikorą oraz krajami, w których 
Zgromadzenie posiada swoje misje, znajdują się tu przedmioty przywiezio-
ne przez reemigrantów z byłej Jugosławii, głównie elementy wyposażenia 
domostw, sprzęty i narzędzia oraz pamiątki. Na wystawie podziwiać może-

Siostra Magdalena z rodzicami, 1957 r. Siostra Magdalena z siostrą bliźniaczką, 
1957 r.
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my również zdjęcia i  ornaty należące do 
księdza Antoniego Dujlovića, które zosta-
ły przywiezione do Bolesławca w 1946 r. 
przez mieszkańców Gumjery.

W 2000 r., po raz pierwszy od czasu 
wyjazdu do Polski, siostra Magdalena po-
jechała do Bośni, aby odwiedzić swoje ro-
dzinne strony. Przede wszystkim pragnęła 
odnaleźć miejsce, w którym niegdyś stał 
jej dom i kościół parafialny w Gumjerze. 
Jak sama wspomina, miejsce, w którym 
stał kościół poznała po rosnących tam 
drzewach, które zapamiętała z dzieciń-
stwa. Pragnęła odnaleźć jego fundamenty, 
wówczas się to jednak nie udało. Do Boles- 
ławca przywiozła ziemię z miejsca, w któ-
rym niegdyś znajdowała się świątynia. 
Pozostałości kościoła odkryto dopiero  
w 2013 r. Jeden ze znalezionych tam ka-
mieni ks. bp Franjo Komarica przywiózł 
do Bolesławca i przekazał do zbiorów mu-
zeum prowadzonego przez siostrę Mag-
dalenę.

Od 2014 r. siostra Magdalena działa czynnie w sprawie procesu beaty-
fikacyjnego księdza Antoniego Dujlovića, proboszcza parafii w Gumjerze 

zamordowanego w 1943 r. 
W  2004 r. do Bolesławca 
przyjechał biskup Banja Luki 
Franjo Komarica, z którym 
po raz pierwszy rozmawiała 
o przyszłym procesie beaty-
fikacyjnym księdza Anto-
niego. Wraz z  Franciszkiem 
Kwaśniakiem poszukiwała 
świadków i spisywała ich 
wspomnienia o księdzu An-
tonim. Jak mówi, w jej ro-
dzinnym domu bardzo czę-
sto wspominało się postać 

Siostra Magdalena 
zaraz po wieczystych ślubach, 

Wrocław 1969 r.

Siostra Magdalena podczas audiencji u papieża 
Jana Pawła II, fot. Arturo Mari
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księdza, mówiono o jego relacjach  
z Polakami oraz o jego tragicznej 
śmierci. Siostra Magdalena jest orę-
downiczką sprawy ks. Antoniego, któ-
ry do dnia dzisiejszego mocno tkwi  
w pamięci Polaków z Gumjery. Siostra 
Magdalena wspomina, iż ks. Dujlović 
mówił – „Nawet gdybym miał zginąć, 
to nie zostawię swych owiec samych”. 
To właśnie dobroć księdza i to, że nie 
opuścił swoich parafian, mimo grożą-
cego mu niebezpieczeństwa wpłynęła 
na to, iż już za życia mówiono o nim 
jak o świętym. Do dnia dzisiejszego  
w Ocicach obchodzone są jego uro-
dziny i rocznica śmierci. Jak wspomi-
na siostra Magdalena, już podczas 
pierwszego pobytu próbowała odna-
leźć grób księdza Antoniego, niestety 
do dnia dzisiejszego nie udało się go 
zlokalizować. 

Jak wspomina siostra Magdalena jej kolejnym, ogromnym marzeniem  
jest zorganizowanie w Ocicach muzeum poświęconego osobie księdza Anto-
niego i pamięci przybyłych do Bolesławca reemigrantów z Jugosławii. 

Opracowała: Monika Czarnota

Siostra Magdalena z rodzicami
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 Maria KARABAN z domu Dybał 

urodzona 29 października 1929 r. w Rakovac (pl. Rakowiec), w byłej Jugosła-
wii, na terenie dzisiejszej Serbii. Była ósmym dzieckiem Władysława i Stanisła-
wy Dybał. Ojciec pełnił funkcję kościelnego, oboje utrzymywali się z rolnictwa. 
Maria miała dziesięcioro rodzeństwa: Marię i Katarzynę (umarły jako niemow-
lęta), Józefę, Franciszka, Jana, Zofię, Michała, Marcina, Antoniego i Rozalię.

Mieszkała w niewielkim drewnianym domu we wsi Rakovac. Była to 
niezbyt duża miejscowość położona niedaleko lasu. Opiekowała się rodzeń-
stwem i pomagała w gospodarstwie domowym. W wieku dwunastu lat 
zaczęła pomagać partyzantom. Do jej głównych zadań należało pranie za-
wszonych ubrań w tzw. „parowcu”, dostarczanie zapasów i raportów wy-
wiadowczych między poszczególnymi jednostkami partyzanckimi. Jej praca 
wiązała się z ogromnym ryzykiem. Pewnego razu przemycając dokumenty, 
natknęła się na czetników. Na szczęście udało jej się uniknąć bezpośredniego 
kontaktu z nimi. „Ledwie uszłam z życiem” – wspomina Maria. Gdy rozpo-
częły się czystki etniczne, dom rodziny Dybałów służył jako schronienie dla 
członków ruchu oporu i mieszkańców wsi. Niejednokrotnie wstawała w nocy, 
by wraz z ojcem przemycić partyzantów do innych miejscowości.

Maria Karaban (z prawej)
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Czetnicy rabowali domy, niszczyli wszystko, co napotkali na swojej dro-
dze. Pewnego razu wpadli do domu rodzinnego Dybałów, rzucili matką Marii 
o ścianę, rozpruli wszystkie kołdry i poduszki, które Stanisława Dybał uszyła 
oraz wyrządzili wiele innych szkód. 

W 1942 r. niemiecka armia spaliła serbską wioskę. Czetnicy w odwecie 
spalili pół Rakowca. Cała rodzina wraz z bydłem musiała uciekać do pobliskie-
go miasteczka. Tam początkowo nie mieli schronienia i głodowali, ale znaleźli 
pomoc u pewnego gospodarza.

W 1946 r. Maria Karaban powróciła pierwszym transportem do Polski. 
Początkowo pracowała jako kucharka w Zebrzydowej, potem między innymi 
w fabryce cegieł.

W 1950 r. wyszła za Ludwika Karabana (zm. w 2005 r.). Mieli razem czwo-
ro dzieci: Rozalię, Helenę, Genowefę oraz Zbigniewa. Obecnie Maria Karaban 
mieszka we wsi Ocice, ma dziesięcioro wnucząt i czwórkę prawnucząt. 

Opracowała: Emilia Urban
Gimnazjum Samorządowe nr 3
im. Jana Pawła II w Bolesławcu



96

 Julianna KAWAŁKO z domu Kubuś 

urodziła się 11 lutego 1931 r. w miejscowości Ćukali (pl. Ciukały), w byłej Ju-
gosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. Jej rodzice to Franciszka i Aleksander 
Kubuś, nie mieli wykształcenia, zajmowali się rolnictwem. Głównym źródłem 
ich utrzymania była uprawa lnu. Julia miała sześcioro rodzeństwa, trzy siostry: 
Bernadettę, Marię i Józefę oraz trzech braci: Piotra, Józefa i Franciszka. Przez 
pierwsze lata życia wszyscy razem mieszkali w miejscowości Ćukali.

Ich dom składał się z 4 izb, które były bardzo skromnie urządzone, w jed-
nej z nich znajdowały się krosna, na których tkali rodzice Julii. W domu było 
również pomieszczenie gospodarcze, w którym trzymano różne narzędzia. 
Julia oraz jej rodzeństwo od najmłodszych lat mieli bardzo dużo obowiązków 
domowych. Starsze dzieci opiekowały się młodszym rodzeństwem, a chłop-
cy pomagali również rodzicom w różnych pracach polowych. Niewiele czasu 
było na zabawę i rozrywki. Z tego co pamięta, nie mieli także zabawek. Jeżeli 
był czas, dzieci musiały same wymyślać zabawy, zupełnie inaczej niż to jest 
teraz. W lecie ich rozrywkę stanowiły kąpiele w miejscowej rzece.

Julia wspomina, że bardzo szybko nadeszły też złe czasy. Miała 10 lat, 
kiedy Jugosławia przyłączyła się do wojny, co zupełnie zmieniło dotychczaso-
wy porządek życia. Codzienność stała się niebezpieczna i nieprzewidywalna. 
Skończyło się dzieciństwo. W lasach ukrywali się partyzanci, którzy bronili 
mieszkających tam Polaków przed czetnikami, którzy byli w swoich poczyna-
niach bezwzględni. Julia wspomina ich jako okrutnych ludzi, którzy podczas 
napadu na ich dom spalili go i zabili jej ukochanego ojca. Julii udało się wraz 
z kuzynką uciec przed czetnikami przez okno. Przez las przedostały się do 
sąsiadów, gdzie dostały schronienie. Zrozumiała wtedy, co to znaczy, że trwa 
wojna.

Matka Julii nie miała szansy pożegnać się z umierającym mężem. Po tym 
zdarzeniu zabrała Julię i jej rodzeństwo na tereny obecnej Słowenii. Po za-
kończeniu II wojny światowej rodzina przeniosła się do Polski. Pierwszą miej-
scowością, w której się osiedlili, były Iwiny. Zamieszkiwali je wówczas Niem-
cy, lecz z czasem napływało tam coraz więcej uchodźców z byłej Jugosławii. 
W ten sposób Julia poznała swojego męża Stanisława, który również ze swo-
imi rodzicami przybył na te tereny. Miała 20 lat, kiedy się pobrali.

Ponieważ większa część dzieciństwa oraz wczesnej młodości Julii przypa-
dła na czasy II wojny światowej, jej edukacja została zaniedbana, w ogóle nie 
chodziła do szkoły, nie nauczyła się ani czytać, ani pisać, nie zdobyła żadnego 
zawodu. Była zupełnie zdana na męża, wspólnie prowadzili gospodarstwo 
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rolne, mieli około 2 ha pola i hodowali trzodę chlewną. Wszystko to dawało 
im utrzymanie. Sami wypiekali chleb. Julia miała ogród, w którym uprawiała 
warzywa. Przy domu znajdował się także piękny sad, który zachował się przez 
długie lata, ponieważ mąż Julii bardzo o niego dbał.

Mąż Julii należał do Związku Bojowników o Wolność i Demokrację  
(ZBoWiD) i został odznaczony orderem przez komunistycznego przywódcę 
byłej Jugosławii Josipa Broz Tito.

Julia i Stanisław mieli sześcioro dzieci, jej mąż zmarł w wieku 60 lat po 
długiej chorobie. Obecnie Julia ma 85 lat, a jej dzieci są już dorosłe. Doczekała 
27 wnuków i 30 prawnuków. Samotnie mieszka w domu, w którym osiedlili 
się wraz z mężem po ślubie.

   
Opracował: Aleksy Grześ 

Gimnazjum Samorządowe nr 2 
im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Genowefa KLECHA z domu Wróbel 

urodzona 16 października 1927 r. w Petrićevac, obecnie w granicach Banja 
Luki, w byłej Jugosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. Jej matka Katarzyna 
Wróbel była krawcową. Ojciec Karol Wróbel był rolnikiem i ogrodnikiem. Po-
siadała trzy siostry: Helenę, Annę i Marię oraz brata Szczepana.

Od  urodzenia do chwili wyjścia za mąż mieszkała w Petrićevac. Potem 
wraz z mężem Ludwikiem Klechą (urodzony 6 lutego 1918 r. w Martinac) 
zamieszkali w niedalekiej Trapisti, w Bośni i Hercegowinie, w jednorodzin-
nym domu parterowym. Warunki bytowe były tam trudne. Wodę przynosili ze 
studni. Genowefa sprzedawała mleko w odległej o 3 km miejscowości. 

W 1946  r. Genowefa Klecha wraz z mężem i półtorarocznym synkiem, 
Frankiem, przyjechała do Polski. Podróż była bardzo ciężka i niekomforto-
wa, ponieważ musieli jechać w wagonach towarowych wraz ze zwierzęta-
mi. W Polsce po przyjeździe osiedlili się w Krzyżowej i zajmowali się przede 
wszystkim rolnictwem oraz ogrodnictwem. Genowefa zajmowała się domem 
i dziećmi, była również krawcową, szyła głównie dla własnych dzieci. Jej mąż 
Ludwik był muzykiem, strażakiem i szewcem – robił i naprawiał buty. W póź-
niejszych latach pracował jako portier.

Genowefa Klecha urodziła siedemnaścioro dzieci: Antoninę (ur. 2.01.1944 r. 
– zm. 18.10.1944 r.); Franciszka (ur. 2.06.1945 r. – zm. 3.11.1949 r.); Adama 
(ur. 3.05.1947 r. – zm. 3.09.1963 r., z zawodu był piekarzem); Ewę Pałkę (ur. 
1.11.1948 r., z zawodu była tkaczem); Józefa (ur. 9.11.1949 r. – zm. 29.06.2012 r., 
kierowcę); Michała (ur. 9.09.1951 r. – zm.15.09.1951 r.); Michalinę Zawadę (ur. 
26.09.1953 r. z zawodu tkacza); Antoniego (ur. 30.05.1955 r., palacza C.O.); 
Marię Gwiazdę (ur. 6.04.1956 r., kelnerkę); Janinę Poznańską (ur. 30.05.1959 r. 
z zawodu malarza-tapeciarza); Krystynę Poznańską (ur. 9.07.1960 r., ślusarza-to-
karza); Ludwika (ur. 25.03.1962 r.); Teresę Tarczyńską (ur. 11.11.1963 r., kucha-
rza-garmażera); Tadeusza (ur. 21.07.1965 r., pilarza); Czesława (ur. 11.02.1967 r., 
operatora koparki); Renatę Droszczak (ur. 7.07.1969 r., kasjerka-sprzedawcę); 
Dorotę (ur. 20.12.1971 r. – zm. 20.05.1973 r.) Doczekała się też wielu wnucząt 
i prawnucząt, wśród których jest również autorka tego tekstu.

Mieszka nadal w swoim domu wraz z synem Tadeuszem. Jest szczęśliwą 
i spełnioną starszą osobą. Pomimo tego, że ma w tej chwili 89 lat, jeszcze do 
ubiegłego lata zajmowała się gospodarstwem.

Opracowała: Klaudia Górska 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Florian KŁONICKI 
urodzony 1 maja 1936 r. w Malicy, w byłej Jugosławii. Rodzice nazywali się  
Józef i Anna Kłoniccy, zajmowali się rolnictwem. Miał ośmioro rodzeństwa: 
Antoniego, Marię, Feliksa, Ludwiga, Bolesława, Bernardę, Antoninę i Ber- 
narda. 

W byłej Jugosławii do roku 1946 mieszkał we wsi Babanovči (pl. Babinow-
ce), w powiecie Prnjavor. Obecnie są to tereny Bośni i Hercegowiny. W go-
spodarstwie należącym do jego rodziny oprócz domu znajdowała się stodo-
ła. Warunki ich życia były przeciętne. Obowiązki Floriana nie różniły się od 
tych, jakie miały dzieci w Polsce. Jako chłopiec uczył się, pomagał rodzicom 
w gospodarstwie rolnym, tzn. pasł konie i krowy. Wydarzeniem, które utkwiło 
najmocniej w jego pamięci, była tragiczna w skutkach podróż promem wraz 
z rodzicami, a także parą koni. Rzeka, którą płynęli, wylała. Z tego powodu 
w pewnym momencie prom w coś uderzył. Woda natychmiast zalała pokład. 
Tonącego Floriana w ostatnim momencie uratowali rodzice.

Do Polski przybył w 1946 r. i wraz z rodziną zamieszkał w Kraśniku Górnym. 
Florian ukończył szkołę podstawową. W 1956 r. wstąpił do wojska, pozostał 
w stopniu szeregowego. Z zawodu był kierowcą. Jako wzorowy pracownik 
otrzymał brązowy medal i srebrną kierownicę. Jego żoną jest Bogumiła Wła-
dysława Mazurkiewicz urodzona 1 marca 1945 r., z zawodu kucharka. Mają 
czworo dzieci: Dariusza ur. 20 lipca 1964 r. z zawodu zdobnika kryształów, 
Zenona ur. 17 stycznia 1968 r., mechanika, Sławomira ur. 5 listopada 1973 r., 
elektryka oraz Iwonę ur. 7 maja 1977 r. z zawodu socjologa. Florian Kłonicki 
interesuje się boksem, lubi oglądać walki bokserskie w telewizji, a także jeź-
dzić na rowerze.

Opracowała: Wiktoria Kłonicka
Gimnazjum Samorządowe nr 3
im. Jana Pawła II w Bolesławcu
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 Władysław KOMAN 
urodził się 10 sierpnia 1920 r. w miejscowości Novi Martinac (pl. Nowy Mar-
tyniec), w dawnej Jugosławii, obecnie w Bośni i Hercegowinie. Jego rodzice 
Karol oraz Barbara zajmowali się rolnictwem. Wychowywał się wraz ze swoim 
rodzeństwem: Ludwikiem, Janem, Filipem, Stanisławem, Antonim, Karolem 
oraz Marią. Ludwik był w Jugosławii żandarmem. Zginął w czasie wojny. Jan 
był rolnikiem. Gdy przyjechał do Polski, założył rodzinę. Filip po przyjeździe 
z Jugosławii został sołtysem w Gościszowie, funkcję tę piastował przez cztery 
kadencje. Stanisław też osiedlił się w Gościszowie, zajmował się rolnictwem. 
Antoni w czasie wojny był żandarmem, w Polsce osiedlił się w Milikowie, 
gdzie założył rodzinę i nabył gospodarstwo rolne. Karol ożenił się w Jugosła-
wii, założył tam również rodzinę. Po wojnie przyjechał do Polski i osiedlił się 
w Milikowie. Maria, po mężu Kojder osiedliła się w Gościszowie.

Władysław naukę rozpoczął w wieku 6 lat. Ukończył 4 klasy szkoły pod-
stawowej. Dzięki sumienności zdobył wykształcenie i został rolnikiem wy-
kwalifikowanym. W armii jugosłowiańskiej uzyskał stopień wojskowy pod-
porucznika. Dzięki temu mógł w późniejszym okresie czynnie uczestniczyć 
w działaniach zbrojnych.

Wychowywał się w małej bośniackiej wiosce Novi Martinac. Położona była 
na terenie górzystym. Walor regionu stanowiły ogromne obszary lasów, po-
śród których rozciągały się pola uprawne. Mieszkał w budynku krytym słomą, 

Zaświadczenie 
Władysława Komana 
o zdaniu egzaminu 

uprawniającego 
do samodzielnego 

prowadzenia gospo-
darstwa, 1974 r.
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który zbudowany był z gliny. Nie posiadali w nim prądu. Pomieszczenia oświe-
tlano lampą naftową. Dostęp do czystej wody był również ograniczony.

W marcu 1944 r. postanowił wstąpić do jugosłowiańskiej partyzantki. Po-
znał tam wielu ludzi, z którymi bardzo mocno się związał. Jednym z nich był 
Josip Broz Tito, późniejszy prezydent Jugosławii. W oczach Władysława była 
to postać godna naśladowania. Człowiek, który był w stanie oddać życie za 
swój kraj. Emanował siłą, był także wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka. 
Władysław wiedział, że zawsze może liczyć na jego pomoc. Bardzo podnosiło 
go na duchu to, że ma przy sobie osobę, do której może zawsze się zwrócić.

W oddziałach Tito podjął wiele akcji zbrojnych, które pamięta do dziś. 
W 1945 r. udało się im wyzwolić jedno z miasteczek, którego mieszkańcy po-
nownie mogli cieszyć się spokojem. Innym wydarzeniem była próba zdobycia 
posterunków policji, która jednak nie powiodła się. Na szczęście nikt wówczas 
nie ucierpiał. Swą obecność w partyzantce zakończył ciężkimi bojami z czet-
nikami. 

W wojsku jego kompanem był również Jan Kumosz, komendant trzeciego 
batalionu. Ich znajomość nie była jednak zbyt długa. Pomimo tego bardzo 
zżył się z Janem. W czasie, gdy przebywał w partyzantce, poznał również ko-
misarza politycznego Marinko Krnjajić. Człowieka wybitnego, działającego na 
rzec pomocy ludziom. Poznał go w 18 brygadzie Batalionu Polskiego. 

Z wojska odszedł w lutym 1946 r. Już na przełomie czerwca i lipca zde-
cydował się na powrót do Polski. Na początku podróżował w jednym wa-
gonie razem z bydłem. Dopiero po kilku dniach udało mu się przedostać do 
normalnego wagonu. Podróż była ciężka i bardzo wyczerpująca. Pierwszym 
przystankiem już na ziemiach polskich był Bolesławiec. Nie chciał jednak zo-
stać tu na stałe. Pragnął zamieszkać na wsi. Otrzymał akt nadania jednego 
z gospodarstw w Milikowie i przeprowadził się tam. Pracę w gospodarstwie 

Legitymacja członkowska ZBOWiD Legitymacja członkowska Związku 
Zawodowego Hutników, 1964 r.
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łączył z  pracą przy naprawie torów kole-
jowych m.in. w Nowogrodźcu. Pracując, 
wspierał swoich rodziców. Wiódł skrom-
ne i spokojne życie. W roku 1969 wstąpił 
do Socjalistycznej Brygady Pracy. Udało 
mu się nawet zdobyć brązową odznakę 
tejże brygady. W 1976 r. zaangażował się 
w działalność Związku Bojowników o Wol-
ność i Demokrację. Przynależał do zawo-
dowego związku hutników. Działał także 
na rzecz poprawy warunków w rolnictwie 
i leśnictwie. Może pochwalić się wieloma 
odznaczeniami i wyróżnieniami, zarówno 
z pobytu w dawnej Jugosławii jak i z Polski. 

Ożenił się z Heleną z domu Jasińską. 
Urodzoną 1 stycznia 1931 r. Ze swą mał-
żonką przeżył wspaniałe 50 lat. Miał z nią 
dziewięcioro dzieci. Pięciu chłopców oraz 
cztery dziewczynki. Tadeusza, urodzonego 
9 lipca 1949 r., który został zawodowym 
kierowcą samochodów ciężarowych; Ada-
ma, urodzonego 3 grudnia 1953 r., ślusa-
rza; Henryka, urodzonego 17 lutego 1956 r., 
również ślusarza; Stanisława urodzonego 
17 lutego 1957 r., kowala. Najstarsza z có-
rek, Janina, urodzona 28 lutego 1959 r. została kelnerką, Krystyna, urodzona 
25 kwietnia 1960 r. szwaczką, a najmłodsza Teresa opiekunką. Interesował się 
stolarstwem oraz majsterkowaniem.

10 sierpnia 2015 r. obchodził swoje 95 urodziny. Spędzając chwile z naj-
bliższymi, nadal cieszy się życiem.

 Opracowała: Patrycja Panikowska
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych 

w Bolesławcu

Władysław Kaman  
z Patrycją Panikowską
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 Józefa KOŃSKA z domu Stelmach 

urodzona 11 października 1936 r. w miejscowości Čatrnja (pl. Czaternia), 
w regionie Bosanska Gradiška (pl. Bosańska Gradiszka), w byłej Jugosławii. Jej 
rodzice Stefania i Konstanty zajmowali się gospodarstwem i wychowywaniem 
siedmiorga dzieci: Karoliną, Anielą, Anną, Antonim, Stanisławem, Józefem 
i Józefą. W Jugosławii ukończyła dwie klasy szkoły podstawowej. W drugiej 
klasie w 1945 r. przystąpiła do I Komunii Świętej.

W Jugosławii Józefa mieszkała w latach 1936-1946 w miejscowości Čatrn-
ja. Miejscowość położona była pomiędzy dwiema rzekami – Savą i Jablanicą. 
Dom Józefy był parterowy, nieduży i kryty dachówką. Od dziecka pomagała 
rodzicom w pracach polowych. Gdy przychodziła ze szkoły, odrabiała lekcje 
i zajmowała się rodzeństwem albo pomagała rodzicom w gospodarstwie. Ży-
cie w wojennych czasach w Jugosławii było bardzo ciężkie, czasami brakowa-
ło im nawet chleba. Nocami przez wieś przechodziło wojsko i zabierało im 
wszystko, co posiadali, nie zwracając uwagi na to, że w domu są małe dzieci. 
Ojciec Józefy służył w partyzantce. W czasie wojny został zabrany do niewoli. 
Matka została wówczas sama z siedmiorgiem dzieci, starsze rodzeństwo mu-
siało pomagać jej w gospodarstwie i w opiece nad młodszym rodzeństwem.

W roku 1946 r. zostali przetransportowani do Polski w starych pociągach 
z drewnianą podłogą. W niektórych nie było nawet dachu. Stłoczeni ludzie 
nie mogli swobodnie oddychać. W trakcie jednego postoju udali się do miesz-
kających w pobliżu rodzin, prosząc o coś do zjedzenia. Podróż trwała dwa 
tygodnie, po ciężkim i wyczerpującym transporcie dotarli do Polski i osiedlili 
się w miejscowości Mściszów. Było to w czerwcu 1946 r.

W Mściszowie poszła do szkoły, uczęszczała do klasy 3 i 4. Jej nauczy-
cielem był Czesław Kuczyński z Jeleniej Góry. Gdy była już dorosłą kobietą, 
wyszła za mąż za Franciszka Końskiego, który urodził się w 1932 r., a zmarł 
8 sierpnia 2003 r., z zawodu był górnikiem. Po kilku latach kupili sobie dom 
z gospodarstwem w Dąbrowie Bolesławieckiej, w którym mieszka do dzisiaj. 
Mieli pięcioro dzieci. Córka Mariola urodziła się 12 sierpnia 1961 r. i ukończyła 
szkołę średnią, Stanisław urodził się 17 kwietnia 1965 r. i z zawodu jest me-
chanikiem, Jan urodził się 5 czerwca 1967 r. i był kierowcą, Zdzisław urodził 
się 20 stycznia 1970 r. przejął gospodarstwo rolne po rodzicach i do tej pory 
je prowadzi, a najmłodszy Antoni urodził się 15 stycznia 1972 r. był budow-
lańcem, w młodym wieku zginął tragicznie w wypadku.

Opracowała: Katarzyna Szewczyk
Gimnazjum Samorządowe nr 3
im. Jana Pawła II w Bolesławcu
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 Weronika KOSOBUCKA z domu Kwapisz 

urodzona 2 listopada 1937 r. w miejscowości Drakulić, w okolicy miasta Banja 
Luka, w byłej Jugosławii. Jej ojciec pracował w kopalni w Banja Luce, matka 
zajmowała się gospodarstwem i domem. Weronika miała sześcioro rodzeń-
stwa.

Zaczęła chodzić do szkoły zaraz po wojnie, ale zachorowała i przerwała 
naukę. Edukację kontynuowała zaraz po przyjeździe do Polski. Po dłuższym 
czasie uzyskała zawód tokarza. W późniejszych latach pracowała w gastrono-
mii, w handlu oraz w zakładach ceramicznych.

Warunki mieszkania w Jugosławii były dobre. Jej rodzina posiadała wła-
sny dom z ogrodem. Do jej obowiązków należały czynności związane z go-
spodarstwem rolnym, pomagała mamie w opiece nad zwierzętami hodowla-
nymi oraz w pracach domowych, podczas gdy ojciec pracował. Oprócz tego 
uczyła się i odrabiała lekcje w domu.

26 lipca 1946 r. po trzech tygodniach podróży przybyła wraz z rodziną do 
Polski. Osiedlili się w Bolesławicach. W zamian za pozostawiony w Jugosławii 
majątek, otrzymali gospodarstwo na terenie Polski. Rodzice dostali też 7 ha 
ziemi. Tak jak inni przywieźli ze sobą meble, zwierzęta hodowlane oraz inne 
niezbędne do życia rzeczy. Po osiedleniu się w Polsce Weronika zaangażowała 
się w działalność SP (Służba Polsce). Czasem wyjeżdżała na trzymiesięczne 
ćwiczenia.

Z mężem Tadeuszem, który zginął w kopalni, posiadali troje dzieci: Wie-
sława, urodzonego w 1955 r.; Bogusławę, urodzoną w 1958 r. i Adama, który 
urodził się w 1959 r. 

Weronika Kosobucka śpiewała w chórze, w Zespole Pieśni i Tańca „Ju-
trzenka”. Interesowała się też bieganiem, do tej pory uwielbia oglądać zawo-
dy w różnych dyscyplinach sportowych i wspierać swoich faworytów.

Opracowała: Emilia Wysocka
Gimnazjum Samorządowe nr 3
im. Jana Pawła II w Bolesławcu
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 Józef Kozdra
urodził się 30 listopada 1903 r. w Martinac (pl. 
Martyniec), powiat Prnjavor, jako pierworodny 
syn Marii i Jana Kozdrów. Ojciec przyszedł na 
świat w 1876 r. w Zarzeczu w powiecie niżań-
skim (obecnie woj. podkarpackie, pow. niżań-
ski, gmina Nisko), jako nieślubny syn urodzonej  
w 1856 r. Marianny Kozdry (primo voto Cza-
pran). Zmarł w 1953 r. Mama Józefa, Maria  
z domu Głaz, córka Jakuba i Katarzyny (ur. 1882 r., 
zm. 1966 r.) pochodziła ze wsi Mostki w powie-
cie niżańskim (obecnie wojew. podkarpackie, 
pow. niżański, gmina Jarocin). Oboje mieszkali 
na ziemiach zaboru austriackiego. Młodzi spo-
tykali się potajemnie, gdy Maria, jako panna 
przenosiła nielegalnie wódkę domowej produk-
cji (bimber). Oboje przyjechali do Martyńca, gdzie nieco później wzięli ślub  
18 stycznia 1903 r. Następnie wraz z rodziną przenieśli się najpierw do Gum-
jery, a potem do Prosjeku, gdzie wybudowali duży drewniany dom i warsztat. 
Ojciec był tzw. „złotą rączką”, potrafił wykonać i klompy (drewniane choda-
ki) i  wóz z  drewna, zajmował się bednarką oraz murarką, nawet budował 
domy. Józef miał liczne rodzeństwo: Rozalię (ur. 1905 r.), Annę (ur. 1907 r., 
zm. 1908 r.), Adolfa (ur. 1908 r.), Stanisławę (ur. 
1910  r., zm. 1979  r.), Władysławę (ur. 1911  r.), 
Józefę (ur. 1913 r.), Janinę (ur. 1916 r.), Michalinę 
(ur. 1918 r., zm. 2003 r.), Kazimierza (ur. 1920 r.) 
oraz Karolinę (ur. 1922 r.).  

Józef Kozdra ożenił się z Anielą z domu Pil-
chowiec (ur. 1907 r.) w 1925 r. Ich ślub został 
ustalony przez ich ojców. Jan Kozdra i Adam Pil-
chowiec (ożeniony w 1903 r. z Marianną z domu 
Mierzwa, córką Tomasza i Franciszki) zajmowali 
się handlem końmi na targu w Prnjavorze. Pod-
czas jednego ze spotkań podjęli decyzję w spra-
wie mariażu swoich dzieci. 

Dom Józefa i Anieli w Prosjeku był mniej-
szy niż dom Jana i Marii, ale był już murowany. 

Józef Kozdra, ok. 1955 r.

Aniela Kozdra, ok. 1960 r.
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Były tam tylko dwa pomieszczenia: 
sień ze składzikiem na stryszku oraz 
kuchnia połączona z pokojem, gdzie 
spało nawet do 6 osób na ławie wy-
ściełanej sianem.

Józef zajmował się gospodar-
stwem, pracował też u sąsiada Ser-
ba Miškovića, a następnie w sklepie, 
u bogatego tureckiego kupca w Po-
točani (pl. Potoczany). Aniela pocho-
dziła z  zamożnego domu – Adam 
Pilchowiec służył w żandarmerii na 
terenach pod zaborem austriackim. 
Był człowiekiem wykształconym, po 
zmianie miejsca zamieszkania, na-
dal jeździł na ziemie polskie, często 
spotykał się z  polskim konsulem, 
z którym razem zakładali bibliotekę. 
Aniela również była wykształcona, 
uczęszczała do szkoły, jej edukacją 
zajmowała się też jej mama Marian-
na. 

Józef i Aniela mieli dwanaścioro 
dzieci: Jana (ur. 1926 r.), Rudolfa (ur. 

1929 r., zm. 1977 r.), Bolesława (ur. 1931 r., zm. 1987 r.), Władysława (ur. 
1934 r., zm. 2007 r.), Eugenię (ur. 1937 r., zm. 1982 r.), Michalinę (ur. 1939, 
zm. 1941?), Kazimierza (ur. 1940 r.), Franciszka (ur. i zm. 1943 r.), Francisz-
ka (ur. 1945 r.), Michała (ur. i zm. 1947 r.), Edwarda (ur. 1949 r.) i Adama  
(ur. i zm. 1951 r.).

Po ślubie Józef i Aniela pracowali na gospodarstwie wspólnie z dziećmi. 
Podczas prac polowych, m.in. przy żniwach i peruszaniu (obieranie z łusek 
pokrywających kolbę kukurydzy) można było zawsze liczyć na sąsiedzką po-
moc. Hodowano konie, barany, kury, gęsi, świnie. Wśród potraw przeważały 
bardzo proste dania: palenta, placki, kluski, zacierki, ampryciorba (zacierki na 
tłuszczu), kapusta, fasola, ziemniaki, pierogi. Wśród serbskich sąsiadów krą-
żyło powiedzenie, że Polacy jedzą przez cały tydzień ziemniaki, a w niedzielę 
do ciasta też dodają wiaderko kartofli. W domu zawsze mówiło się po polsku, 
ale dzieci mówiły też po serbsku i po ukraińsku dzięki zabawom z rówieśni-
kami. 

Kazimierz, Franciszek, Edward Kozdra, 
1951 r.
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Podczas II wojny światowej do państwowych oddziałów (domobrani) 
na kilka miesięcy został zabrany Józef, który po wyjściu z wojska, wracał do 
domu prawie 7 miesięcy, a przez ten czas Aniela musiała sama opiekować się 
domem i dziećmi. Starszych synów – Jana i Rudolfa, wcielono do oddziałów 
Tity. 

Ponieważ syn Jana i Marii – Kazimierz pełnił funkcję komisarza u Tity, czet-
nicy zabrali konie i próbowali zabić jego rodziców – kazali uklęknąć Janowi  
i Marii i chcieli ich rozstrzelać. Na szczęście partyzanci Tity na czas wrócili do 
Prosjeku i zmusili czetników do ucieczki. Czetnicy i partyzanci często zatrzy-
mywali się w ich domu i zabierali żywność, na nic zdawały się płacz i prośby 
matki, by nie zabierali jedzenia dzieciom. Czasami, by odstraszyć żołnierzy,  
w domu robiono bałagan, rozsypywano słomę, zdejmowano poszwy z podu-
szek i kołder, a jedną z ciotek, Stanisławę, smarowano smalcem, by udawała, 
że jest chora na tyfus. 

Po zakończeniu II wojny światowej, jesienią 1945 r., Serbowie, zwolenni-
cy czetników, sporządzili „listę wrogów”, na której znalazł się również Józef. 
Tylko dzięki ostrzeżeniu ich serbskiego sąsiada Miškovića, udało mu się ukryć 
i ocalić życie.  

Maria i Jan przeciwni byli po-
wrotowi do Polski, bo dla nich to 
były ziemie niemieckie, ale Aniela 
zdecydowanie przeciwstawiła się 
woli teściów, grożąc, że zabie-
rze dzieci i sama wróci do Polski. 
Ostatecznie do Polski przyjecha-
li szóstym transportem w maju 
1946 r. Z  Prosjeku podróżowali 
wozem, potem koleją z Bosan-
skiego Brodu, przez Węgry i Cze-
chosłowację. Podróż trwała ok. 
14 dni, w wagonie był przeno-
śny piec, zwany kozą, na którym 
podgrzewano wodę. Węgrzy byli 
nastawieni bardzo pozytywnie 
w stosunku do przesiedleńców, 
dużo gorszą postawę prezento-
wali Czesi. Rodziny przywiozły 
ze sobą dwa konie, krowę, trzy 
skrzynie pszenicy. Franciszek, Edward, Kazimierz Kozdra, 1963 r.



