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WstĘP

Obowiązkiem każdego pokolenia jest podtrzymywanie pamięci o ludziach, których już 
nie ma, jak i o wydarzeniach przeszłych. to przede wszystkim powinność najbliższych 
rodzin osób zmarłych, ale to również obowiązek instytucji powołanych do groma-
dzenia i udostępniania świadectw z lat minionych, takich jak muzea, izby regionalne,  
wyspecjalizowane ośrodki,  a wreszcie archiwa, w tym szczególnie archiwa państwowe. 
to na archiwach ciąży statutowy obowiązek zabezpieczenia dla obecnych i przyszłych 
pokoleń źródeł historycznych, tych najważniejszych, wytworzonych przez instytucje  
administracyjne i inne użyteczności publicznej, jak i źródeł pozaurzędowych, mozol-
nie gromadzonych przez „zwykłych” ludzi. spuścizna taka po osobach zwykle już 
zmarłych została starannie podzielona, opisana, niekiedy także zinwentaryzowana. 
spuścizna powstaje często na zasadzie przypadku, w wyniku pozostawienia jakichś  
dokumentów „bo może się przydadzą”. I tak od fotografii, świadectw szkolnych, legi-
tymacji, niekiedy spisanych wspomnień i relacji, zwykle zaczyna się tworzenie własnego 
domowego archiwum. 

Książka, którą dziś oddajemy do rąk szanownych czytelników, opracowana pod kie-
runkiem Małgorzaty Grzybalskiej, zawiera cząstkę domowych kolekcji dziewięciu osób, 
które pozytywnie odpowiedziały na ofertę podjęcia współpracy z archiwum Państwo-
wym we Wrocławiu, w ramach ogólnopolskiego Projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej, 
ogłoszonego w 2019 r. przez Naczelnego Dyrektora archiwów Państwowych Pawła 
Pietrzyka. Projekt był kontynuacją wcześniejszego projektu o bardzo zbliżonym profilu, 
zainicjowanego w 2015 r. przez ówczesnego Naczelnego Dyrektora archiwów Pań-
stwowych Władysława stępniaka Archiwa Rodzinne, rozszerzonego następnie o Projekt 
Zostań Rodzinnym Archiwistą. celem tych inicjatyw było po pierwsze, jak najszersze dotar-
cie do odbioru społecznego przekazu: nie można zapominać o przeszłości, należy dbać  
o pamiątki rodzinne, trzeba i warto podjąć trud badania korzeni własnych rodzin.  
równie ważna była promocja samych archiwów jako instytucji najbardziej kompetent-
nych w zabezpieczaniu świadectw przeszłości. Projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej  
wpisywał się ponadto w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości  
w 1918 roku.

Organizatorzy Projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej w archiwum Państwowym we 
Wrocławiu podjęli decyzję, aby akcja nie ograniczała ram chronologicznych i nie koń-
czyła się na 1918 roku. Były dwa zasadnicze powody. Po pierwsze, odrodzenie państwa 
polskiego nie zakończyło się na objęciu władzy przez Naczelnika Józefa Piłsudskiego  
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i przejęciu administracji przez polskich urzędników. to dopiero początek budowy 
zrębów państwowości. Największym zagrożeniem dla losów młodego państwa były 
dwa mocarstwa ościenne, które chociaż na skutek klęsk militarnych w dotychczaso-
wym kształcie uległy rozpadowi, posiadały ciągle duży potencjał wojskowy – dotyczy 
to Niemiec i rosji. Niemcy nie pogodziły się z decyzją państw Ententy, odrywającą 
od ich terytorium Śląsk i Pomorze, a później także Wielkopolskę, wywalczoną przez 
Polaków zbrojną akcją. upadłe imperium carów, przekształcone w państwo dyktatu-
ry bolszewickiej, także nie żywiło pokojowych zamiarów w stosunku do odrodzonej  
Polski. Walki na granicy wschodniej i ich kulminacja w 1920 r. w otwartej wojnie  
polsko-sowieckiej, a z drugiej strony powstania śląskie, plebiscyt, a wreszcie nieprzyja-
zne stosunki z czechosłowacją i Litwą, powodowały stan ciągłego zagrożenia. toteż 
dwudziestolecie 1918-1939, okres ogromnej mobilizacji, wyrzeczeń i poświęcenia, sta-
nowił immanentną kontynuację budowy i stabilizacji państwowości polskiej.  

agresja III rzeszy Niemieckiej na Polskę 1 września 1939 r., a następnie Związku  
sowieckiego 17 września tego samego roku, zapoczątkowały ponad pięcioletnią oku-
pację, stanowiąc dla narodu i państwa polskiego śmiertelne zagrożenie. ten tragiczny 
okres dziejów najnowszych Polski w pewnym sensie miał swoją kontynuację już po 
zakończeniu wojny w maju 1945 r., kiedy ówczesny Zsrr ustanowił w Polsce nowy ład 
polityczny i społeczny. Pierwsze lata budowy nowego państwa dyktatury robotników, 
chłopów i inteligencji pracującej, nazwany okresem pionierskim, oznaczał dla narodu 
polskiego wielkie wyzwanie.

Odbudowa zniszczonej podczas działań wojennych i lat okupacji infrastruktury  
przemysłowej, komunikacyjnej i budowa bazy socjalnej, zamyka ramy chronologicz-
ne niniejszej publikacji. tak rozszerzona formuła projektu znacznie powiększyła krąg  
osób potencjalnie chętnych podjęcia współpracy z archiwum Państwowym we Wro-
cławiu. W istocie apel, poparty szeroką akcją propagandową, zaowocował stosunkowo 
dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa. Do archiwum zgłosiło się kilkanaście 
osób, oferując do przekazania skany wybranych materiałów z ich domowych archi-
wów. tylko nieliczni zgłosili gotowość przekazania oryginałów. Do publikacji wybrano  
dziewięć kolekcji, w opinii  autorki najciekawszych, a zarazem najpełniej wpisujących się 
w założenia projektu.