108

Podróż kolejową zakończyli w Tomaszowie Bolesławieckim, skąd przy-
jechali do wsi Osła. Gospodarstwa wybierali sami: jedno dla Jana i Marii, 
drugie dla Józefa i Anieli z dziećmi. Z reguły przesiedleńcy zatrzymywali się  
w domach, gdzie mieszkali Niemcy. Aniela jednak, której trudno było pogo-
dzić się z płaczem Niemek, namówiła męża do zajęcia pustego, ale ogoło-
conego przez szabrowników domostwa. Zajęli duże gospodarstwo o pow. 
10,7  ha z  obszernym, ośmiopokojowym domem. Wkrótce jednak komuni-
styczne władze zabrały bardziej urodzajną ziemię włączając ją do spółdzielni 
rolniczej, a za pozostałe piaszczyste grunty i lasek, z którego nie można było 
brać drewna, trzeba było płacić. 

Aniela przywiozła ze sobą całą trylogię Sienkiewicza, która byłą ulubioną 
lekturą jej synów – Franka i Kazika, a z której jej teściowa Maria wyrywała kart-
ki, by zabezpieczyć garnki z mlekiem. W Polsce Aniela prenumerowała czaso-
pisma: „Rycerza Niepokalanej”, „Gromadę – Rolnik Polski” oraz „Przyjaciółkę”.

Po powrocie rodzice Józefa, Jan i Maria, często narzekali – chleb nie był tak 
smaczny, a kukurydza nie tak słodka jak w Jugosławii. Janowi też odebrano, 

Rodzina Kozdrów, 
od lewej: Bolesław, 

Janina, Jan, 
Władysław, 

Kazimierz, Aniela, 
Józef, Eugenia, 

Franciszek, Edward, 
1951 r.
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zakupiony legalnie aparat radiowy marki Philips, który został zarekwirowany 
bezprawnie przez ówczesnego szefa bolesławieckiego Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego chor. Władysława Ciastonia (który później, w la-
tach osiemdziesiątych był współodpowiedzialny za śmierć ks. Jerzego Popie-
łuszki). Wielokrotne próby odzyskania własności przez Jana spełzły na niczym, 
pomimo że „publicznie żalił się na Urząd Likwidacyjny i Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego” (cyt. za protokołem Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego  
w Bolesławcu z dn. 05.04.1949 r.). Podobnie nieskuteczne okazały się ustne  
i pisemne wezwania Obwodowego Urzędu Likwidacyjnego skierowane do  
W. Ciastonia o zwrot aparatu. 

Aniela zmarła w 1964 r., pięć lat później w 1969 r. snem wiecznym za-
snął Józef. Odeszli otoczeni szacunkiem i miłością najbliższych. Historię rodzi-
ny przekazują kolejnym pokoleniom ich trzej synowie: Kazimierz, Franciszek  
i Edward – nie tylko w opowieściach, ale też zabierając dzieci i wnuki w po-
dróże do miejsc związanych z dziejami ich rodziców, dziadków, pradziadków 
i prapradziadków. 

Opracowali: Roman Kozdra,
Michał Bober I Liceum Ogólnokształcące

im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu
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 Wiktor KOZIOŁ 
urodził się 19 lipca 1933 r. w miejscowości Gorn-
ji Bakinci (pl. Bakińce Górne), w powiecie Banja 
Luka, w byłej Jugosławii, obecnie to tereny Bośni 
i Hercegowiny. Ojciec Wiktora, Władysław, jako 
mały chłopiec przeprowadził się z rodzicami 
z Galicji do Jugosławii, gdzie wiele lat później 
poznał swoją przyszłą żonę Marię. Wiktor miał 
ośmioro rodzeństwa: Józefę, Karola, Karolinę, 
Antoniego, Franciszkę, Annę, Jana i Genowefę. 
Obecnie żyje tylko brat Jan, który z żoną mieszka 
w Gromadce oraz siostra Genowefa, mieszkają-
ca w Warszawie.

Rodzina osiedliła się w Gornji Bakinci, rolni-
czej wsi położonej w górzystym terenie. Wieś za-
mieszkiwali głównie Polacy, których dziadkowie 
przybyli z Galicji. Życie tam było bardzo ciężkie. 

Posiadali oni kawałek ziemi, na której zbudowali drewniany dom oblepiony 
gliną. Wodę noszono ze strumyka w górach na tzw. koromysłach (urządze-
niach umożliwiających transport dwóch wiader wody, dzięki poziomej belce 
wspierającej się na ramionach niosącego). Nie było tam żadnego zakładu pra-
cy. Aby mieć pieniądze, sprzedawano mleko, śmietanę i masło oraz węgiel 
drzewny, wytworzony własnoręcznie w wyniku wypału drewna. 

Wiktor pomagał rodzicom w gospodarstwie przy pasaniu krów i świń. 
Przez 2 lata chodził do szkoły podstawowej, którą jednak w czasie wojny 
spalono.

W latach 1944-1945 brał udział w działaniach partyzanckich w okolicach 
Gornji Bakinci. Był on zwiadowcą – przekazywał partyzantom różne wiado-
mości. Jego ojciec był dowódcą oddziału partyzanckiego. 

Po zakończeniu wojny do Gornji Bakinci przyjechała delegacja z Polski, 
proponując Polakom powrót do „Ukochanej Matki Polski”. Mówili ludziom, że 
nigdzie nie będzie im tak dobrze jak w Polsce, dlatego w 1946 r. w lipcu wszy-
scy mieszkańcy postanowili wrócić do Ojczyzny. Były dwa transporty. Wiktor 
z rodzicami i rodzeństwem pojechał pierwszym. Pociąg jechał przez Węgry, 
Czechosłowację i Polskę, gdzie stacją docelową był Bolesławiec. 

Mieszkańcy Gornji Bakinci zostali osiedleni głównie w miejscowości Mo-
dła. W zamian za pozostawiony w Jugosławii dom, każda rodzina otrzymała 

Wiktor Kozioł, ok. 1968 r.
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w Modłej bezpłatnie budynek mieszkalny, go-
spodarczy i ziemię. W pierwszych miesiącach po 
przyjeździe życie było trudne. Wszystko trzeba 
było zaczynać od nowa. Nie było czynnych za-
kładów pracy. 

Po zagospodarowaniu się rodzice posłali 
Wiktora do szkoły, aby kontynuował naukę. Po 
skończeniu Szkoły Podstawowej w Modłej Wik-
tor pomagał im w gospodarstwie. Potem podjął 
pracę przy melioracjach odwadniających, a kilka 
lat później ukończył Technikum Samochodowe 
w  Bolesławcu, zdobywając zawód mechanika 
samochodowego. Następnie zatrudnił się w Pań-
stwowej Komunikacji Samochodowej w Bole-
sławcu jako mechanik samochodowy, gdzie pra-
cował do emerytury.

W 1961 r. w Wierzbowej Wiktor poznał Ja-
dwigę Bogusławską, z którą się ożenił, a następ-
nie zamieszkali razem w Modłej. Dwa lata później 
w 1963 r. urodził im się syn Leszek, a w 1966 r. 
córka Lilla. W 1996 r. zamieszkali w Bolesławcu. 
17 lat później Jadwiga zmarła.

Obecnie jego córka Lilla Liszcz ma 50 lat, 
wraz z mężem i synem mieszka w Bolesławcu. 
Z wykształcenia jest doktorem teologii. Pracu-
je w Dąbrowej Bolesławieckiej, pełniąc funkcję 
dyrektora szkoły podstawowej. Syn Leszek ma 
53 lata, mieszka wraz z żoną i dwiema córkami 
w Łęcznej. Z wykształcenia jest magistrem psy-
chologii. Prowadzi własną działalność gospodarczą.

Dziś 83-letni Wiktor wiedzie spokojne życie, czasem wspominając te daw-
ne, trudne czasy. Obecnie bardzo lubi jeździć na rowerze, dlatego często wy-
biera się na przejażdżki rowerowe.

Opracowała: Zuzanna Kuśmierz
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Jadwiga Kozioł z domu 
Bogusławska, ok. 1973 r.

Wiktor Kozioł, ok. 1998 r.
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 Alojzy KUCHAR 
syn Jana i Anny, urodził się 22 listopada 1941 r. 
w Trstenci, w byłej Jugosławii, miejscowości 
obecnie położonej na terytorium Bośni i Herce-
gowiny. Pochodzi z rodziny średniozamożnej, 
jego ojciec był rolnikiem, natomiast matka zaj-
mowała się domem i dziećmi. Miał siedmioro 
rodzeństwa.

Alojzy wraz z rodzicami mieszkał w muro-
wanym domu, pokrytym dachówką. Mieli wła-
sny młyn, sad i gospodarstwo, którym zarządzał 
ojciec. Ze względu na młody wiek nie miał zbyt 
wielu obowiązków, czasami wysyłano go po 
mąkę do młyna. Większość czasu spędzał na za-
bawie. Beztroskie dzieciństwo przerwała wojna, 
która dotarła również do Trstenci. Podczas nalo-

tów Alojzy wraz z rodziną i sąsiadami uciekali do lasu. Gdy zginął jego ojciec, 
mały Alojzy nosił mu na cmentarz jedzenie, gdyż nie mógł zrozumieć, co się 
stało. W byłej Jugosławii Alojzy mieszkał pięć lat.

4 czerwca 1946 r. wraz z matką i dwoma braćmi przyjechał do Bolesław-
ca. Trudna podróż trwała 11 dni. Rodzina otrzymała dom w Kraszowicach.  
Warunki, w jakich przyszło im żyć w nowej ojczyźnie, były dużo gorsze od  
tych w Trstenci, ale piękna okolica rekompensowała wszystkie niedostatki. 

W pierwszych miesiącach 
pobytu w Polsce w ich domu 
mówiono tylko po serbsku, 
ale bardzo szybko poko-
nali i tę przeszkodę. Mama 
wychowywała ich zupełnie 
sama, było im ciężko, pano-
wały ogromne trudności z za-
opatrzeniem.

Alojzy przez cztery lata 
uczęszczał do Szkoły Pod-
stawowej w Kraszowicach, 
a następnie kolejne 3 lata do 
szkoły w Ocicach. W 1957 r. 

Alojzy Kuchar, uczeń kl. 6, 
Kraszowice, 1954 r.

Alojzy Kuchar z żoną i dziećmi
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rozpoczął naukę w technikum w Chojnowie, ale przerwał ją po roku. Przez 
następne pięć lat pracował na roli i w lesie. W 1962 r. rozpoczął naukę w Za-
sadniczej Szkole Zawodowej we Wrocławiu, którą ukończył dwa lata później. 
Po ukończeniu szkoły budowlanej aż do emerytury pracował na różnych bu-
dowach.

W roku 1966 poślubił Marię Walenistę, urodzoną w Zabłociu 29 maja 
1948 r. Żona pracowała na roli. Obok rodzinnego domu Alojzy z Marią wy-
budowali swój własny, w którym mieszkają do dzisiaj. Urodziło im się czworo 
dzieci: syn Adam, 1967 r., z zawodu piekarz oraz córki: Ewa, 1972 r., nauczy-
cielka; Anna, 1974 r., kucharka; i Krystyna, 1979 r., kosmetyczka.

Po przejściu na emeryturę Alojzy zajął się ogrodnictwem i sadownictwem. 
Bardzo lubił podróże, szczególnie do swojej byłej ojczyzny, gdzie nadal miesz-
ka jego rodzina. Autor tego biogramu jest jego wnuczkiem.

Opracował: Marcel Pirożek
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Maria i Alojzy Kucharowie, Elhalten,  
12 VI 2004 r. 

Alojzy Kuchar
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 Michalina KULCZyCKA z domu Malona 

urodziła się 18 kwietnia 1931 r., w Rakovac (pl. Rakowiec) w powiecie Prnja-
vor, w byłej Jugosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. Jej matka Maria opie-
kowała się domem i  pracowała w gospodarstwie, ojciec Jan był w wojsku 
chorwackim, a następnie pracował na roli. Michalina miała liczne rodzeń-
stwo: Stanisława, Józefa, Andrzeja, Emila, Bronisławę, Bronisława, Franciszka, 
Weronikę, Władysława, Zofię, Feliksa, Genowefę. Ukończyła tylko dwie klasy 
szkoły podstawowej, w której program nauczania w całości realizowany był 
po serbsku. Później pracowała u pobliskiego rolnika, pasąc bydło.

W wieku dziewięciu lat, w 1940 r., zamieszkała z rodziną w miejscowości 
Beška, region Srem, gdyż tam mieli lepsze warunki do życia i więcej ziemi pod 
uprawę. Spędziła tam 6 lat, po czym wyjechała do Polski. Obecnie jej dawne 
domy stoją nietknięte, jednak bardzo zniszczone, jakby czekały na powrót 
dawnych właścicieli.

Podczas pobytu w byłej Jugosławii wraz z rodziną żyła biednie, nie mieli 
stałego dostępu do wody ani światła. Wspomina, że dzieci chodziły na górkę, 
by zobaczyć światła z pobliskiego miasta. Jej kryty słomą dom wybudowano 
na nierównym terenie. Warunki życia były ciężkie. W domu miała wiele zajęć. 
Musiała też szukać różnych sposobów zarobkowania, by wesprzeć rodzinę. 
Została wysłana na służbę, by paść bydło u państwa Motyli. Następnie, w Sre-
mie, zajmowała się obrządkiem domu i gospodarstwa (sprzątaniem, karmie-
niem zwierząt) u pewnego Niemca. Dostawała tam do wykonania ciężkie za-
dania i nikt nie zwracał uwagi na jej młody wiek.

II wojna światowa była dla niej okropnym przeżyciem. Przez większość 
czasu musiała ukrywać się w domu, dbać o młodsze rodzeństwo, podczas gdy 
rodzice często uciekali do lasu, licząc, że nikt małych dzieci nie skrzywdzi. Czę-
sto w nocy do jej domu dobijali się szabrownicy i partyzanci – musiała wtedy 
piec dla nich chleb, a ojciec często oddawał im własne ubrania. 

Pamięta rozlew krwi, drżenie ze strachu, stale zadawanie sobie tych sa-
mych pytań: „Przyjdą, czy nie? To już moja pora?”. Największą rolę w jej życiu 
odegrała wtedy rodzina, to oni ją wspierali w najtrudniejszych chwilach. Ro-
dzeństwo dbało o siebie nawzajem, a rodzice robili, co mogli, by zapewnić 
swoim pociechom godne życie, co przy piętnaściorgu dzieci było bardzo trud-
nym zadaniem.

Do Polski przybyła w maju 1946 r. Na stację do Bolesławca dotarła szes-
nastym transportem. Stamtąd samochodem ciężarowym udali się na poszuki-
wanie nowego domu. Z początku zatrzymali się u znajomych, potem znaleźli 
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dom w Zebrzydowej, jednak okazał się niewystarczający jak na ich potrzeby, 
toteż musieli poszukać kolejnego, tym razem odpowiedniego. Część rodziny 
mieszka w nim aż do dnia dzisiejszego.

W 1948 r., w wieku siedemnastu lat, wyszła za mąż za Władysława Kul-
czyckiego. Opuściła dom rodzinny i zamieszkała w Brzeźniku. Zajmowała się 
domem, należała też do Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie brała czynny udział 
w organizowanych przez nie uroczystościach. Jej mąż urodził się w 1928 r., 
zmarł w 1996 r. Nie miał ukończonej szkoły, pracował fizycznie. Mieli razem 
szóstkę dzieci: Franciszka, Jana, Helenę, Henryka, Edwarda i Tadeusza.

Michalina nie miała czasu na rozwijanie swoich zainteresowań. Chodziła 
jednak do pobliskiej świetlicy, by tam pomagać. Pracowała w polu, zajmowała 
się też zwierzętami gospodarskimi, z dumą opowiada o opiece nad trzema 
ukochanymi źrebakami.

Opracowała: Dominika Kulczycka
Gimnazjum Samorządowe nr 3
im. Jana Pawła II w Bolesławcu
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 Genowefa KUśMIERCZyK 
urodzona 24 kwietnia 1936 r. w byłej Jugosławii w mieście Nowi Martinac, 
powiat Prnjavor, województwo Banja Luka. Jej rodzice to Leonarda i Józef 
Kuśmierczyk. Oboje byli rolnikami. Genowefa posiadała również dziesiątkę 
rodzeństwa, czterech braci: Antoniego, Szczepana, Karola oraz Eugeniusza, 
a także sześć sióstr: Anielę, Stefanię, Józefę, Marię, Hannę i Katarzynę. Ukoń-
czyła szkołę podstawową i szkołę zawodową i zdobyła zawód kucharza. Ni-
gdy nie należała do żadnych stowarzyszeń, ponieważ nie interesowała ją taka 
aktywność społeczna. 

W byłej Jugosławii przebywała 10 lat, od dnia urodzenia aż do maja roku 
1946. Mieszkała tam w domu krytym słomą. Posiadał on dwa duże pokoje 
połączone z równie dużą kuchnią. Warunki bytowe nie były zbyt dobre, ale 
jej bardzo się podobał. Dom nie miał wewnątrz wyłożonej podłogi, nie było 
w nim też bieżącej wody, ani studni i rodzina musiała chodzić po nią do rzeki 
Vrbas, która przepływała bardzo daleko. W pobliżu znajdowała się stajnia 
oraz stodoła. Wokół roztaczał się piękny górski krajobraz. 

Jej podstawowym obowiązkiem było chodzenie do szkoły. Pomagała tak-
że w domu. Jej codziennym zajęciem było wypasanie krów, co bardzo lubiła 
i chodzenie, na zmianę z rodzeństwem, po wodę do rzeki. 

Zapamiętała kilka istotnych wydarzeń. Jednym z tych, które utkwiło jej 
w pamięci było wtargnięcie podczas wojny do ich gospodarstwa wojska, któ-
re chciało zabrać m.in. mleczną krowę. Gdy matka zachorowała i nie mo-
gła karmić piersią, mleko od krowy stało się podstawowym pokarmem dla 
najmłodszego brata Genowefy. Żołnierze ograbili dom i chcieli także zabrać 
krowę. Chcąc temu zapobiec matka wybiegła na podwórko i rzuciła się na jej 
grzbiet. Żołnierze byli jednak bezlitośni, zrzucili kobietę w odchody zwierząt. 
Krowę zabrano i zabito, a matka została bez źródła pokarmu dla niemowlęcia. 

Niedługo po tym wydarzeniu cała rodzina Kuśmierczyków opuściła Jugo-
sławię. Do Polski przyjechali w maju 1946 r. Osiedlili się w Gościszowie. Począt-
kowo mieszkali w wielkiej stodole, w której było pełno siana. Ojciec Genowefy 
szybko znalazł mieszkanie w Milikowie. Wtedy dzieci zaczęły uczęszczać do 
szkoły w Nowogrodźcu. Genowefa miała 11 lat. Ponieważ chciała się usamo-
dzielnić, po upływie kilku lat, wyprowadziła się do Bolesławca. Wyszła za mąż 
za Józefa Różyckiego, który niestety zmarł w wieku 53 lat. Do dziś Genowefa 
samotnie mieszka w Bolesławcu i szczęśliwie przeżywa lata swojego życia. Nie 
dokucza jej nuda, ponieważ ma dwóch synów, którzy regularnie odwiedzają 
ją ze swoimi rodzinami. Ma również wiele koleżanek, z którymi może zawsze 
porozmawiać. Lubi gotować i wiele osób chwali jej domowej roboty potrawy. 

Opracowały: Paulina Bieniek, Dominika Warmus
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu
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 Rozalia KUśNIERZ z domu Boban 

urodziła się 23 maja 1923 r. w Prnjavorze, w byłej Jugosławii, obecnie w Bo-
śni i Hercegowinie, na północny-wschód od Banja Luki. Znajomi wołali na nią 
Róża, Róźka, czasem Rozalka. Jej ojciec miał na imię Mateusz i był kamienia-
rzem. Matka Anna pracowała w domu, gotowała, sprzątała i zajmowała się 
dziećmi. Rozalia miała liczne rodzeństwo: Agatę, Weronikę, Karolkę, Jankę, 
Maryśkę, Stasię, Hankę, Milkę i Mikołaja. Agata, Weronika, Karolka, Maryśka 
i Mikołaj już nie żyją. 

Rozalia skończyła 7 klas szkoły podstawowej – 5 w Jugosławii i 2 w Polsce. 
Przez 14 lat mieszkała w Prnjavorze, gdzie jej ojciec wybudował piękny dom. 
Ludzie im go zazdrościli, bo był wykonany z kamienia. 

W domu pomagała mamie, piekąc ciasta, gotując oraz sprzątając, a la-
tem ojcu przy żniwach. W czasie wojny pełniła rolę sanitariuszki. Pomagała 
partyzantom przy opatrywaniu ran postrzałowych, dostarczała im prowiant 
i opiekowała się nimi. Róża pamięta, jak pewnej nocy zaatakowano ich obóz, 
byli ostrzeliwani z wszystkich stron. Ona zdążyła ukryć się w schronie, a jej 
przyjaciółka została postrzelona w klatkę piersiową. Po wszystkim operowali 
ją, lecz nie przeżyła. Zmarła na jej rękach. Do tej pory w pamięci pozostał jej 
ten obraz.

Z Jugosławii wyjechali 12 października 1946 r., a do Polski dotarli 25 maja 
1947 r. Po przyjeździe zamieszkali w Lipianach w starym poniemieckim pusto-
stanie, który został wyremontowany i w którym mieszka do dziś. W Lipianach 
skończyła 2 klasy – szóstą i siódmą – szkoły podstawowej, która znajdowała się 
w jej miejscowości. Była tam najstarszą uczennicą. Założyła w Lipianach Koło 
Gospodyń Wiejskich. Razem z członkiniami spotykały się 3-4 razy w miesiącu, 
piekły ciasteczka, babeczki i przygotowywały inne smakołyki. Gotowanie było 
zawsze jej hobby, mogłaby to robić do tej pory, gdyby nie kłopoty ze zdrowiem.

Rozalia wyszła za mąż za Pawła Kuśnierza, który mieszkał w Lipianach kil-
ka domów od niej. Poznali się, gdy stawiał piec w jej kuchni. Potem spotkali się 
na zabawie wiejskiej, zaprosił ją do tańca, bawili się przez całą noc. Od tamtej 
pory widywali się prawie codziennie. Niedługo po tym została jego żoną. Mie-
li pięcioro dzieci: Stasia, Tadzia, Mariana, Marysię i najstarszego Janka. Paweł 
Kuśnierz posiadał liczne ordery i odznaczenia, m.in. Krzyż Partyzancki. 

Opracował: Szymon Kubuś
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Herman MAKOWSKI 
urodzony 5 stycznia 1925 r. w Laminci Dubrave, powiat Bosanska Gradiška, 
w byłej Jugosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. Syn Jana i Stefani. Rodzice 
zajmowali się rolnictwem. Ojciec pochodził z Tarnopola w zaborze austriac-
kim. Miał cztery siostry: Eugenię, Rozalię, Marię i Ludmiłę oraz jednego brata 
o imieniu Otto. Naukę w szkole w Jugosławii zakończył na czterech klasach 
(po przybyciu do Polski zaliczano mu je jako 6). Z zawodu był rolnikiem.

Jego rodzice przyjechali do Bośni z Galicji, szukając lepszego życia, nieste-
ty na miejscu zastali inne warunki niż się spodziewali. Ludzie, którzy trafiali 
na wieś, dostawali las, który musieli sami karczować pod uprawę, a z drewna 
samodzielnie budować domy.

Miejscowość, w której się urodził i mieszkał, Laminci Dubrave, położona 
była na równinie 7 km na północ od Trošelji i 9 km na południowy wschód 
od Bosanskiej Gradiški. Tereny te zamieszkiwało dużo niemieckich rolników, 
ponieważ były tam bardzo żyzne gleby. Herman swoje dzieciństwo spędził 
pomagając rodzicom w gospodarstwie, które stanowiło główne źródło do-
chodów, ponieważ w pobliżu nie było fabryk, w których można by znaleźć 
zatrudnienie.

Podczas II wojny światowej w Jugosławii walczył w partyzantce przeciwko 
okupantom niemieckim i włoskim, a także przeciwko chorwackim ustaszom 
i serbskim czetnikom. Po wojnie na krótko zaznał spokoju, potem trafił jeszcze 
do wojska. 

W czasie II wojny światowej okazało się, że Serbowie wyznania prawo-
sławnego są wrogo nastawieni do katolików. Partyzanci i ich rodziny były 
prześladowane, oddziały czetników, a później bandy serbskie napadały na 
polską ludność, rabując i paląc ich domy. Wszystko nasiliło się jeszcze bardziej 
po wojnie pod koniec 1945 r. Zginęło wtedy bardzo dużo niewinnych ludzi. 
Coraz częściej mówiono o powrocie do Polski. 

1 lipca 1945 r. w Prnjavorze odbył się pierwszy powojenny Zjazd Polaków 
w Jugosławii, z udziałem władz ówczesnej Jugosławii, na którym podjęto de-
cyzję o powrocie. Po rozmowach z Józefem Broz Tito oraz po uzgodnieniach 
Polskiej Misji Repatriacyjnej w styczniu 1946 r. podpisano w Belgradzie układ 
w sprawie przesiedlenia polskiej ludności. Ustalono warunki, rząd Jugosławii 
zgodził się na zapłacenie odszkodowania za pozostawione nieruchomości. 
Każdy zgłaszający się do wyjazdu musiał zrzec się obywatelstwa jugosłowiań-
skiego i przyjąć obywatelstwo polskie, zrezygnować z majątku nieruchomego 
na rzecz państwa jugosłowiańskiego. Wolno było zabrać swoje rzeczy osobi-
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ste i wyposażenie domów, a rzemieślnicy swoje warsztaty pracy, chłopi we-
dług umowy na rodzinę dwa konie, dwie sztuki bydła lub po trzy konie i kozy. 
Po wojennych rabunkach ze strony czetników, Polacy nie mieli zbyt dużo in-
wentarza do wzięcia do Polski. Pan Herman opowiada, że jechali wagona-
mi towarowymi. Były 33 transporty. Po przyjeździe załadowali się na swoje 
wozy i Jan Kumosz, późniejszy starosta, zawiózł rodziców do Raciborowic. 
Pierwszeństwo w wyborze domu mieli tam jednak żołnierze, którzy wrócili 
z Berlina. Zostały same duże gospodarstwa, ale w złym stanie technicznym. 
Rodzicom Hermana zależało, by osiedlić się w wiosce, w której są dobre zie-
mie i położonej niedaleko miasta. Pozostał im do wyboru Zagajnik, położony 
głównie wśród lasów lub Parowa, na którą mówiono wtedy Głębokie. Część 
ludzi z tego transportu pojechało do Dobrej, inni do Kraśnika Górnego i Dol-
nego, a oni osiedlili się w Parowej. Ważne było, że wokół domu znajdowało 
się dużo dobrej ziemi. Od razu zaczęli ją uprawiać, a później także, aby za-
robić, sprzedawali drewno na stacjach kolejowych w Ławszowej, Osiecznicy, 
Przejęsławiu.

Swoją żonę Antoninę, młodszą o pięć lat, poznał podczas skubania pie-
rza. Pani Antonina w Jugosławii chodziła do szkoły, która była prowadzona 
przez niemieckie siostry zakonne, potem do szkoły w Banja Luce, którą jednak 
komuniści zlikwidowali. Słabo mówiła po polsku. Wzięli ślub kościelny, a po 
dwóch latach, kiedy osiągnęła pełnoletniość, także cywilny. Pani Antonina 
była dobrą żoną, doczekali się trójki dzieci: Leopolda, Erna i Antoniego. Żona 
zmarła, a Pan Herman dziś jest bardzo miłym starszym panem, ma 91 lat.   

Opracował: Adrian Sygut
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Stefan MAŁEK 
urodził się 22 grudnia 1931 r. we wsi Čatrnja (pl. Czatrnia), powiat Bosanska 
Gradiška (pl. Bosanska Gradiszka), w byłej Jugosławii. Aktualnie mieszka wraz 
z małżonką w Kruszynie, przy ulicy Głównej 31. Pochodził z dość bogatej 
rolniczej rodziny. Jego matka, Janina z domu Koman, potrafiła czytać i pisać. 
Ojciec, Marek, choć nie posiadał tych umiejętności, doskonale sobie radził 
w prowadzeniu gospodarstwa. Stefan miał siedmioro rodzeństwa: najstar-
szego brata Józefa, potem Michała, Franciszka, Karola, Zofię, Marię i Piotra.

Čatrnja, wieś, w której urodził się i mieszkał do 1946 r., leżała na terenach 
nizinnych. Płynęła przez nią rzeczka Vrbaška, w której kąpano się latem. Zie-
mie na tych terenach były żyzne, stąd siano tam dużo kukurydzy, która służyła 
za paszę dla trzody chlewnej oraz pszenicę, rzepak, buraki i ziemniaki, które 
stanowił pokarm dla ludzi. Siano także melony, arbuzy i różne gatunki dyń. 
Było też wiele winnic, sadów z jabłoniami, brzoskwiniami, figami i kasztana-
mi jadalnymi. Lasy w tych okolicach były przeważnie dębowe, ale rosły też 
jesiony, buki, olchy, topole i lipy. Nie występowały drzewa iglaste. Po świerki 
na choinki świąteczne ojciec Marek jeździł końmi w tereny górzyste. Wyprawa 
trwała cały dzień.

Nie cierpieli biedy, rodzina żyła w dostatku. Dom, w którym mieszkali, był 
murowany z cegły. Jak na tamte czasy mieli w nim bardzo dobre warunki życia. 
Dopiero w czasie wojny, kiedy przez Čatrnję przechodził front, zburzono go. 

W latach 1937-1942 Stefan uczęszczał do szkoły razem z Turkami, Ser-
bami, Chorwatami, Czechami, Żydami i Cyganami. Okres jego nauki szkolnej 
przedłużył się ze względu na kilka wydarzeń. Kiedy w wieku 8 lat miał iść do 
szkoły, partyzanci zabrali go do oddziału. Wzięli też jego konia. Po tygodniu 
powrócił do domu, ku wielkiej radości rodziców. Przez cały okres jego nie-
obecności nikt z rodziny nie wiedział, co się z nim działo. Po kilku miesiącach 
ponownie nastąpiła przerwa w nauce, bo partyzanci spalili budynek szkoły. 

Poza nauką do obowiązków Stefana należała także pomoc w gospodar-
stwie. Jako młodsze dziecko pasł świnie, krowy i barany. Gdy był trochę star-
szy, musiał czyścić i karmić konie, a także wykonywać różne prace w polu. 
Pomimo że miał bardzo dużo obowiązków w gospodarstwie, sporo czasu 
spędzał na zabawie. Chodził z kolegami na pastwisko, które służyło im za 
boisko, aby pograć w piłkę nożną, która wykonana była z drewna. Do dzisiaj 
ma schorowane palce u nóg, ponieważ grali tą twardą piłką na boso.

Ze wspomnień z okresu dzieciństwa w Jugosławii najbardziej pamięta 
czas przejścia przez wieś frontu. Widział różne ludzkie tragedie. Oprócz zglisz-



121

czy wojennych (także jego rodzinnego domu) widział śmierć i wielkie cierpie-
nie rannych ludzi, pozbawionych rąk i nóg, którzy prosili o pomoc, a nawet 
o zabicie ich, by skrócić ich mękę. Dobrze pamięta widok czerwonej od krwi 
rzeki. Wszystko to spowodowało, że do dzisiaj nie może i nie lubi oglądać 
filmów wojennych. Pamięta również czas, kiedy jego ojciec na cały dzień wy-
prawiał się na tereny podgórskie, by handlować pszenicą, którą wiózł ze sobą 
i wymieniać ją, np. na świerk, płótno, z którego mama szyła ubrania, alkohol 
(śliwowicę) oraz słodycze, z których najbardziej cieszyły się dzieci.

Po wojnie Stefan wraz z rodziną 23 transportem kolejowym wyruszyli do 
Polski. Jechali bydlęcymi wagonami. Podróż była uciążliwa, ale tylko dla do-
rosłych. Dzieci cieszyły się, ponieważ pierwszy raz jechały pociągiem, a poza 
tym mogły oglądać wiele ciekawych krajobrazów, których nie widziały będąc 
w rodzinnym domu. Tym samym transportem, ale w innych wagonach, je-
chały zwierzęta (krowy, konie, drób). Do Bolesławca, na Dworzec Wschodni 
zlokalizowany przy ulicy B. Chrobrego, dotarli 22 czerwca 1946 r. Przywieźli 
ze sobą cztery konie, cztery krowy, byka i drób. Najpierw osiedlili się w Kręp-
nicy, ale że było tam mało pastwisk dla bydła, przenieśli się do Świeborowic 
(dzisiaj część wsi Kruszyn – tzw. „Kruszyn II”). Miejsce to spodobało się jego 
rodzicom ze względu na duży dom mieszkalny, równie duże budynki gospo-
darcze, a w szczególności rozległe obszary pastwisk wokół domu. W budynku 
mieszkalnym w czasie wojny i zaraz po niej, stacjonowało wojsko sowieckie, 
które bardzo zniszczyło pomieszczenia. W związku z tym rodzice musieli jak 
najszybciej doprowadzić dwa z nich do stanu używalności. W tym domu za-
mieszkało wraz z rodzicami troje dzieci: Maria, Stefan i Piotr. Brat Józef osie-
dlił się ze swoją rodziną również w Kruszynie, ale w innym domu. Brat Franci-
szek przebywał w tym czasie w Niemczech na robotach przymusowych, tam 
też założył rodzinę. Na krótko powrócił do rodziców, bo w niedługim czasie 
otrzymał dom w Kruszynie, w którym się osiedlił. Siostra Zofia założyła rodzi-
nę jeszcze w Jugosławii i tam została na stałe. Brat Karol w 1948 r. również 
założył rodzinę i otrzymał dom, niedaleko od rodziców. Siostra Maria wyszła 
za mąż i obecnie mieszka w Bogatyni, a najmłodszy brat Piotr, mając 22 lata, 
zginął w wypadku. Brat Michał zmarł jeszcze w Jugosławii.

W tamtych czasach, jeszcze w Jugosławii, młodzież organizowała sobie 
w prywatnych domach potańcówki, na których grała kapela, śpiewano pio-
senki polskie, a także chorwackie. W Jugosławii Józef i Franciszek także zało-
żyli kapelę, której działalność reaktywowali w Polsce. Do kapeli Małków dołą-
czył jeszcze Stefan i Piotr. Józef grał na skrzypcach, Franciszek na gitarze, Piotr 
na akordeonie, Stefan na kontrabasie i śpiewał. Stefan Małek do dziś bardzo 
lubi śpiewać i chętnie słucha dawnej muzyki.

15 kwietnia 1952 r. Stefan Małek ożenił się z Bernardyną Zielonką.
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 Bernardyna MAŁEK z domu Zielonka (Zelenka) 

urodziła się 22 maja 1930 r. we wsi Trošelji (pl. Troszele), powiat Bosanska 
Gradiška, w byłej Jugosławii jako córka Józefa i Karoliny. Była najmłodszym 
dzieckiem. Miała ośmioro rodzeństwa. Najstarszym był brat Edward, potem 
siostry Józefa i Maria, brat Jerzy, siostry Aniela i Anna, bracia Bernard i Jan. 
Gdy miała 3 lata, zmarła jej mama. Po kilku latach ojciec powtórnie ożenił 
się z Katarzyną, którą nazywano „Amerykanką”, ponieważ 40 lat mieszkała 
w Stanach Zjednoczonych. Kiedy w domu zamieszkała macocha, ojciec kazał 
starszym dzieciom wyprowadzić się. Pozakładali oni rodziny, a w domu pozo-
stali najmłodsi – Jan i Bernardyna.

Od 1937 do 1941 r. Bernardyna uczęszczała do szkoły podstawowej z nie-
mieckim językiem nauczania w Novej Topoli (Windthorst) oddalonej o 4 km od 
domu, w której nauczycielami były niemieckie siostry zakonne. Do szkoły tej, 
do jednej klasy, uczęszczały dzieci niemieckie i chorwackie. Z czasem utworzo-
no dwie oddzielne. Do klasy pierwszej lub drugiej chodzono przez dwa lata, 
ponieważ trzeba było nauczyć się jeszcze języka niemieckiego. W tych klasach 
uczono się czytania, pisania i rachowania. Do nauki czytania były specjalne 

 Bernardyna i Stefan 
Małek 
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książki. Do nauki pisania służył rysik i tabliczka. Gdy zabrakło na niej miejsca, 
ścierano napisy specjalną szmatką.

W klasie trzeciej lub czwartej wprowadzona została historia i geografia 
(zemljopis), do których też już były oddzielne książki. Nauczano w języku nie-
mieckim. Pisano już w zeszytach piórem z drewnianą obsadką i metalową ob-
wódką, w której umieszczano stalówkę. W klasach znajdowały się drewniane 
czteroosobowe ławki z otworami w pulpitach, w których były umieszczone 
kałamarze z atramentem (tinta).

Wieś, w której żyła do 16 roku życia, leżała na terenie równinnym. Ponie-
waż wieś ta położona była 10 km od Čatrnja, krajobraz tych terenów był bar-
dzo podobny. Dominowały tam lasy liściaste, uprawiano również kukurydzę 
i zboża, siano melony i dynie, było dużo winnic i sadów.

Jej parterowy dom rodzinny zbudowany był z cegły, z trzema izbami, więc 
warunki mieszkaniowe jak na tamte czasy były dobre. W kuchni znajdował 
się murowany piec – kuchnia, na której gotowało się w blaszanych garnkach. 
W pokojach stały łóżka z siennikami wypchanymi sianem lub słomą. Były też 
komody z pościelą, ubraniami oraz szafa. Biedy w zasadzie nie było. W domu 
rządził ojciec. Macocha najchętniej czas spędzała w bujanym fotelu. Starsze 
dzieci pomagały w gospodarstwie, przy żniwach, przy uprawie kukurydzy, 
zbieraniu arbuzów i dyń, zajmowały się także wypasem krów. Hodowano też 
kury. 

Bernardyna zapamiętała dzień, kiedy obok stojącego przy oknie taty prze-
leciał pocisk, uderzył w szafę, przedziurawił rękaw płaszcza i zatrzymał się we 
wnętrzu szafy. Pamięta także, że jej tato miał pseudonim „Kasjer”, a to dla-
tego, że zbierał pieniądze na budowę murowanego kościoła w swojej miej-
scowości, jeżdżąc konno do innych odległych miejsc. Pewnego razu, wracając 
z takiej podróży, zatrzymał się nad rzeką Vrbas. Podczas kąpieli wir rzeczny 
wciągnął go pod wodę. Ojciec zaczął modlić się do św. Antoniego o ratunek, 
pamiętając, że jeszcze księgi funduszowe na budowę kościoła, którymi za-
rządzał, nie były uregulowane. Stracił przytomność. Gdy ją odzyskał, siedział 
na małej, zielonej wysepce pośrodku rzeki. Uznał to za cud i szansę, by mógł 
zakończyć sprawy finansowe związane z budową kościoła. Na pamiątkę tego 
wydarzenia w latach 1927-1928 wybudowano kościół pod wezwaniem św. 
Antoniego Padewskiego.

Po wojnie Bernardyna wraz z rodziną 22 transportem kolejowym przybyła 
na Dworzec Wschodni w Bolesławcu. Dostali przydział do Świeborowic. Po 
przyjeździe okazało się, że nadany im dom był już zagospodarowany, więc 
po kilku dniach pojechali do Parowej. Najstarsza siostra Aniela wraz z mężem 
i dziećmi została tam, natomiast rodzice Bernardyny wraz z nią oraz jej braćmi 
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Janem i Jerzym ponownie wrócili do Świeborowic. W tym samym roku – 1949 
– oboje rodzice zmarli i zostali pochowani w Tomaszowie Bolesławieckim.

Bernardyna bardzo lubiła i nadal lubi czytać powieści i czasopisma.
Państwo Małkowie poznali się jeszcze w Jugosławii. Pewnego dnia Stefan 

pojechał do Trošelji na wesele swojego najstarszego brata. Zatrzymał się wraz 
z innymi gośćmi w gospodzie. Bernardyna poszła w tym czasie po drożdże do 
sklepu, który znajdował się obok gospody. Tam zobaczyła Stefana, który już 
wówczas jej się spodobał, ale nie miała odwagi do niego zagadać. Dopiero 
w Polsce, kiedy przyjechała z Parowej do Kruszyna do wujka w odwiedziny, 
ponownie się spotkali. Rozpoznała w nim chłopaka spotkanego w Trošelji. Był 
to właśnie Stefan Małek. Zaczęli się spotykać, a 15 kwietnia 1952 r. wzięli ślub 
cywilny w Warcie Bolesławieckiej. Jechali do niego rowerami, a ich świadkiem 
był brat Stefana – Karol. Na ślub kościelny, który odbył się w  Tomaszowie 
Bolesławieckim, pojechali już bryczką. Rodzice przyszłego męża nie byli przy-
chylni synowej, gdyż było pomiędzy nimi pokrewieństwo. Młodzi zamieszkali 
we wspólnym gospodarstwie z rodzicami Stefana. Wspólnie pracowali na roli 
i w gospodarstwie. Bernardyna twierdzi dzisiaj, że trafił swój na swego. Uwa-
ża, że mąż był dobrym synem dla rodziców, jest dobrym ojcem dla ich dzieci 
i dobrym mężem dla niej. Wspólnie wychowywali trójkę dzieci, dwie córki 
i syna.

Najstarsza córka – Stefania (po mężu Łukasiewicz) urodziła się 1 maja 
1952 r., z zawodu jest technikiem budowlanym. Ma dwie córki bliźniaczki: 
Martę i Alicję. Marta, po mężu Kędzia, ma córkę Justynę, prawnuczkę pań-
stwa Małek. Alicja, po mężu Suchomska, ma syna Kamila – prawnuka pań-
stwa Małków.

Młodsza córka Cecylia urodzona 14 kwietnia 1953 r., z zawodu technik 
rolnik, jest stanu wolnego i opiekuje się do dzisiaj rodzicami. Zna bardzo 
dobrze dwa języki i jest wielką miłośniczką historii Polaków na obczyźnie, 
a przede wszystkim dziejów własnej rodziny. Należy do Stowarzyszenia Re-
emigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół w Bolesławcu, w którym 
aktywnie działa.

Najmłodszy syn, Sławomir Andrzej Małek, urodzony 2 czerwca 1965 r., 
z zawodu ślusarz spawacz, wspólnie z żoną Heleną, z domu Herszak, prowa-
dzi w Ocicach hodowlane gospodarstwo rolne. Miał dwóch synów, z których 
młodszy – Radek zginął w wypadku drogowym, a starszy Remigiusz ma trójkę 
dzieci: Michała i Eryka oraz córkę Laurę.

Opracowała: Karolina Szweda 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Ewa MARCINÓW z domu Ilczyna 

Rodzice Ewy – Helena z domu Kozak i Stanisław Ilczyna mieszkali w byłej Ju-
gosławii, dzisiejsza Bośnia i Hercegowina. Mama pochodziła z licznej rodziny, 
miała jedenaścioro rodzeństwa. Była to rodzina chłopska. Polacy wyjeżdżali 
do Bośni z myślą, że będzie im tam lepiej, mieli otrzymać ziemie, ale dostawali 
las i czekała ich tam ciężka praca.

Ewa była najstarsza, miała czworo rodzeństwa: Marię, Irenę, Andrzeja 
i Grzegorza. Jej rodzice mieszkali w Bośni w powiecie Prnjavor. Ojciec po-
chodził z wioski Razboj, a mama z wioski Paramija. Dom taty zbudowany był 
w większości z kamienia i tego, co znaleziono w lesie. Nie było w nim podłogi, 
tylko klepisko z gliny. Bezpośrednio nad izbą był dach. Na środku stał potężny 
piec, wokół którego skupiało się życie rodziny. 

Dziadkowie Ewy od strony mamy – rodzina Kozak – byli bardzo pobożni. 
Co niedzielę chodzili do kościoła. W domu było biednie, mieli tylko dwie pary 
butów, dlatego nieśli je pod kościół i dopiero przed wejściem zakładali, żeby 
nie zniszczyć podeszw. 

Dziadek Kozak był oczytanym człowiekiem, skończył nawet gimnazjum, 
co w tamtych czasach było trudne do osiągnięcia, nieustająco pogłębiał też 
znajomość języka polskiego. Zajmował się uprawą pola, wraz z synami na-

Wesele Heleny Kozak i Stanisława Ilczyny, Parmijas (?), 1945 r.
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uczył się także wypalać cegłę i zbudował kapliczkę nieopodal Prnjavora. Jego 
córka wyszła za Serba, ale dziadek odnosił się z pogardą do tamtego narodu 
i wykluczył ją z rodziny. Od momentu ślubu nie utrzymywał z nią kontaktu. 
Dziadek Kozak był bardzo sympatycznym i mądrym człowiekiem i nikt w ro-
dzinie nie rozumiał, dlaczego podjął taką decyzję. 

Córka nie wiedziała, że cała rodzina wyjeżdża do Polski, dlatego ona z mę-
żem została w Serbii. Dopiero w latach 60. XX w. przyjechali do Polski, aby 
odszukać rodzinę. Po kilku latach dziadek wybaczył im i wrócili do wcześniej-
szych relacji. 

Do Polski rodzina Ewy przybyła w kwietniu 1946 r. Przywieźli ze sobą cały 
dobytek, krowy, świnie, odzież, jedzenie itp. Zaskoczyły ich murowane, nowe 
domy z ogródkami, a w nich elektryczność. Ewa jako dziecko podsłuchiwała, 
jak do jej taty schodzili się sąsiedzi i rozmawiali o Jugosławii. Ubolewali, że 
w Polsce nie ma takich śliwek i rakiji. Tato chciał wrócić, ale podjął pracę w ce-
ramice bolesławieckiej jako murarz i już tutaj zostali.

Ewa Marcinów ukończyła Technikum Ekonomiczne w Bolesławcu. Udziela 
się w życiu gminy wiejskiej i Bolesławca. Należy do rady parafialnej w Bolesła-

Wesele Zofii Kozak i Błażeja Strusia, Kalendrowce
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Zofia Ilczyna, wdowa po Andrzeju, przybyła z Razboja z gromadką dzieci, 
wśród nich syn Stanisław z żoną Heleną, Bolesławice, 1946 r.

wicach, jej ulubionym zajęciem jest jazda na rowerze. Ewa po wyjściu za mąż 
pojechała do dawnej Jugosławii. Była zaskoczona, że można tam wszystko 
kupić, podczas gdy polskie sklepy świeciły wówczas pustkami. 

Opracowały: Julia Skuła i Oliwia Rogala 
Miejski Zespół Szkół nr 2

w Bolesławcu
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 Matylda MARECKA z domu Tabor 

urodziła się 12 października 1926 r. 
w miejscowości Selište, powiat Srbac, 
województwo Banja Luka, w byłej Ju-
gosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. 
Jej rodzice, Jan i Teofila z domu Złotek, 
zajmowali się rolnictwem, a jej ojciec był 
także stolarzem. Miała cztery siostry: Ro-
zalię, Halinę, Leokadię, Helenę i dwóch 
braci: Bolesława i Alojzego. Nie uczęsz-
czała do żadnej szkoły i zajmowała się 
młodszym rodzeństwem.

W byłej Jugosławii mieszkała od 
1926 do 1947 r. w dużym bliźniaczym, 
drewnianym domu, przy głównej dro-
dze we wsi. Wspomina, że na tamtych 
terenach było przepięknie, w pobliżu jej 
domu znajdował się las. Warunki byto-
we mieli bardzo dobre w porównaniu do 
innych mieszkańców wsi. 

Do Polski przybyła w 1947 r. 17. 
transportem wraz z mężem Stefanem, 

który mieszkał w sąsiedniej 
wsi Nožičko. Stefan urodził 
się 3 marca 1919 r., a zmarł 
22 marca 1990 r. Po ukoń-
czeniu 4 klas szkoły podsta-
wowej, pomagał rodzicom 
na roli. Mieszkał w domu 
wykonanym z drewna. Był 
to dom jednorodzinny, 
w którym były cztery pokoje 
i kuchnia. 15 marca 1944 r. 
w miejscowości Nožičko 
wstąpił do V Kozarskiej 
Brygady Narodowej Armii 
Wyzwolenia Jugosławii. 

Matylda Marecka z rodzeństwem  
w Jugosławii

Matylda Marecka z rodzeństwem
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7 maja 1944 r. został przeniesiony jako 
Polak do Polskiego Batalionu na stanowi-
sko dowódcy plutonu III kompanii. Po za-
kończeniu działań wojennych z Polskiego 
Batalionu został przeniesiony do plutonu 
CKM I batalionu 18 Środkowobośniackiej 
Brygady 53 Dywizji V Jugosłowiańskiej 
Armii. Został zdemobilizowany 27 stycz-
nia 1946 r. z powodu wyjazdu do Polski. 
W 1945 r. otrzymał Order Swobody Naro-
du w Jugosławii, a w 1965 r. został odzna-
czony Orderem Braterstwa i Jedności 2 kl. 

Po przyjeździe do Polski Matylda i Ste-
fan Mareccy zamieszkali w Zebrzydowej. 
Z Selište przywieźli ze sobą kilka świń i tro-
chę drobiu. W nowym miejscu zajmowali 
się przede wszystkim prowadzeniem go-
spodarstwa. Matylda prowadziła dom i wy-
chowywała dzieci, których mieli sześcioro: 
Bolesława, ur. 1947 r., z zawodu mecha-
nizator rolnictwa; Antoniego, ur. 1949 r., 
również mechanizator rolnictwa; Janinę 
(Gawron) ur. 1951 r., krawcową; Eugeniu-
sza, ur. 1954 r., betoniarza zbrojarza; Ma-
riana, ur. 1959 r., bez zawodu i Zygmunta, 
ur. 1965 r., cieślę. 

Matylda Marecka jest bardzo ciepłą, 
miłą i wesołą osobą. Bardzo lubi osoby 
które, interesują się historią dawnej Jugo-
sławii i jak może to chętnie opowiada, jak 
żyło się na tamtych terenach dawniej.

Matylda Marecka z chrześnicą

Matylda i Stefan Mareccy 
po przyjeździe do Polski

Opracował: Piotr Walski 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu



130

D
ek

re
t 

pr
ze

si
ed

le
ńc

zy
 M

at
yl

dy
 M

ar
ec

ki
ej

 (z
 d

om
u 

Ta
bo

r)
, 1

94
6 

r.



131

Odpis Świadectwa Chrztu  
Matyldy Mareckiej (z domu Tabor), 1946 r.

Akt zgonu Jana Tabora, 
1945 r.

Akt Chrztu Stefana Mareckiego, 1921 r.
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 Sabina MIELKO z domu Smusz 

urodzona 9 stycznia 1943 r. w Novi Martinac (pl. Nowy Martyniec), powiat 
Prnjavor, województwo Banja Luka, dawna Jugosławia, obecnie Bośnia i Her-
cegowina. Rodzice – Józefa Smusz, z domu Kata oraz Franciszek Smusz, byli 
rolnikami. Posiadała trójkę rodzeństwa: Stanisławę Bochenek z domu Smusz, 
która przybyła do Polski mając 6 lat, oprócz niej urodzili się także Regina oraz 
Michał Smusz.

Sabina Mielko mało pamięta z tamtych czasów, ponieważ była wtedy ma-
łym dzieckiem. Informacje o życiu w dawnej Jugosławii zna z opowiadań swo-
ich rodziców i dziadków. Jej rodzice od urodzenia mieszkali w Novi Martinac. 
Okolica wsi była górzysta, wokół płynęły potoki. Zapamiętała też olbrzymie, 
rosnące tam dęby. Dom, w którym mieszkali, pokryty był strzechą. Zamiast 
drewnianej podłogi było klepisko (wyschnięta i ubita glina). Szkoły i inne bu-
dynki urzędowe wznoszono z cegieł, a podłogę robiono zazwyczaj drewnia-
ną. Rodzice zajmowali się wyrębem drzew, a także uprawą roli. Siali głównie 
rośliny jare, między innymi kukurydzę i proso. Dzieci natomiast zazwyczaj pa-
sły bydło. Na początku jako zapasy na zimę służyły im suszone owoce i mię-
so z dzikich świń, w późniejszych latach hodowali już własne bydło. Kłopot 
stanowił także brak wody, nie mieli studni. Kiedy jej potrzebowali lub chcieli 
wykonać pranie, musieli się udawać do rzeki, która znajdowała się daleko. 

30 maja 1946 r. wyjechali do Polski 14 transportem ze stacji Nova Gradiška. 
Sabina miała wtedy zaledwie trzy lata. Przyjechali do Bolesławca w czerwcu 
1946 r. Tym samym pociągiem jechało 100 rodzin, łącznie 624 osoby. Cała ro-
dzina osiedliła się we wsi Wartowice – w domu, w którym mieszkała w tym cza-
sie rodzina niemiecka. Po ich przybyciu byli oni zmuszeni wyjechać do Niemiec. 
Rodzina Mielków nie pozostała wobec tego obojętna i pomogła im, zachowu-
jąc z nimi przyjacielskie stosunki. Obie rodziny do dnia dzisiejszego utrzymują 
kontakt, a rodzina niemiecka często przyjeżdża do Polski w odwiedziny.

Sabina Mielko po osiedleniu się w Polsce ukończyła szkołę podstawową. 
Wtedy poznała swojego, nieżyjącego już, męża – Bolesława Mielko, który 
również był reemigrantem z byłej Jugosławii. Ślub wzięli 9 listopada 1968 r. 
Potem na świat kolejno przyszło ich czworo dzieci: Stanisław, Jerzy, Bogusław 
oraz najmłodsza córka – Dorota, po mężu Biliniewicz.

Obecnie Sabina Mielko jest na emeryturze. Jej pasją jest gotowanie, 
w wolnych chwilach czyta książki, aby poszerzać swoją wiedzę historyczną.

Opracowała: Agnieszka Mielko 
Gimnazjum Samorządowe nr 2 

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Zofia MIżDAL z domu Staszkowian 

urodziła się 28 września 1928 r. w Teslić w Bo-
śni. Jej ojciec – Michał Staszkowian urodził się 
w 1898 r. w miejscowości Nowy Sołoniec (rum. 
Soloneţu Nou) – Bukowina, Rumunia, dawniej 
teren Monarchii Austro-Węgierskiej. Na początku 
I wojny światowej, w 1914 r. został powołany do 
wojska, walczył na froncie włoskim. Po zakoń-
czeniu wojny pojechał do swojej siostry do Novej 
Topoli (Bośnia). Tam poznał Józefę Kochut, która 
w 1920 r. została jego żoną. Ojciec Zofii Miżdal 
pracował wtedy w kopalni, a mama zajmowa-
ła się domem. Posiadali 6 dzieci: Józefa, Albina, 
Annę, Marię, Zofię, Józefę. Maria jeszcze w byłej Jugosławii wyszła za mąż. 
Z szóstki rodzeństwa żyją jeszcze tylko Józef i Zofia.

Zofia Miżdal uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Teslić, ukończyła cztery 
klasy. W późniejszych latach uczyła się krawiectwa. Teslić była miejscowością 
uprzemysłowioną. Znajdowała się tam 
kopalnia węgla, fabryka chemiczna i tar-
tak. Żyli w niej Węgrzy, Włosi, Niemcy, 
Polacy, Serbowie, Chorwaci, Ukraińcy, 
Czesi i Albańczycy. Rodzina Staszkowia-
nów mieszkała w niej w domu zbudo-
wanym przez Michała Staszkowiana.

Rodzina Zofii przybyła do Polski  
w 1946 r. Osiedlili się w Krzyżowej.  
W 1949 r. Zofia wzięła ślub z Janem 
Miżdalem (ur. 1929 r.), który z rodzicami 
i szóstką rodzeństwa przyjechał z miej-
scowości Devetina w Bośni.

Zofia i Jan mieli siedmioro dzieci: 
Józefa ur. 1950 r., Marię ur. 1951 r., Ta-
deusza ur. 1952 r., Mariana ur. 1953 r., 
Janinę ur.  1955  r., Feliksa ur.  1958 r. 
i Andrzeja ur. 1964 r. Zajmowali się rol-
nictwem i prowadzili gospodarstwo, 
ponadto Jan pracował w Państwowych 

Rodzina Staszkowianów. 
Pierwsza po prawej – Zofia
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Zakładach Zbożowych w Bolesławcu. 
W 1960 r. kupili dom w Golnicach i tam 
przeprowadzili się z Krzyżowej. W Golni-
cach Zofia mieszka do dziś wraz ze swoim 
synem Andrzejem i jego żoną Małgorza-
tą. Jan zmarł w 1989 r. Zofia Miżdal ma 
13 wnucząt i 20 prawnucząt. Zawsze bar-
dzo aktywnie uczestniczyła w działaniach 
na rzecz kościoła oraz wsi, szczególnie 
angażowała się w pracę Koła Gospodyń 
Wiejskich, za co w roku 2004 została 
odznaczona Orderem Serca Matki Wsi, 
nadanym przez Związek Rolnictwa, Kółek 
i Organizacji Rolniczych.

Opracowała: Katarzyna Mrozik
Gimnazjum Samorządowe nr 2
im. Polaków Zesłanych na Sybir 

w Bolesławcu

Ślub Zofii i Jana Miżdalów, 1949 r.

Zofia z bratem Józefem  
i siostrą Józefą
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Zofia (trzecia od prawej) z rodzeństwem

I Komunia Święta. Zofia – druga po prawej w drugim rzędzie
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Zdjęcie rodzinne Wiktora Muchy

 Wiktor MUCHA 
urodził się w 1938 r. w Višegrad (pl. 
Wisengrad), Bośnia i Hercegowina. Po-
chodził z mieszanej rodziny. Ojciec miał 
polskie korzenie, pracował w tartaku, 
natomiast matka była z pochodzenia 
Chorwatką i zajmowała się gospodar-
stwem domowym. Miał jedenaścioro 
rodzeństwa, z czego dziewięcioro prze-
żyło wojnę. Obecnie żyje tylko Wiktor 
Mucha i jego najstarsza siostra, która ma  
90 lat i mieszka w Austrii. Utrzymują ze 
sobą kontakt telefoniczny.

Dzieciństwo spędził w Višegrad, 
ale że panował tam głód, zmuszony 
był do przeprowadzki do wsi Dubo-
vac, położonej na terenie dzisiejszej 
Chorwacji. Wraz z rodziną dzielił dom 
z babcią i jej córką. 

Wspomnieniem, które najbardziej utkwiło w jego pamięci, był przyjazd 
do Polski w lipcu 1946 r. Rodzina zamieszkała w Dąbrowej, niedaleko miejsca, 
gdzie obecnie mieszka.

W Jugosławii skończył pierwszą klasę szkoły podstawowej. Naukę konty-
nuował w Polsce, najpierw w klasach I-IV w szkole w Dąbrowie Bolesławiec-
kiej, a następnie klasy V-VII w Kraśniku Dolnym. Potem uczył się w Chemicz-
nej Szkole Zawodowej. Wykonywał wiele zawodów. Był tokarzem, monterem 
aparatury chemicznej, spawaczem i kierowcą. Ma żonę Anielę, do której zwra-
ca się Nela, która skończyła 67 lat.

Wiktor Mucha interesuje się sportem, polityką i lubi grać w szachy. Jest 
ciekawy świata, wesoły i pogodny. O swoich wspomnieniach opowiada chęt-
nie i z sentymentem.

Opracowały: Daria Bodziona i Barbara Fecyk
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Tekla MUSZyŃSKA z domu Członka 

urodziła się w rodzinie Polaków przesiedlonych z byłej Jugosławii. Rodzice, 
Rozalia Członka z domu Tabor i Edward Członka, pochodzili ze środowiska 
rolniczego. Tekla posiada czwórkę młodszego rodzeństwa: Matyldę, Bogusła-
wę, Jana oraz Halinę. Ukończyła szkołę podstawową w Lubkowie w 1962 r., 
średnią – Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Bolesławcu w 1967 r. 
oraz Policealne Studium Zawodowe we Wrocławiu w 1979 r. i uzyskała prawo 
do używania tytułu technika ekonomisty w zakresie specjalności ekonomika 
pracy, płac i spraw socjalnych.

Pobyt w byłej Jugosławii nie dotyczy jej bezpośrednio, a jej rodziców, po-
nieważ Tekla urodziła się 7 miesięcy po przyjeździe rodziców do Polski. Po 
przyjeździe do Polski państwo Członka zamieszkali we wsi Lubków Kolonia. 
W samym Lubkowie zamieszkali rodzice Edwarda oraz jego rodzeństwo, 
a w pozostałościach pobliskiego pałacyku – mama Rozalii – Teofila Tabor wraz 
z młodszym rodzeństwem.

Rozalia Członka z domu Tabor, 
urodziła się 24 stycznia 1925 r.,  
a Edward Członka – 8 września 
1920 r. Oboje w miejscowości Seli-
šte, powiecie Prnjavor, wojewódz-
twie Banja Luka. Obecnie miejsco-
wość znajduje się na terenie Bośni 
i Hercegowiny. Edward i Rozalia 
pracowali w gospodarstwach ro-
dziców. Obydwoje ukończyli czte-
roklasową szkołę powszechną.

Okolice Selište to tereny pa-
górkowate, położone pomiędzy 
rzekami Savą i Vrbas. Ziemia jest 
tam gliniasta. Warunki bytowe, 
w jakich żyli, były bardzo trudne, 
brakowało bieżącej wody i energii 
elektrycznej. Na początku mieszka-
li w lepiankach, dopiero z czasem 
budowali domy, w których żyło kil-
ka pokoleń, często po kilka rodzin. 
Utrzymywali się z rolnictwa, ho-

Rozalia i Edward Członka z córką Teklą, 
Lubków, 1948 r. 
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dowli trzody chlewnej i bydła oraz sadownictwa. Przyjechali z Galicji w poszu-
kiwaniu lepszych warunków bytowych, ale rzeczywistość okazała się bardzo 
trudna. Wielu z nich zdecydowało się na dalszą wędrówkę, nawet za ocean. 
Za pracą do Brazylii popłynął dziadek Rozalii – Jan Złotek z synami: Frankiem, 
Władkiem i Bronkiem, a do Argentyny – stryj Marian Tabor.

Ojciec Tekli Muszyńskiej wspominał zdarzenie, które najmocniej utkwiło 
w pamięci – tragiczną śmierć jego siostry Tekli Klich z domu Członka, na której 
cześć imię dostała jego najstarsza córka. Tekla została bestialsko zamordo-
wana przed czetników w 1944 r., ponieważ jej mąż był w partyzantce. Miała 
zaledwie 30 lat i osierociła trójkę dzieci: Helenę, Józefa i Władysława.

Edward Członka przebywał na terytorium Niemiec, gdzie pracował w go-
spodarstwie rolnym u tzw. „Bauera”. Nie są jednak znane okoliczności, w ja-
kich tam trafił. Po powrocie z Niemiec 15 lutego 1944 r. ożenił się z Rozalią 
Tabor. Dwa miesiące później – 15 kwietnia został wcielony do 14. Brygady 
53. Dywizji Partyzantki Josefa Broz Tity, gdzie walczył do końca wojny. Po jej 
zakończeniu w Jugosławii wprowadzono nowe komunistyczne porządki. Za-
padła też decyzja o wyjeździe Polaków z tych terenów.

Rozalia Tabor (pierwsza od lewej), Edward Członka (pierwszy od lewej, leży), Selište, 
około 1943 r. 
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Rodzice Tekli – Edward i Rozalia, dziadkowie od strony ojca – Marianna 
i Karol Członka z dziećmi oraz babcia od strony mamy – Teofila Tabor z młod-
szymi dziećmi zdecydowali się na wyjazd do Polski. Podróż była długa, a wa-
runki trudne. Przemieszczali się w wagonach towarowych razem z całym do-
bytkiem (w tym również zwierzętami). Całą podróż szczególnie źle zniosła 
Rozalia ze względu na jej stan – ciążę. Po przyjeździe do Polski 24 czerwca 
1946 r. Edward otrzymał gospodarstwo rolne jako osadnik wojskowy. Za-
mieszkali w Kolonii w Lubkowie razem z niemiecką rodziną, która nie zdążyła 
jeszcze wyjechać do Niemiec. W zbiorach rodzinnych zachowała się nawet 
fotografia tej rodziny. 

W 1955 r., ze względu na dużą odległość do szkoły, rodzice Tekli posta-
nowili zmienić miejsce zamieszkania. Przenieśli się do wsi Lubków, gdzie za 
pozostawione w Kolonii Lubków zabudowania otrzymali 7-hektarowe gospo-
darstwo. Dwie najstarsze córki – Tekla i Matylda – rozpoczęły w tym czasie 
naukę w Szkole Podstawowej w Lubkowie. Matka zajmowała się domem, 
wychowywaniem pięciorga dzieci oraz pracą w gospodarstwie, natomiast 
ojciec, oprócz pracy na roli, był palaczem centralnego ogrzewania w Zakła-

Rodzina Tabor. Od prawej: Teofila, Jan i mała Rozalia, około 1927 r. 
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dach Górniczych Konrad w Iwinach. Zmarł krótko po przejściu na emeryturę,  
11 listopada 1983 r., Matka Tekli, Rozalia, po sądowym zrzeczeniu się przez 
córki gospodarstwa, przekazała je synowi, który prowadzi je do chwili obec-
nej. Mieszkała z synem i jego rodziną aż do chwili śmierci 14 stycznia 2004 r.

Tekla Muszyńska, z domu Członka, pracę zawodową rozpoczęła w Przy-
chodni Przyzakładowej Zakładów Górniczych „Konrad” w Iwinach 1 listopada 
1966 r. jako rejestratorka, a następnie jako statystyk medyczny. Pracowała 
tam do 31 maja 1970 r., a następnie 2 lipca 1970 r. podjęła pracę w Gmin-
nej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Bolesławcu jako sekretarka-maszy-
nistka, następnie awansowała na starszego referenta do spraw osobowych, 
a w 1978 r. objęła stanowisko kierownika działu handlowego, gdzie praco-
wała do 31 marca 1997 r. Ze względu na reorganizację spółdzielni z przyczyn 
ekonomicznych rozwiązano z nią umowę o pracę. Ponieważ miała ukończony 
50 rok życia oraz 30-letni staż pracy przeszła na zasiłek przedemerytalny, a po 
osiągnięciu 55 lat – na emeryturę.

Za mąż wyszła 7 października 1967 r. za Józefa Muszyńskiego, urodziła 
dwie córki: Jolantę i Lidię.

Podczas pracy w Gminnej Spółdzielni oznaczona została medalem „40-le-
cia Polski Ludowej” w 1984 r., Zasłużony dla Spółdzielczości „Samopomoc 
Chłopska” oraz kilkoma listami pochwalnymi i dyplomami uznania. Za pracę 
społeczną w Radzie Nadzorczej w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” w Bolesławcu (kilka kadencji) w 2009 r. otrzymała medal Zasłużony dla 
Spółdzielczości „Samopomoc Chłopska”.

Kiedy dowiedziała się o tworzeniu się Stowarzyszenia Reemigrantów z Bo-
śni, ich Potomków oraz Przyjaciół, zainspirowana opowiadaniami rodziców 
o byłej Jugosławii, postanowiła zaangażować się w te działania. Na zebraniu 
założycieli wybrana została na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, a po rezy-
gnacji z tej funkcji, wybrana została na sekretarza Zarządu Stowarzyszenia, 
którą pełniła do końca kwietnia 2016 r. Następnie została wybrana Wicepre-
zesem Stowarzyszenia. Funkcję tę pełni do chwili obecnej. Oprócz tego pełni 
również funkcję sekretarza Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopo-
moc Chłopska” w Bolesławcu od kilku kadencji oraz od 7 lat uczestniczy w za-
jęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu.

Opracowała: Agnieszka Kaziów
I Liceum Ogólnokształcące

w Bolesławcu
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 Maria OSTROWSKA z domu Najdek

urodziła się w 1888 r. w Pojana Mikuli  
w Bukowinie południowej (ówcześnie pod 
panowaniem habsburskim, obecnie w Ru-
munii). Tereny te zamieszkiwali górale cza-
deccy, mający swoje siedziby od Bieszczad 
po krańce Karpat. Życie w górach było cięż-
kie. Rodzice Marii pracowali, a nią zajmo-
wała się babcia, która uczyła wnuczkę pol-
skich modlitw i pieśni (babcia zmarła mając 
101 lat). Ojciec Marii miał na imię Tomasz, 
a mama Katarzyna. Aby upamiętnić tę od-
ważną i silną kobietę w rodzinie nadal czę-
sto dziewczynki otrzymują to imię. 

Około 1896 r. Maria wraz z całą, licz-
ną rodziną Najdek przybyła do Bośni do 
wsi Čelinovac (pl. Cielinovac). Miejscowość 
położona była na wzgórzach, z których 
płynęły liczne potoki. Każdy z osadników 
otrzymywał od rządu 12-16 mórg ziemi, na 
której wznosił się stary bukowy las. Aby przystosować teren pod uprawę, mu-
sieli wyciąć drzewa. Spychali je ze wzgórza do potoku, następnie karczowali 
pniaki i korzenie. Gdy Maria miała 10 lat, jako najstarsza z rodzeństwa zaczęła 
pomagać ojcu w wycince drzew. 

Ojciec Marii wybudował kolibę – chatę z bali drewna i chrustu – w której 
zamieszkali. 

Rodzina hodowała owce, gdyż potrzebna była wełna na odzież, a także 
skóry i mięso. W okolicy grasowały wilki, które napadały na owce. Pewnej 
nocy rodzinę zbudził hałas. Maria wybiegła przed kolibę, żeby zobaczyć co się 
dzieje i natknęła się na wilka. Marię uratował ojciec, wciągając ją do chaty, 
a zwierzę odpędził płonącą pochodnią. Od tego czasu Maria bała się sama 
wychodzić wieczorem, czy nocą. Zawsze musiał jej ktoś towarzyszyć, tylko  
w ten sposób czuła się bezpieczna.

Maria miała 9 braci i najmłodszą siostrę Rozalkę, która zmarła w wieku 
około 20 lat. Był marzec przed Wielkanocą. Trwały przygotowania do ślubu 
Rozalki. Przyszła panna młoda wybrała się do Novej Topoli (pl. Nowa Topola) 

Józef Ostrowski, teść Marii,  
l. 30-40. XX w.
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na spowiedź przedślubną. Szła boso i się przeziębiła. W konsekwencji dostała 
zapalenia płuc i niestety zmarła. 

Tato Marii razem z jej braćmi pracował w lesie i w polu. Maria jako najstar-
sza w rodzinie pomagała mamie, która często chorowała. Gdy Maria miała 
kilkanaście lat wybuchła wielka epidemia tyfusu. Umarło wielu ludzi. Maria 
przygotowywała ciała do pochówku. Jej mama prosiła: „Dziecko! Co ty ro-
bisz? Kto mi pomoże, kiedy ciebie zabraknie?” Maria mówiła: „Niech się dzie-
je wola Boża” – i szła dalej czynić swój chrześcijański obowiązek. 

Najważniejsze dla Marii było to, że mogła modlić się z książeczki do nabo-
żeństwa i odmawiać litanię. Marzyła, by wstąpić do zakonu, ale z powodu złej 
sytuacji materialnej rodziny było to niemożliwe. Jeden z wujków Marii uczył 
się na księdza, jednak z powodu biedy nie ukończył szkół. Przychodził jednak 
do nich wieczorami i uczył jej braci pisać i czytać. Ona, jako dziewczyna, miała 
inne obowiązki, jednak pilnie słuchała i obserwowała ich ukradkiem. W taki 
sposób uczyła się czytać i pisać. Dzięki temu, gdy dwóch braci Marii, Adaśko 
i Maciej, wyjechało do Ameryki, pisała do nich listy. Kiedy sąsiedzi dowiedzieli 
się, że Maria pisze i czyta, zaczęła pomagać tworzyć korespondencję każde-
mu, kto tego potrzebował.