Lektura zawartości poszczególnych kolekcji daje interesujący obraz trudnej, mozolnej,  
a niekiedy bardzo zawiłej drogi budowy państwowości polskiej. Przed oczyma sP czy-
telników odżywają na nowo obrazy sprzed kilkudziesięciu, a nawet stu lub jeszcze więcej 
lat. Pojawią się wielkie postacie, od Marszałka Józefa Piłsudskiego począwszy, przez gen.  
Felicjana sławoja składkowskiego, gen. Edwarda rydza-Śmigłego, księdza Ignacego  
Jana  skorupkę, a skończywszy na gen. Władysławie andersie, zatem osób duszą i ser-
cem oddanych Ojczyźnie, z ogromnym entuzjazmem zaangażowanym w dzieło budo-
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wy zrębów Państwa Polskiego. a obok nich mniej znane postacie, chociaż z równym  
poświęceniem oddane sprawie polskiej. sztandarowym przykładem są losy Zenona 
Łopuskiego, prawnika i wojskowego, jednego z pierwszych członków Legionów Józefa 
Piłsudskiego, żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej. Po wojnie 1920 r. dwukrotnie 
pełnił stanowisko starosty powiatowego, w czasie okupacji hitlerowskiej aktywnie działał  
w konspiracji. Zięć Zenona, Benedykt serafin, nie podzielał entuzjazmu teścia w sto-
sunku do Józefa Piłsudskiego, był z przekonania endekiem. Odznaczył się bohaterską 
obroną Grodna we wrześniu 1939 roku. Po dostaniu się do niewoli sowieckiej jego 
losy wojenne wiodły przez syberyjskie łagry, Bliski Wschód i anglię. to droga bardzo  
licznej grupy Polaków represjonowanych przez sowieckie państwo, których od niechyb-
nej śmierci uratował układ sikorski – Majski i wcielenie do Wojska Polskiego. roman 
Michałowski, spokrewniony ze słynnym malarzem Piotrem Michałowskim, równie 
ofiarnie oddany sprawie niepodległościowej, był wszak Legionistą, członkiem Polskiej 
Organizacji Wojskowej, po I wojnie światowej pełnił służbę w sztabie Generalnym.  
Zapisał także piękną kartę w polskiej służbie dyplomatycznej na placówkach w Londy-
nie, tokio i Nowym Jorku. 

Inaczej potoczyły się losy Zygmunta Leszczyńskiego, syna nauczycielki i lekarza stoma-
tologa. Po wybuchu Wielkiej Wojny emigrują na ukrainę, już jednak w 1918 r. wraca-
ją do Warszawy. Zygmunt wstępuje na Politechnikę, którą kończy z tytułem inżyniera 
hydrotechnika. Od wczesnego dzieciństwa aktywnie działa w harcerstwie, ochotniczo 
wstępuje do wojska, bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej. We wrześniu 1939 r. 
powołany do wojska, skierowany na Wschód, w wyniku agresji sowieckiej internowany, 
następnie wywieziony do obozu NKWD w Kozielsku, potem w głąb rosji. Na mocy 
układu sikorski – Majski zaciąga się do Wojska Polskiego, po czym przemierza szlak: 
Iran, Palestyna, Irak, Włochy i anglia. Po wojnie wraca do Polski, osiada na Opolszczyź-
nie.

Państwowość polska tworzyła się nie tylko na szlakach wojennych, obejmowała także, 
a może przede wszystkim, ogromną sferę cywilną, przed którą stały wielkie i trudne 
wyzwania. stworzono od podstaw wspólną dla wszystkich ziem polskich administra-
cję, opiekę zdrowotną, jednolity system oświatowy. służbę na rzecz dzieci i młodzieży 
uczącej się jakże pięknie pełniła Jadwiga Leszczyńska, która po zdobyciu kwalifikacji 
nauczycielskich, wyjeżdża ze stolicy, osiada w małej wsi kresowej i obejmuje posadę  
w tamtejszej szkole. Była zatem jedną z wielu ówczesnych entuzjastek pracy u podstaw, 
ową „siłaczką” z noweli Żeromskiego. Zły stan zdrowia zmusza ją do powrotu do War-
szawy. tu również niesie kaganek oświaty, przyjmuje posadę bibliotekarki w robotniczej 
dzielnicy Powązki. Po wybuchu wojny wstępuje do ZWZ, a później aK. aresztowana 
przez Gestapo, przechodzi gehennę obozową. cudem uniknęła śmierci. Po wojnie wra-
ca do Polski, osiada na Dolnym Śląsku, by z równym zapałem podjąć pracę dydaktyczną 
w nowej rzeczywistości politycznej. 



10

stefanii Grzegorczyk, córce emigrantów polskich we Francji, los poskąpił uczestnicze-
nia w wielkich wydarzeniach. W kraju nad sekwaną zastał ją wraz z rodziną wybuch  
II wojny światowej. Ojciec Franciszek został członkiem Organizacji Pomocy Ojczyź-
nie. Dołączył do licznego grona ofiarodawców Funduszu Obrony Narodowej, wpła-
cając kwotę 50 franków. Ów Fundusz był kontynuacją utworzonego w 1936 r., dekre-
tem Prezydenta rP Ignacego Mościckiego, Funduszu Obrony Narodowej, szlachetnej 
i całkowicie spontanicznej akcji dobrowolnego przekazywania kosztowności i środ-
ków finansowych z przeznaczeniem na dozbrojenie Wojska Polskiego. Już po wojnie  
w 1947 r., pozostając na emigracji, Franciszek wpłacił kwotę 100 franków na Dobro-
wolną Daninę Narodową Polaków we Francji na rzecz zagospodarowania Ziem Odzy-
skanych.

Losy rodziny Zalewskich wiodły jeszcze innymi ścieżkami. antoni, wychowany na wsi 
wołyńskiej, gdzie zamieszkała jego rodzina po powrocie z zesłania w Kazachstanie,  
po wybuchu I wojny światowej wcielony został do armii rosyjskiej. uciekając przed  
rewolucją, przedostał się do Lwowa. Wstąpił do Wojska Polskiego, wziął udział w woj-
nie polsko-bolszewickiej. antoni ukończył szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Był członkiem Związku Zawodowego urzędników rolnych we Lwo-
wie. Wraz z żoną stefanią przeniósł się do Żyrardowa. We wrześniu wcielony został 
do Brygady robotniczej Obrony Warszawy. Za udział w walce odznaczony m.in. Krzy-
żem Virtuti Militari. Po kapitulacji wstąpił do zbrojnego podziemia, za co poszukiwany  
był przez Gestapo. Już po wojnie przeniósł się wraz z rodziną na Ziemie Odzyskane, 
gdzie otrzymał na własność gospodarstwo rolne. Wkrótce został aresztowany przez  
uB pod zarzutem działalności w podziemiu. Jak podkreśla ofiarodawczyni kolekcji,  
pani Barbara Zalewska, antoni Zalewski „był człowiekiem pracowitym, skromnym, 
uczciwym, głęboko religijnym i prawdziwym patriotą”. to najlepsza rekomendacja!