Z Krakowa przyjeżdżali misjonarze, którzy przywozili polskie książki, 
udzielali sakramentów. Pośród kobiet panowała duża śmiertelność, zwłaszcza 

Maria Ostrowska z córką Katarzyną i jej rodziną, Krzyżowa 1949 r.
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podczas porodów. Musiały one ciężko pracować, bez względu na okres ciąży, 
połogu, czy choroby. Najbardziej chorym pomagali przybyli z Polski lekarze. 
Jeden z nich ubolewał, że nie może leczyć muzułmanek, ponieważ z powo-
dów religijno-kulturalnych nie zezwalali na to muzułmanie. Postanowił więc 
przyuczyć Marię, która dzięki niemu została akuszerką. Najpierw pracowała  
z lekarzem, następnie sama. 

W wieku 22 lat rodzina postanowiła wydać Marię za mąż za Jakuba 
Ostrowskiego pochodzącego z Petrovego Sela, gdzie teren był bardziej rów-
ninny, a ziemie dobre i urodzajne. Ojciec Jakuba, Józef, był ułanem w kawale-
rii reprezentacyjnej cesarza Austrii, za zasługi dla swojego dowódcy, którego 
uratował przed śmiercią, otrzymał ziemie w miejscowości Petrove Selo. Brat 
Jakuba, który miał również na imię Józef, ożenił się z Anną Lizenfeld. Jego 
siostra, Maria, wyszła za mąż za Pawła Popka. 

Maria i Jakub byli zgodnym małżeństwem. Jakub okazywał żonie sza-
cunek, liczył się z jej zdaniem, wspólnie podejmowali decyzje. Doczekali się 
licznego potomstwa: Michała, Katarzyny, Barbary, Ludwiny oraz Ferdynanda, 
Jana, Rudolfa i Ludwika. Rodzina była bardzo religijna. Od misjonarzy z Kra-
kowa otrzymali adres, gdzie wydawano czasopisma katolickie. Prenumero-
wali dwa – „Posłaniec Serca Jezusowego” (wyd. od 1872 r.) i „Rycerz Niepo-
kalanej” (wyd. od 1922 r.). Wieczorami do ich domu schodzili się sąsiedzi,  
a Maria czytała im na głos. Rodzina Ostrowskich należała do parafii w Novej 
Topoli (wcześniejsza, niemiecka nazwa to Windhorst), gdzie proboszczem był 
ks. Herman Düttman, pracowali tam też księża chorwaccy. Do kościoła mieli 
8 km. Zimą, przy dużych opadach śniegu, nie było możliwości dojazdu, ani 
dojścia do Novej Topoli. Wów-
czas Maria i Jakub postanowi-
li, że będą zapraszać księdza 
i organizować w domu raz  
w miesiącu msze dla sąsiadów 
i rodziny. Po Mszy św. ksiądz 
spędzał z nimi czas do wieczo-
ra, opowiadając im, co dzieje 
się w świecie. Było to dla nich 
prawdziwe wydarzenie, gdyż 
nie mieli w domu prądu, a do-
stęp do informacji był ograni-
czony. 

Msze św. w domu Marii  
i Jakuba odprawiano przez  Maria Ostrowska z synowymi – Marią, Rozalią, 

Bernadką i Zofią, 22 VII 1956 r.
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20 lat, do czasu wybudowania ka-
plicy pod wezwaniem Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa (według innej 
wersji Matki Boskiej Różańcowej). 
Kiedy zapadła decyzja o budowie 
świątyni, Maria Popek (szwagierka 
Marii Ostrowskiej) przekazała pod 
jej budowę około 20 arów ziemi. 
Jako pierwszy na cmentarzu przy 
kaplicy został pochowany ojciec Jó-
zefa, Jakuba i Marii – Józef Ostrow-
ski, pierwszy właściciel tej ziemi. 
Jego żona Anna (z domu Merkulak) 
zmarła wcześniej i była pochowana  
w Novej Topoli. Drugiego pochowa-
no Mikołaja Dudyńskiego (ojca Her-
mana, który pomagał przy tworze-
niu niniejszego biogramu). 

Maria i Jakub pracowali na roli, 
hodowali również drób i bydło. Jaja 
oraz własnoręcznie zrobione masło  
i ser wozili do Novej Topoli, do skle-

pu prowadzonego przez Niemca. Tam sprzedawali swoje towary, a kupowali 
sól, cukier i naftę. Siali również pszenicę i żyto. Zimą do ich domu schodzili się 
sąsiedzi na „preło”, skubano pióra i przędziono wełnę przy lampie naftowej. 
Jesienią zaś „peruszali” kukurydzę, każdego wieczoru w domu innego go-
spodarza. Maria miała maszynę do szycia „Singer” i szyła dzieciom, rodzinie,  
a także sąsiadkom. Jakub z bratem Józefem kupili do spółki młocarnię z sil-
nikiem spalinowym. Młócili zboże u gospodarzy. Kukurydzę łuskano ręcznie.

Podczas I wojny światowej Jakub został powołany do wojska austro-wę-
gierskiego, gdzie służył w kawalerii. Maria została sama wraz z czwórką dzieci 
– najstarszy Michał miał 7 lat, Katarzyna – 5, Barbara – 3, a najmłodsza Lu-
dwina – 1 rok. Jakub walczył na froncie włoskim, m.in. brał udział w walkach 
o Gorizię. W jego pamięci pozostały przerażające obrazy – stosy zabitych ciał 
ludzi i martwych koni. Wielu jego kompanów zostało rannych. On również, 
odnaleziono go dopiero dwa dni później, pośród ciał poległych. Nieprzytom-
ny, nie dający oznak życia, ranny w głowę, nie wiedział kim jest, ani jak się 
nazywa. Trafił do szpitala. Po dwóch latach powrócił do domu. Uraz głowy 
pozostawił jednak trwałe ślady. Na Marię spadły kolejne obowiązki. Zarządza-

Maria Ostrowska z wnuczką Teresą  
Posadowską i jej rodziną – mężem 

Piotrem oraz dziećmi: Marianem, Anto-
nim i Heleną, 22 VII 1956 r.



145

ła domem, zajmowała się dziećmi, starsze uczyła czytać oraz przysposabiała 
do nowych prac.

W 1941 r., po wybuchu II wojny światowej w Bośni, życie stało się bardzo 
trudne, wszystkim towarzyszył strach, nikomu nie można było ufać, ludzie 
stali się podejrzliwi. We wsi, w której mieszkali było około 50 domów. Polskich 
rodzin było około 18, resztę stanowili Serbowie. Przez wiele lat Polacy i Ser-
bowie żyli zgodnie. Po wybuchu wojny sytuacja jednak zmieniła się. Powstały 
różne formacje wojskowe. Grasowały tzw. „bandy”, które grabiły domy, za-
bijały ludzi. Serbowie działali w szeregach „domobranów”, Polacy – w par-
tyzantce Tity. Niejednokrotnie Serbowie, sąsiedzi Polaków, z bronią w ręku 
napadali na domy Polaków i okradali ich z zapasów. Maria miała przezwisko 
„Czarna Maria”, gdyż niemal przez cały czas nosiła ciemną, żałobną chustkę. 
W czasie wojny zginęło bowiem wielu członków jej rodziny. 

Starsze dzieci pozakładały własne rodziny. Michał z żoną Marią kupili pole 
w Petrovym Sele i wybudowali dom i kuźnię. Katarzyna wyszła za mąż za Mi-
chała Mocnego, zdolnego majstra. Barbara z mężem Janem Wiszatickim (Iva-
nem Pawlem Višatickim) zamieszkali w Kruškiku, następnie w Čatrnji – wsiach 
pod Bosanską Gradišką. Ludwina wyszła za mąż za Franciszka Muniaka,  
a Ferdynand ożenił się z Rozalią Kleszcz. 

Z rodzicami pozostali: Jan, Rudolf i Ludwik. Gdy starsi synowie poszli do 
wojska, Maria została z 11-letnim Ludwikiem. Nie czuła się bezpiecznie. Chcąc 

Rodzina Marii Ostrowskiej, 22 VII 1956 r.
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ocalić zapasy dla rodziny, wykopała w stajni dół, w którym umieściła skrzynię 
z pszenicą i kukurydzą. Aby zakryć ślady, przykryła wszystko słomą, a obok 
przywiązała cielaka. Zrobiła schowek także w stodole. Przegrodziła ściany 
drewnem, zamaskowała słomą, sianem i tu chowała co lepsze rzeczy. 

Gdy do domu przyjechał z wojska chory na zapalenie płuc syn Jan, ukrył 
się w jednej ze skrytek. Maria nie wiedziała jednak, w której. Wówczas przyszli 
do domu zamaskowani Serbowie z bronią. Maria poznała ich – byli to syno-
wie sąsiadów, którymi Maria niejednokrotnie opiekowała się, czy leczyła, uży-
wając ziół. Wyprowadzili Marię bosą, w samej koszuli na śnieg, bili ją i żądali 
by pokazała, gdzie jest kryjówka. Grozili, że jeśli nie zdradzi, gdzie ma scho-
wek, to podpalą stodołę z oborą. Maria ugięła się, pokazała jedną ze skrytek. 
Akurat w niej leżał jej syn. Na szczęście nic mu nie zrobili, ale zabrali wszyst-
kie zapasy żywności i ubrania. Rano przybiegły sąsiadki, Serbki. Wiedziały już  
o całym zajściu. Mówiły, że młodzieńcy zrobili to, ponieważ zazdrościli Pola-
kom odświętnych strojów, w których chodzili oni do kościoła. 

W 1944 r. zmarł mąż Marii Jakub. Chorował z powodu ran odniesionych 
podczas I wojny światowej. Synowie szczęśliwie wrócili z wojny. W 1945 r. Jan 
ożenił się z Zofią Michalec.

Gdy pojawiła się możliwość powrotu do Polski, rodzina Ostrowskich po-
stanowiła wyjechać. W Bośni pozostała córka Barbara. Maria pozostawiła 

dom i część inwentarza. Do pociągu 
wsiedli w Okučanach (pl. Okuczany)  
i po 6 dniach podróży wysiedli w Bole-
sławcu. Podróż do Polski była niezwy-
kle trudna, był lipiec, brakowało wody. 
Ze względu na transporty wojskowe, 
które miały pierwszeństwo w przejeź-
dzie, ich pociąg miał długie postoje.  
W Bolesławcu Jan Kumosz i Adam Roz-
mus przydzielali domostwa. Zgodnie  
z podpisanymi wcześniej deklaracjami, 
mieli trafić do miejscowości, w której 
był kościół. Przydzielono ich do Kra-
śnika Dolnego, ale wieś była już zasie-
dlona, gdyż w 1945 r. przyjechał trans-
port ze wschodu i wszystkie domy były 
zajęte. Z tego powodu ludność z Novi 
Martinac i Petrovego Sela rozproszyła 
się po okolicznych wsiach: Kruszynie, Wnuk Marii Ostrowskiej ks. Kazimierz 

Višaticki, Banja Luka
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Krzyżowej, Kraśniku Górnym. Maria z synami: Janem, Rudolfem i Ludwikiem 
zajęli wolne gospodarstwo w Kraśniku Górnym. Mimo, iż szopy i stajnie były 
w dobrym stanie, to dom, w którym zamieszkali był zniszczony, brakowa-
ło w nim drzwi i okien. W tej samej miejscowości osiedlili się z rodzinami 
też: syn Michał i córka Ludwina. Córka Katarzyna i syn Ferdynand osiedlili się  
w Krzyżowej. 

Maria przywiozła ze sobą obrazy z kościoła z Petrovego Sela. W Kraśniku 
Górnym znajdowała się zaniedbana kaplica cmentarna, w której powiesiła 
m.in. obraz Serca Jezusa, znajdujący się tam do dziś. W jej parafii posługę 
pełnił ks. Lampke, który mówił po niemiecku, przez co ludzie go nie rozumieli. 
Dlatego to właśnie Maria przewodziła modlitwom i nabożeństwom, a nawet 
prowadziła pogrzeby. Wciąż pracowała jako akuszerka. Bardzo lubiła czytać. 
Najmłodszy syn Marii – Ludwik ożenił się z Bernadyną Juraszek i przeprowa-
dził się do Kruszyna, a w 1954 r. zmarł jej syn Rudolf. 

Maria do końca troszczyła się o swoją liczną rodzinę, która często ją od-
wiedzała. Wnuki: Frania, Elżbieta, Antoni i Hania przysłuchiwały się jej opo-
wieściom. Maria nauczyła też śpiewu swoje wnuczki – Franciszkę i Elżbietę, 
które śpiewają do tej pory. W latach 60. dowiedziała się, że w Jugosławii 
jej wnuk Kazimierz (Kazimir), syn Barbary i Jana Višatickich, poszedł do se-
minarium. Następnie w ślady brata poszli: Adolf, Franjo i Karlo. Maria była 
zadowolona, jak mogła wspierała ich dążenia. Cieszyła się, w rodzinie jest tyle 
powołań do kapłaństwa. 

Nie narzekała na swój los, uważała, że wszystko się dzieje zgodnie  
z Wolą Bożą. Służyła ludziom, uważała, że ze smutnymi trzeba się smucić, 
a z wesołymi weselić. Dzieciom i wnukom wpajała, że mają być „do tańca 
i do różańca”. Jej imieniny 22 lipca, to było wielkie święto. Tam gdzie była, 
tam koncentrowało się życie rodziny. Szło się do niej z radością i z kłopotem. 
Cieszyła się i radziła, ale też i decydowała. Posłuch był bezwzględny, protest 
niemożliwy. Synowie musieli wybrać żony bogobojne, pokorne i pracowite. 
Do końca troszczyła się o rodzinę. Zmarła 11 czerwca 1972 r. w Kruszynie. 
Zawsze wierna Bogu, swoim przykładem przekazała swojej rodzinie wartości 
i tradycje rodzinne. 

Opracowały:
 Franciszka Cieśla i Elżbieta Ziembikiewicz 

przy wsparciu Katarzyny i Hermana Dudyńskich,
 Anny Anders, braci i sióstr
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 Janina OśLAK z domu Piróg 

urodzona 24 czerwca 1937 r. w Gumjerze, córka 
Józefa i Ewy. Miała sześcioro rodzeństwa: Jana, 
Michalinę, Franciszka, Ludwika, Elżbietę i Bolesła-
wa. Ojciec był rolnikiem, szewcem i garbarzem, 
natomiast mama gospodynią domową. Janina 
Oślak zdobyła wykształcenie podstawowe.

Rodzina mieszkała w dawnej Jugosławii 
w Prosjeku koło Banja Luki, obecnie są to tere-
ny Bośni i Hercegowiny. Miejscowość była poło-
żona nad rzeką. Teren ten wyróżniał się żyznymi 
ziemiami uprawnymi i dużą ilością lasów oraz sa-
dów. Ich dom był murowany i kryty dachówką, 
obok stały stodoła, obora i spichlerz. Warunki by-
towe były dobre, nie brakowało żywności. W cza-

sie II wojny światowej zdarzało się, że ojciec, który był sołtysem, musiał zbierać 
prowiant dla wojska, które przechodziło przez te tereny. Kilka razy nie udało 
mu się tego zrobić i groziło mu rozstrzelanie, ale na szczęście nie został zabity. 
Mimo zawieruchy wojennej dzieciństwo Janiny Oślak było spokojne, ponieważ 
zajmowało się nią starsze rodzeństwo. Miała też dwie koleżanki, od których 
nauczyła się różnych robótek ręcznych, haftowania i robienia na drutach. 

Janina Oślak

Koleżanki i koledzy ze szkoły, 1951 r.
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W maju 1946 r. Janina Oślak 
przybyła do Bolesławca. Podróż 
pociągiem trwała 10 dni. Po przy-
byciu rodzina przeprowadziła się 
do Mierzwina i zatrzymała się 
u pana Kopały, a później zamiesz-
kała w Ocicach. W 1947 r. poszła 
do szkoły podstawowej, którą 
ukończyła w roku 1951. Do czasu 
wyjścia za mąż pracowała w go-
spodarstwie u rodziców. W Oci-
cach była przewodniczącą Koła 
Gospodyń i organizowała kursy 
kroju i szycia. Ukończyła także kurs masa-
rza oraz konserwiarza i wtedy też zdobyła 
ten zawód.

Wyszła za mąż za Edwarda Oślaka, 
który pracował w Zakładach Górniczych 
„Konrad”. W związku małżeńskim przeży-
li 54 lata, za co zostali odznaczeni Złotym 
Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Polski 
Lecha Kaczyńskiego. Mieli troje dzieci: Ta-
deusza, który urodził się 1 maja 1956 r. 
i obecnie jest inżynierem, Krystynę, która 
urodziła się 20 kwietnia 1957 r. i posiada 
wykształcenie ekonomiczne, Marię, która 
urodziła się 3 grudnia 1960 r. i jest nauczy-
cielem nauczania początkowego i przed-
szkolnego. 

Janina Oślak w roku 1963 otrzymała 
mieszkanie w Bolesławcu. Została radną 
w tym mieście. W 1966 r. podjęła pracę w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-
-Warzywnego „Las” w Kruszynie. Za pracę otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi od 
ministra rolnictwa.

W wolnym czasie lubi zajmować się działką, czytać książki, rozwiązywać 
krzyżówki i pomagać w opiece nad wnukami, których ma dziewięcioro. Do-
czekała się także czwórki prawnucząt.

Opracował: Eryk Marcichowski
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Wakacje, 1951 r.

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych
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 Józef PIŃCZUK 
urodził się 14 listopada 1936 r. w Kuno-
vie w Bośni, jako jedno z ośmiorga dzie-
ci Kazimierza Pińczuka i Stefanii z domu 
Dzioba. Ojciec był kowalem, matka zaj-
mowała się domem i pracą na roli. Józef 
wychowywał się bez matki, która zmarła 
przy porodzie najmłodszego dziecka.

Z pobytu w byłej Jugosławii niewie-
le pamięta. Z wielkim sentymentem na-
tomiast wspomina tamtejsze siedmio-
hektarowe gospodarstwo rodziców, sad 
śliwkowy i winnicę. W pobliżu domu, 
który składał się z trzech izb wyłożonych 
podłogą, co w tamtych czasach było 
rzadkością, stodoły, stajni oraz strychu, 
znajdował się młyn wodny i płynął stru-
myk. To tam Józef spędził szczęśliwe lata 
dzieciństwa.

Kiedy miał 10 lat razem z ojcem 
i rodzeństwem osiedlił się w okolicach 

Józef Pińczuk i Władysław Siębiola, 
4 V 1952 r.

Kazimierz Pińczuk, 1934 r. Dziadkowie – Józef i Maria
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Bolesławca. Uczęszczał do Szkoły Podstawo-
wej w Bożejowicach, był wzorowym uczniem. 
W młodości ukończył kilka różnych kursów, 
zdobył uprawnienia czeladnika, a następnie 
został mistrzem zduństwa. Przez wiele lat pra-
cował jako zdun, budowlaniec i rzemieślnik. 
Pracował w Służbie Polsce. W latach 1956-
1958 był w wojsku, dwa razy wysłano go na 
sześciotygodniowe ćwiczenia, tę służbę skoń-
czył w stopniu kaprala. 

W młodości jego wielką pasją był teatr, 
dlatego został członkiem zespołu teatralnego. 
Występował na deskach Teatru Starego w Bo-
lesławcu.

Poślubił Zofię z domu Przybyła, która przez 
6 lat pracowała jako referent w gminie. 6 wrze-
śnia 1961 r. urodził im się syn Zenon, który 
z zawodu jest nauczycielem; 16 maja 1967 r. 

Ślub Józefa Pińczuka i Zofii Przybyły 

Józef Przybyła, partyzant 
1944-1945.
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na świat przyszedł ich drugi syn Andrzej, który ukończył technikum elektro-
niczne, zajmuje się budowlanką. W 1964 r. Józef założył własną firmę. Sam 
wybudował dom, w którym mieszka.

Obecnie wielką pasją Józefa jest turystyka. Zwiedził m.in. Rzym, Paryż, 
Brukselę oraz Sztokholm. W wolnych chwilach pracuje w przydomowym 
ogródku.

Opracowały: Magdalena Dominiak i Joanna Ziembikiewicz
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
 
    

Rodzina Dziobów  (siedzą: Walenty Dzioba i Karolina z domu Wójcik, stoją od lewej: 
Jakub Dzioba, Jan i Michalina Kopeć, Stefania i Kazimierz Pińczuk, Zofia i Ludwik 

Burdzy, Agnieszka Orlak, Maria i Tomasz Gałka z dzieckiem, Anna Dzioba, 
Aniela Dzioba, Teofil Dzioba, Kunova – Jugosławia, 8 V 1939 r.
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 Genowefa POKORA z domu Mrozik 

urodziła się 1 września 1934 r. w Bośni. Genowe-
fa miała sześcioro rodzeństwa: Jana, Piotra, Fran-
ciszka, Elżbietę, Stanisławę i Ludwika, który uro-
dził się w pociągu, podczas podróży do Polski.

W Bośni mieszkała razem z rodzicami 
w domu, który jej tato samodzielnie wybudował. 
Był to jedyny dom w okolicy pokryty dachówką. 
Genowefa nie uczęszczała tam do żadnej szkoły. 
Miała za to dużo innych obowiązków.

Jej ojciec, Stanisław Mrozik, był wojskowym, 
bardzo zaradnym, pracowitym i inteligentnym 
człowiekiem, sam potrafił zbudować ule, czy 
skonstruować broń palną. W późniejszym czasie 
te ule stały się bardzo pomocne, gdyż umożliwiły 
powrót do Polski.

W czasie wojny jej ojciec zmuszony był wstąpić do partyzantki. Podczas 
jednej z akcji ledwo uszedł z życiem, chowając się w wodzie za zwłokami swo-
jego towarzysza. Z powodu złego stanu zdrowia musiał wystąpić z wojska. 
Zatrzymał jednak broń, którą ukrył w kominie. Po pewnym czasie Serbowie 
przyszli ją odebrać. Żołnierze próbowali zmusić matkę, by oddała broń, ona 
jednak nie wiedziała, gdzie mąż ją ukrył. W końcu  
jeden z Serbów, zniecierpliwiony, kazał wypro-
wadzić matkę przed dom, lecz Genowefa poszła 
za nimi i zasłoniła ją własnym ciałem. Serbowie 
puścili ich wolno. Z wdzięczności Panu Bogu za 
ocalenie wracały do domu na kolanach. 

Najtragiczniejszym przeżyciem z tego okre-
su była śmierć ukochanego ojca. Zmarł bardzo 
młodo, mając zaledwie 35 lat. To jemu Genowefa 
zawdzięczała to, że nauczyła się pisać i czytać. 
Dzięki niemu była bardzo śmiałym i zaradnym 
dzieckiem. W czasie jego choroby Genowefa bar-
dzo się o niego troszczyła. Potrafiła przejść 20 km, 
by przynieść mu jedzenie lub picie. 

Ojciec Genowefy Pokory -– 
Stanisław Mrozik

Genowefa Pokora
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Rodzina i znajomi Genowefy Pokory w Bośni

Ślub Genowefy Mrozik i Stanisława Pokory
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Decyzję o wyjeździe z Polski podjęła 
prababcia Genowefy – Rozalia Wacht. 
Wraz z mamą i rodzeństwem do kraju 
wrócili w listopadzie 1946 r. Po przyjeź-
dzie do Bolesławca udali się do Brzeźni-
ka. Tam dostali pole, zaczęli urządzać się 
w nowym miejscu zamieszkania.

Tuż przed wyjazdem dwunastoletnia 
Genowefa sprzedała serbskiemu wojsku 
pasiekę, którą założył jej ojciec. Pierwszą 
część zapłaty otrzymali od ręki, a drugą 
mieli dostać już w Polsce. Niedługo po 
powrocie otrzymali zawiadomienie, aby 
zgłosić się na pocztę po drugą część pie-
niędzy, którą obiecali Serbowie. Mama 
Genowefy nie potrafiła czytać ani pisać, 
więc wysłała tam swoją córkę. Po przy-
byciu na miejsce i okazaniu zawiadomie-
nia, człowiek, który pracował na poczcie, 

odesłał ją na koniec kolejki. Doszło do tego kilka razy. Stała więc na końcu, 
płacząc. Zauważył to inny urzędnik, który pomógł jej wybrać pieniądze. Z nimi 
udała się bezpośrednio do domu.

W Polsce Genowefa trafiła do Powszechnej Organizacji Służba Polsce 
w Oleśnicy, gdzie mówiono na nią „Partyzantka”, ponieważ umiała bardzo 
dobrze strzelać. Oprócz tego uczęszczała do szkoły wieczorowej oraz praco-
wała przy czyszczeniu rzek i wybieraniu żwiru w Bobrze. 

Dziesięć lat po przybyciu do Polski, w 1956 r., wyszła za mąż za Stanisława 
Pokorę, którego poznała w klinkierni (zakład produkujący ceramikę o spieczo-
nym czerepie, bez zeszkliwienia powierzchni, np. cegły, płytki posadzkowe, 
detale elewacji). W 1958 r. urodziła córkę Helenę, a w 1962 r. syna Zbigniewa. 
Aktualnie mieszka w Brzeźniku, gdzie prowadzi jeszcze gospodarstwo domo-
we.

Opracowali: Marceli Gromada i Michael Ziembikiewicz
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych 

w Bolesławcu

 

Genowefa Pokora w Służbie Polsce
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 Antoni PUK

syn Marcina (1879-1957) i Józefy z domu Szew-
czyk (1895-1945) urodził się 2  stycznia 1922  r.  
w Selište, parafii Novi Martinac (pl. Nowy Marty-
niec), pow. Prnjavor w Bośni. 

Ojciec Antoniego, Marcin był szewcem. Przy-
jechał z rodziną do miejscowości Novi Martinac 
ok. 1899/1900 r. z Wierzchowisk, gmina Bełżyce, 
powiat lubelski.

W  grudniu 1914  r. zmarła pierwsza żona 
Marcina Puka, Franciszka z domu Karaban, pozo-
stawiając trójkę małych dzieci: Marię (ur. 1906 r.), 
Józefa (ur.  1909  r.) oraz Annę (ur.  1912  r.). 
W  styczniu 1915  r. Marcin został powołany do 
wojska, służbę zakończył w  1917  r. 2  lutego 

1915 r. ożenił się ponownie – z Józefą Szewczyk (córka Franciszka i Karoliny 
z domu Borne). W maju 1918 r. urodził się Antoni, który zmarł po urodzeniu. 
Następnie na świat przyszli: Helena (1919 r.), Antoni (1922 r.), Julia (1924 r.), 
Ludwik (1926  r.), Bolesław (1929  r.), Wiktoria (1932  r.), Genowefa i Adam 
(1937 r.) oraz Antonina (1939 r.).

Dom, w którym mieszkała rodzina Puków był murowany, parterowy ze 
strychem, kryty dachówką. Miał dwa pokoje, kuchnię, dużą sień, w której za-
montowane były żarna. Obok domu była stodoła pokryta słomą. Marcin ze 
swego pola przy drodze wydzielił miejsce, gdzie niedługo po osiedleniu po-

Antoni Puk, l. 70 XX w.

Józefa Puk 
z d. Szewczyk, 

ok. 1915 r.

Marcin Puk, ok. 1945 r.
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stawiono krzyż. Pod nim odprawiano majów-
ki, nabożeństwa różańcowe. Prowadzącym 
modlitwy był pan Burdyna. W  późniejszym 
czasie obok krzyża zbudowano kaplicę ok. 
5x4 m, którą pod koniec II wojny światowej 
spaliły wojska komunistyczne. Dzieci chodzi-
ły do szkoły w Nožičko – dwa kilometry od 
domu. Dodatkowo ojciec jako szewc uczył 
synów zawodu. 

Rodzina żyła głównie z  uprawy roli, ale 
dodatkowym źródłem utrzymania była na-
prawa i  wyrób nowych butów. Te usługi 
sąsiedzi „odrabiali” pomagając w gospo-
darstwie. Pola usytuowane były na stokach, 
a padające deszcze wypłukiwały ziemię, która 
po trzydziestu latach eksploatacji całkiem się 
wyjałowiła. Zaczął panować głód. Dochodziło do tego, że jeszcze niedojrzałe 
zboże ścinano, suszono na słońcu, młócono cepem i mielono w żarnach na 
mąkę. Trudna sytuacja spowodowała, że dzieci Marcina zaczęły szukać no-
wych możliwości zarobkowych i opuściły dom rodzinny. 

W 1928 r. Maria (Marynka) wyszła za mąż za Franciszka Rudzika, w 1930 r. 
Anna (Hania) poślubiła Józefa Harę, malarza pokojowego i wyprowadziła się 
do Zenicy, gdzie mąż miał pracę. Starszy brat Józef, w 1935 r. ożenił się z Ge-
nowefą Rosą i zamieszkał w niedalekich Brezovlanach. Helena znalazła pracę 
jako pokojówka. W 1938  r. Antoni wyprowadził się z domu. Znalazł pracę  
w gospodarstwie bogatego Chorwata w Pleternicy (Sławonia) przy koniach. 
Tam przebywał do 1944 r., kiedy zaciągnął się do partyzantki Tity. W poszu-
kiwaniu pracy z domu wyruszyli także Julia, która trafiła do Belgradu, oraz 
Ludwik. 

W 1944 r. Chorwat, u którego pracował Antoni, opuścił swoje gospodar-
stwo. Antoni ze starszym kolegą Franciszkiem Szczasnym poszedł do party-
zantki, do 4 brygady 12 Dywizji Slawońskiej, która działała w masywie góry 
Papuk. Zdarzało się, że nawet przez trzy dni z  rzędu nie jadł nic ciepłego. 
Przez lata pamiętał zdarzenie, które miało miejsce zimą, gdy wrócił z konnego 
patrolu i zdrzemnął się pod drzewem. Sypał wówczas śnieg. Po dwóch godzi-
nach obudził się, ale jego oddziału już nie było, a śnieg zasypał ślady. Musiał 
zdać się na instynkt swojego konia, który już po godzinie dopędził oddział. 
Innym razem oddział prowadził ostrzał przeciwnika. Antoni stał na zaple-
czu oparty o konia i jak wspominał, usłyszał słowa Ducha Świętego: „odejdź 

Antoni Puk, 1938 r.
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stąd”. Choć wydawało mu się to irracjonalne, obszedł konia i oparł się o niego 
z drugiej strony. W tym momencie kula trafiła zwierzę. Gdyby Antoni pozostał 
na miejscu, zostałby raniony w brzuch. 

Podczas innej strzelaniny Antoni wiózł dwukonną furmanką zakrwawio-
nego, nieprzytomnego oficera. Do szpitala było około 8 km, droga prowa-
dziła przez górskie bezdroża. Po jakimś czasie ranny się ocknął i próbował się 
zastrzelić. Antoni to zauważył i wyrwał mu pistolet. Ranny znów sięgnął po 
broń, ale tym razem wycelował w Antoniego. Na szczęście nie udało mu się 
oddać strzału. Szczęśliwie dojechali do szpitala. Po dłuższym czasie spotkał 
tegoż oficera na terenie koszar. Kapitan nie rozpoznał Antoniego. Ten opi-
sał mu sytuację i powiedział: „Gdy byłeś ranny, chciałeś mnie zastrzelić. Tak 
bardzo cię bolało, gdy wiozłem cię do szpitala”. Oficer zaprowadził wtedy 
Antoniego do sztabu i  wyrobił mu stałą przepustkę na wyjścia do miasta. 
Następnie poszli razem do restauracji na obiad. 

Pod koniec wojny Antoni wraz z oddziałem przebywał w Austrii pod Gra-
zem. Tam, pomimo kapitulacji Niemiec na terenie tym dochodziło do starć 
zbrojnych. Cofnięto ich do Mariboru, później do Osijek (pl. Osjek) i do Suboti-
cy. W jednej z tych miejscowości, wracając wieczorem z przepustki do koszar, 

Antoniego zatrzymało dwóch żołnie-
rzy Armii Czerwonej. Zażądali od niego 
podniesienia rąk i  ustawienie się pod 
ścianą. Jeden żołnierz mówił: „ty czet-
nik”, drugi: „ty ustasz” i odbezpieczyli 
broń. Nie słuchali żadnych wyjaśnień. 
Nagle zjawił się oficer i przegonił ich,  
a Antoniemu kazał iść do koszar. Ten 
jednak, struchlały ze strachu, nie mógł 
się ruszyć i długo stał jeszcze pod ścia-
ną.

Pod koniec wojny Serbowie zaczęli 
mordować Polaków w  Selište. Zginął 
m.in. wójt Kryłowicz, dwóch Kopciów. 
Spalono kaplicę. Ojciec Antoniego 
postanowił opuścić swoje gospodar-
stwo. Z  żoną i  najmłodszymi dzieć-
mi powędrował na północ za rzekę 
Savę do Davoru. W listopadzie 1945 r. 
mama Antoniego Józefa z synem Bole-
sławem pojechała do Selište po siano Władysław Opała i Antoni Puk, 1945 r.
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i słomę dla koni i krów. Gdy wracając dojechali do Savy był późny wieczór. 
Prom już nie pływał. Bolesław zagrzebał się w  słomie, a mama przez noc,  
w zimnie i w deszczu, pilnowała koni. Rano przeprawili się przez rzekę. Józefa 
przemoczona i przemarznięta zachorowała i w krótkim czasie zmarła. Antoni 
dowiedziawszy się o chorobie mamy dostał przepustkę, ale dotarł trzy dni po 
pogrzebie. Jego siostra wspomina, że do dzisiaj pamięta Antka klęczącego 
w deszczu i płaczącego. 

Gdy pojawiła się możliwość, Marcin wraz z rodziną chciał wrócić do Pol-
ski. Jego najstarsze dzieci – Maria, Józef i Anna – ze swymi rodzinami do Bole-
sławca przybyli wcześniej. Marcin z młodszymi dziećmi czekał z wyjazdem na 
powrót Antoniego, którego zwolniono z wojska 3 kwietnia 1946 r. oraz Julię, 
która przebywała w Belgradzie i do Polski przybyli późniejszym transportem. 
Marcin z dziećmi zamieszkał w Lubichowie (obecnie Lubków). Swój jugosło-
wiański paszport spalił. W Polsce rodzina utrzymywała ciepłe relacje, bardzo 
się szanowali i zawsze sobie pomagali. 

30 października 1946 r. Antoni wziął ślub z mieszkającą w Hermanowi-
cach (obecnie Raciborowice Dolne) Józefiną Michaliną Kumosz, urodzoną 
24 września 1926  r. w Cerovljani (pl. Cerowlany) w Bośni. Poznał ją dzięki 
wspólnemu kuzynowi, Janowi Kumoszowi. Ślub odbył się w  Niebylczycach 
(obecnie Warta Bolesławiecka), ponieważ proboszcz z Hermanowic, Jan Sy-
dow przebywał wówczas w areszcie. 

Przed domem rodziny Puków w Raciborowicach, 1947 r.
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Spotkanie rodziny Puków w Lubkowie, 1958 r.

Antoni jako osadnik wojskowy otrzymał gospodarstwo w Nowej Wsi koło 
Zebrzydowej, ale żona chciała być bliżej swojej mamy. W 1947 r. wprowadzili 
się do opuszczonego przez rodzinę niemiecką domu w Raciborowicach. Tam 
urodziła się siódemka ich dzieci: Maria (zmarła dwa tygodnie po urodzeniu) 
oraz Michał, Stefania, Piotr, Janina, Maria i Kazimiera.

Antoni pomagał szwagrowi Józefowi w  Bolesławcu przy remontach. 
W 1957 r. zatrudnił się w prywatnym przedsiębiorstwie Wapienniki i Kamie-
niołomy Wapienia w Raciborowicach, a następnie w Cementowni „Podgro-
dzie” należącej do Zakładów Cementowo-Wapienniczych w  Wojcieszowie. 
Wraz z żoną pracowali także na 8,5-hektarowym gospodarstwie, z którego 
musieli przekazywać państwu obowiązkowo część plonów, a  także mięsa. 
Było im bardzo ciężko. Antoni zaczął chorować i przeszedł na rentę. W 1989 r. 
po ciężkiej chorobie zmarła Józefina, a pięć lat później Antoni. Byli ciepłymi, 
życzliwymi ludźmi i ciepłem do końca byli otoczeni przez swoje dzieci. 

Opracował: Michał Puk



161

 Józef RUPA 
urodził się 6 maja 1934 r. w Novi Martinac (pl. Nowy Martyniec), powiat Prn-
javor, województwo Banja Luka, w byłej Jugosławii, obecnie Bośnia i Herce-
gowina. Novi Martinac to miejscowość, w której zamieszkiwali prawie sami 
Polacy. Przybyli do niej w latach 1887-1919. Od roku 1878 Bośnia i Hercego-
wina była okupowana przez Monarchię Austro-Węgierską, a w 1908 r. została 
włączona oficjalnie w granice tego państwa. Dało to możliwość migracji chło-
pów z Galicji i Bukowiny na południe państwa Austro-Węgierskiego. 

Ojciec Józefa, Stanisław Rupa, urodził się w 1906 r. w Novi Martinac. Mat-
ka, Franciszka z domu Wołoszyn, urodziła się w 1912 r. Oboje posiadali wy-
kształcenie podstawowe. W byłej Jugosławii zajmowali się rolnictwem. Z mał-
żeństwa tego urodziło się na terenie Bośni pięcioro dzieci: Rudolf, Władysław, 
Józef, Stanisława i Piotr.

Dziadkowie Józefa na tereny Jugosławii przybyli w latach 1895-1896. 
Osiedlili się w Novi Martinac nad rzeką Vrbas. Rodziny, które zdecydowały 
się na emigrację, osiedlały się na terenach niezabudowanych, zalesionych. Im 
przydzielono od 10 do 12 ha nieużytków, które w ciągu 10 lat zobowiązani 
byli zagospodarować – zbudować dom, zabudowania gospodarcze i dopro-
wadzić ziemię do takiego stanu, aby możliwe było jej uprawianie. Za otrzyma-
ne tereny kolonista przez 10 lat nie płacił podatku.

Polacy ziemię bardzo szybko doprowadzili do użytku, na polach siano 
kukurydzę, żyto, pszenicę i proso. Szybko też postawiono domy mieszkalne 
i zabudowania gospodarcze. Drewna do ich budowy było pod dostatkiem. Na 
terenach, gdzie zamieszkiwali Polacy, powstawały też kościoły, szkoły i drogi. 
Bośnia to tereny o ciepłym klimacie i urodzajnej ziemi, ale górzyste. Częścio-
wo zamieszkiwane przez muzułmanów i Serbów. Z biegiem lat, widząc praco-
witość i uczciwość Polaków, zaprzyjaźnili się z nimi.

W Bośni i Hercegowinie na gruntach, które otrzymali jego dziadkowie, 
Józef wraz z rodziną mieszkał w małym domku, który sami wybudowali. Dom 
miał dwa pokoje i kuchnię oraz spiżarnię. Obok znajdowały się zabudowania 
gospodarcze, między innymi tak zwany loch – piwnica na ziemniaki i inne 
płody rolne.

Po wybuchu II wojny światowej i wkroczeniu do Jugosławii wojsk nie-
mieckich, ojciec Józefa został powołany do wojska w obronie Jugosławii. 
W partyzantce był przez dwa lata. W tym czasie przywódcą partyzantki był 
Josip Broz Tito. 
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Józef Rupa pamięta, że wraz z Polakami do Bośni emigrowały rodziny 
ukraińskie. Obok jego domu mieszkali Ukraińcy o nazwisku Homa. W rodzinie 
tej było trzech dorosłych synów. Pojechali do Polski, by mordować Polaków. 
To okres, kiedy bandy UPA masowo mordowały ludność polską. Po zakoń-
czeniu wojny tylko jeden syn wrócił do rodziny, pozostali zginęli w walkach 
z Polakami.

Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 r., władze Polski i Jugosławii 
podpisały porozumienie o przesiedleniu Polaków z terenu Jugosławii do Pol-
ski. Dla reemigrantów z Bośni przeznaczono powiat bolesławiecki. Ojciec Jó-
zefa osiedlił się w Milikowie pod nr 178 w domu jednorodzinnym, piętrowym, 
składającym się z sześciu pokoi i kuchni wraz z przylegającymi zabudowami 
gospodarczymi. Położony był przy głównej drodze z Nowogrodźca do Lwów-
ka. W budynku, który został im przydzielony, przez około sześć miesięcy, do 
czasu otrzymania rozkazu wyjazdu z Polski, mieszkała z nimi jeszcze niemiec-
ka rodzina.

We wrześniu 1946 r. otwarto Szkołę Podstawową w Nowogrodźcu, którą 
skończył w roku 1950. Potem wyjechał do Wałbrzycha. Mieszkał w interna- 
cie i uczęszczał do Zasadniczej Szkoły Koksochemicznej. W tym czasie pra-
cował w Koksowni „Bolesław Chrobry” w Wałbrzychu. Po ukończeniu szko-
ły w 1952 r. został skierowany do studium przygotowującego do nauki na 
wyższych etapach edukacji we Wrocławiu. Miało to trwać 3 lata, jednak po 
trzech miesiącach został wydalony, ponieważ jego ojciec Stanisław Rupa był 
w wojsku u Broz Tito. W tym czasie Tito nie godził się na przebywanie wojsk 
radzieckich na terenie Jugosławii. Na uczelni uznali go za wroga ZSRR i pozba-
wiono go praw do dalszej nauki.

W 1954 r. został wybrany do Gromadzkiej Rady Narodowej w Milikowie 
jako pełnomocnik do spraw skupu i kontraktacji oraz obowiązkowych dostaw 
płodów rolnych przez rolników posiadających ziemię rolną. W tym urzędzie 
pracował do czasu zwolnienia rolników od obowiązkowych dostaw. Po zlikwi-
dowaniu stanowiska pełnomocnika do spraw kontrakcji przeniósł się do Bo-
lesławca, gdzie pracował jako spedytor i magazynier w Wojewódzkim Przed-
siębiorstwie Artykułów Gospodarstwa Domowego. Pracował tam do czasu 
zlikwidowania tego zakładu.

W maju 1955 r. zaczął pracę w Radzie Narodowej w Bolesławcu jako 
kierownik Referatu Kwaterunkowego. Był to okres, kiedy odbudowywano 
Bolesławiec ze zniszczeń wojennych i powojennych. Do 1990 r. pracował 
w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych, pełniąc różne stanowiska. 
Jednocześnie uczył się w pięcioletnim Technikum Ekonomicznym w Bolesław-
cu, które ukończył 14 czerwca 1969 r. z tytułem technik ekonomista.
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W latach 1956-1957 poznał piękną dziewczynę – Bronię Kossakowską, 
wówczas uczennicę I Liceum Ogólnokształcącego. Po ukończeniu przez nią 
szkoły zawarli związek małżeński. Po maturze zaczęła ona pracę w Miejskim 
Handlu Detalicznym w Bolesławcu jako księgowa. Następnie pracowała w Bo-
lesławieckim Ośrodku Kultury jako główna księgowa.

Ze związku małżeńskiego Józefa i Bronisławy urodziły się cztery córki: 
w 1957 r. – Irena, w 1959 r. – Urszula, 1965 r. – Beata i w 1975 r. – Justyna. 
Cała rodzina obecnie mieszka na Dolnym Śląsku w okolicach Bolesławca, a Jó-
zef i Bronisława w Kraśniku Dolnym. Autorka tego biogramu jest ich wnuczką.

Opracowała: Patrycja Woś
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Antoni SKOBLIŃSKI, brat Marka

urodził się 13 czerwca 1942 r. w miejscowości Miljevići, w byłej Jugosławii, 
obecnie na terenie Bośni i Hercegowiny. Jego rodzice, Jan i Maria, byli rolnika-
mi. Wychowali Antoniego i siedmioro jego rodzeństwa: Annę, Marka, Józefa, 
Szczepana, Henryka, Danutę i Andrzeja.

W Miljevići Antoni mieszkał przez pierwsze cztery lata życia. Rodzina zaj-
mowała jednorodzinny, ceglany domek z trzema izbami. Zamiast podłóg było 
klepisko, a dach pokryto słomą. Warunki bytowe państwa Skoblińskich i ich 
dzieci nie były łatwe, utrzymywali się z rolnictwa, posiadali gospodarstwo  
o powierzchni 10 hektarów i tyle samo lasu. Rodzinna miejscowość położo-
na była na malowniczym, górzystym terenie, u stóp Masywu Kozara. Piękne  
widoki, wszechobecna zieleń i ciepły klimat tworzyły idealne warunki do ży-
cia. Większość wspomnień, które zachował Antoni, pochodzą z opowiadań 
jego rodziców. W pamięci szczególnie utkwiły mu przejażdżki konne z bra-
tem, ponieważ posiadali własne wierzchowce. Te wspólne wyprawy sprawiały 
im wiele radości. Antoni nie brał udziału w wojnie, gdyż był w tym czasie 
małym chłopcem.

W czerwcu 1946 r. Antoni Skobliński wraz z całą rodziną przeprowadził 
się do Parowej, gdzie zajęli gospodarstwo rolne o powierzchni 12 ha. Tu 
w 1949 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej, którą ukończył w 1956 r. 
Lata 1956-1960 to czas nauki w I Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu. 
Po maturze złożył dokumenty na studia. W 1960 r. rozpoczął naukę w Aka-
demii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w roku 1966, uzyskując 
tytuł magistra inżyniera górnictwa.

Po studiach rozpoczął pracę jako górnik w nieistniejących już Zakładach 
Górniczych „Konrad” w Iwinach. Wykształcenie wyższe pozwoliło mu na 
szybki awans. Przez długie lata był dyrektorem technicznym w tej kopalni. 
Za swoją długoletnią i wzorową pracę został wyróżniony Brązowym Krzyżem 
Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymał 
także tytuł Zasłużony Pracownik ZG „Konrad” oraz Srebrną Odznakę KGHM. 
W pracy uzyskał stopień Generała Górniczego.

Antoni Skobliński większą część życia spędził w Bolesławcu. Tu wraz ze 
swoją żoną – Teresą (74 lata), z zawodu nauczycielką, stworzyli szczęśliwą ro-
dzinę. Wychowali i wykształcili troje dzieci: Wojciecha, ur. w 1969 r., magistra 
inżyniera geodetę; Monikę, ur. w 1972 r., nauczycielkę germanistkę oraz Ada-



165

ma, ur. w 1979 r., magistra inżyniera elektronika. Obecnie Antoni Skobliński 
ma 74 lata. Jego ulubionym zajęciem są spacery. Pasjonuje się dobrą literatu-
rą, uwielbia zajmujące filmy. Prowadzi aktywne życie towarzyskie.

Opracowała: Wiktoria Sobczyszyn  
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 

Antoni Skobliński  
z bratem Markiem
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 Marek SKOBLIŃSKI 
urodził się 11 maja 1944 r. w małej wiosce Miljevići w byłej Jugosławii. Jego 
rodzice, Jan i Maria, byli rolnikami. Wychowywał się razem z siedmiorgiem 
rodzeństwa: Anną, Antonim, Józefem, Szczepanem, Danutą, Henrykiem i An-
drzejem. W Miljevići mieszkał przez pierwsze 2 lata życia. Miejscowość była 
położona na terenie górzystym. Powietrze było czyste, rosło tu wiele drzew. 
Było to idealne miejsce do życia i wypoczynku. Ich ówczesny dom był muro-
wany, co było stosunkowo rzadkie w owym czasie. Rodzina posiadała rozległe 
gospodarstwo, zajmujące 10 hektarów i tak samo duży las.

W roku 1946 Marek wraz z całą rodziną przeprowadził się do Parowej, 
gdzie mieszkał do 1958 r., tam też ukończył szkołę podstawową. Następnie 
zamieszkał w Sędzimirowie. Rozpoczął naukę w Zasadniczej Szkole Zawo-
dowej w Legnicy. Później uczęszczał do Technikum Mechanicznego również 
w Legnicy. Rozpoczął pracę w KGHM, gdzie powoli zaczął odnosić sukcesy 
i zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego, zaczynając od ślusarza, 
a na nadsztygarze kończąc. Pracował w: Legnickiej Hucie Miedzi, Kopalni 
Miedzi w Polkowicach i Zakładach Górniczych „Konrad”. Za lata ciężkiej pracy 
otrzymał Złoty Medal Pierwszego Stopnia Technika Górniczego.

Marek Skobliński z pobytu w Jugosławii niewiele pamięta, gdyż opuścił 
ten kraj, będąc małym dzieckiem. Większość swojego życia spędził w Polsce, 
jednak uwielbia słuchać opowieści o tym, jak żyło się w dawnej Jugosławii. 
Wraz ze swoją żoną doczekał się trójki dzieci: Agnieszki – magistra ekonomii, 
Doroty – licencjata w zawodzie nauczycielskim, Sylwii – magistra ekonomii. 
Od czasu emerytury przynależy do Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich 
Potomków i Przyjaciół. Obecnie ma 72 lata i prowadzi spokojne życie nieopo-
dal Bolesławca.
 

Opracowali: Oskar Kaczmarek i Krystian Paliński 
Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu 
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 Wiktor SKRZyPACZ 
urodził się 20 lutego 1942 r. w Bakinci Gornji (pl. Górne Bakińce) na terenie 
dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. Był on jedynym synem Honoraty Skrzypacz  
i Józefa Pawłowskiego. Wiktor nigdy nie poznał swojego ojca, ponieważ zgi-
nął on przed narodzinami syna, pełniąc służbę wojskową. Matka wyszła za 
mąż za Pawła Osipa. Była gospodynią domową, a ojczym zajmował się go-
spodarstwem rolnym. Wiktor W Polsce ukończył szkołę podstawową w Wy-
krotach oraz szkołę zawodową w Węglińcu.

W miejscowości Bakinci Gornji osiedlili się pradziadkowie Wiktora ze 
strony matki, Magdalena i Franciszek Skrzypacz z trójką dzieci: Janem, Marią  
i Wojciechem (dziadkiem Wiktora). Od ówczesnych władz otrzymali 12 ha 
górzystego lasu. By móc zamieszkać tam wraz z rodziną, wybudowali szałas, 
a później ziemiankę. Po trudnych latach w Bośni udało im się postawić tam 
dom. 

Najstarsza córka Czesławy i Wojciecha Skrzypacz – Honorata mając 20 
lat zaczęła spotykać się z Józefem Pawłowskim, który pochodził z Čelinovac  
(pl. Cielinowiec). Rodziny tych dwojga zaczęły planować wesele. Jednak 
w 1941 r. Józef Pawłowski został wcielony do wojska. Niedługo po zaręczy-
nach okazało się, że Honorata jest w ciąży. Tego samego roku Józef otrzy-

Delegacja z Bolesławca i żołnierze Wojska Polskiego stacjonujący w Bośni, 2014 r.
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mał rozkaz, zabrania wozu konnego 
z domu rodzinnego i przewiezienia 
broni do Sanskiego Mostu nad rzeką 
Saną. Wypełniając rozkaz, razem ze 
swoim szwagrem o nazwisku Smolak 
obaj zginęli pod ostrzałem karabinu 
maszynowego. Do rodziny państwa 
Skrzypaczów dotarła jedynie wiado-
mość o tragicznej śmierci narzeczo-
nego Honoraty, jednak o pogrzebie  
i miejscu pochówku nic nie wspo-
mniano.

Babcia Wiktora, Czesława Skrzy-
pacz, zmarła 13 lutego 1942 r., tydzień 
przed jego narodzinami. Wiktor uro-
dził się 20 lutego 1942 r., ochrzczono 
go w kościele w Szczybiczanach. Za-
chował on nazwisko panieńskie mat-
ki – Skrzypacz. Pierwsze lata swojego 
życia spędził w miejscowości Bakinci 
Gornji. Rodzinny dom Wiktor wspomina szczególnie mile. Panowały tam do-
bre warunki bytowe. Całe gospodarstwo miało powierzchnię 12 ha, rósł tam 

sad i roztaczały się pola, na których 
pasło się bydło. Niewiele pamięta  
z tamtych lat, ale wspomina sło-
neczny dzień, kiedy siedział na ławce 
przed domem i obserwował swoją 
matkę, która prała ręcznie pranie.  
W pamięci utkwił mu fakt, że dzia-
dek Wojciech posiadał kocioł do pę-
dzenia rakiji.

Po wojnie rodzina Skrzypaczów, 
oprócz ciotki Wiktora – młodszej 
siostry jego mamy, która uciekła do 
swojego narzeczonego, zdecydowali 
się na powrót do Polski. W pociągu 
do ojczystego kraju czteroletni Wik-
tor poznał współtowarzyszkę zabaw. 
Bliscy dziewczyny wraz z dobytkiem 

Wiktor Skrzypacz z kuzynem,  
którego spotkał po 50 latach 

Wiktor Skrzypacz przy grobie  
ojca odnalezionym po 70 latach, 

Čelinovac, 2014 r.
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Pierwsze spotkanie Wiktora Skrzypacza z rodziną po 70 latach,  
(siostrą od strony ojca), Bośnia 2014 r.

Wiktor Skrzypacz z członkami Stowarzyszenia w Bośni, 2014 r.
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podróżowali tym samym wagonem, co rodzina Skrzypaczów. Dzieci zaprzy-
jaźniły się. Dziewczynka nie miała matki, więc bardzo przywiązała się do matki 
Wiktora. W 1946 r. przybyli do Polski i zamieszkali w Dobrej. Kilka miesięcy 
potem przeprowadzili się do Bolesławic. Natomiast Honorata, która niedługo 
potem wzięła ślub z Pawłem Osipem zamieszkała w Wykrotach. Mieszkali tam 
wspólnie, jeszcze z dwoma córkami Pawła – Michaliną i Anną.

W 1949 r. Wiktor rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Wykrotach, 
którą ukończył w 1957 r. W tym samym roku zaczął uczęszczać do szkoły za-
wodowej w Węglińcu, skończył ją w zawodzie ślusarza. Dużą część swojego 
życia pracował jako kierowca. Jest w związku z Stefanią Dul, której rodzi-
ce również pochodzili z Bakinci Gornji. Z zawodu była bibliotekarką. Przez  
30 lat mieszkali w Dąbrowie Górniczej, potem przeprowadzili się do Bolesław-
ca. Wiktor ma trzech synów: Jacka, Stanisława i Marcina. 

Wiktor wraz ze swoją rodziną odwiedzali rodzinę Ślązak w Dobrej. Oka-
zało się, że matka pani Ślązak pochodzi z rodziny Pawłowskich. Kiedy jej cór-
ka Waleria dowiedziała się, że biologiczny ojciec Wiktora również pochodzi 
z rodziny Pawłowskich, wtedy poinformowała go, że czasem odwiedza ją 
dwóch braci Skoblińskich, których matka pochodzi z rodziny Pawłowskich. 
Twierdziła też, że jeden z nich jest bardzo podobny do Wiktora. W 2011 r. 

Poświęcenie krzyża i tablicy na cmentarzu w Rakovac przez bpa Franjo Komaricę, 
Bośnia 2014 r.
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doszło do spotkania Wiktora Skrzypacza z Antonim Skoblińskim. Okazało 
się, że matka Antoniego jest siostrą ojca Wiktora. Antoni Skobliński wiedział  
o istnieniu Wiktora i niejednokrotnie był wysyłany przez matkę na poszuki-
wania swojego kuzyna. W czasie spotkania Wiktor dowiedział się, że jego 
ojciec jest pochowany w Ćelinovac i tam znajduje się jego grób z imieniem  
i nazwiskiem. Dodatkowo dowiedział się, że żyje naoczny świadek okoliczno-
ści śmierci Józefa Pawłowskiego. Okazało się, że jest to Władysław Bundrow, 
zamieszkały w Raciborowicach. Niedługo po spotkaniu z Antonim Skobliń-
skim, Wiktor spotkał się z 95-letnim Władysławem Bundrow, który pomimo 
upływu czasu dokładnie pamiętał tragedię w Sanskim Moście.

Dzięki braciom Skoblińskim oraz Władysławowi Bundrow, Wiktor dokład-
nie poznał historię śmierci swojego ojca oraz miejsce jego pochówku. Niedłu-
go po spotkaniu z Władysławem Bundrow w lutym 2014 r. wstąpił do Stowa-
rzyszenia Reemigrantów z Bośni, Ich Potomków i Przyjaciół. W czerwcu tego 
samego roku został wiceprezesem tego stowarzyszenia i piastował tę funkcję 
aż do 2016 r. W sierpniu 2014 r. wyjechał wraz z członkami stowarzyszenia do 
Bośni, wtedy też odwiedził groby zmarłych członków rodziny: siostry matki 
– Michaliny, jej męża i syna. Odwiedził również jej żyjącego syna Władysła-
wa. Rozpoznał wtedy kościół, do którego chodził, kiedy mieszkał w Bośni. 
Niestety, nie udało mu się odnaleźć grobu babki. Udało mu się natomiast po  
70 latach poszukiwań odnaleźć grób ojca.

W lipcu 2015 r. otrzymał zaproszenie do Senatu w Warszawie od Mar-
szałka Bogdana Borusewicza na wystawę „Nasza polska Bośnia”. Natomiast  
w sierpniu 2015  r. na uroczystość 120-lecia przybycia Polaków do Bośni 
uczestniczył z władzami Powiatu i Urzędu Marszałkowskiego. Biskup Banja 
Luki chciał zorganizować zbiórkę pieniędzy na zakup obrazów do kościoła  
z okazji 120-lecia przyjazdu Polaków do Bośni. Obrazy zostały zakupione 
przez: Wiktora Skrzypacza, Michalinę Liwińską, Bożenę Długosz, Marka Sko-
blińskiego.

Wiktor Skrzypacz z zamiłowaniem uprawia warzywa, jego pasją są ogród-
ki działkowe, których był prezesem i wiceprezesem. Aktywnie uczestniczy  
w życiu Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, udziela wywiadów w telewizji 
serbskiej oraz śpiewa w chórze.

Opracowały: Aleksandra Krzyżaniak i Natalia Łysień
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych

w Bolesławcu
Karolina Hajdamowicz i Natalia Bartkowiak 

Miejski Zespół Szkół nr 2
w Bolesławcu
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 Michał SMOLIŃSKI 
urodził się 29 września 1921 r. w rolniczej miejscowości Potočani (pl. Potocza-
ny), położonej na terenie pagórkowatym w odległości 17 km od Prnjavora, 
wtedy w Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Mieszkała tam lud-
ność różnych narodowości: Polacy, Serbowie, Chorwaci i inni. Rodzice Micha-
ła to Katarzyna Smolińska, z domu Zielińska, urodzona 25 listopada 1900 r. 
w Konjuhovci, powiat Prnjavor w Bośni oraz Kazimierz Smoliński urodzony  
1 stycznia 1900 r. w Miszkowicach koło Tarnopola w Galicji, ówcześnie za-
bór austriacki. Oboje zajmowali się uprawą roli, posiadali 17 hektarów ziemi,  
w tym lasy, sady, pola uprawne oraz dom jednorodzinny i zabudowania go-
spodarcze. Michał posiadał dwoje rodzeństwa: Marię i Jana, oboje urodzili się 
w Potočani. 

Maria Smolińska, siostra Michała, urodziła się 20 września 1924 r. W czasie 
wojny brała czynny udział w Ruchu Oporu, po stronie Tity, na terenie Jugosła-
wii. W 1946 r. przybyła do Polski razem z rodzicami i rodzeństwem. W 1949 r. 
wyszła za mąż za Władysława Czarnotę, razem mieli czworo dzieci, byli to: 
Adolf, Gienia, Jan i Henryk. Maria pracowała w gospodarstwie rolnym i wy-
chowywała dzieci. Zmarła 17 grudnia 2014 r. w Gromadce.

Jan Smoliński, młodszy brat Michała, urodził się w 1938 r. Gdy przybył 
do Polski miał 8 lat. Ukończył Szkołę Podstawową w Gromadce, a następnie 
szkołę zawodową i technikum hutnicze w Legnicy. Tam mieszkał i pracował 
w Hucie Miedzi Legnica. Ożenił się w 1964 r., a w 1965 r. urodził się jego syn, 
Marek Smoliński. Jan Smoliński zmarł 29 listopada 1993 r. w Legnicy.

Michał, Maria i Jan musieli ciężko pracować w gospodarstwie. Michało-
wi jako najstarszemu z rodzeństwa, udało się przed wojną ukończyć 4 klasy 
szkoły podstawowej. Natomiast w Polsce uzyskał wykształcenie rolnicze. Znał 

Dowód ubezpieczenia nieruchomości, 1947 r.
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biegle języki serbsko-chorwacki, polski i ukraiński oraz w stopniu podstawo-
wym niemiecki. We wsi Potočani, gdzie się urodził, mieszkał do 1946 r. Poza 
gospodarstwem rodziców, pracował także jako robotnik.

W 1941 r. Niemcy zaatakowały Jugosławię. Polacy mieli ciężki wybór, kogo 
poprzeć w tej wojnie. Dylemat Michała został przerwany gwałtownie. Poszedł 
na pole, aby wykopać ziemniaki, nie zauważył, kiedy otoczył go oddział par-
tyzantów. Z karabinem przy głowie, leżąc na ziemi, nie mógł nawet zobaczyć 
oznaczeń oddziału, więc nie wiedział, kto go zaatakował. Widział tylko buty, 
strasznie zniszczone, drewniane chodaki. Na pytanie kogo popiera, odparł, 
że partyzantów Tity, gdyż uważał, że takie buty mogą mieć tylko oni. Na jego 
szczęście zgadł. Tak został partyzantem. Jego dowódcy tak opisują przebieg 
jego służby. Oświadczenie kapitana Dragomira Milanovića: „Michał był moim 
współpracownikiem w Ruchu Oporu od 1942 r., a od 1943 r. należał do mo-
jego oddziału partyzanckiego jako bojownik z bronią w ręku w Prnjavorskim 
Terytorium Wojennym. Był wzorowym i zaufanym bojownikiem. W 1943 r. 
został zabrany do niewoli przez okupanta, zdołał uciec i powrócił do swojej 
jednostki, był ranny w czasie walki, wysłałem go do domu na leczenie”. Sztab  
27 Dywizji Szturmowej Armii Jugosłowiańskiej pismem podpisanym przez 

Dekret przesiedleńczy Michała Smolińskiego, 1946 r.
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podpułkownika Mirko Pekića oznaj-
mia: „Michał Smoliński, syn Kazimie-
rza, należał do 14 Brygady. Zawód 
w cywilu – robotnik, stopień wojskowy 
przy demobilizacji – sierżant, demobi-
lizowany jako obcokrajowiec – Polak. 
Okres pobytu w Wojskach Ludowo-
-Wyzwoleńczych i Oddziałach Party-
zanckich Jugosławii oraz Armii Jugo-
słowiańskiej: od dnia 20 marca 1944 r. 
do dnia 13 kwietnia 1946 r. walczył na 
froncie z bronią w ręku przeciw oku-
pantom”. W polskiej książeczce woj-
skowej przebieg służby opisują tak: 
„20 III 1944 w Partyzantce Jugosło-
wiańskiej przydzielony do grupy dy-
wersyjnej w randze kaprala na stano-
wisku dowódcy drużyny 16 VI 1945 r.  
30 IX 1945 na 2 i pół miesięczny kurs 
dla podoficerów piechoty. 10 XI 1945 
przydzielony do 14 brygady I batalion Zdjęcia ze zbiorów rodzinnych
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w randze sierżanta na stanowisko dowódcy plutonu. Czynny udział w wal-
kach z Niemcami. 13 IV 1946 zwolniony. 19 X 1947 odznaczony „Krzyżem 
Partyzanckim” rozkaz [polskiego] MON nr 21 z dnia 19 VIII 1947 r.”

Z tamtych czasów najmocniej wyrył mu się w pamięci dzień 15 sierp-
nia 1943 r. Będąc w niewoli niemieckiej, przyśniła mu się Matka Boska, która 
ostrzegła go, że zostanie zastrzelony, jeśli 15 sierpnia nie ucieknie przez małe 
okno w ubikacji. Po porannym apelu poprosił, czy może pójść do latryny. Wy-
glądała ona jak w jego śnie, więc przecisnął się przez okienko (był bardzo 
drobnej budowy ciała), potem przeszedł pod płotem i uciekł w pole kukurydzy. 
Na pamiątkę tych wydarzeń dzień 15 sierpnia – święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny – był najważniejszym świętem w rodzinie.

Po przybyciu do Polski jesienią 1946 r. cała rodzina Smolińskich zamiesz-
kała w Grzmiącej (obecnie Gromadka). Kazimierz Smoliński otrzymał dom 
mieszkalny pod nr 12 wraz z gospodarstwem rolnym o powierzchni 8 ha. 
Dom był murowany, kryty dachówką, obok znajdowała się stajnia, stodoła 
drewniana oraz szopa. Michał pracował w tym gospodarstwie z ojcem.

 W 1947 r. Michał Smoliński został wybrany na pierwszego sołtysa Gro-
madki (legitymacja nr 1). W latach 1947-1957 pełnił funkcję radnego. Od 

Zaświadczenie o  odznaczeniu Michała Smolińskiego Krzyżem Partyzanckim, 1947 r.
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stycznia 1951 r. do marca 1952 r. pracował jako strażnik w Dolnośląskich 
Zakładach Metalurgicznych Zakład nr 5 w Gromadce (później Odlewnia Żeli-
wa Gromadka). Był członkiem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, 
członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, członkiem Związku 
Zawodowego Pracowników Handlu i Spółdzielczości, członkiem Związku In-
walidów Wojennych i Wojskowych. W latach 1976-1984 pracował w Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Posiadane odznaczenia i ordery: Krzyż Partyzancki, Srebrna Odznaka  
„Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Srebrny Krzyż 
Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Odznaka „Za Zasługi dla 
Województwa Legnickiego” oraz odznaczenia jugosłowiańskie: Medal Mini-
stra Spraw Zagranicznych, Medal Wojny Narodowo-Wyzwoleńczej.

Po śmierci Kazimierza Smolińskiego Michał przejął gospodarstwo rol-
ne. 19 grudnia 1959 r. ożenił się z Jelą Tomić, urodzoną 17 stycznia 1932 r.  
w Trn koło Banja Luki w byłej Jugosławii. Jela była Chorwatką. Przyjechała 
do Gromadki do swej siostry Julii Rudzik, by pomóc w wychowaniu 5 dzie-
ci. Poznała Michała i została w Polsce, pracując na roli. Zmarła 14 listopada  
2007 r. w Gromadce. Wspólnie wychowali troje dzieci: Marię, Danutę i Mał-
gorzatę. 

Maria urodziła się w 1961 r., ukończyła Akademię Ekonomiczną oraz Na-
uczycielskie Studia Podyplomowe. Pracowała w bolesławieckiej Szkole Pod-
stawowej nr 8 jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, a obecnie 
pracuje w Gimnazjum Samorządowym nr 3. Wyszła za mąż, ma dwóch sy-
nów: Michała i Pawła oraz dwoje wnuków Wojtka i Helenkę.

Danuta ur. 1962 r. ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski kierunek psy-
chologia. Pracuje w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu 
jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Wyszła za mąż, ma syna Piotra.

Małgorzata (Lila) ur. 1965 r. ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną, kie-
runek – pedagogika pracy socjalnej. Pracowała przez 15 lat jako pracownik 
socjalny w ośrodkach pomocy społecznej, a następne 15 lat jako Przewodni-
cząca Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności w Bolesław-
cu. Wyszła za mąż, ma czworo dzieci: Katarzynę, Annę, Jana i Adama.

Michał Smoliński bardzo lubił słuchać informacji radiowych i telewizyj-
nych z kraju i ze świata. Znał dobrze geografię i historię, szczególnie Bałka-
nów. Interesował się sportem i polityką. Całe życie był społecznikiem. Udzielał 
się w wielu organizacjach i grupach nieformalnych. Zmarł 16 grudnia 1991 r. 
w Gromadce.

Opracowały: 
Maria Czyżowicz, Danuta Marecka, 

Małgorzata Goleńska
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 Jan SOKOŁOWICZ 
urodził się 17 września 1938 r. w Belgradzie, w regionie 6 Topoli, w byłej 
Jugosławii. Ojciec miał na imię Rudolf. Był marynarzem na barce towarowej 
na rzece Dunaj. Matka, Rozalia, była gospodynią. Jan posiadał przyrodnią sio-
strę Halinę, która miała innego ojca. Naukę rozpoczął w szkole podstawowej 
w Sarajewie w 1945 r. i tam ukończył pierwszą klasę. Był szeregowym w woj-
sku. Pracował jako palacz kotłów wysokoprężnych.

Od 1942 r. mieszkał w Sarajewie, położonym aktualnie na terenie Bośni 
i Hercegowiny, której też jest stolicą. Górzyste tereny, na których znajduje 
się miasto są wyjątkowo malownicze, pokryte bujną, zieloną roślinnością. 
Mieszkał w trzypiętrowym budynku, który jak zapamiętał, miał ściany kolo-
ru białego. Obok znajdowało się podwórko. Żyli tam w dobrych warunkach. 
W mieszkaniu znajdowały się dwie sypialnie, kuchnia, oddzielna łazienka oraz 
przedpokój. Jan miał własny pokój. Pomagał matce w pracach domowych 
oraz chodził do szkoły. Najbardziej w pamięci utkwiła mu ucieczka w czasie 
wojny przed czetnikami. Największą rolę w jego życiu odgrywali rodzice, któ-
rzy na każdym kroku go wspierali.

Do Polski, do Bolesławca przybyli pociągiem towarowym 20 maja 1946 r. 
Stąd wraz z rodziną udali się wozem zaprzęgniętym w konia do Wartowic.

Do 1953 r. Jan uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Warcie Bolesła-
wieckiej. Po jej ukończeniu, w roku 1957, został pracownikiem fizycznym. 
Otrzymał dyplom mistrzowski palacza kotłów wysokoprężnych. Był członkiem 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, a przez dziewięć lat pełnił funkcję 
członka zarządu. Jego żoną była Anna Konefał, która urodziła się w 1938 r., 
a zmarła w 2007 r. Była gospodynią domową. Mieli córkę o imieniu Teresa, 
która urodziła się w 1950 r. Autorka tego biogramu jest prawnuczką Jana.

Opracowała: Natalia Maguder
Gimnazjum Samorządowe nr 3  
im. Jana Pawła II w Bolesławcu
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 Katarzyna SONDAJ z domu Janeczko 

urodziła się 15 czerwca 1941 r. w Srdvici (pl. Sierdziewice) na terenie byłej 
Jugosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. Jest córką Walentego i Weroniki Ja-
neczko. Miała dziesięcioro rodzeństwa: Józefa, Ludwika, Marię, Zofię, Anielę, 
Franciszka, Józefę, Tomasza, Andrzeja i Mariana. Katarzyna na świat przyszła 
jako czwarta z potomstwa państwa Janeczków. Zdobyła tylko wykształcenie 
podstawowe jak większość jej rodzeństwa. W Jugosławii przebywała w latach 
1941-1946.

Niewielka wieś Srdvici położona była w pobliżu malowniczych lasów, 
pagórków i pól. Rodzina mieszkała w parterowym domku, krytym słomą. 
Budynek składał się z dwóch pomieszczeń: sieni i kuchni. Obok domu była 
wybudowana stodoła na siano i zboże. Z okresu dzieciństwa mile wspomina 
gry i zabawy z serbskimi dziećmi, które mieszkały w domu obok. Najbardziej 
w pamięci utkwił jej chłopiec o imieniu Ante (Antek), wówczas miał 7 lat i był 
starszy od niej o 2 lata. Codziennie wyznawał jej miłość, pomimo tego, że nie 
była nim zainteresowana. Zawstydzona wiecznie od niego uciekała.

Prawie każdej nocy do drzwi domów mieszkańców wsi podchodzili czet-
nicy, którzy przeważnie szukali pieniędzy. Z impetem w nie uderzali, a gdy 
nikt im nie otwierał, wybijali okna. Rodzice Kasi często uciekali do lasu, a ona 
wraz z rodzeństwem chowała się pod pierzyną. W końcu doszło do tragedii, 

Zdjęcia ze zbiorów rodzinnych
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dom Katarzyny został spalony. W chwili podpalenia wraz z rodzicami i rodzeń-
stwem ukryła się. Do dnia dzisiejszego słyszy trzask płonących krokwi i ścian 
ukochanego domu.