uczestnikiem przemian w Wojsku Polskim w latach międzywojennych był Franciszek 
Kuźnik. Wcielony do armii w 1919 r., uczestniczył w wojnie polsko-rosyjskiej, po jej 
zakończeniu przeniesiony został do rezerwy. W czasie okupacji niemieckiej współpraco-
wał z armią Krajową, za co w okresie stalinowskim skazany został na wieloletnie wię-
zienie i zwolniony dopiero po amnestii. Świadkami okresu II wojny światowej i trudnych 
lat powojennych byli członkowie rodziny Mendochów. Michał, porucznik aresztowany 
we wrześniu 1939 r., pomimo dwukrotnej ucieczki osadzony został w obozie koncen-
tracyjnym Gross rosen, gdzie został zamordowany. Dziadek darczyńcy ze strony matki, 
Edward Wieczorek, także służył w Wojsku Polskim, w czasie wojny dostał się do niewo-
li. szczęśliwie przeżył wojnę i po jej zakończeniu osiadł na Dolnym Śląsku. 

Wszystkie przywołane powyżej historie rodzinne, przedstawione tylko w wielkim  
zarysie, składają się na dzieje najnowsze Polski, biorąc za datę początkową wybuch  
I wojny światowej, a przede wszystkim powstanie i rozwój zrębów Wojska Polskiego,  
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jako głównego czynnika sprawczego w procesie restytucji Państwa Polskiego. W prze-
kazanych przez darczyńców materiałach odnajdujemy wydarzenia i osoby związane  
z budową administracji państwowej, jak i całej sfery życia społecznego i gospodarcze-
go. Mamy zatem retrospektywny obraz stu ostatnich lat w dziejach Polski, lat pełnych  
przełomowych, dramatycznych, to znowu niezwykle szczęśliwych wydarzeń. Ogrom- 
nym atutem przekazanych przez darczyńców świadectw, czy to w formie oryginalnej,  
czy też tylko w postaci kopii, jest ich niezwykła różnorodność i obfitość. I nie ma tu 
znaczenia, czy mowa jest o osobach, których geniusz, umiejętności i determinacja  
miały bezpośredni wpływ na losy budowanego od nowa Państwa Polskiego, czy też  
o ludziach  „zwyczajnych”, realizujących swoje zadania na poziomie lokalnym czy wręcz 
na stanowisku pracy. społeczeństwo polskie, można rzec, gremialnie stanęło na wyso-
kości zadania, z wielką nadzieją i ofiarnie budowało dobrobyt i świetność odtworzonego 
po 123 latach niewoli niepodległego Państwa Polskiego.

autorka niniejszej publikacji, dr Małgorzata Grzybalska, jest absolwentką Instytu-
tu historycznego uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku historia ze specjalizacją  
archiwalną, a także the university of  Liverpool na kierunku archeologia. Pracowa-
ła w Bibliotece uniwersyteckiej, sydney Jones Library, the university of  Liverpool,  
a od 2018 r. zatrudniona jest w archiwum Państwowym we Wrocławiu na stanowisku 
specjalisty do spraw udostępniania i informacji archiwalnej. 

                 Janusz Gołaszewski      
                        Dyrektor archiwum Państwowego we Wrocławiu  
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Darczyńcy kolekcji z domowych archiwów 

uwzględnieni w publikacji:

Krzysztof  Michałowski

Jan i Wacław Leszczyńscy 

stefania Grzegorczyk 

Karol Mendocha

anna Zygmunt

Barbara Zalewska

Wszystkim darczyńcom składam najserdeczniejsze  
podziękowania. Państwa ofiara jest darem serca.  

Kolekcje uzupełniają zasób Archiwum z dziejów najnowszych.

          Janusz Gołaszewski   
  Dyrektor archiwum Państwowego we Wrocławiu  
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hIstOrIa rODZINNa 
ZENONa ŁOPusKIEGO

(materiały ze zbiorów domowych Krzysztofa Michałowskiego) 

część zbiorów archiwum rodzinnego, przekazanych do archiwum  
Państwowego we Wrocławiu przez Krzysztofa Michałowskiego, uka-
zuje losy Zenona Łopuskiego (pradziadka od strony mamy Krzyszto-
fa), Benedykta serafina (dziadka od strony mamy Krzysztofa) i romana  
Michałowskiego (stryja – brata dziadka Krzysztofa od strony taty) od 
1923 do 1947 roku. Przodkowie Krzysztofa Michałowskiego byli czynnie 
zaangażowani w działalność niepodległościową na polu administracyj-
nym i wojskowym, w kraju i za granicą, co odzwierciedlają przedstawione 
dokumenty,  fotografie, listy i medale.