Do Polski Katarzyna wraz z rodzicami i rodzeństwem przyjechała na prze-
łomie kwietnia i maja 1946 r. Zamieszkali w Brzeźniku, w poniemieckim domu 
pod numerem 22. Po powrocie zajmowała się młodszym rodzeństwem i do-
piero w wieku 9 lat rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Nie mogła wcze-
śniej pójść do szkoły, ponieważ miała zbyt wiele obowiązków domowych. 

Niestety przez pierwsze kil-
ka miesięcy musiała chodzić 
do szkoły boso. Nie było to 
komfortowe, ale wokół pa-
nowała bieda i rzadko kogo 
stać było na buty. Aby za-
pracować na chleb, musiała 
wstawać o 5 rano i samotnie 
wyruszać do lasu na jagody.

W późniejszym cza-
sie, gdy już była młodą ko-
bietą, pracowała jako po- 
moc domowa u lekarza 
w Bolesławcu. Właśnie wte- Zdjęcia ze zbiorów rodzinnych
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dy spotkała młodego, przy-
stojnego mężczyznę, swo- 
jego przyszłego męża. Nazy-
wał się Józef Sondaj, ur. 7 paź- 
dziernika 1940 r., zm. 4 sierp-
nia 2011 r. Przez 50 lat służył 
w Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brzeźniku, był jednym 
z jej założycieli. Owocami 
ich wspaniałej miłości jest 
pięcioro dzieci – jedna córka 
i czterej synowie: Teresa, ur.  
8 kwietnia 1961 r., z zawodu magazynier sprzedawca, Henryk, ur. 4 września 
1963 r., z zawodu mechanik, Franciszek, ur. 9 maja 1968 r., zginął śmiercią 
tragiczną 28 grudnia 1990 r., z zawodu hydraulik, Marek, ur. 22 maja 1973 r., 
z zawodu stolarz, Roman, ur. 20 sierpnia 1975 r., z zawodu budowlaniec.

Obecnie Katarzyna wolny czas poświęca na spotkania z ukochanymi dzieć-
mi i wnuczętami. Jej ulubionym zajęciem jest opieka nad kaczkami i kurami. 
Jest niezwykle pogodną osobą, z którą można rozmawiać długimi godzinami. 
Autorki tego biogramu są jej wnuczkami.

Opracowały: Magdalena i Eliza Sondaj
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Zdjęcia ze zbiorów rodzinnych
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 Józef STASZKOWIAN
urodził się 5 listopada 1920 r. w Novej Topoli, pow. Bosanska Gradiška.  
W 1927 r. jego rodzina przeprowadziła się do miejscowości Teslić. Tam w la-
tach 1928-1932 Józef uczęszczał do szkoły podstawowej. Po jej ukończeniu 
podjął pracę w tartaku. W latach 1934-1936 uczył się w Zawodowej Szkole 
Przemysłu Drzewnego. 

W 1942 r. został wcielony do wojska chorwackiego, a od 1944 r. do armii 
jugosłowiańskiej. Otrzymał Krzyż Partyzancki – odznaczenie wojenne stano-
wiące nagrodę za udział w walkach partyzanckich z hitlerowskim okupan-
tem, nadane przez Zarząd Główny Kombatantów w Warszawie. W czasie 
gdy Polacy czynili przygotowania do wyjazdu do Polski, Józef nadal odbywał 
zasadniczą służbę wojskową. Został zwolniony na wniosek rodziny, która de-
klarowała powrót do ojczyzny. W maju 1946 r. wraz z rodziną osiedlił się 
w miejscowości Krzyżowa, gm. Gromadka. 11 listopada 1947 r. wziął ślub  
z Heleną Wesołowską z Różyńca. W 1949 r. przeprowadzili się do Grodzano-

wic (obecnie część Gromadki), a w 1950 r. 
zamieszkali w Gromadce. Józef pracował 
w Gminnej Spółdzielni, następnie w tutej-
szym tartaku, a od 1956 r. w Odlewni Żeli-
wa „Gromadka”. 

W 1957 r. ukończył Korespondencyj-
ne Liceum Ogólnokształcące w Legnicy. 
W roku 1959 r. zdał egzamin ze znajomości 
języka serbsko-chorwackiego i z tłumacze-
nia z tego języka na język polski na Uniwer-
sytecie Warszawskim (Wydział Slawistyki). 
W tym samym roku złożył przysięgę w Są-
dzie Powiatowym w Bolesławcu i otrzymał 
uprawnienia tłumacza przysięgłego języ-
ka serbsko-chorwackiego na język polski. 
Józef świadczył usługi do 1994 r., głów-
nie w zakresie tłumaczeń aktów chrztów, 
aktów ślubów, zaświadczeń wojskowych 
i zaświadczeń pracy. W 1963 r. ukończył 
dwuletnie studium zorganizowane przez 
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego. Po-

Józef Staszkowian na wczasach  
w Zakopanem, 1955 r.
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siada duży dorobek w zakresie 
przekładów z języka serbsko-
-chorwackiego na język polski 
i tak w 2003 r. przetłumaczył 
książkę pt. „Ko je Ivan Merz?”. 
Po przetłumaczeniu otrzymała 
ona tytuł „Błogosławiony Jan 
Merz”. Ivan Merz był filozofem, 
błogosławionym Kościoła rzym-
skokatolickiego, beatyfikowa-
nym przez papieża Jana Pawła II 
w dniu 22 czerwca 2003 r. 
w Banja Luce. Józef był obecny 
na tej beatyfikacji, został za-
proszony przez jezuitę o.  Boży-
dara Nagyego. Wcześniej w ra- 
mach Synodu Wrocławskiego 
(1986-1990) oddelegowany 
przez ks. Władysława Rączkę 
wygłosił referat o Janie Me-
rzu. W 2005 r. przy wsparciu ks. Bogusława Drożdża przetłumaczył książkę  
„Wierny do śmierci”. Jest to biografia ks. A. Dujlovića, który zginął śmiercią 
męczeńską w Gumjerze. W 2008 r. przełożył część drugą pt. „Trzynaście świec” 
w ramach „Dziejów Polaków w Bośni (1895-1946)” z tekstami autorstwa ks. 
Anto Orlovaca, w 2008 r. książkę „Dzwony Wielkanocne. Sługa Boży Piotr 

Barbarić” autora  o.  Josipa 
Weissgerbera TJ, a w 2009 r. 
książkę „Sługa Boży Josip 
Lang. Biskup pomocni-
czy w Zagrzebiu”,  a także 
książki: „Sługa Boży Josip 
Stadler I Arcybiskup Wrch-
bośniacki”  oraz „Ivan Merz. 
Wybitny świecki w świad-
czeniu Ewangelii”.

Był także założycielem 
biuletynu informacyjnego 
o procesie beatyfikacyjnym Biskup Franjo Komarica z wizytą w domu Józefa 

Staszkowiana, Złotoryja 2000 r.

Józef Staszkowian (w środku)  
z rodzicami i rodzeństwem, Bośnia,  

ok. 1937 r.



184

Sługi Bożego Ivana Merza pt. „Rycerz Krzyża Białego” oraz informatora „Głos 
z Bojny”. Zamieszczał tam artykuły oraz wiersze, których napisał około 350.

Józef Staszkowian był korespondentem „Gazety Robotniczej” oraz „Nie-
dzieli”, pisał także artykuły do czasopisma „Katolicki Tjednik” wydawanego  
w Sarajewie oraz lokalnej prasy. Działał społecznie na rzecz środowiska reemi-
grantów. Nadal uczestniczy w życiu kościoła w Polsce, Chorwacji oraz Bośni  
i Hercegowinie. Przed kilkoma laty zawarł korespondencyjną znajomość z bp. 
Franją Komaricą, który podczas wizyty na terenie diecezji legnickiej, odwiedził 
dom Józefa Staszkowiana w Złotoryi.

Opracowała: Katarzyna Mrozik
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Antoni STEC 
urodził się 9 maja 1952 r. we wsi Otok 
na Dolnym Śląsku. Jego ojciec, Józef, 
był robotnikiem, zaś matka Aniela, 
z domu Różnicka – gospodynią do-
mową. Antoni posiadał sześcioro 
rodzeństwa: Władysława, Marię, Kry-
stynę, Jana, Annę i Tadeusza. Ukoń-
czył Szkołę Podstawową w Bożejo-
wicach. Swoją naukę kontynuował  
w Bolesławcu w Zespole Szkół Zawo-
dowych przy ówczesnej ul. M. Fornal-
skiej (obecnie Armii Krajowej) oraz 
w Jeleniej Górze, co pozwoliło mu zo-
stać mechanikiem samochodowym. 
Oprócz tego pracował również jako 
tłumacz języka serbskiego.

Zdjęcia ze zbiorów Antoniego Steca



186

Do 1946 r. rodzice Antoniego Steca mieszkali w Bośni, matka w miejsco-
wości Detlak, na terenie gminy i powiatu Derventa, które obecnie należy do 
Bośni, natomiast ojciec w Rakovac na terenie gminy Srbac w powiecie Prnja-
vor. Ich rodziny emigrowały do Bośni z Galicji w roku 1891, zarówno matka 
jak i ojciec mieszkali ze swoimi rodzinami w glinianych lepiankach, które skła-
dały się z dwóch izb. Głównym pomieszczeniem była kuchnia, która oprócz 
swojej podstawowej funkcji pełniła jeszcze rolę sypialni, łazienki oraz pokoju 
gościnnego. Dach lepianki pokryty był słomą, a na poddaszu była wędzarnia. 
Rodzice jako dzieci uczęszczali do polskiej szkoły, choć na terenie Bośni było 
ich zaledwie kilka, pomagali też swoim rodzicom w pracach domowych.

Podczas przejścia frontu partyzanci jugosłowiańscy zarekwirowali konie 
z gospodarstwa rodziny Steców oraz zabrali kilkunastoletniego wówczas ojca 
Antoniego Steca. Powrócił on do domu po kilku miesiącach. W późniejszych 
latach pobyt w partyzantce skutkował represjami ze strony komunistycznej 
władzy polskiej.

Do byłej Jugosławii Antoni Stec wyjechał wraz z ojcem w latach 60.  
i przebywał tam czasowo. Mieszkał w złych warunkach w lepiance we wsi De-
tlak, rodzinnym domu mamy. W późniejszym czasie przebywał w chorwackim 
regionie Slawonia w miejscowości Lug, w powiecie Osijek. Tam warunki ich 
życia były diametralnie lepsze, ponieważ rodzina zamieszkała w murowanym 
domu. W okresie pobytu w byłej Jugosławii, obowiązkiem stała się pomoc  
w pracach gospodarskich, m.in. przy wypasie świń i krów oraz zbiorach wi-
nogron. Osobami, które odegrały dużą rolę w jego życiu, były babcia i siostra 
mamy Anna, które wpajały wiarę katolicką i broniły rodziny przed narzucającą 
się, dominującą na tym terenie ludnością muzułmańską i turecką. To właśnie 
narzucanie innej wiary najbardziej utkwiło mu w pamięci.

Po powrocie do Polski Antoni razem z rodziną mieszkał w Otoku, jednak 
po śmierci babci od strony taty 
przeprowadzili się do Rakowic.  
W tamtym właśnie czasie uczęsz-
czał do szkoły w Bożejowicach, 
jednocześnie pomagając rodzicom 
w prowadzeniu gospodarstwa. 
Jako działacz społeczny należał do 
Ludowych Zespołów Sportowych 
oraz Związku Młodzieży Wiejskiej.

Zawarł związek małżeński  
z Ireną Tofil, krawcową, urodzo-
ną 14 stycznia 1953 r., z którą ma Zdjęcie ze zbiorów Antoniego Steca
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trzech synów: Arkadiusza uro-
dzonego 17 listopada 1972 r., 
technika mechanika samocho-
dowego, Jarosława urodzone-
go 20 kwietnia 1975 r., także 
wykonującego zawód mecha-
nika samochodowego i Dariu-
sza, urodzonego 17 września 
1976 r., który jako jedyny, nie 
idąc w ślady ojca ani starszych 
braci, został wojskowym.

Antoni Stec był wielo-
krotnie nagradzany za działania na rzecz współpracy polsko-serbskiej oraz 
krzewienie kultury obu krajów. Trzykrotnie został odznaczony przez gminę 
Srbac, a także szkołę podstawową i średnią w Srbac za umacnianie kontaktów 
pomiędzy polską i serbską młodzieżą. Otrzymał również podziękowania od 
Ambasadora Bośni i Hercegowiny, miasta i gminy Nowogrodziec oraz Rady 
Sołeckiej wsi Martinac w Bośni. 

Jego hobby to renowacja starych motocykli z bocznymi wózkami. Zawsze 
też bardzo lubił sport, interesował go także polityka gospodarcza, co zaowo-
cowało tym, że został Radnym Rady Powiatu Bolesławieckiego.

Opracowały: Weronika Kaźmierczak i Daria Stec
Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu

oraz Natalia Kownacka
Gimnazjum Samorządowe nr 2
im. Polaków Zesłanych na Sybir

w Bolesławcu

Zdjęcia ze zbiorów Antoniego Steca
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 Florian STEMPAK 
urodził się 1 stycznia 1940 r. w wiosce Srdvici (pl. Sierdziewice), w powiecie 
Prnjavor, w byłej Jugosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. Jego rodzice, Jan 
i Katarzyna, byli rolnikami. Florian miał jedenaścioro rodzeństwa: Reginę, Te-
resę, Genowefę, Anielę, Marię, Zofię, Stanisława, Władysława, Józefa, Anto-
niego oraz Franciszka, z czego czworo urodziło się już w Polsce.

W domu rodzinnym w Srdvici Florian Stempak spędził pierwsze sześć lat 
swojego życia. Jego dom rodzinny był z cegły i pokryty dachówką, wewnątrz 
były dwa pokoje, kuchnia i korytarz. Obok domu mieszkalnego znajdował 
się budynek gospodarczy, w którym trzymane były zwierzęta domowe. Zbu-
dowany był on z gliny i drewna. Dach pokryty był słomą. Do obowiązków 
Floriana należała pomoc w gospodarstwie rodziców.  

13 kwietnia 1946 r. wraz ze swoją rodziną przybył pociągiem na dworzec 
w Zebrzydowej, skąd zostali przewiezieni do domu nr 57 w Brzeźniku, w któ-
rym następnie zamieszkali. Rok po przybyciu do Polski, w wieku siedmiu lat, 
zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej, którą ukończył w 1957 r. Potem 
przez trzy lata pracował w melioracji w pobliskim mieście, następnie odbył 
dwuletnią służbę w wojskową. Następnie zatrudniony był w Wojewódzkiej 
Spółdzielni Transportu Wiejskiego. Od 25 roku życia pracował w kółku rolni-
czym, jego zadaniem był transport różnych rzeczy na terenie województwa. 
Była to jego ostatnia praca, w wieku 60 lat przeszedł na emeryturę.

W 1965 r. Florian zawarł związek małżeński ze Stefanią Kubicą, która uro-
dziła się 17 lipca 1947 r. Zamieszkali razem w jej domu rodzinnym, który 
również znajdował się w Brzeźniku. Wspólnie państwo Stempakowie wycho-
wywali pięcioro dzieci: Bogdana ur. 1965 r., Mirosława ur. 1967 r., Danutę  
ur. 1969 r., Mariana ur. 1971 r., Waldemara ur. 1973 r. Od władz państwowych 
otrzymali order za to, że wszyscy czterej synowie odbyli służbę wojskową. Flo-
rian bardzo chętnie ogląda mecze piłki nożnej, lubi też prace mechanizacyjne 
przy samochodach. Autorka tego biogramu jest jego wnuczką.

Opracowała: Karolina Stempak
Gimnazjum Samorządowe nr 3
im. Jana Pawła II w Bolesławcu 
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 Rudolf STRUś 
urodził się 23 lutego 1940 r. w Kalenderovci Gornji 
(pl. Górne Kalendarowce), w powiecie Derventa, 
w byłej Jugosławii. Jego rodzice Błażej Struś i Zo-
fia Struś z domu Kozak byli rolnikami. Posiadali 
gospodarstwo rolne o powierzchni 5 hektarów. 
Miał dwoje rodzeństwa: starszego brata Wincen-
tego i młodszą siostrę Walerię. Posiadał kwalifi-
kacje do wykonywania następujących zawodów: 
szewc oraz mechanik silników spalinowych, mię-
dzynarodowy konduktor oraz kierowca. 

Do szóstego roku życia wraz z rodzicami i ro-
dzeństwem mieszkał w Kalenderovci Gornji na 
terenie dzisiejszej Bośni i Hercegowiny. Mieszkali 
w lepiance, krytej słomą, która składała się z dwóch izb i sieni. Jedno pomiesz-
czenie przeznaczone było dla ludzi, a drugie dla zwierząt. W domu znajdował 
się duży piec chlebowy, który ogrzewał cały dom, a w zimie można było się 
na nim położyć i ogrzać. W części mieszkalnej domu stały drewniane łóż-
ka wyściełane słomą, która zastępowała materac. Pomiędzy poszczególnymi 
pomieszczeniami nie było drzwi. Do mycia używano drewnianego cebrzyka. 
Poddasze domu było wykorzystywane do przechowywania i suszenia kukury-
dzy. Wchodziło się na nie po drabinie z wnętrza domu. 

Podczas wojny w ich domu we wnęce zakrytej słomą ukrywali się party-
zanci. Jako sześcioletni chłopiec Rudolf pomagał rodzicom w gospodarstwie 
domowym, karmił i wypasał zwierzęta. Z tamtych czasów zapamiętał dzień, 
kiedy bombardowano wioskę i musiał uciekać wraz z mamą i bratem do lasu. 
Jego ojciec w tym czasie przebywał w wojsku. Mama zabrała ze sobą wtedy 
garnek gołąbków, który zawinęła w obrus i powiesiła na drzewie. Pomimo, że 
byli głodni, matka dała im tylko po jednym gołąbku, ponieważ nie wiedzieli, 
jak długo będą się ukrywać w lesie. Innym wydarzeniem, które zapamiętał, 
był widok mordowanego mężczyzny, którego przywieźli do ich stodoły i na 
oczach całej rodziny torturowali – cięli żyletkami jego ciało, później na świe-
że rany sypali sól. W ten sposób chcieli wymusić jego zeznania. Następnie 
ciało tego człowieka wrzucili do pobliskiej rzeki Ukriny. Nie pamięta, kim byli 
oprawcy.

Do Polski przyjechał w 1946 r. razem z rodziną. Zamieszkali w Kraszo-
wicach, gdzie zajęli 5-cio hektarowe gospodarstwo. Z Jugosławii przywieźli 
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ze sobą zwierzęta hodowlane, tj. krowę i dwa konie. W krótkim czasie po 
przybyciu ojciec znalazł pracę w pobliskiej kaflarni, a matka zajmowała się 
gospodarstwem. Rudolf zaczął edukację w szkole podstawowej w 1947 r. Po-
tem wyuczył się zawodu szewca w Zakładzie Doskonalenia Rzemiosła, uzysku-
jąc tytuł czeladnika. Następnie pracował w Zakładach Chemicznych „Wizów”  
(od 1959 r. do 1963 r.), w tym samym czasie odbył zasadniczą służbę wojsko-
wą, uzyskując stopień wojskowy mata. W wojsku również nabył uprawnienia 
do prowadzenia pojazdów, w tym samochodów ciężarowych i autobusów. 
Od 1963 r. do 1978 r. pracował w Państwowej Komunikacji Samochodowej 
jako mechanik silników spalinowych i kierowca. Następnie, do 1980 r., pra-
cował w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej jako kierowca. 
W roku 1980 rozpoczął pracę w Miejskim Zakładzie Komunikacji. Po przepra-
cowaniu łącznie ponad 40 lat, przeszedł na emeryturę. Był osobą bezpartyjną, 
a w latach 80. XX w. zapisał się do Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”. Jest zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi.

 W 1963 r. zawarł związek małżeński z Lucyną Czyżewską i wraz z nią 
zamieszkał w Bolesławcu. Mieli troje dzieci: Jadwigę, Zbigniewa i Grzegorza. 
Przeżyli ze sobą 50 lat. Obecnie Rudolf jest wdowcem. Nadal mieszka w Bo-
lesławcu. Posiada siedmioro wnucząt. Ma duże poczucie humoru, jest bardzo 
towarzyski, lubi pomagać innym, a w wolnych chwilach gra w szachy i karty, 
zwłaszcza z wnuczętami, w tym z autorką tego biogramu. 

Opracowała: Oliwia Mocna
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu 
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 Stefania SZAJA z domu Michalczuk 

urodziła się 29 czerwca 1932 r. w Junuzovci (pl. 
Junzowcach), powiat Gradiška, województwo 
Banja Luka, obecnie miejscowość ta znajduje się 
na terenie Bośni i Hercegowiny. Mama Stefanii 
– Saturnina, z domu Łysak, urodzona w Haliczu 
(w ówczesnym zaborze austriackim) przyjechała 
do Jugosławii jako sześciolatka. Ojciec, urodzo-
ny w Tarnopolu, trafił na tereny Bośni w wieku 
czternastu lat. Rodzice byli rolnikami. Stefania 
miała dziewięcioro rodzeństwa: Anielkę, Andrze-
ja, Franka, Annę, Janka, Szczepana, Piotra, Mary-
się i Franię. W Jugosławii skończyła cztery klasy 
szkoły podstawowej, natomiast po przyjeździe 
do Bolesławca kurs siedmioklasowy. Uzyskała za-
wód krawcowej.
Stefania od urodzenia mieszkała w Junuzovci w domu jednorodzinnym,  
wybudowanym przed samą wojną. Nie było w nim światła ani bieżącej  
wody. Pomieszczenia były oświetlane lampą karbidową lub naftową. Obok 
domu znajdował się niewielki kawałek pola, z którego utrzymywała się rodzi-
na Michalczuków. Najczęściej siano kukurydzę, pszenicę oraz sadzono ziem-
niaki.

Najstarsze rodzeństwo Stefanii uczyło się zawodu, natomiast najmłodsi 
musieli chodzić do szkoły i pomagać w polu. Młodzież w tamtych czasach 
różniła się od współczesnej. Jako, że nie było wtedy komputerów czy telewi-
zorów bardzo często spotykano się i grano w różne gry, najczęściej karty. Ze 
względu na dobre warunki w domu Stefanii urządzano często potańcówki. 

Podczas II wojny światowej, pewnego dnia, gdy jej brat Janek pojechał 
do Banja Luki, do najstarszego brata Andrzeja, do domu wtargnęli niemiec-
cy żołnierze. Wchodzili do wybranych przez siebie domów i zabierali kogo 
chcieli. Jako, że babcia Stefanii mieszkała niedaleko, wyszła zobaczyć, co się 
dzieje. Jej oczom ukazał się tłum ludzi prowadzonych ulicą. W nim dostrzegła 
swojego wnuka, który poprosił ją o bochenek chleba. Gdy babcia zapytała go: 
„Gdzie Cię prowadzą?” W odpowiedzi usłyszała: „Nie wiem gdzie prowadzą 
i mimo że nie chcę, muszę iść”. Od tamtego czasu słuch po nim zaginął.

W czerwcu 1946 r. Stefania przybyła do Polski i wraz z rodziną zamiesz-
kała w Dobrej. Potem przeprowadzili się do Kraśnika Dolnego. Następnie za-
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mieszkała w Bolesławcu. Po przyjeździe do Polski uczyła się zawodu. Później 
pracowała w bolesławieckim zakładzie krawieckim. W 1952 r. wyszła za Ka-
zimierza Szaję, z zawodu traktorzystę i miała z nim pięcioro dzieci: Adama, 
Stanisława, Bernardę, Henryka i Bronisława. Jej dwie największe pasje to go-
towanie i szycie.
 

Opracowała: Angelika Mosorka
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Franciszek SZAJWAJ 
urodził się 13 sierpnia 1937 r. w miejscowości Rakovac (pl. Rakowiec), obecnie 
na terenie Bośni i Hercegowiny, jako jedno z sześciorga dzieci Florianny Szaj-
waj (z domu Kuduk) i Jana Szajwaja. Rodzeństwo Franciszka to: Józef, Maria, 
Rozalia, Władysław i najmłodszy Ludwik. Wszyscy wychowywali się w Rako-
vcu. Rodzina posiadała gospodarstwo rolne o powierzchni około 15 ha oraz 
młyn. Ojciec był rolnikiem, matka prowadziła dom.  

Franciszek swoje dzieciństwo w Jugosławii wspomina jako pełne trau-
matycznych wydarzeń. Już jako pięciolatek stracił mamę, która zginęła z rąk 
czetników w grudniu 1942 r. w Tromede koło Derventy, gdy wraz z innymi 
Polakami podążała na targ. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. 

Ojciec ożenił się po raz drugi z Wiktorią Kwaśnik. W Jugosławii przyszli na 
świat przyrodni bracia Franciszka: Adam i Tadeusz. Zgromadzona dokumen-
tacja rodzinna pozwala stwierdzić, że podczas przesiedlenia na tzw. Ziemie 
Odzyskane, 25 kwietnia 1946 r., rodzina państwa Szajwajów przywiozła ze 
sobą część dobytku: pług, brony, wóz, maszynę do szycia, naczynia kuchenne, 
pościel, meble oraz dwie krowy i świnię.

W Polsce osiedlono ich w Parzycach, obecnie gmina Nowogrodziec. Za-
mieszkali w gospodarstwie o powierzchni 10 ha, w skład którego, oprócz bu-
dynku mieszkalnego, wchodziły również stodoła i szopa. Z Jugosławii wróciła 
z bliskimi także babcia 9-letniego wówczas Franciszka, Katarzyna, która jego 
ojcu i drugiej żonie pomagała wychowywać dzieci. Jej pomoc cały czas była 
niezbędna, gdyż na świat przychodzili kolejni potomkowie: Florianna, Antoni, 
Andrzej, Karol i Janina. Aby utrzymać tak liczną rodzinę, tato poza uprawą roli 
zajął się kowalstwem. Wszyscy chłopcy pomagali mu w tej pracy.

Swoją edukację Franciszek rozpoczął w Szkole Podstawowej w Parzycach. 
Był bardzo dobrym uczniem. Lubił matematykę i sport, szczególnie grę w siat-
kówkę. Jego wielką pasją były motory i samochody. Od dziecka przejawiał 
zdolności muzyczne, sam nauczył się grać na harmonijce ustnej. W 1957 r. 
został wcielony do wojska. Służbę odbywał we Wrocławiu jako kierowca Cze-
sława Waryszaka generała brygady, a następnie szefa sztabu Śląskiego Okrę-
gu Wojskowego. W wojsku ukończył szkołę samochodową i zdobył wszystkie 
możliwe kategorie prawa jazdy, uprawniające do prowadzenia różnych po-
jazdów.

Jako 22-latek poznał swoją przyszłą żonę – Marię Kafel. Jej ojciec An-
toni Kafel i mama Agnieszka, z domu Kotwica, wcześniej również mieszkali  
w Rakovac na terenach byłej Jugosławii i, podobnie jak rodzina Szajwajów, po 
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powrocie do Polski zamieszkali w Parzycach. Agnieszka w Jugosławii, jak i po 
powrocie, obok zajęć na roli zajmowała się krawiectwem. Była bardzo dobrą  
i uczynną osobą. Marysia, jak o niej mówi mąż, urodziła się 11 czerwca 1941 r. 
Pochodziła z wielodzietnej rodziny. Pomiędzy jej najstarszym bratem, a nią 
jest 20 lat różnicy. Będąc najmłodszym dzieckiem swoich rodziców, niewiele 
pamięta z czasów wojny. W jej wspomnieniach pozostały jednak ataki żołnie-
rzy oraz ukrywanie się starszego brata przed czetnikami i ustaszami. Pamięta 
także, gdy podpalono Rakovac. Wówczas rodzina ukryła się, a mama omal 
jej nie udusiła, zakrywając usta w obawie, że jej płacz zdradzi ich położenie 
i przez to ich wszystkich wymordują.

W 1959 r. zmarł ojciec Marysi i odtąd jej mama musiała radzić sobie sama: 
wychowywała dzieci, ale również je traciła. Pani Agnieszka zmarła w wieku 
92 lat.

Z sześciorga rodzeństwa Marii żyje Józef (95 lat), Karolina (86 lat) i Aniela 
(84 lata). Są ze sobą bardzo związani, odwiedzają się i wspominają zdarze-
nia ze swojego życia, przekazując je młodszemu pokoleniu, które jest bardzo 
liczne.

15 kwietnia 1961 r. Marysia wzięła ślub cywilny, a 30 kwietnia tego same-
go roku ślub kościelny z Franciszkiem. Jako małżeństwo zamieszkali w domu 

Ślub Marii Kafel i Franciszka Szajwaja  
(czwarta od lewej Agnieszka Kafel mama Marii), 30 IV 1961 r.
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rodzinnym żony. Franciszek rozpoczął pracę w kopalni gliny nieopodal Nowo-
grodźca, a później zarejestrował swoją działalność i jeździł taksówką. Maria 
prowadziła dom. 31 grudnia 1962 r. na świat przyszedł ich pierwszy syn, Ja-
nek, a dwa lata później drugi syn, Wojtek. W 1971 r. Franciszek podjął decyzję 
o przeprowadzce do Bolesławca. Chciał, aby dzieci miały większy dostęp do 
edukacji, tym bardziej, że wykazywały zdolności muzyczne. Rodzina zamiesz-
kała przy ulicy Bielskiej. Franciszek podjął pracę w Państwowej Komunikacji 
Samochodowej, a Maria po kilku latach w gastronomii.

To, że małżonkowie pochodzą z Jugosławii, przenosi się na ich sposób 
życia. Kultywują tradycje, w których wychowali ich rodzice. Szczególnie wi-
doczne jest to podczas uroczystości rodzinnych. Na stole zawsze gości pita, 
papryka, pečenica, różne ciasta i wszelkiego rodzaju nalewki. Spotkaniom 
towarzyszy śpiew (często w języku serbskim) i akompaniament harmonijki 
w wykonaniu Franciszka, a na spotkaniach tanecznych słynne jugosłowiańskie 
kolo. Prowadząc spokojne i szczęśliwe życie, państwo Szajwajowie kilkakrot-
nie odwiedzali Jugosławię. Szczególnie chętnie odwiedzili te miejsca, gdzie 
się urodzili. Niestety, po ich domostwach nie został żaden ślad, oprócz rozle-
głych pól, lasów, zarośli i krzaków. W 2015 r. Maria wybrała się na wyciecz-
kę ze Stowarzyszeniem Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół 
w okolice, skąd pochodziła. Na miejscu, gdzie mieszkała, zobaczyła już tylko 
drzewa owocowe posadzone przez ojca. Odwiedziła również inne miejscowo-
ści, z których przesiedlali się znajomi. Były tam głównie opuszczone cmenta-
rze. Szukała na nich grobów swoich dziadków, jednak ich nie znalazła.

Po przejściu na emeryturę Franciszek oddał się pasji gry na harmonijce 
i uprawianiu działki, na której spędzał każdą wolną chwilę. Przez 10 lat pełnił 
funkcję prezesa Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Alstromeria”. W 2015 r. 
nagrał płytę, która zawiera 12 utworów granych na harmonijce. Wśród nich 
znajduje się ukochana przez Jana Pawła II „Barka”.

Państwo Szajwajowie doczekali się wnuków: Przemka i Radka (synów 
Wojtka i Ewy), oraz Łukasza i Mateusza (synów Janka i Zofii). 

Opracowała: Wiktoria Sobczyszyn 
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu



196

 Aniela SZWEDA z domu Ferlewicz 

urodziła się 6 marca 1936 r. w Orašje. Obecnie 
jest to miasto i gmina leżąca w północnej czę-
ści Bośni i Hercegowiny. Jej rodzice to Zygmunt 
Izydor i Anastazja Ferlewicz, z domu Bukowska. 
Oboje byli rolnikami. W domu była najstarsza 
i miała sześcioro rodzeństwa: Stefanię, Józefa, 
Władysława, Rudolfa, Karola i Antoniego.

W Orašje mieszkała do 1946 r. w domu 
jednorodzinnym, krytym czerwoną dachówką, 
w którym były trzy pokoje, kuchnia i piwnica. 
Pokoje wyposażone były w łóżka, w kuchni znaj-
dował się piec chlebowy. Jako małe dziecko nie 
chodziła do szkoły. Do jej obowiązków należało 
m.in. wypasanie krów. Jesienią, po zbiorach, ra-
zem z innymi dziećmi podczas pilnowania krów 

bawiła się w różnego rodzaju zabawy. Pamięta, że pewnego razu w czasie 
wojny przyszli do domu partyzanci. Jeden z nich przystawił strzelbę do głowy 
ojca i próbował go zastraszyć. Zabrali im wtedy jednego konia i wóz. Wszyscy 
byli przerażeni i płakali. Pamięta również, że partyzanci zabrali wszystkie chle-

Ślub Anieli Ferlewicz i Piotra Szwedy, Krzyżowa, 16 VI 1955 r.
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Od lewej: Ewa Ferlewicz, Aniela Szweda, 
Stefania Michalska

Piotr Szweda, mąż Anieli

Dowód Osobisty Anieli Szwedy
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by, które mama upiekła dzień wcześniej. Na szczęście babci, Anastazji Ferle- 
wicz, mamie Zygmunta Ferlewicza, udało się schować jeden bochenek pod 
poduszką.

Gdy tato się dowiedział, że wybuchnie wojna i rodzinie może grozić nie-
bezpieczeństwo, zaczął robić schron, w którym mogliby się ukryć. Na szczęście 
nie musieli się tam chować. Zapamiętała również dzień, kiedy po raz pierwszy 
usłyszała na podwórku radio. To było dla niej całkiem nowe przeżycie i spra-
wiło jej wiele radości.

Do Polski wrócili w maju 1946 r. Najpierw przybyli do Bolesławca, po czym 
odesłano ich do Krzyżowej. Razem z rodzicami i czwórką rodzeństwa zamiesz-
kali w niewielkim domu, w którym wcześniej mieszkała Niemka wraz z córką. 
Z Jugosławii zabrali ze sobą krowę, konia i kury, które przewieźli pociągiem. 
Rok później rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej w Krzyżowej, chodziła 
tam do V klasy, a VI i VII skończyła w Różyńcu. Po ukończeniu szkoły praco-
wała w kuchni i szpitalnym magazynie w Bolesławcu. Dało jej to możliwość 
zdobycia dużego doświadczenia.

Za mąż wyszła w 1955 r. za Piotra Szweda, ur. 14 listopada 1930 r. – 
zm. 13 kwietnia 2011 r. Rok później na świat przyszła ich córka Halina, która 
skończyła technikum krawieckie. W 1959 r. urodziło im się drugie dziecko, 
syn Andrzej, który ukończył technikum rolnicze. W Krzyżowej wraz z mężem 
prowadzili gospodarstwo. Hodowali krowy, świnie oraz konia. Posiadali pole, 
które sami uprawiali. Mąż pracował również w tartaku w Gromadce. Zarabiali 
sprzedając, m.in. mleko, ziemniaki czy truskawki, których mieli ok. 1 ha.

W wolnym czasie bardzo lubiła czytać książki.

Opracowały: Agnieszka Borowska i Martyna Kuczyńska
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Bolesławcu 
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 Katarzyna SZyMULA z domu Rogowska 

urodziła się 8 kwietnia 1935 r. w Srdvici (pl. Sierdziewice), w byłej Jugosławii, 
obecnie Bośnia i Hercegowina. Rodzice, Pelagia i Wojciech Rogowscy, zajmo-
wali się rolnictwem. Ojciec urodzony był w Polsce, mama zaś była Bośniacz-
ką. Jej nazwisko panieńskie brzmiało Holvate. Katarzyna ma siedmioro ro-
dzeństwa: Marię, Józefa, Adama, Feliksa, Zofię, Bronisława i Antoniego. W jej 
domu mówiono w języku polskim i serbo-chorwackim.