Zenon Łopuski urodził się 7 lutego 1876 r. w Kaliszu, w rodzinie ziemiańskiej. Jego ro-
dzicami byli Zenon Łopuski i Izabela, z domu Olechowska. Zenon podjął studia praw-
nicze na uniwersytecie Warszawskim, po czym przeniósł się na uniwersytet w Dorpacie 
w Estonii. tam ożenił się z Zofią, z domu Drzewiecką. Wkrótce wrócili do Polski. Po stu-
diach przejął majątek rembielino koło chorzeli w powiecie przasnyskim. Zenon Łopu-
ski przyłączył się do ruchu socjalistycznego i angażował się w działalność niepodległo-
ściową, a po wybuchu I wojny światowej prowadził działania dywersyjne na tyłach armii  
rosyjskiej oraz pełnił służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej. Zenon Łopuski był  
jednym z pierwszych legionistów I Brygady przed 1920 rokiem. W prywatnych zbio-
rach Krzysztofa Michałowskiego zachował się oryginalny dokument w postaci Legi-
tymacji członkowskiej Nr 16706, potwierdzającej przynależność Zenona Łopuskiego  
do Związku Legionistów Polskich (I Brygada) w okresie od 1915 do 1918 roku. Po 
zwolnieniu z obozu w holzminden we wrześniu 1918 r. udał się do Jędrzejowa, gdzie 
objął stanowisko kierownika Związku Kółek rolniczych, komendanta obwodu Polskiej 
Organizacji Wojskowej oraz dowódcy straży Bezpieczeństwa. 7 września 1918 r. prze-
jął władzę w Jędrzejowie na rzecz rządu lubelskiego. Ponadto w październiku 1918 r. 
stał na czele akcji rozbrajania jednostek austriackich na terenie powiatu jędrzejowskiego 
i objął funkcję komendanta placu w Jędrzejowie. Łopuski piastował stanowisko komi-
sarza ludowego, a następnie starosty powiatu łukowskiego w latach 1918-1920. W lipcu 
1920 r. zgłosił się do armii, gdzie pełnił rolę referenta oświatowego. Jego trzej synowie 
– Jerzy, Wojciech i Janusz – również brali udział w wojnie. Dwóch pierwszych synów 
walczyło pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego, natomiast najmłodszy zo-
stał zaraz odesłany do domu. 
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Zenon Łopuski już w listopadzie powrócił do sprawowania urzędu starosty łukow-
skiego, a w 1921 r. został przeniesiony na stanowisko starosty w Janowie Podlaskim.  
Po incydencie z woźnym Łopuski został odwołany z urzędu i służby państwowej  
w marcu 1925 roku. Jednak już niespełna miesiąc później został mianowany urzęd-
nikiem w urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. aktywnie działał w różnych organiza-
cjach, np. jako prezes Zarządu Okręgowego Związku Legionistów Polskich. Zenon 
Łopuski został przeniesiony w stan spoczynku 1 października 1930 r. ze stanowiska 
starosty słupeckiego. W 1933 r. objął urząd asesora w tymczasowym Zarządzie Miej-
skim w tarnowie, a także należał do miejscowego Związku Legionistów Polskich. Od  
1938 r. do końca II wojny światowej mieszkał w Kraśniku, gdzie prowadził hurtownię ty-
toniu i zaangażował się w działalność konspiracyjną. syn Zenona Łopuskiego, Jerzy, był  
komendantem straży granicznej. W czasie wojny Jurek i Wojtek byli więzieni w obo-
zie dla internowanych oficerów (oflagu) w Lubece koło hamburga, gdzie Jerzy zmarł 
na raka żołądka, natomiast Wojciechowi udało się wrócić do Polski. celina Łopuska 
z córkami, Zofią, Barbarą i Krystyną, nie mieszkały w Kraśniku. Walczyły w oddziałach 
armii Krajowej, zostały nazwane córkami pułku. celina z powodu współpracy z Kon-
stantym Łubińskim była 6 lat więziona we Wronkach. 

Po zakończeniu wojny, na początku 1946 r., Zenon Łopuski przeprowadził się do  
Kluczborka, gdzie otworzył sklep z artykułami biurowymi. Działał także w miejscowej 
parafii, caritasie, Polskim stronnictwie Ludowym oraz zrzeszeniu Wolność i Niezawi-
słość1.

1 J. Mierzwa, W walce o Niepodległą przez całe życie. Zenon Łopuski – żołnierz, starosta, działacz Win,  
Niepodległość 2012,  t. LXI, s. 305-314.

Zenon Łopuski z żoną Zofią i dziećmi
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Zenon Łopuski z gen. Felicjanem Sławojem Składkowskim i gen. Edwardem Rydzem-Śmigłym

Zenon Łopuski (w środku) podczas uroczystości poświęcenia sztandaru Związku Strzeleckiego w Słupcy
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Defilada wojska w Słupcy, 
19 marca 1927 r.

Legitymacja potwierdzająca odznaczenie Zenona Łopuskiego Krzyżem Niepodległości
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Legitymacja członkowska potwierdzająca przynależność Zenona Łopuskiego do Związku Legionistów Polskich
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hIstOrIa rODZINNa 
BENEDYKta sEraFINa

(materiały ze zbiorów domowych Krzysztofa Michałowskiego) 

Benedykt serafin urodził się 8 kwietnia 1893 r., pochodził z okolic Limanowej w woje-
wództwie małopolskim, położonej w Beskidzie Wyspowym w południowej Polsce. Miał 
trzy siostry: Natalię, Emilię i connie, których matka, Bronisława serafin, z domu Piwo-
warska, wyemigrowała do usa. Nie był zwolennikiem Józefa Piłsudskiego, opowiadał 
się za endecją. Karierę wojskową rozpoczynał jeszcze w armii austro-węgierskiej. Brał 
udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Był urzędnikiem wojskowym peł-
niącym przez wiele lat funkcję komendanta rejonowej Komendy uzupełnień. Zasłużył 
się bohaterską obroną Grodna w dniach od 20 do 22 września 1939 roku. Formalny 
dowódca Grodna, gen. Józef  Olszyna-Wilczyński nie wierzył w skuteczną obronę mia-
sta i nakazał części oddziałów wycofać się w kierunku Litwy. sam wyjechał z Grodna 
i niemal natychmiast zginął z rąk sowieckich. Dowództwo obrony Grodna objął mjr 
Benedykt serafin. Obrońcami miasta byli w 75-80 proc. ochotnicy, miejscowa ludność 

Benedykt Serafin (pierwszy od lewej, w lewym dolnym rogu),  
prawdopodobnie gen. Władysław Sikorski (piąty od prawej, w pierwszym rzędzie od dołu), Egipt, 1943 r.
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cywilna, w tym także dzieci, których jedyną bronią 
były butelki z benzyną1. 

Benedykt serafin uciekł na Litwę. Niestety, został 
ujęty przez sowietów i zesłany na syberię, gdzie 
przebywał 3 lata. stamtąd trafił do obozu w Buzułu-
ku i z armią gen. Władysława andersa udało mu 
się dostać na Bliski Wschód. W Palestynie kierował 
zaopatrzeniem. Po wojnie przebywał w Wielkiej 
Brytanii. Po powrocie do Polski zataił w swoim ży-
ciorysie dowództwo obroną Grodna, gdyż w warun-
kach powojennej Polski przyznawanie się do walki 
przeciwko sowietom groziło więzieniem, wywózką 
na sybir albo śmiercią. Zarabiał na życie jako skrom-
ny pracownik przedsiębiorstwa handlowego. Zmarł  
2 grudnia 1978 roku.

1 P. Kościński, Obrońca Grodna. Zapomniany bohater, Oficyna Wydawnicza rytm, Warszawa 2017,  
s. 118. 

Benedykt Serafin (pierwszy od lewej)  
jako żołnierz armii gen. Władysława Andresa, 

Buzułuk, styczeń 1943 r.

Prawdopodobnie gen. Władysław Sikorski 
(czwarty od prawej, w środkowym rzędzie),  

który przyjechał z wizytą do armii 
gen. Władysława Andersa, Benedykt Serafin 

(trzeci od prawej, w środkowym rzędzie,  
po prawej stronie  

gen. Władysława Sikorskiego), 
Egipt, 1943 r.

 Benedykt Serafin (trzeci od lewej,  
w drugim rzędzie od dołu), 

prawdopodobnie gen. Władysław Sikorski 
(pierwszy od prawej,  

w pierwszym rzędzie od dołu),
Palestyna, 1943 r.
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Przebieg służby wojskowej Benedykta Serafina

3 strony
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Zwolnienie Benedykta Serafina z łagru, 
Syberia, 5 listopada 1941 r.
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Zaświadczenie o zakończeniu służby przez Benedykta Serafina w Polskich Siłach Zbrojnych z dniem 28 listopada 1947 r.,
Londyn, 12 lutego 1948 r.

por. Stefan Ludwik Grodecki (drugi z prawej) – jeden z obrońców Westerplatte
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 „Nabożeństwo za Polskę w czasie wojny”, lipiec 1943 r.
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Medale przyznane pośmiertnie Benedyktowi Serafinowi przez Brytyjskie Ministerstwo Obrony: 
a) Medal Wojny (The War Medal), b) Medal Obrony (The Defence Medal)

Nieśmiertelnik należący do Benedykta Serafina

a) b)



27

List z Waszyngtonu Józefa Giebułtowicza, uratowanego z niewoli przez Zofię Serafin, 
22 grudnia 1945 r. 

2 strony
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hIstOrIa rODZINNa 
rOMaNa MIchaŁOWsKIEGO
(materiały ze zbiorów domowych Krzysztofa Michałowskiego) 

roman Michałowski urodził się 9 lutego  
1895 r. w Krakowie1. studiował na uniwer-
sytecie Oksfordzkim w latach 1912-1914. 
W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich i zo-
stał przydzielony do Kadry artylerii w Prze-
gorzałach. Następnie był kanonierem w 5 ba-
terii II dywizjonu artylerii. W 1917 r. został 
awansowany na chorążego artylerii, a po kry-
zysie przysięgowym został członkiem Polskiej 
Organizacji Wojskowej. Od listopada 1918 r. 
pełnił służbę w adiutanturze Generalnej. 
W 1919 r. stał się słuchaczem I Kursu Wo-
jennej szkoły sztabu Generalnego w Warsza-
wie. Następnie pełnił służbę w Oddziale III 
Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 
W latach 1920-1922 był słuchaczem Wyższej 
szkoły Wojennej w Paryżu (École supérieure  
de Guerre). W czasie studiów jego oddziałem 
macierzystym był początkowo Oddział V szta-
bu Generalnego, a później 2 Pułk artylerii Polowej Legionów w Kielcach. W 1922 
r. otrzymał stopień kapitana. Na wniosek szefa sztabu Generalnego, „po pomyślnym 
ukończeniu studiów”, Minister spraw Wojskowych przyznał mu „pełne kwalifikacje do 
pełnienia służby na stanowiskach sztabu Generalnego”2. 

Roman Michałowski, 1914 r. 

1 Właściwa data urodzenia, tj. 9 lutego 1895 r., ustalona została na podstawie aktu urodzenia ro-
mana Michałowskiego (nr aktu 28), archiwum Narodowe w Krakowie, akta stanu cywilnego Parafii 
rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Krakowie, Księga urodzeń 1881-1895, sygn. 29/332/190, 
s. 6-7. ta sama data urodzenia podana jest także w Sprawozdaniu trzydziestym dyrekcji c. k. Gimnazjum III.  
w Krakowie za rok szkolny 1912/13, Kraków 1913, s. 131. Błędne daty urodzenia romana Michałowskie-
go podawane są w dokumentacji źródłowej: 1 stycznia 1895 r. – Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw  
Wojskowych, 1934, nr 11, s. 140, Rocznik Oficerski, 1932, s. 178, 424; 9 stycznia 1895 r. – Spis oficerów słu-
żących czynnie w dniu 1.6.1921 r. Dodatek do Dziennika Personalnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, 1921,  
nr 37, s. 9, 769, Lista starszeństwa oficerów zawodowych. Załącznik do Dziennika Personalnego Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, 1922, nr 13, s. 193; 26 lutego 1895 r. – Wojskowe Biuro historyczne im. gen. broni Kazimierza 
sosnkowskiego, bazy personalne, Michałowski roman, album absolwentów Wyższej szkoły Wojskowej, 
sygn. I.340.1.196, https://wbh.wp.mil.pl/pl/skanywyszukiwarka_bazy_personalne, (dostęp: 12.01.2021).

2 roman Michałowski (dyplomata), [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia (online), https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/roman_Michałowski_(dyplomata), (dostęp: 18.12.2019).
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Legitymacja uprawniająca do noszenia Krzyża Walecznych – wydana przez gen. Władysława Sikorskiego

Legitymacja uprawniająca do noszenia Krzyża Walecznych – wydana przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego
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W 1923 r. został przydzielony do Oddziału III sztabu Generalnego na stanowisko kie-
rownika referatu. W 1924 r. awansował na stopień majora w korpusie oficerów kawalerii, 
a następnie wyznaczono go na stanowisko attaché wojskowego przy Poselstwie Pol-
skim w Londynie. Został wówczas przeniesiony do kadry oficerów artylerii, jako oficer  
2 Pułku artylerii Polowej Legionów. W 1929 r. ogłoszono jego mianowanie na stano-
wisko attaché wojskowego przy Poselstwie Polskim w Bukareszcie. Na podpułkownika 
został awansowany w korpusie oficerów kawalerii w 1931 roku. W 1933 r. pozostawał  
do dyspozycji szefa sztabu Głównego, a następnie Ministra spraw Zagranicznych, na 
okres sześciu miesięcy z zachowaniem dodatku służbowego. 31 października 1933 r. 
został przeniesiony do rezerwy z równoczesnym przeniesieniem w rezerwie do Oficer-
skiej Kadry Okręgowej Nr I. W latach 1933-1938 pełnił funkcję sekretarza ambasady 
rP w Londynie, następnie radcy Poselstwa rP w tokio, a od 1940 r. w Nowym Jorku. 
W latach 1944-1945 był oficerem łącznikowym w amerykańskiej Kwaterze Głównej  
6 Grupy armii. W latach 1948-1952 wykładał w us Military academy. Zmarł 14 maja 
1974 r. w Nowym Jorku3.

Dokument poświadczający nominację Romana Michałowskiego na attaché wojskowego w Londynie, 10 listopada 1923 r.