W byłej Jugosławii przez 11 lat mieszkała w Srdvici, gdzie ukończyła 
trzyletnią szkołę podstawową. Teren wokół był piękny, górzysty i zalesiony. 
Mieszkała wraz z rodzicami i rodzeństwem w drewnianym domu, zbudowa-
nym przez jej ojca. Potem został on spalony przez czetników. Już jako małe, 
kilkuletnie dziecko musiała pomagać rodzicom na roli, w ten sposób jednak 
okazywała miłość rodzicom i uczyła się szacunku do ziemi. Nie brakowało im 
świeżych owoców: czereśni, winogron i jabłek oraz różnego rodzaju warzyw. 
Na stole królowała pečenica. Mimo że bywało trudno, rodzice podtrzymywali 
tradycje polskie i byli religijni. Chodzili boso do oddalonego o kilka kilome-
trów kościoła w  Rakovac. Z tamtego okresu zapamiętała obraz Bośni jako 
wspaniałej krainy i żyjących tam życzliwych ludzi. 

Tak było do wybuchu wojny. Potem wszystko się zmieniło. Bali się nie 
tylko Niemców, ale przede wszystkim czetników, przed którymi bronili ich 
partyzanci i Czarnogórcy. Podczas ataków czetnicy szabrowali domy i zabie-
rali mieszkańcom wszystko, co mieli do jedzenia, a tych co zostali we wsi, 
mordowali. Katarzyna wspomina, że niektórzy Serbowie bardzo życzliwie ich 
traktowali, broniąc ich przed swoimi rodakami.

Wojna była dla rodziny traumatycznym przeżyciem, które nierzadko sta-
wiało ich przed rozpaczliwymi wyborami. Wielokrotnie uciekali wraz z rodzi-
cami do lasu, kładli się na ziemi, chowając pod mchem i liśćmi, aby ocalić 
życie. Raz zdarzyło się, że w  trakcie ucieczki przed czetnikami rodzice byli 
bliscy porzucenia dwutygodniowego niemowlęcia, ponieważ jego obecność 
spowalniała ucieczkę. Jednak sąsiedzi, którzy pomagali sobie nawzajem, za-
pakowali dzieciątko na wóz. Po jednej z  takich akcji, kiedy wrócili po kilku 
dniach do wsi, zastali tylko dymiące zgliszcza domu. Aby mieli gdzie miesz-
kać, ojciec wykopał prowizoryczną ziemiankę.

Pod koniec wojny skorzystali z możliwości wyjazdu z Jugosławii, tak jak 
wiele innych polskich rodzin, bo życie tam było coraz trudniejsze. Poprzez  
Prnjavor i Banja Lukę powrócili do swojego kraju. Podróż do Polski w bydlę-
cych wagonach trwała 2 tygodnie. Nie było to łatwe, gdyż stracili po drodze 
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wiele rzeczy, mieli wszy, panował głód i bardzo obawiali się, co zastaną na 
miejscu.

W kwietniu 1946 r. Katarzyna wraz z rodziną przyjechali do Brzeźnika. 
Miała wtedy 11 lat. Zatrzymali się w murowanym domu, w którym mieszka 
do dziś. Był bardzo zaniedbany, w pokoju gościnnym Rosjanie urządzili sobie 
stajnię. Musieli włożyć dużo pracy i wysiłku, by dobrze wyglądał i nadawał 
się do życia.

Katarzyna wyszła za mąż za Jana Szymulę, urodzonego w 1928 r., który 
do Brzeźnika przyjechał po wojnie z dalekiej Brazylii. Mieli dziewięcioro dzie-
ci: Marię, Józefa, Teresę, Stanisława, Franciszka, Annę, Zbigniewa, Małgorza-
tę i Piotra. Wraz z mężem uprawiała ziemię, do obrobienia mieli kilkanaście 
hektarów pola. Hodowali wiele zwierząt, w tym świnie, za hodowlę których 
otrzymywali powiatowe i państwowe nagrody.

Katarzyna bardzo angażowała się w życie społeczne, szczególnie swojej 
wsi. Kiedy miała 13 lat, dostała się do pracy w cegielni i tam w wieku zaledwie 
14 lat została mężem zaufania. W Brzeźniku przez 12 lat była przewodniczącą 
Koła Gospodyń Wiejskich. Przez 4 lata pracowała w sądzie jako ławnik. Posia-
da dużo odznaczeń i orderów, medale za dobre wychowanie dzieci, dyplomy 
za konkursy na najpiękniejszy ogród. Dziś po wielu latach pracy i wychowywa-
nia dzieci pozostała jej miłość do dawnej Jugosławii i rodziny, a nade wszyst-
ko do zwierząt i przyrody, które zawsze jej towarzyszyły.

Opracowała: Kamila Turek
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Franciszek TABOR 
urodził się 1929 r. w miejscowości Selište (pl. Szeliśce), w powiecie Prnjavor, 
w byłej Jugosławii. Jego rodzice – Katarzyna i Stanisław Tabor byli rolnikami, 
ponadto Stanisław zajmował się stolarstwem. Franciszek miał trzynaścioro 
rodzeństwa: Józefę, Mariana (zginął w czasie wojny) i Antoniego z pierwsze-
go małżeństwa ojca, oraz: Wiktorię, Adolfa, Marię, Genowefę, Zofię, Sabinę, 
Annę, Helenę, Teklę i Janinę, z drugiego małżeństwa z Ludwiką Tabor.

W byłej Jugosławii Franciszek przebywał 17 lat, do 1946 r., mieszkał 
w miejscowości Selište. Miasteczko to położone było na górzystych terenach, 
wśród lasów, ziemia była tam słabej jakości. W tamtych czasach nie było tam 
utwardzonych dróg, więc jeżdżono drogami gruntowymi. Franciszek Tabor 
wspomina, że chodziło się wtedy na bosaka i kiedy latem ziemia się nagrzała, 
parzyła w nogi.

Dom rodzinny zbudowany był z drewna i gliny, z której wypalano też 
cegły, przykryty był słomą. Wewnątrz zamiast podłóg było klepisko. Wodę 
czerpano ze studni obudowanej drewnianymi balami. W okolicy znajdowały 
się młyny, ale najczęściej w domu ziarno mielono na żarnach. Trzeba było rano 
wcześnie wstać, aby ziarno zemleć na mąkę. W rodzinnym domu Franciszka, 
w wąskim korytarzu stało urządzenie do mielenia kukurydzy, z której gotowa-
ło się puree. Ze względu na to, że rodzina była liczna, a pracy zarobkowej na 
ogół nie było, dzieci często chodziły na tzw. służbę do Niemców, za wykonaną 
pracę otrzymywali również odzież i jedzenie. Rodzina Franciszka pracowała 
także na roli. Uprawiano winorośl, śliwy i jabłonie, sadzono ziemniaki, które 
ze względu na zbyt słabą ziemię bardzo słabo obradzały, siano pszenicę, ku-
kurydzę, żyto i grykę.

Jedyna w okolicy czteroklasowa szkoła prawosławna znajdowała się 
w miejscowości Nožičko. Uczono w niej języka serbskiego (zapisywanego 
cyrylicą) i chorwackiego (zapisywanego alfabetem łacińskim). Nauczyciel był 
wyznania prawosławnego, a gdy go nie było, w zastępstwie dzieci uczył pop. 
Podczas wojny nauczycielem była Chorwatka. Dzieci prawosławne w tym cza-
sie nie chodziły do szkoły, uczyły się tylko dzieci polskie i niemieckie. Mówiono 
wówczas, że do szkoły chodzą dzieci wyznania katolickiego. Faktycznie wy-
glądało to tak, że kto umiał czytać lub pisać, ten uczył tych, którzy nie umieli.

Podczas II wojny światowej brat Franciszka, Marian, w wieku 18 lat, został 
powołany do wojska. W 1945 r. zabili go ustasze. Prawdopodobnie został 
pochowany w lesie. Kiedyś także ustasze wkroczyli do ich wsi. Jego siostra 
8-letnia wówczas Maria pilnowała dzieci sąsiadów. Ustasze wtargnęli do tego 
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domu i wyrwali sąsiadce dziecko z rąk, mimo że matka nie chciała go oddać. 
Wtedy rzucili malcem o ziemię, a jego matkę zastrzelili. Na szczęście Marii 
udało się uciec.

W 1946 r. Franciszek wraz z rodziną 18. transportem przyjechał do Polski. 
Osiedlili się w miejscowości Wartowice w powiecie bolesławieckim, gdzie do 
dziś mieszkają. Po ślubie, Franciszek z Janiną zajęli się pracą we własnym go-
spodarstwie rolnym. Mają troje dzieci: Bolesława, Piotra i Marię, którzy ukoń-
czyli studia wyższe. W obecnej chwili gospodarstwem zajmuje się jeden z sy-
nów, drugi prowadzi własne gospodarstwo w innej miejscowości, natomiast 
córka Maria jest emerytowaną nauczycielką.

Opracowała: Aleksandra Boluk
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Ludwik TORBA 
wśród znajomych nazywany Luckiem, urodził się 24 września 1953 r. w Gości-
szowie. Jego rodzice, Władysława i Jan, pracowali jako rolnicy. Ojciec Ludwika 
walczył podczas II wojny światowej. Mieli siedmioro dzieci. Najstarszy z nich 
to Piotr, następnie: Aniela, Antoni, Józef, Rozalia, Stanisław. On był najmłod-
szym z rodzeństwa. 

Pod koniec XIX w., po 
dwumiesięcznej wędrów-
ce, pradziadkowie Ludwika 
przenieśli się z Galicji na 
tereny Jugosławii. Niestety 
tamtejsze standardy życia 
pozostawiały wiele do ży-
czenia, otrzymali rozległe 
tereny lasu, które musieli 
samodzielnie wykarczować 
i przygotować pod uprawę. 
Jako mieszkania służyły zie-
mianki. Mieszkańcy tych ziem często cierpieli z powodu głodu i wyczerpania. 
Długotrwały niedostatek sprawiał, iż wielu z nich umierało. W przetrwaniu 
pomagała im wiara. Bardzo istotną rolę w ich życiu odgrywał przyjezdny bi-
skup, który dla tamtejszych ludzi stał się ogromnym autorytetem. Warunki by-
towe mieszkańców poprawiły się dopiero po zakończeniu I wojny światowej. 

W Jugosławii brakowało pieniędzy na edukację, dlatego ważne było tyl-
ko to, aby nauczyć się pi-
sać i czytać. Matka Ludwi-
ka ukończyła 4 lata szkoły 
podstawowej, a Jan uczył 
się przez rok. 

Na przełomie czerwca 
oraz lipca 1946 r., rodzi-
ce Ludwika przyjechali do 
Gościszowa. Byli zagubieni 
i przerażeni. Część domów 
była opuszczona, a część 
zamieszkiwali Niemcy. Wójt 
przydzielił im mieszkanie, Zdjęcia ze zbiorów rodzinnych
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jednak zaznaczył, że dostają je tyl-
ko na pół roku, do czasu powrotu 
niemieckich właścicieli. Pomimo 
początkowych uprzedzeń, ich sąsie-
dzi, autochtoni, bardzo pomagali 
im w uprawie roli. Była to wówczas 
bardzo ciężka praca, nikt nie mógł 
pozwolić sobie na bezczynność. 
Matka Ludwika wspominała, że za-
raz po jego urodzeniu, musiała pójść 
w pole. 

Ludwik Torba aktualnie mieszka 
naprzeciwko domu, w którym przy-
szedł na świat. Ukończył osiem klas 
szkoły podstawowej, a zaraz po niej 
rozmaite kursy, między innymi przy-
sposobienia rolniczego oraz kurs 
kolejowy. Przez długi czas pracował 
w Polskich Kolejach Państwowych. 
Ożenił się z Jadwigą, urodzoną w 1961 r., która zajmuje się gospodarstwem 
domowym. Doczekali się czworga dzieci: Katarzyny, Zuzanny, Łukasza (obec-
nie pracującego w Holandii) oraz Kazimierza, który niestety w wieku trzydzie-
stu dwóch lat zmarł z powodu odrzucenia przeszczepu nerki, pozostawiając 
żonę i trójkę dzieci. Dla rodziny była to ogromna tragedia.

Pasją Ludwika Torby jest działalność społeczna. Od najmłodszych lat 
udzielał się w Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Należał również do 
Związku Młodzieży Wiejskiej, pomagał w Ochotniczej Straży Pożarnej, przez 

Zdjęcia ze zbiorów rodzinnych
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25 lat był również jej prezesem. 
Wielką przyjemność sprawiają mu 
również wycieczki. Kiedyś z powo-
dzeniem próbował swoich sił jako 
aktor teatrów ulicznych – w Kiel-
cach został nagrodzony pierwszym 
miejscem podczas Krajowego Prze-
glądu Wiejskich Zespołów Arty-
stycznych. 

Obecnie jest sołtysem Gościszo-
wa i organizuje wycieczki na tereny 
byłej Jugosławii, śladami przodków. 
Pierwsza z wypraw rozpoczęła się  
7 lipca 2007 r. i trwała dwa tygo-
dnie. Mieszkali w Stary oraz Novi 
Martinac, położonym obecnie na 
terenie Bośni i Hercegowiny. Ludwik 
do tej pory zachwyca się zapierają-
cym dech w piersiach krajobrazem 
tego regionu. Na górzystych te-
renach, poprzecinanych licznymi 

Odwiedziny Niemców w ich 
dawnym rodzinnym domu, 

1993 r.

Ojciec Jan na urodzinach córki

Ludwik Torba z żoną, Međugorje
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potokami, uprawiano ku-
kurydzę, drzewa owocowe 
i winorośl. Chociaż miej-
sce z pozoru przypomina 
raj, to serbskim rodzinom, 
które ich przyjmowały, nie 
wiedzie się dobrze. Ubogie 
warunki, stare domy oraz 
brak podstawowych wy-
gód sprawiają, że tamtejsi 
mieszkańcy liczą na pomoc 
materialną przyjezdnych. 

Podczas pobytu Polacy mieli szansę odwiedzić miejsca zamieszkania swoich 
ojców, a także porozmawiać z ludźmi, którzy osobiście znali ich przodków, 
jednakże głównym celem podróży było uprzątnięcie cmentarza, znajdującego 
się w bardzo złym stanie. 

Z tym zamierzeniem wiąże się ciekawa historia. Gdy przybyli na miejsce 
spoczynku swoich krewnych, postanowili oddać hołd zmarłym, stawiając pa-
miątkową tablicę. Starannie wybrali miejsce i zaczęli kopać, lecz ciężką pracę 
przerwał dźwięk uderzenia łopaty w metalowy przedmiot. Był to duży, scho-
wany tam przed laty krzyż, który po oczyszczeniu został ustawiony za tablicą, 
gdyż świadkowie zdarzenia uznali to za znak od Boga. 

Ludwik Torba pielęgnuje pamięć o swych przodkach. Wspierał działania 
związane z odsłonięciem w Gościszowie tablicy upamiętniającej przybycie no-
wych mieszkańców tej miejscowości. 

Opracowały: 
Dominika Perdon i Aleksandra Kaźmierczak

Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bolesławcu

Przekazanie polskiej flagi państwowej 
dla naczelnika gminy Srbac
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 Piotr TURECKI  
urodził się 12 lutego 1936 r. w wiosce Mravica, która leżała w powiecie Prnja-
vor, w województwie Banja Luka. Jego rodzice, Anna i Bronisław Tureccy, byli 
rolnikami, zajmowali się gospodarką, ojciec trudnił się również stolarstwem. 
Piotr wychował się w wielodzietnej rodzinie, razem z sześciorgiem rodzeń-
stwa. Najstarsza siostra miała na imię Maria, po niej był Józef, następnie An-
tonina, Franciszka, Antoni i najmłodszy Jan.

W Bośni mieszkał od urodzenia do czasu wyjazdu w 1946 r. Dobrze pa-
mięta przepiękne krajobrazy, górzyste tereny, rozległe lasy i bardzo czyste po-
wietrze. Mieszkał w domu, w którym był też warsztat do obróbki drewna, 
a zaraz za nim magazyn do przechowania zboża. Warunki nie były najlepsze. 
Panowała bieda, bo ziemie nie sprzyjały uprawie zbóż. Dzieci nie miały wte-
dy za dużo obowiązków, czas mijał im przede wszystkim na zabawie. Jeden 
z braci uczył się garbarstwa, czyli wyprawiania skóry, np. na buty.

W czasie II wojny światowej Piotr nie był w wojsku, w partyzantce działał 
jednak jego brat. Z tamtych czasów pamięta przemarsze wojsk i bombardo-
wania. W pamięci utkwiły mu też liczne pożary domów oraz okrutne mordy 
dokonywane przez wrogich sobie Serbów i Chorwatów. Nieraz znajdował 

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych
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w wodzie zwłoki z wy-
łupionymi oczami i od-
ciętym językiem. 

W kwietniu 1946 r. 
część Polaków z Bo-
śni zdecydowała się na 
powrót do Ojczyzny. 
Do stacji kolejowej po 
raz pierwszy jechał 
samochodem. Pamię-
ta, że ciężarówka była 
stara, a droga żwiro-
wa, z mnóstwem wy-
bojów i zakrętów. Na 
dodatek nie widział 
i nie słyszał nikogo 
z rodzeństwa ani rodzi-
ców, gdyż powsadzano 
ich w zagłębienia po-

między skrzyniami, workami i innymi przedmiotami, a krzyki jego i innych 
zagłuszał ryk samochodu. Załadowana do granic możliwości ciężarów-
ka mocno przechylała się i podskakiwała. Piotr drżał ze strachu przez całe  
30 km z Prnjavora do Derventy. Tam czekał na nich pociąg towarowy z wa-
gonami do przewozu bydła. Do jednych wsiadali ludzie, do innych wprowa-
dzano bydło, a do jeszcze innych ładowano cięższe przedmioty i maszyny  
oraz narzędzia. W ich wagonie jechało w sumie 17 osób. Oprócz rodziny 
Piotra, jechały jeszcze rodzina stryja Teodora i nieznana im czteroosobowa 
rodzina. W wagonie znajdowała się prowizoryczna kuchnia, kącik do mycia 
i miejsca do spania, przeważnie na skrzyniach z dobytkiem. Trzeba było też 
wydzielić miejsce na żywność, wodę i inne potrzebne rzeczy. 

Reemigrantów odprowadzały rodziny pozostające w Bośni, sąsiedzi, 
mieszkańcy Prnjavora i okolic, którzy przeżyli z nimi wiele lat. Gdy wagony 
ruszyły, rozległy się krzyki ludzi z odjeżdżającego pociągu i osób pozostają-
cych na peronach. Płacz mieszał się z radosnym śmiechem, śpiew z głośnymi 
okrzykami: „Niech żyje Polska! Do widzenia, żegnajcie!” Długo po wyjeździe 
słychać było w sąsiednich wagonach radosne śpiewy pieśni polskich, łącznie 
z „Mazurkiem Dąbrowskiego”.

Po dwóch godzinach jazdy skład zatrzymał się na całą dobę w Slavonskim 
Brodzie. Stacja kolejowa znajdowała się przy samej rzece Sava, która obecnie 
stanowi granicę między Bośnią a Chorwacją. Choć był kwiecień, było już tak 

Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych
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ciepło, że starsza młodzież kąpała się w rzece. Na granicy węgierskiej znów 
zatrzymali się na dłuższy postój. Władze celne Jugosławii przeprowadziły 
szczegółową kontrolę pociągu.

Piotr wybrał sobie miejsce do spania przy niewielkim okienku wentylacyj-
nym, prawie pod samym dachem wagonu. Nie miało ono szyby, tylko rzadką 
kratę. Był bardzo ciekawy, jak wygląda świat. W ciągu dnia, gdy było ciepło, 
oglądał krajobrazy przez lekko uchylone drzwi, przy których obowiązkowo 
musiała czuwać starsza osoba, by nie wypadły przez nie dzieci. Nocą drzwi 
były zamknięte, bo wszyscy spali. Tylko nie on. Nocą świat i obce kraje też 
były interesujące. Większość nocy, a było ich dwanaście, spędził przy okienku, 
z którego miał świetny widok. Na stojące obok legowiska skrzynie wstawił 
mniejszą, na nią stołeczek i w ten sposób zachwycał się wszystkimi pięknymi 
budowlami, bardzo zróżnicowanymi terenami we wszystkich czterech pań-
stwach, tj. w Jugosławii, Węgrzech, Czechosłowacji i Polsce. Podziwiał piękno 
świata, pola, lasy, a nawet żerujące nocą dzikie zwierzęta.

Choć podróż w wagonie zapowiadała się niewygodnie i męcząco, nie 
było tak źle. Im bliżej Polski, tym bardziej poprawiały się humory podróżnych. 
Każda rodzina w swojej części wagonu utrzymywała należyty porządek i nikt 
nikomu nie stwarzał trudności we wspólnym korzystaniu z jednej przestrzeni. 
Jeśli ktoś chciał coś pożyczyć od sąsiada, a ten odmówił, to w czasie posto-
ju można było uczynić to w sąsiednim wagonie. Najważniejsze, że żywności 
nie brakowało. Był zapas chleba, a mleko mieli z własnego udoju, bo krowy 
jechały w wagonie tuż za nimi. Udój z dwóch krów wystarczał i dla innych. 
Na czas podróży wszyscy mieli wyznaczone jakieś zadania i obowiązki, np. 
w rodzinie Piotra podejmowanie ważnych decyzji należało do ojca, matka 
z dwiema siostrami zajmowały się przygotowaniem posiłków i praniem naj-
potrzebniejszych rzeczy. Najstarszy brat Józef i siostra Marysia w czasie posto-
ju karmili i doili krowy.

27 kwietnia 1946 r. przyjechali do Polski, do wsi Tomin (późniejszy To-
maszów Bolesławiecki) transportem przesiedleńców nr 7. Pierwsze ich ze-
tknięcie się z okolicą, gdzie mieli wysiąść, było zaskakujące. Z lewej strony 
stacji widoczne były rozległe pola. Daleko za nimi widniały czubki drzew. Zaś 
z prawej strony stacji, w oddali, za polami widoczny był duży, sosnowy las. 
Wszyscy byli zdziwieni i zdenerwowani widokiem tego pustkowia. Kierow-
nictwo transportu i przyjmujący ich gospodarz uspakajali: „Nie martwcie się, 
zaraz przyjadą po was z furmankami ludzie zza Buga, którzy już tu mieszkają. 
Zawiozą was do waszych przyszłych domów”. Rzeczywiście zaraz przyjechały 
wozy, a ludzie na nich nie wyglądali groźnie, co przybyszów trochę uspoko-
iło. Rzeczy i dzieci załadowano na furmanki, a dorośli szli piechotą, niektórzy 
z nich prowadzili na sznurkach krowy.
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Przyjezdnych ulokowano w środku wsi, w dużym gospodarstwie rolnym. 
Tylko na jedną noc przygotowano dla nich legowiska na sianie w dużych sto-
dołach. Następnego dnia każda rodzina miała udać się już do swojego stałego 
miejsca zamieszkania. Rano przyszedł do nich sołtys z dwoma mężczyznami, 
poprosił do siebie przedstawicieli wszystkich rodzin i zaprowadził ich do no-
wych domów, w których mieli zamieszkać na stałe. Pan Turecki nie miał dużego 
szczęścia, sołtys zaproponował mu gospodarstwo z dziewięcioma hektarami 
niezbyt urodzajnej ziemi. Do tego, już w obecności nowych mieszkańców, zięć 
poprzednich właścicieli – Niemców – Polak, osiadły w pobliskiej wsi, ogołocił 
dom. Pod pretekstem odebrania posagu żony zabrał meble, sprzęty, maszyny 
i wyposażenie, które mieściło się na siedmiu wozach drabiniastych.

Piotr przybył do Polski jako dziesięciolatek i tu zdobył wykształcenie. Po 
szkole podstawowej ukończył szkołę zawodową w Zielonej Górze. Po zdo-
byciu odpowiednich kwalifikacji w roku 1964 podjął pracę w Zespole Szkół 
Mechanicznych w Bolesławcu jako nauczyciel mechaniki. W 1978 r. zaczął za-
oczne studia we Wrocławiu, po ich ukończeniu zdobył wyższe wykształcenie 
mechaniczne.

Jego hobby to muzyka, z nią związane są najlepsze lata jego życia. Działał 
społecznie, stworzył z bratem Jankiem i kolegami zespół muzyczny, z którym 
występował w okolicznych wsiach. Byli popularni, często zapraszano ich na 
zabawy. W roku 1952 i później w 1956 odebrał w Warszawie nagrodę za 
działalność artystyczną i kulturalną. 

Żona Piotra urodziła się na Kresach w Polsce przedwojennej w 1939 r. 
Ślub wzięli w 1961 r. Pani Turecka pracowała w biurze w gminie Warta Bole-
sławiecka.

Opracowała: Anna Turecka
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Władysław URBAN  
urodził się 11 stycznia 1932 r. w Novi Martinac (pl. Nowy Martyniec) – wio-
sce położonej w rejonie Prnjavora, na terenie byłej Jugosławii przy serbskiej 
granicy. 

Dziadek Władysława, wraz z żoną i trójką dzieci, po zakończeniu I wojny 
światowej wyjechał do Bośni. W Novi Martinac zastał ziemię trudną do upra-
wy, na której rosły olbrzymie, niełatwe do ścięcia drzewa. Tak jak inni Polacy 
musiał włożyć wiele pracy i wysiłku, aby wykarczować ten teren pod uprawę 
i przyszłe gospodarstwo. 

Rodzice Władysława, matka – Maria z domu Kopała oraz ojciec – Adam 
wychowali się na bałkańskiej ziemi, choć ojciec urodził się w okolicach Buko-
winy na obszarze dzisiejszej Ukrainy, a wtedy części Monarchii Austro-Węgier-
skiej. Matka natomiast do Jugosławii przyjechała wraz z rodziną z Filadelfii 
(Philadelphia), ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, dokąd emigro-
wali w czasie I wojny światowej. Oboje pracowali na roli. 

Władysław miał czternaścioro rodzeństwa, które dziś mieszka w różnych 
częściach Polski. 

Rodzina Urbanów mieszkała w ziemiance, a następnie postawili dom 
w lesie na wzgórzu. Zbudowany był z beli i kryty słomą. Władysław doskonale 
pamięta, jak wyglądał. Znajdowały się w nim dwa pokoje, przedsionek i duży 
piec chlebowy. Posiadali też budynki gospodarcze takie jak stajnie i szopy oraz 
zwierzęta i pola uprawne. Dużym problemem był brak dostępu do światła 
i wody, ponieważ studnia była oddalona o około 1 kilometr od gospodarstwa.

Władysław jako mały chłopiec pomagał rodzicom w pracy na roli: oko-
pywał pola, wiązał snopy siana. Niestety tak jak inne dzieci nie znał dobrze 
języka polskiego. Rodzice jednak, mimo że żyli daleko od kraju rodzinnego, 
chcieli, aby dzieci znały język ojczysty i były patriotami. Ojciec Władysława 
postarał się o polskie książki, które mogli czytać i z których się uczyli. Stworzyli 
biblioteczkę, która była dla nich bardzo ważna.

Władysław pamięta wiele historii z dzieciństwa w byłej Jugosławii. Wspo-
mina ze śmiechem, że był małym chuliganem, za co często dostawał przy-
słowiowe lanie. Pewnego razu, podczas II wojny światowej, z kolegą znaleźli 
w lesie dwa pociski moździerzowe i niewiele się zastanawiając, wrzucili je do 
ognia. Pociski wybuchły z wielkim hukiem, który usłyszeli stacjonujący nieopo-
dal partyzanci. Ze strachu wylali zupę, którą akurat gotowali, i chcieli uciekać, 
myśląc, że zostali napadnięci. Ktoś jednak dostrzegł małych urwisów. Zostali 
przez partyzantów srogo ukarani. Innego razu, kiedy Władysław pracował 
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w polu u sąsiada, nadleciał niemiecki samolot i pilot zaczął do niego celować. 
Pilot zastrzelił konia, trafił też w dąb, za którym chłopiec się schował. Cudem 
uniknął wtedy śmierci.

Rodzina Urbanów była religijna, w byłej Jugosławii uczęszczali na Msze 
Święte dla katolików, które odbywały się w języku serbsko-chorwackim. 
Wspomina piękne nabożeństwa do Matki Bożej, kiedy to w maju wszyscy 
chodzili wieczorami do kościoła, położonego na górce i śpiewali pieśni maryj-
ne. To sprawiało mu wielką radość.

Potem nastała bieda. Doszło do erozji ziemi, która wyjałowiała, a deszcz 
spustoszył wszystko, wypłukało drogi i obszary pod uprawę. Warunki ży-
cia pogorszyła także kapitulacja Jugosławii po jej podboju przez Niemcy  
w 1941 r. Od tego czasu w kraju trwały nieustanne walki wewnętrzne. Ro-
dzice Władysława, Maria i Adam, zaczęli zastanawiać się nad wyjazdem. Oj-
ciec brał nawet udział, jako delegat, w dwóch Zjazdach Polaków z Zagranicy 
w 1929 i 1934 r. w Warszawie i proponował sprowadzenie polskich rodzin 
do ojczyzny. Mówiono mu, że masowy powrót rodaków nie jest w tym mo-
mencie możliwy. Dopiero w 1946 r. utworzono w Jugosławii biuro, w którym 
można było się zapisać na wyjazdy powrotne do Ojczyzny. W Polsce Państwo-
wy Urząd Repatriacyjny dostał informację o przyjeździe reemigrantów i miał 
zająć się ich zasiedlaniem na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Urbanowie zgłosili 
się do wyjazdu. Chcieli wracać, bo liczyli na lepsze warunki życia. Z prasy i ra-
dia słyszeli wiele o dobrobycie w Polsce. Władysław wspomina jak mówiono,  
że w Polsce jest tak dobrze, że płoty kiełbasą grodzą, a małżeństwom z dzieć-
mi obiecywano przyznanie gospodarstwa w kraju. Wtedy zabrali czternaścio-
ro dzieci, spakowali dobytek i wyjechali do Polski 13 transportem, w maju 
1946 r.

Podróż bardzo im się dłużyła. Pociąg często stawał, ponieważ szyny były 
jednotorowe i musiał przepuszczać ważniejsze transporty kolejowe. Posto-
je spowodowane były także koniecznością napojenia bydła. Po przyjeździe 
do Polski, do Bolesławca jeszcze na stacji kolejowej wszyscy dostali żywność. 
Nastoletni Władek zapamiętał, że zjedli czarny, dobry polski chleb z dżemem 
i pastą rybną. Cała rodzina Urbanów otrzymała dom w Nowogrodźcu. Na-
stępnie przenieśli się do Raciborowic do większego 24-hektarowego gospo-
darstwa, które było lepiej wyposażone. Tam wiodło im się bardzo dobrze. 
Mieli duże pole, piękny dom, sady, maszyny do pracy na roli i zwierzęta. Jed-
nak po kilku latach rozpoczęła się komunistyczna agitacja do wstępowania do 
spółdzielni rolniczej i rodzinie Urbanów odebrano majątek w Raciborowicach. 

Wtedy znów wrócili do Nowogrodźca, lecz tam żyło im się bardzo bied-
nie. Władysław poszedł na kursy wieczorowe do szkoły w Milikowie. Podczas 
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pobytu w Jugosławii zdążył bowiem ukończyć tylko dwie klasy szkoły podsta-
wowej. Później robił kursy doszkalające, m.in. na kierowcę i spawacza, cho-
dził także do szkoły muzycznej i grał na trąbce w orkiestrze w Nowogrodźcu. 
Aby poprawić sytuację materialną rodziny jako młody mężczyzna Władysław 
rozpoczął pracę. Najpierw zatrudniał się w kopalniach: Zakładach Górniczych 
„Konrad” w Iwinach i Kopalni Węgla Kamiennego „Rozbark” w Bytomiu. Oko-
ło 1949 r. służył w wojsku jako sygnalizator, a także kierowca. Wspomina, że 
pewnego dnia, kiedy zaczęła mu doskwierać tęsknota za słońcem, nie chciał 
już zjeżdżać do podziemi, więc wrócił do Nowogrodźca. Pracował w garncar-
ni, później w Powszechnej Spółdzielni Spożywców i Państwowej Komunikacji 
Samochodowej. 

W 1961 r. ożenił się z Agnieszką, która także jest reemigrantką z Bo-
śni. I ma z nią dwójkę dzieci: 50-letnią córkę i 53-letniego syna pracującego 
w ochronie na poczcie. W 1990 r. przeszedł na emeryturę i przystąpił do ze-
społu „Jutrzenka”, z którym wiele podróżował po Europie. Jednak po dziesię-
ciu latach zrezygnował z tego zajęcia na rzecz wędkarstwa, które sprawia mu 
największą radość. 

Opracowała: Anna Wróblewska
I Liceum Ogólnokształcące

w Bolesławcu
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 Stefania WAKUŁA z domu Chorzempa 

urodzona 10 października 1935 r. w wiosce Rakovac (pl. Rakowiec), nieopodal 
Prnjavora, w byłej Jugosławii, obecnie Bośnia i Hercegowina. Jej matka Maria 
z domu Kułaga, zajmowała się domem, a ojciec Marcin był fotografem, ze-
garmistrzem, rusznikarzem, lutnikiem, muzykiem i młynarzem jednocześnie. 
Zajmował się też rolnictwem. Stefania Wakuła była najmłodszym dzieckiem, 
miała sześcioro rodzeństwa: Franciszka, Zofię, Władysława, Józefa, Michalinę 
i Rozalię. Z powodu częstych problemów zdrowotnych i ciągłej pracy w za-
kładzie fotograficznym zakończyła naukę na poziomie szkoły podstawowej.

W dawnej Jugosławii Stefania Wakuła mieszkała od 1935 do 1946 r. Kiedy 
miała 11 lat, wraz ze swoją rodziną przeprowadziła się do Polski. Nadal ciepło 
wspomina tamten czas, choć nie pamięta zbyt wiele. Rodzinna wieś położona 
była na górzystym terenie, otaczały ją niewielkie lasy, a koło domu znajdo-
wały się liczne strumyki i rzeczki. Dom miał dwie izby. Do jednego pokoju nie 
wolno było wchodzić dzieciom, ponieważ przechowywano tam różne narzę-
dzia i przedmioty niezbędne w pracy ojca. Był jeszcze przedsionek, w którym 
mama szyła. Na ogromnym podwórku koło domu rósł wielki dąb, a nieco 
dalej znajdowało się pastwisko, na którym pasły się krowy. Do czasu wybuchu 

Legitymacja szkolna Stefanii Chorzempy
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wojny niczego nikomu nie brakowało. Jednak 
w trakcie wojny warunki życia stały się bardzo 
trudne, czasem brakowało różnych potrzebnych 
rzeczy i ciężko było je zdobyć.

Ze względu na wojnę Stefania nie chodziła do 
szkoły. Dzięki swojemu ojcu doskonale nauczy-
ła się jednak czytać i pisać. Nie miała przyjaciół, 
swój czas poświęcała wyłącznie rodzinie i pracy. 
Pamięta, że w czasie wojny czetnicy przyszli do 
ich domu i kazali ojcu naprawiać swoją broń. Kie-
dy nie chciał tego zrobić, zagrozili mu śmiercią. 
Musiał uciec z rodzinnej wsi. Gdy dowiedzieli się 
o tym, przyszli ponownie i długo wypytywali, do-
kąd uciekł. Matka nie wiedziała tego, więc nic nie 
mogła powiedzieć. Wtedy zaczęli ją bić. Po zmro-
ku z  trudem udało się wszystkim uciec.

Z czasem rodzina Stefanii Wakuły otrzymała propozycję powrotu do Pol-
ski. Wcześniej ojciec musiał podpisać deklarację zrzeczenia się swoich ziem 

w Jugosławii. Do kraju przyjechali 26 
maja 1946 r. Po przyjeździe do Bo-
lesławca ojciec zaczął prowadzić za-
kład fotograficzny, a Stefania rozpo-
częła naukę w Szkole Podstawowej 
nr 1. W ciągu pięciu lat ukończyła 
siedem klas. W trakcie nauki zosta-
ła wyrzucona ze szkoły, ale po kilku 
dniach udało się jej wrócić. Stało się 
to z powodu żartu, który polegał 
na tym, że zamazała kredą gazetkę 
na temat rewolucji październikowej 
i uznano ją za wroga polityczne-
go. Szkołę podstawową ukończyła 
w 1951 r. Nie mogła kontynuować 
nauki, ponieważ musiała pracować 
w zakładzie ojca. W wieku czterna-
stu lat zaczęła robić pierwsze zdję-
cia. Ukończyła kursy fotograficzne: 
w 1956 r. w Legnicy, a w 1968 r. we 
Wrocławiu. Robienie zdjęć stało się 
nie tylko pracą, ale także jej pasją. 