2 roman Michałowski (dyplomata), [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia (online), https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/roman_Michałowski_(dyplomata), (dostęp: 18.12.2019).
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Pismo gen. Raszewskiego do Romana Michałowskiego, Londyn, 1924 r.

Zaproszenie Romana Michałowskiego na bal w pałacu Buckingham, 28 maja 1924 r.
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Zaproszenie Romana Michałowskiego na posiedzenie Walnego Zgromadzenia w Dobrzechowskiej Fabryce Parowej, 1924 r.
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Komunikat Romana Michałowskiego o pobycie misji tureckiej w Londynie,  
1924 r.
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Pozwolenie upoważniające Romana Michałowskiego do noszenia broni,  
1921-1923 r. 



36

List kurierski upoważniający Romana Michałowskiego do przewozu przesyłki dyplomatycznej z Londynu do Warszawy,  
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej, Londyn, 12 listopada 1928 r.
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hIstOrIa rODZINNa 
JaDWIGI LEsZcZYńsKIEJ

(materiały ze zbiorów domowych Jana i Wacława Leszczyńskich) 

„archiwum rodzinne Leszczyńskich”, przekazane do archiwum  
Państwowego we Wrocławiu przez braci Jana i Wacława Leszczyńskich, 
ukazuje losy ich matki, Jadwigi Leszczyńskiej, od 1924 do 1947 roku. 

Pamiętniki, prowadzone systematycznie przez Jadwigę Leszczyńską, zo-
stały opublikowane w formie książki zatytułowanej „Niezwykłe Życie”, 
dzięki staraniom jej synów, Jana i Wacława Leszczyńskich1. Wspomnienia 
ukazują losy kobiety na tle ważnych wydarzeń historycznych w kontek-
ście społecznym, politycznym i ekonomicznym.

Jadwiga Leszczyńska, z domu Manduk, wywodziła się z zamożnej warszawskiej rodziny. 
Jako młoda, 22-letnia dziewczyna, po ukończeniu Państwowych Kursów Nauczyciel-
skich, a potem studium Pracy społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy w Warszawie, 
wyjechała na wieś w województwie nowogródzkim, aby nieść „kaganek oświaty” do 
odległych zakątków rzeczypospolitej. Jadwiga Leszczyńska opisuje we wspomnieniach 
bardzo ciężkie warunki pracy nauczycielskiej na Kresach Wschodnich rP, a także życie 
i zwyczaje mieszkańców wsi kresowych w latach 1924-19292.

1 J. Leszczyńska, Niezwykłe Życie, red. c. Żyromski, Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, 
Opole 2017.

2 W. Leszczyński, Wprowadzenie, [w:] J. Leszczyńska, Niezwykłe Życie, red. c. Żyromski, Miejska  
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, Opole 2017, s. 3.

 Jadwiga Leszczyńska,
1924 r.
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Po pięciu latach pracy nauczycielskiej stan zdrowia zmusił Jadwigę do zmiany pracy. 
Mając dodatkowe kwalifikacje bibliotekarki dziecięcej, objęła stanowisko kierowniczki 
biblioteki dziecięcej w ubogiej, robotniczej dzielnicy „Miasteczko Powązki” w Warsza-
wie w latach 1930-19323.

3 Ibidem, s. 3.

Zaświadczenie z pierwszego okresu pracy Jadwigi w Łazdunach, 
1926 r.

Zaświadczenie o prowadzeniu przez Jadwigę Biblioteki dla Dzieci w latach 1930-1932, wydane 3 sierpnia 1946 r.  
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Pracę Jadwigi w bibliotece przerwało zamążpójście i wyjazd z Warszawy do Brześcia 
nad Bugiem, gdzie zajmowała się domem i dziećmi w latach 1939-1941. Niedługo po 
przeniesieniu męża do Warszawy wybuchła wojna4. 

4 Ibidem, s. 3.

Zygmunt Leszczyński – mąż Jadwigi, 
1939 r. 

Karta pocztowa Jadwigi do męża przetrzymywanego w obozie w Kozielsku (ZSRR),  
czerwiec 1941 r.

 Jadwiga z synami, Janem (po prawej) i Wacławem (po lewej), 
luty 1940 r. 
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Jadwiga pełniła funkcję kurierki Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – armii 
Krajowej w latach 1941-1942, a także wykonywała misję na zlecenie Wydziału II Ko-
mendy Głównej, zakończoną aresztowaniem przez Gestapo. autorka omawia w pa-
miętnikach różne sprawy prowadzone przez Gestapo, również takie, które dotyczyły jej 
współwięźniarek, ukazując nam ich losy i dramaty5.

5 Ibidem, s. 3.

Poświadczenie pracy Jadwigi jako kurierki Armii Krajowej przez mjr Irenę Tomalak,  
1960 r.
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Jadwiga została wywieziona z więzienia na Montelupich w Krakowie do Frauenkon-
zentrationslager auschwitz-Birkenau. W swych wspomnieniach przedstawia nieludzkie 
warunki bytowania więźniarek, głód, choroby, selekcje na śmierć („do gazu”) prowadzo-
ne przez niemieckich lekarzy, śmierć swych przyjaciółek i bestialstwo Niemców. sama 
w obozie przeszła tyfus plamisty, malarię i „durchwał”, zwany „cholerą obozową”. 
Mimo zakazów widziała palenie zwłok w dołach, transporty Żydów z całej Europy idą-
ce na śmierć oraz likwidację obozu i wymordowanie kilku tysięcy cyganów (romów). 
Z obozu w auschwitz-Birkenau została wywieziona karnie6.

6 Ibidem, s. 3.

Jadwiga w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau,  
1942 r.

Awers i rewers skierowania Jadwigi do „lekkiej pracy” 
w obozie w Auschwitz-Birkenau,  

luty 1944 r.
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Jan i Wacław Leszczyńscy pisali listy do przebywającej w obozie matki.

Uprawnienie Jadwigi do noszenia pasa przeciw przepuklinie w obozie w Auschwitz-Birkenau,  
lipiec 1944 r.

List starszego syna Jana (z lewej strony) i młodszego syna Wacława (z prawej strony) do przebywającej w obozie matki,  
maj 1944 r.
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Jadwiga została następnie wywieziona do niemieckich obozów koncentracyjnych 
w ravensbrück i Oranienburgu. autorka opisuje pobyt w obozach pracy przymusowej, 
wielokrotne ucieczki, aż do tej na wolność w 1945 r., i powrót do rodziny7. 

7 Ibidem, s. 3.

Potwierdzenie powrotu Jadwigi z obozu, 
maj 1945 r. 

Dowód tożsamości Jadwigi pod fałszywym imieniem i nazwiskiem, z obozu koncentracyjnego,  
kwiecień 1945 r.



44

Po powrocie z lagru do Polski, w maju 1945 r., Jadwiga Leszczyńska zamieszkała na 
Śląsku Opolskim, gdzie podjęła się nauczania dzieci w publicznej szkole powszech-
nej w miejscowości Pokój. Następnie zorganizowała Miejską Bibliotekę Publiczną  
w Opolu w 1947 roku. W pamiętnikach autorka przedstawiła widok zniszczonej  
Warszawy, a także problematykę Ziem Zachodnich w „pionierskim” okresie po zakoń-
czeniu II wojny światowej, w tym różne typy miejscowej wiejskiej „elity” oraz trudy 
swojej pracy  nauczycielskiej8.

8 Ibidem, s. 4. 

Dokument potwierdzający powołanie Jadwigi do pracy nauczycielskiej,  
sierpień 1945 r. 

Zaświadczenie o zatrudnieniu Jadwigi w bibliotece w Opolu,  
1947 r. (1950 r.)
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hIstOrIa rODZINNa 
ZYGMuNta LEsZcZYńsKIEGO

(materiały ze zbiorów domowych Jana i Wacława Leszczyńskich) 

„archiwum rodzinne Leszczyńskich”, przekazane do archiwum Pań-
stwowego we Wrocławiu przez braci Jana i Wacława Leszczyńskich, uka-
zuje losy ich ojca, Zygmunta Leszczyńskiego,  od 1900 do 1971 roku1. 

Zygmunt Leszczyński urodził się 23 marca 1900 r. w Warszawie. Jego rodzicami  
byli Leonard Leszczyński (ur. 1859 r., zm. 1927 r.) i Paulina (ur. 1874 r., zm. 1916 r.), 
z domu Wodzińska. Zygmunt miał brata stanisława (ur. 1903 r., zm. 1905 r.) i siostrę annę  
(ur. 1911 r., zm. 1984 r.). Jego ojciec był lekarzem stomatologiem, współzałożycielem 

1 Kolekcja Zygmunta Leszczyńskiego opracowana została na podstawie niepublikowanego życiory-
su, W. Leszczyński, Zygmunt Leszczyński. Życie i działalność (1900-1971), Wrocław 2017.

Świadectwo chrztu Zygmunta Leszczyńskiego,  
14 czerwca 1900 r.
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pierwszej w Warszawie stomatolo-
gicznej Lecznicy. Matka Zygmunta 
przed ślubem była nauczycielką. Oj-
ciec Zygmunta zakupił majątek po-
leśny Poręby Leśne w powiecie miń-
skim, w województwie mazowieckim, 
o powierzchni ok. 1100 ha. Po wybu-
chu I wojny światowej rodzina Lesz-
czyńskich emigrowała do Jekateryno-
sławia (obwód Dniepropietrowski), 
a następnie do Kijowa na ukrainie. 
Matka Zygmunta zmarła w 1916 r. 
i została pochowana w Kijowie. Jesie-
nią 1918 r. Zygmunt z ojcem i młod-
szą siostrą wrócił do Warszawy.

Zygmunt w 1902 r.

Rodzice Zygmunta – Leonard i Paulina Leszczyńscy oraz siostrzyczka Anna, 
Warszawa, 1911 r.
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Zygmunt uczył się w szkole Kujawskiego Ziemi Mazowieckiej w Warszawie, następ-
nie w rosyjskiej I szkole handlowej w Jekaterynosławiu i w szkole Macierzy Polskiej 
w Kijowie. Po powrocie do Warszawy w 1919 r. ukończył szkołę Ziemi Mazowieckiej 
i wstąpił na Wydział Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej. W 1926 r. Zygmunt 
ukończył Politechnikę z tytułem inżyniera hydrotechnika.

Dyplom ukończenia studiów przez Zygmunta, 
1926 r.

Zygmunt z ojcem i siostrą Anną, 
Poręby Leśne, 1926 r.
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Ponadto Zygmunt był harcerzem 21 Warszawskiej Drużyny harcerzy, I Jekateryno-
sławskiej (polskiej) Drużyny harcerzy i III Kijowskiej Drużyny harcerzy, prowadzonej 
przez henryka Glassa. Za udział w akcji gaszenia pożarów i ratowania rannych, po wy-
buchu składów amunicji w Kijowie w czerwcu 1918 r., został z dniem 1 sierpnia 1918 r. 
wyróżniony przez Naczelnictwo harcerskie „odznaką honorową za uratowanie życia”.

 Notatka o przyznaniu Zygmuntowi odznaki honorowej za uratowanie życia, 
Kijów, 1918 r.

(Henryk Glass: „Na szlaku Chudego Wilka”,  ZHR Warszawa 1998, s. 92)
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W okresie od 28 listopada 1918 do 20 stycznia  
1919 r. był członkiem Batalionu harcerskiego, a od  
listopada 1918 do listopada 1920 r. pełnił ochotniczo 
służbę wojskową. Od 6 czerwca 1919 r. był elewem 
szkoły Podoficerów artylerii Nr 1 w rembertowie, 
gdzie 20 grudnia 1919 r. otrzymał awans na kaprala. 
Następnie, w czasie wojny z bolszewikami, w okre-
sie od 14 do 28 lipca przebywał w akademickim 
Obozie Zbornym w rembertowie, skąd wyruszył na 
front 29 lipca 1920 r. w składzie 1 Pułku artylerii  
Polowej Legionów Polskich. Brał udział m.in. 
w bitwie pod Lidą, jako działonowy. Po ustaniu walk 
z rosją sowiecką został przeniesiony do rezerwy 
w rejonie Wołożyna, 26 listopada 1920 r., i powró-
cił do Warszawy. Zygmunt działał w Kręgu starszo-
harcerskim na Politechnice Warszawskiej, z ramienia którego uczestniczył w przekaza-
niu ufundowanego przez społeczeństwo (w imieniu którego wystąpiła stryjenka Zyg-
munta, Maria) sztandaru dla Wojska Polskiego, na ręce marszałka Józefa Piłsudskiego,  
w 1921 roku.

Zygmunt w mundurze skauta, pseudonim „Gryzio”, 
Kijów, 1917 r.