Stefania Wakuła

Stefania Wakuła
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Lubiła też rysować i malować, lecz ze względu na brak wolnego czasu nie 
robiła tego zbyt często.

W 1958 r. Stefania wyszła za mąż za Anatola Wakułę, który był mistrzem 
kamieniarstwa. W Bolesławcu pracował w Zakładzie Kamienia Budowlanego 
„Piaskowiec”. Poznali się na pierwszomajowym festynie. Aby mogli spotykać 
się nadal, Anatol nauczył się retuszować fotografie. Kiedy nabył doświadcze-
nia, zaczął pracować razem z żoną w zakładzie fotograficznym. Po ślubie do-
czekali się dwójki dzieci. Syn Leszek, urodził się w 1960 r. Odziedziczył pasję 
po rodzicach i został fotografem. Córka Iwona, urodziła się w 1963 r. i zosta-
ła nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej. Mają pięcioro wnucząt. Od strony 
syna Natalię, Barbarę i Marcina, natomiast ze strony córki – Patryka i Irene-
usza. Doczekali się też trójki prawnucząt.

W 1997 r. Anatol Wakuła zmarł na bardzo rzadką i nieuleczalną chorobę 
– zapalenie skórno-mięśniowe. Pomimo wielu trudności Stefania jest pełną 
energii, dowcipną i pogodną osobą.

Opracowały: Wiktoria Becla i Marcelina Skalna
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu

Zdjęcie ze zbiorów Stefanii Wakuły
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 Jan WANIAK 
urodził się 1 stycznia 1944 r. w Srdvici (pl. Sier-
dziewice), powiat Prnjavor woj. Banja Luka jako 
syn Jarosława Vanjek i Rozalii Vanjek z domu  
Jaskot. Jego nazwisko zostało zniekształcone po 
przekroczeniu granicy polskiej. Ciekawostką jest 
fakt, iż korzenie rodziny wywodzą się z Czech.

Rodzice Jana zajmowali się głównie pracą 
na roli. Mama była także krawcową, szyła i na-
prawiała ubrania, a także mundury wojskowe. 
Jan miał dwoje rodzeństwa: siostrę Katarzynę 
i brata Józefa. Gdy jego siostrzyczka miała 3 lat-
ka, stanęła nóżką na gwóźdź. Rana została za-
infekowana, rozwinęło się zakażenie, w wyniku 
którego zmarła. Brat zmarł w 2014 r.

W Jugosławii Jan przebywał w latach 1944-
1946. Mieszkał w domku zbudowanym z de-
sek, który otaczały rozległe pola, malownicze 
pagórki i lasy. Z opowieści mamy pamięta, że 
w 1945 r. wojsko napadło na ich dom. Żołnierze 
poszukiwali jego ojca, który w tym czasie służył 
w partyzantce. Gdy przesłuchiwali mamę, zarze-
kała się, że nie wie, gdzie jest mąż. Wówczas za-
grozili jej bronią. Podniosła małego Janka przed 
siebie i powiedziała, że jeśli chcą ją zabić, muszą 
zabić i jego, bo i tak nikt inny się nim nie zaopie-
kuje. Po tych dramatycznych słowach żołnierze 
opuścili broń i wyszli bez słowa. 

Traumatycznym momentem w życiu małego 
Janka była śmierć ojca. Chwilę przed włożeniem 
jego ciała do wspólnego grobu partyzantów sąsiadka rozpoznała Jarosława. 
Przerażona pobiegła do Rozalii, która na wieść o śmierci męża natychmiast 
wzięła wóz konny brata i pojechała po ciało ukochanego. Brat zbił trumnę 
z desek i pochowali go razem w Rakovcu, na tym samy cmentarzu, na którym 
znajdował się grób malutkiej Kasi.

Mama Jana Waniaka

Jan Waniak
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W kwietniu 1946 r. osierocona rodzina osiedliła się w dużym poniemiec-
kim domu w Brzeźniku. W późniejszym czasie mama rozpoczęła pracę jako 
krawcowa, synowie zaś zajmowali się wypasaniem krów, wycinką drzew oraz 

Stoją: stryj i Maria Waniak (żona Józefa Waniaka), siedzą od lewej: Jan Waniak, 
brat Józef Waniak

Mały Jan Waniak z rodziną
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Od lewej: ciocia Maria Waniak, 
babcia Halina Waniak, ciocia Nadia

Dokument wojskowy 
Jarosława Waniaka

W środku ojciec Jana – Jarosław Waniak
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pracami rolnymi. Jan ukończył Szkołę Podstawową w Brzeźniku. Był najlep-
szym sportowcem w szkole. Otrzymał tytuł „Króla strzelców Powiatu Bolesła-
wieckiego” w klasie piłki nożnej. W późniejszym czasie zdobył także dyplom 
„Mistrza Mechanika Samochodowego”.

Jan rozpromienia się na pytanie o swoją żonę, którą poznał jako dwudzie-
stosiedmioletni mężczyzna podczas kolacji w restauracji Rycerska we Lwówku 
Śląskim. 9 lutego 1973 r. przyszła na świat ich córka Ewa, obecnie radna Po-
wiatu Bolesławieckiego. Od 17 sierpnia 2000 r. Jan spędza szczęśliwe chwile, 
rozpieszczając jedyną, ukochaną wnuczkę. Na co dzień zajmuje się pracami 
w ogródku oraz hodowlą zwierząt – kaczek, kur, gołębi, karpi i kóz.

Opracowała wnuczka: Eliza Sondaj 
Gimnazjum Samorządowe nr 2
im. Polaków Zesłanych na Sybir

w Bolesławcu

Rodzina z Bośni, Bośnia, sierpień 1989 r.
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 Władysław WIDUCH 

urodził się 13 stycznia 1924 r. w miejscowości Prosjek, województwo Banja 
Luka, powiat Prnjavor, gmina Potočani, w byłej Jugosławii. Obecnie na terenie 
Bośni i Hercegowiny w gminie Srbac.

Był synem Jana i Marii Widuch z domu Ścigan (w kościelnych księgach 
często zapisywana jako Szczygan). Ojciec Władysława urodził się 22 marca 
1891 r. w Plutuczach. Był synem Tomasza i Katarzyny Widuch z domu Ziemba. 
Matka Władysława była córką Michała i Reginy Ścigan z domu Piątek i uro-
dziła się 25 listopada 1919 r. w Rzędzianach. Rodzice Władysława wzięli ślub  
3 czerwca 1919 r. Oboje wywodzili się ze środowiska rolniczego. 

Władysław miał czterech braci i dwie siostry. Najstarszy, Rudolf, ur.  
12 grudnia 1922 r. walczył w Polskim Batalionie i 1 listopada 1944 r. zginął  
w walce pod Lepenicą. Młodsza siostra Katarzyna ur. 7 listopada 1925 r. 
zmarła po 2,5 miesiąca i została pochowana w Prosjeku. Brat Franciszek  
ur. 7 lutego 1927 r. zmarł po siedmiu miesiącach na czerwonkę. Młodszy, 
Józef, urodził się 15 stycznia 1929 r. Władysław miał jeszcze siostrę Weronikę,  
ur. 12 listopada 1933 r. oraz brata Stanisława, ur. 7 lutego 1935 r.

W Bośni Władysław uczęszczał do szkoły w Novi Martinac, gdzie ukończył 
dwie klasy. Do szkoły uczęszczał tylko w zimowy czas, gdy w gospodarstwie 
było mniej pracy. Prócz języka polskiego w mowie posługiwał się językiem 
serbskim i niemieckim. Nauczył się pisać, czytać i liczyć. W domu rodzinnym 
dbano o to, aby starsze rodzeństwo przyuczało młodsze. Dotyczyło to zarów-
no prac w gospodarstwie, jak i przedmiotów szkolnych.

Władysław wraz z rodzicami i rodzeństwem mieszkał w Novi Martinac 
w domu nr 90. Była to największa skupiająca Polaków osada. Miejscowość 
rozciągała się na długości około 9 km. Znajdował się w niej kościół wraz z ple-
banią, cmentarz, szkoła, urząd gminy, kuźnia, a także 3 sklepy, karczma, pocz-
ta i 5 młynów. Ukształtowanie terenu było górzyste i zalesione. Ciepły klimat 
sprzyjał rozwojowi rolnictwa oraz uprawie winorośli. W sadach przeważały 
śliwy, z których sporządzano rakiję, a także jabłonie, pigwy i czereśnie. Nie-
opodal przepływały dwie rzeki: Sava i Vrbas.

Władysław z rodziną mieszkał w dwuizbowym, parterowym domu, zbu-
dowanym z wypalanej w piecu cegły. W jednej z izb znajdował się piec z pale-
niskiem, w którym mama piekła uwielbianą przez wszystkich pitę. Był to cien-
ki placek, taki jak na pierogi, w który zawijała dynię. Podłoga była wykonana 
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z drewnianych desek. Dach pokryty był dachówką. We wnętrzu znajdowało 
się dużo religijnych obrazów. Obok domu stała stajnia ze strychem krytym 
słomą. 

Od najmłodszych lat wraz z rodzeństwem musiał pomagać rodzicom 
w gospodarstwie i polu. W czasie żniw żyto ścinano sierpami i wiązano 
w snopki. Pszenicę natomiast koszono kosą i pozostawiano w snopkach ok.  
2 tygodnie na polu do wyschnięcia. Po tym czasie zwożono ją wozami do sto-
doły. Ojciec nauczył go posługiwania się cepem, za pomocą którego młócono 
kłosy zbóż. W jesienne i zimowe wieczory uczestniczył w „pruszynach”, czyli 
oczyszczaniu kolb kukurydzy z ziarna. Mając 13 lat, chodził do niemieckich 
gospodarzy na zarobek. Pracował przy młocarni oraz zajmował się końmi.

Władysław nie walczył w partyzantce, w przeciwieństwie do brata Ru-
dolfa. Jako 16-letni chłopak w 1940 r. Władysław wyjechał na roboty rolne 
do Niemiec. Było to wynikiem akcji propagandowej III Rzeszy, która spowo-
dowała duże zainteresowanie jugosłowiańskiej społeczności i liczne wyjazdy 
zarówno młodych, jak i starszych mężczyzn z Novi Martynac i okolic. Wyjechał 
z dwoma starszymi sąsiadami: Ładochą i Pirogiem. W Niemczech był 3 lata.

Władysław dobrze pamiętał dzień 1 września 1939 r. Był to piątek. Około 
południa sąsiedzi przybiegli z informacją: „Wojna! Hitler na Polskę napadł!”. 
Co parę dni ktoś przynosił nową wiadomość. Wszyscy mieszkańcy zaintereso-
wani byli sytuacją w Polsce. Władysław wspominał też, gdy zaraz po powrocie 
z Niemiec w 1943 r. siedział na ławce z kilkoma chłopami, gdy nagle najstar-
szy z nich powiedział, że Hitler przegra wojnę. Pozostali zaczęli się śmiać, za-
dawać pytania i wątpić w to, mówiąc, że ma on tyle wojska i taki sprzęt. A on 
tylko kiwnął głową i odpowiedział: „Przegra wojnę, bo on ludzi nie szanuje, 
za nic ma ludzkie życie. Podobno Żydów nienawidzi i w piecach pali”. Po tych 
słowach odszedł, a pozostali przez chwilę dumali, a później prowadzili ostrą 
dyskusję. Przez całe życie wspominał również niezapomniany smak lubienic 
czyli arbuzów. Tylko tam, dojrzewając w bośniackim słońcu smakowały tak 
wyjątkowo i osładzały dzień po ciężkiej pracy w polu i gospodarstwie. 

Władysław do Polski, a dokładnie Bolesławca, przybył XVI transportem 
dnia 1 czerwca 1946 r. Podróż trwała 10 dni. W chwili przybycia miał 22 lata. 
Towarzyszyła mu matka oraz dwóch braci. Swojego ukochanego psa „Tolka” 
musiał pozostawić w Bośni. Zapas ziarna, które pozostało z zeszłorocznych 
zbiorów rodzina jego sprzedała przed wyjazdem na targu w Prnjavorze, po-
dobnie jak część wyposażenia gospodarstwa rolnego i inwentarza żywego, 
w tym kury, krowę oraz konia.

Rodzina Władysława z Bośni przywiozła 2 krowy, konia, świnię, kilka kur 
i koguta. Zabrali również pług, brony, 2 sierpy, 3 kosy, siano dla zwierząt 
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oraz wóz. Zamieszkali w Milikowie nr 6, w gminie Nowogrodziec. W chwili 
przybycia mieszkało tam jeszcze niemieckie małżeństwo, które po ok. 3 mie-
siącach wyprowadziło się. Władysław znał język niemiecki, więc rodzinom ła-
two było się porozumiewać. Pomagali też sobie wzajemnie. Dom, w którym 
zamieszkali był duży, piętrowy. Na podwórzu znajdowała się obora, stajnia 
oraz kurnik. Na środku wywiercona była studnia, z której czerpali wodę. Z tyłu 
był ogromny sad, a obok niewielki ogródek, w którym posadzone były ziem-
niaki. Wiodło im się dobrze. W 1951 r. Władysławowi została nadana ziemia 
w Raciborowicach Górnych, gdzie zamieszkał wraz z żoną Marią Magdaleną. 
W gospodarstwie w Milikowie pozostał jego młodszy brat Stanisław i matka, 
która zmarła 14 maja 1967 r.

Władysław posiadał kwalifikacje rolnicze oraz zawód wiertacza. Tytuł rol-
nika wykwalifikowanego otrzymał 10 czerwca 1968 r., a wiertacza 1 sierpnia 
1952 r. Dnia 27 czerwca 1961 r. został przeszkolony w zawodzie technologa 
cementu i konserwacji maszyn. W latach 1963-1981 pracował w cementowni 
„Podgrodzie” w Raciborowicach. Jako wiertacz jeździł po całej Polsce i robił 
odwierty pod studnie. Od 1982 r. pracował w swoim gospodarstwie rolnym.

W 1990 r. przeszedł na emeryturę. W latach 1952-1956 należał do Związ-
ku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budow-
lanych.

13 maja 1952 r. ożenił się z Marią Magdaleną Haniszewską. Jego żona 
urodziła się 12 kwietnia 1933 r. w Čelinovac w Jugosławii. Jej rodzicami 
byli: Michał Haniszewski i Teodora Paraci. Związek małżeński zawarli w USC  
w Warcie Bolesławieckiej. Jej rodzice byli rolnikami. Jako dziecko nie chodzi-
ła do szkoły, przez co słabo czytała, potrafiła się jedynie podpisać. W dzie-
ciństwie straciła rodziców. Była najmłodszą z rodzeństwa, często zmuszaną  
do ciężkich prac w rolnictwie i gospodarstwie domowym. Zmarła 9 marca 
2009 r. w Złotoryi. Z Władysławem doczekali się czwórki dzieci. Najstarsza 
Stefania Elżbieta, ur. 15 września 1952 r., skończyła szkołę pielęgniarską  
i przez 20 lat pracowała w pracowni rentgenowskiej. Młodsza Anna, ur.  
29 kwietnia 1954 r., ukończyła szkołę rolniczą i do dnia dzisiejszego zajmu-
je się uprawą i sprzedażą warzyw i owoców. Córka Katarzyna, ur. 1 sierp-
nia 1957 r., podobnie jak najstarsza siostra skończyła szkołę pielęgniarską  
i obecnie pracuje w szpitalu w Złotoryi. Najmłodszy Aleksander ur. 29 lipca 
1966 r. ukończył szkołę rolniczą w Głogowie w zawodzie ogrodnika. Po przej-
ściu rodziców na emeryturę przejął po nich gospodarstwo. Wszystkie dzieci 
Władysława i Marii żyją, a oni doczekali się wnuków.

Władysław interesował się pszczelarstwem. Miodami obdarowywał całą 
rodzinę. Bardzo lubił pracę w drewnie. Strugał w nim różne przedmioty. Były 
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to zarówno zabawki, tj. pajacyki, lalki, proce, różne piszczałki. Wykonywał 
także drewniane narzędzia ogrodnicze, np. grabie. W wolnych chwilach wy-
platał kosze z wikliny i robił brzozowe miotły. Pracę umilał sobie śpiewaniem 
serbskich piosenek oraz grą na harmonijce. Latem zbierał zioła, które staran-
nie suszył i pił z nich napar przez cały rok. Głównie były to: krwawnik, rumia-
nek, głóg, skrzyp polny i kwiat czarnego bzu. 

Opracował: Sebastian Posłuszny
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych

w Bolesławcu
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 Paulina ZAWROTNIAK z domu Struś 

urodziła się 1 stycznia 1931 r. w Čorle, gmina Prn-
javor. Dziadkowie Pauliny przyjechali tam z Galicji. 
Paulina miała siedmioro rodzeństwa: Annę, Karola 
(został zamordowany podczas wojny), Marię (za-
ginęła podczas wojny), Piotra, Helenę, Józefa (był 
w partyzantce) i Antoninę.

Jej matka często chorowała, dlatego małą Pau-
linką przez rok zajmowała się babcia. Ze względu 
na chorobę matki rodzina znajdowała się w bardzo 
trudnej sytuacji. Dzieci uprawiały pole, chłopcy ści-
nali drzewa, a gdy była taka możliwość, sprzedawa-
li mięso miejscowym muzułmanom. Żadne z dzie-
ci nie chodziło do szkoły. Ich ojciec zmarł jeszcze 
przed wojną, został pochowany na cmentarzu w Li-
šnji, zaś ukochana matka odeszła w 1955 r.

W pobliżu domu rodzinnego Pauliny mieszkały dwie rodziny Polaków – 
Waskrysiów i Myniuków. Najbliższy Kościół był w Prnjavorze. 

W 1946 r. rodzina Pauliny przyjechała czwartym transportem do Bo-
lesławca. Ona miała wtedy 15 lat. Skierowano ich do Osłej, dwa tygodnie 
później przeprowadzili się do Ocic, ponieważ tam mieszkała ich dalsza ro-
dzina. W roku 1953 Paulina wyszła za mąż za Stanisława Zawrotniaka i wraz 
z nim przeprowadziła się do Brzeźnika. Po kilku latach zamieszkali w Nowej, 
gdzie Paulina mieszka do dziś. Mieli dziewięcioro dzieci: Edward (nie pracuje, 
mieszka w tym samym domu, co matka), Maria (mieszka w Suszkach, aktu-
alnie jest na emeryturze), Danuta (w Bolesławcu prowadzi własny sklep), Jan 
(w Bolesławcu pracuje na kolei), Kazimierz (zmarł w 1977 r. w wyniku urazów 
doznanych w trakcie pobicia), Józef (nie pracuje, mieszka z matką), Bogusła-
wa (mieszka w Kraszowicach, pracuje w sklepie), Andrzej (mieszka w Nowej, 
pracuje na kolei, ma własne gospodarstwo), Grzegorz (zginął w wypadku dro-
gowym w 1989 r.). 

Opracowała: Julia Długosz
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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 Antoni ZIELONKA
urodził się w 1898 r. Jego rodzi-
na przybyła z Galicji do Bośni 
w 1901 r. Osiedlili się w miej-
scowości Trošele. Antoni poślu-
bił Annę, z domu Biela (1903-
1965). Doczekali się czterech 
córek i trzech synów. 

W czasie II wojny światowej 
Trošele było położone w strefie 
niemieckich wpływów, a  okres 
wojny był tu bardzo niespokoj-
ny. Mieszkańcy byli zmuszani 
do pełnienia warty i  ostrzega-

nia niemieckich kolonistów przed partyzantami. Choć w zaistniałej sytuacji 
było to niezwykle ryzykowne, to wielu Polaków z tej miejscowości działało  
w oddziałach Josipa Broz Tity. Najstarszy syn Antoniego (1923-2007) wstąpił 
do partyzantki w listopadzie 1943 r. dowodził kompanią w 6 armii Kozara, 
jego brygada stacjonowała  
17 km od domu, na wzgó-
rzach Kozary. Czasem przesy-
łał do domu wiadomości po-
przez kurierów. 

Niestety właśnie podczas 
dostarczania poczty rodzina 
Zielonków została zdema-
skowana. 5 grudnia 1943 r., 
w niedzielę, wartę w Trošele 
pełnił Antoni Zielonka. Nagle 
wpadli SS-mani. Zapytali go 
o nazwisko i zabrali do po-
bliskiej gospody. Tam już pod 
ścianą stało pięciu Serbów i Al-
bin Rewaj, partyzancki kurier, 
którego złapano, gdy niósł list 
od syna do domu Antoniego 
Zielonki. 

Anna i Antoni Zielonka, 1962 r.

Antoni Zielonka z dziećmi podczas 75 urodzin, 
1973 r.
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Schwytani stali tak do rana. Potem zaprowadzono ich do pobliskiej nie-
mieckiej osady Malberk, gdzie rozpoczęto przesłuchania. Najpierw przesłuchi-
wano Albina Rewaja, potem przez cztery godziny Antoniego Zielonkę. Obaj 
Polacy milczeli. Do późnego wieczoru przesłuchiwano Serbów i przewieziono 
wszystkich do więzienia w Banja Luce. 2 stycznia 1944 r., po noworocznej 
ofensywie partyzantów, Niemcy wyprowadzili wszystkich 23 więźniów na 
plac. Wśród nich oprócz Serbów było 2 Polaków: Albin Rewaj i Antoni Zielon-
ka. Potem otworzyli bramę, przez którą prowadziła ścieżka do parku, więź-
niów ustawili trójkami. Albin Rewaj był w drugiej trójce, a Antoni Zielonka 
w siódmej. Wzdłuż ścieżki ustawieni byli Niemcy, SS-mani szli także wzdłuż 
kolumny. Kazali maszerować. Z lewej strony oddano strzały, na ziemię padli 
pierwsi więźniowie. Kazano iść dalej, nad zwłokami. Oddano kolejne strzały. 
Wśród zabitych był Albin Rewaj. Dziewiętnasty strzał skierowano w stronę 
Antoniego Zielonki. Upadł, poczuł jak przygniata mu nogi kolejny skazaniec. 
Padły następne strzały. Potem chwila ciszy, słychać było jęki, ktoś zakaszlał. 
Padały kolejne strzały, oddawane aby dobić więźniów. Cisza przerywana była 
jeszcze kilkakrotnie…

Antoni leżał bez ruchu i czekał, nie wiedząc jak sytuacja się rozwinie, czy 
umrze, czy dosięgnie go kolejna kula. Dopiero po dłuższym czasie, kiedy usły-
szał łoskot zamykanej bramy, zaczął się bardzo powoli poruszać. Głowę prze-

Antoni Zielonka z rodziną podczas 75 urodzin, 1973 r.
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kręcał na drugą stronę 
przez piętnaście minut. 
Nie było Niemców, do-
okoła leżały zwłoki, 
panowała ciemność. 
Antoni podniósł gło-
wę, bolała go szyja. Na 
ziemi zobaczył grubą 
warstwę skrzepłej krwi. 
Obwiązał szyję chustką 
zabitej kobiety. Na nogi 
włożył buty leżącego 
za nim mężczyzny. Od-
czołgał się parę me-
trów i wstał. Doszedł 

na obrzeża Banja Luki. Tam spotkał znajomą, która zbierała od ludzi mleko 
i oddawała partyzantom. W pierwszej chwili jej nie poznał. Kobieta poprosi-
ła męża, by odprowadził Antoniego Zielonkę do oddalonego o 22 km szta-
bu Drugiej Brygady Proletariackiej przynależnej do partyzantki Tity. Po kilku, 
może kilkunastu kilometrach mężczyzna zostawił jednak rannego, wskazał 

jedynie kierunek dalszej wędrówki. An-
toni szedł dalej. Gdzieś po drodze za-
brano mu buty. Nie pamiętał jednak kto  
i w jakich okolicznościach go okradł. 
Myślał tylko o tym, by za wszelką cenę 
dojść tam, gdzie otrzyma pomoc. Gdy 
dotarł wreszcie do sztabu, kazano roze-
brać mu się do naga i zaczęli przesłucha-
nie. Dopiero po napisaniu oświadczenia, 
że ma syna w partyzantce został zabrany 
do szpitala w Germeczu. Tam obejrzał go 
lekarz tureckiego pochodzenia. Okazało 
się, że kula trafiła go niezwykle szczęśli-
wie, w próżnię uszkadzając częściowo 
jedynie nerw słuchowy. Antoni Zielon-
ka miał ranę wlotową w tyle głowy pod 
czaszką, z lewej strony, a wylotową mię-
dzy lewym okiem a nosem. Spływająca 
krew oczyściła ranę. 

Karol Zielonka w partyzantce z siostrami Otylią i Ludmiłą 
oraz Marianna Švab, 1943 r.

Zdjęcie ślubne Józefy  
i Karola Zielonki, 1948 r.
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W Trošelach nikt nie wierzył, że Anto-
ni Zielonka zdołał przeżyć. Nawet rodzi-
na uważała go za zmarłego, choć Niemcy 
przyjeżdżali czasem i pytali o niego. Do-
piero późną wiosną rodzina dostała po-
twierdzoną wiadomość, że Antoni wraz 
z synem są na Kozarze, skąd następnie 
trafił do Polskiego Batalionu. 

Po przybyciu do Polski, na przełomie 
sierpnia i września 1946 r., osiadł w Bo-
lesławcu. W 1965 r. przeszedł na rentę. 
Zmarł w 1988  r., został pochowany na 
cmentarzu komunalnym w Bolesławcu.

Opracowała: Anna Puk 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

Na podstawie materiałów 
dostarczonych przez Rozalię Kuleszę

Antoni Zielonka, 1987 r.
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 Michalina ZIEMBIKIEWICZ z domu Nizioł 

urodziła się 16 sierpnia 1930 r. w małej miejscowości Devetina (pl. Dziewięci-
na) na terenie byłej Jugosławii. Rodzice Michaliny, Feliks i Maria Nizioł, nie po-
siadali wykształcenia, uprawiali rolę oraz prowadzili gospodarstwo. Michalina 
miała siedmioro rodzeństwa: Józefę, Piotra, Tomasza, Józefa, Annę, Michała 
oraz Franciszka, część z nich obecnie już nie żyje. Michalina nie ukończyła żad-
nej szkoły, ponieważ najbliższa placówka była oddalona od jej domu o wiele 
kilometrów. Dopiero po przyjeździe do Polski poszła na kurs do szkoły. Z po-
wodu ciężkiej choroby matki uczęszczała tam tylko trzy tygodnie. 

W byłej Jugosławii przebywała od urodzenia, czyli od 1930 do 1946 r. 
Mieszkała z rodzicami i rodzeństwem w domu, który miał jedną izbę i kuch-
nię. Warunki bytowe były trudne, jej rodzinie żyło się biednie. Tuż przed przy-
jazdem do Polski rodzina mieszkała u ciotki Michaliny w miejscowości Trapisti. 
Na co dzień pracowała w gospodarstwie, zajmowała się rodzeństwem oraz 
pomagała w codziennych domowych obowiązkach. 

Pamięta bandy, które czasem przychodziły po zmroku, kradły, biły, gwałci-
ły, a nawet mordowały. W strachu przed nimi chowali się wraz z całą rodziną 
w lesie. 

Z nadejściem 1946 r. Michalina wraz z rodziną uciekła do Polski. Dotarli po-
ciągiem do Tomaszowa Bolesławieckiego, skąd musieli już na piechotę przebyć 
kolejny etap podróży. Jej rodzice pchali wóz, na którym siedziały dzieci. Szli do 
Różyńca, gdzie nie było prawie nikogo. Osiedlili się w jednym z pustych budyn-
ków. Aby się utrzymać, zaczęli uprawiać rolę oraz na nowo prowadzić gospo-
darstwo. Michalina nie pracowała nigdzie na stałe, prowadziła gospodarstwo 
z rodzicami, zajmowała się domem, ponieważ matka ciężko chorowała. 

Wyszła za mąż za Władysława Ziembikiewicza, który żył w latach 1929-
1999, był on rolnikiem, miał ukończoną jedną klasę. Władysław i Michalina 
mieli ośmioro dzieci: Marię, Helenę, Hannę, Józefa, Teresę, Jana, Czesława 
i Grzegorza. Część z nich już nie żyje. 

Michalina Ziembikiewicz lubiła ręczne robótki. Szyła swoim dzieciom 
ubrania, robiła na drutach czapki i szaliki. Szydełkuje do dziś. Niewiele pamię-
ta z lat spędzonych w Jugosławii. Jej pamięć w miarę upływu lat zawodzi, lecz 
nigdy nie zapomni nocy przespanych w lesie oraz strachu przed nadejściem 
partyzantów. 

Opracowała: Anna Klich 
Zespół Szkół Handlowych i Usługowych 

w Bolesławcu
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 Katarzyna ZIOŁA z domu Burniak 

córka Piotra i Karoliny, urodziła się 27 lipca 1928 r. 
w Gumjerze w byłej Jugosławii, obecnie Bośnia 
i Hercegowina, powiat Prnjavor, województwo 
Banja Luka. Jej rodzice i dziadkowie byli rolnika-
mi. Miała ona sześciu braci: Piotra, Józefa, Jana, 
Karola, Edwarda i Marcina.

We wsi nie było szkoły, więc ojciec sam uczył 
ich czytać, pisać i liczyć. Wszystko zapisywali 
na tabliczkach rysikiem, który był zmazywalny. 
Ze Związku Ogniska Polskiego były dostarczane 
z Polski elementarze, z których się uczono. Brat 
Janek chodził do serbskiej szkoły w Papažani (pl. 
Papażany). Brat Piotr, oddany na służbę do miej-
scowych Niemców, przez rok chodził do szkoły 
niemieckiej, a później był w szkole z internatem 

Katarzyna Zioła (z domu Burniak) z braćmi (od lewej): Karolem, Janem, Józefem, 
Piotrem i Edwardem

Katarzyna Zioła (z domu 
Burniak), ok. 1951-52 r.
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w Banja Luce u Sióstr Adoratorek Krwi Chrystu-
sa (obecnie siostry te są też w Bolesławcu). Nie 
było możliwości nauki dla wszystkich, bo szkół 
brakowało i było do nich daleko.

Wieś Gumjera położona była w górach, 
wśród lasów. W początkowym okresie mieszka-
li w szałasach. Każda rodzina wtedy dostawała 
12 hektarów lasu, z czego 8 hektarów można 
było wyciąć, a pozostała część lasu musiała zo-
stać. Wykarczowany teren przystosowywali pod 
uprawę prosa, kukurydzy, fasoli, żyta, pszenicy, 
owsa. Sadziło się także drzewa owocowe, orze-
chy i winogrona.

Ich pierwszy dom został wzniesiony z drew-
na. Składał się z jednego pomieszczenia, w którym był piec zbudowany z ce-
gły. Gotowało się na blasze, a w piekarnikach piekło chleb. W pomieszczeniu 
tym znajdowały się też drewniane łóżka wyścielone słomą, które przykrywa-
no prześcieradłami, poduszkami i pierzynami. Zamiast podłogi było klepisko. 
W domu i przed domem zamiatało się miotłą zrobioną z gałęzi brzozy. Więk-
szość sprzętów domowych jak stoły, krzesła, łóżka, szafki czy półki były robio-
ne ręcznie. Oprócz tego z wikliny wyplatano kosze. Trzeba było paść świnie, 
konie, bydło i je karmić. Hodowano też kury, kaczki i gęsi.

Starsze dzieci zajmowały się młodszymi. Katarzyna w wieku 8 lat oddana 
została na służbę. Najpierw do stryja, gdzie bawiła małą Stefcię i pasła krowy, 
po czym w wieku 12 lat na służbę u obcych ludzi, u rodziny Kwaśniaków. 
Oprócz tego, że ona dostawała jedzenie, ojciec otrzymywał wynagrodzenie 
pieniężne.

Gdy rodzice Katarzyny oraz mieszkańcy zamieszkanej wioski dowiedzieli 
się o wybuchu II wojny światowej, wszyscy byli bardzo przejęci i zrozpaczeni, 
dlatego też modlili się o pokój.

Kiedy w 1941 r. wybuchła wojna w Jugosławii, przy komunistycznej par-
tyzantce Tity powstał Polski Batalion, który brał udział w jej wyzwoleniu. Do 
tego batalionu, czyli partyzantki, powołano najstarszego brata Katarzyny, 
Piotra. W wojsku było bardzo ciężko, brakowało ubrań i jedzenia, dlatego 
często ci, którzy mogli, pomagali. Katarzyna z Emilią Zamojską nosiły w ko-
szach żywność do partyzantów, gdy byli oni w pobliżu. Za udział w walkach 
o wyzwolenie Jugosławii Polacy mieli obiecany powrót do Polski.

Katarzyna Zioła 
(z domu Burniak), 2016 r.
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Rodzina Burniaków musiała uciekać z Gumjery do miasta powiatowego 
Prnjavor, ponieważ życie ojca było zagrożone, gdyż czetnicy, którzy napadali 
nocami na domy, planowali zabić ojca. W Prnjavorze przyjęła ich rodzina ukra-
ińska. Tam mieszkali aż do wyjazdu do Polski.

Rodzina Katarzyny przyjechała do Polski trzecim transportem. Przewożeni 
byli całymi rodzinami razem ze sprzętem zabranym z domów w wagonach 
towarowych, a w oddzielnych wagonach przewożone były zwierzęta (konie, 
krowy, kury i świnie) oraz wozy. Na stację kolejową w Zebrzydowej dotarli  
6 kwietnia 1946 r., po dwóch tygodniach męczącej podróży.

Ze stacji rozwożono ich samochodami ciężarowymi po wioskach. Rodzinę 
Burniaków przywieziono do Mierzwina, gdzie przebywali około dwóch mie-
sięcy. Zajmowali wolne domy. Rodzina Katarzyny była liczna, dlatego ojciec 
szukał dużego domu. Przeprowadzili się do Ocic. Początkowo zamieszkali 
w jednym domu z rodziną niemiecką, która potem wyjechała. Niedługo po 
przyjeździe do Polski, wzięli się do pracy. Zaczęli uprawiać ziemię, wszyscy 
pomagali sobie nawzajem.

W następnym roku w Ocicach powstała szkoła, do której chodziły dzieci 
i dorośli. Ci, którzy już umieli czytać i pisać, w jednym roku kończyli kilka klas. 
Dorośli, w tym także Katarzyna, uczęszczali do tzw. wieczorówki. 

Zespół Ludowy Ocice
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Przez całe życie Katarzyna pracowała w gospodarstwie i zajmowała się 
dziećmi. Z rodzicami mieszkała przez około 9 lat, a kiedy wyszła za mąż wraz 
z mężem Józefem wyprowadziła się do Ocic do innego domu, który mąż 
otrzymał za zasługi w walkach. W nim mieszka do dzisiaj. 

Od początku powstania koła gospodyń wiejskich brała czynny udział 
w jego działalności. Przy kole gospodyń w 1969 r. wspólnie utworzyli zespół 
ludowy, który działa do dzisiaj. Śpiewają stare piosenki polskie i jugosłowiań-
skie. Za działalność kulturalną Katarzyna została odznaczona przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Z mężem Józefem przeżyła 34 lata i wychowała siedmioro dzieci, czte-
rech synów i trzy córki. Razem prowadzili gospodarstwo rolne, oprócz tego 
mąż pracował w Kopalni Nowy Ląd w Niwnicach, a później w Bolesławieckim  
Przedsiębiorstwie Budowlanym, był także strażakiem w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ocicach. Wszystkie dzieci ukończyły szkoły podstawowe, zawodo-
we i średnie zdobywając zawody, w których pracują. Katarzyna doczekała się  
15 wnuków i 7 prawnuków.

Opracował: Mateusz Dobrowolski
Gimnazjum Samorządowe nr 2

im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu
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