Wręczanie sztandaru przez stryjenkę Zygmunta na ręce marszałka Józefa Piłsudskiego, przy sztandarze Zygmunt (za Piłsudskim), 
Warszawa, Plac Saski (na tle soboru Aleksandra Newskiego),  1921 r.
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Po studiach Zygmunt pracował w Krajowym to-
warzystwie Melioracyjnym w Warszawie, jako pro-
jektant i kierownik budowy w latach 1927-1930. 
Następnie został zastępcą kierownika Oddziału 
Wodno-Melioracyjnego urzędu Wojewódzkie-
go w Brześciu nad Bugiem, kierującym studia-
mi i projektami oraz wykonawstwem i kontrolą 
robót melioracyjnych. Zygmunt przeszedł także 
szkolenia wojskowe w okresie od 1928 do 1932 r., 
w wyniku których został mianowany na stopień 
podporucznika rezerwy piechoty, następnie na 
porucznika rezerwy, na stanowisku dowódcy plu-
tonu piechoty, a potem został przeniesiony do 
Korpusu Oficerów służby uzbrojenia. Zygmunt Leszczyński, 1928 r.

Książeczka oficerska Zygmunta, 1931 r.
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Jesienią 1930 r. Zygmunt poznał Jadwigę Manduk, córkę warszawskiego aptekarza i działa-
cza społecznego. Zakochali się w sobie i wkrótce zaręczyli. 26 czerwca 1932 r. odbył się ich 
ślub w katolickim kościele pw. św. antoniego przy ul. senatorskiej w Warszawie. Państwo 
młodzi pojechali w podróż poślubną do Krakowa. Jadwiga urodziła w Warszawie dwóch  
synów – Jana, 21 maja 1933 r., i Wacława, 11 kwietnia 1936 roku. Potem zamieszkali 
w Brześciu nad Bugiem, gdzie pracował Zygmunt. 

Świadectwo ślubu Zygmunta z Jadwigą Manduk, 
26 czerwca 1932 r.

Zygmunt z żoną Jadwigą, 
26 czerwca 1932 r.
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Zygmunt z Jadwigą wyruszają w podróż poślubną do Krakowa, 
26 czerwca 1932 r.

W kwietniu 1938 r. został przeniesiony do Warszawy, gdzie został zatrudniony w Wy-
dziale techniczno-Melioracyjnym Ministerstwa rolnictwa i reform rolnych, w randze 
radcy Ministra. tam zajmował się głównie oceną i kontrolą projektów melioracyjnych 
oraz obwałowań i regulacji rzek niespławnych. Działał też w stowarzyszeniach tech-
nicznych – w Kole Wodno-Melioracyjnym stowarzyszenia techników w Warszawie 
i w Związku Inżynierów Wodnych rP. W okresie od 27 września do 23 października 
1937 r. odbył ćwiczenia w Głównej składnicy uzbrojenia Nr 1 w Warszawie.

Zygmunt, porucznik rezerwy,
1939 r.
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Zygmunt z Jadwigą (para po prawej), 
Brześć, 1935 r.

Ślub Anny Leszczyńskiej z Witoldem Kozłowskim, wśród gości weselnych Jadwiga (piąta od lewej, druga kobieta)  
i Zygmunt (szósty od lewej) Leszczyńscy,  

Poręby Leśne, 1934 r.
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Zygmunt był z rodziną na letnisku w Nadliwiu w 1939 r., kiedy otrzymał rozkaz mobi-
lizacyjny. Po kilkudniowym kursie w składnicy uzbrojenia Nr 5 w Krakowie udał się do 
miejsca przydziału w Głównej składnicy uzbrojenia Nr 9 w Brześciu nad Bugiem. Po 
zmobilizowaniu jego jednostka została przewieziona do Białegostoku, gdzie Zygmunt 
zorganizował Kierownictwo Zaopatrzenia Polowego Grupy „Narew” i stacji rozdziel-
czej na dworcu. stamtąd skierowani zostali do Wołkowyska, a następnie do hajnówki, 
z której udali się do Białowieży, dalej do Prużany i słonima, a potem do Baranowicz, 
gdzie dowiedzieli się o agresji sowieckiej na Polskę. Jeszcze 17 września dojechali do 
Wilna, skąd, zgodnie z rozkazem ewakuacji, udali się w stronę granicy z Litwą. 19 wrze-
śnia po północy przekroczyli granicę z Litwą pod Mejszagołą. Zostali skierowani przez 
Wiłkomierz i Kowno do Kołotowa, gdzie przybyli rano 20 września i zostali interno-
wani.

Karta pocztowa  
do Zygmunta  

internowanego w Kołotowie  
na Litwie, 
1939 r.

Karta pocztowa do Zygmunta 
internowanego 

w Wyłkowyszkach 
na Litwie, 1940 r.



55

Początkowo Zygmunt trzymany był w obozie w Kołotowie koło Kowna, potem 
w Wyłkowyszkach, a następnie w Kalwarii. Do obozów, zwłaszcza w okresie zimy 
na przełomie 1939 i 1940 r., żona posyłała Zygmuntowi ciepłe ubrania, a także bony,  
za które mógł kupować niezbędne rzeczy i znaczki pocztowe. Internowani oficerowie 
utworzyli „Kasę samopomocy Internowanych Obozu w Kalwarii”, której członkiem był  
też Zygmunt. W Kalwarii doszedł do Zygmunta list od żony, wysłany z Warsza-
wy 23 czerwca 1940 roku. 10 lipca 1940 r. internowani Polacy w Kalwarii zosta-
li wywiezieni z terenu Litwy w głąb rosji. Zygmunt trafił do obozu NKWD w Ko-
zielsku (tzw. „Kozielsk II”). tam doszedł do niego list od żony, wysłany z Warszawy 
18 grudnia 1940 roku. Zygmunt i jego koledzy (było tam blisko 2,5 tysiąca polskich 
jeńców) odnajdowali ślady (m.in. podpisy na ścianach) bytności oficerów polskich,  
odnalezionych potem w zbiorowych mogiłach w Katyniu. Zarówno w obozach inter-
nowanych na Litwie, jak i w Związku sowieckim, Zygmunt mógł prowadzić korespon-
dencję z żoną i siostrą. 

Karta pocztowa do Zygmunta internowanego w Kalwarii na Litwie, 
1940 r.
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Legitymacja członkowska potwierdzająca przynależność Zygmunta  
do Kasy Samopomocy Internowanych Obozu w Kalwarii na Litwie,  

1940 r.

Kupon pocztowy i monety litewskie, 
1940 r.

Karta pocztowa do Zygmunta przetrzymywanego w obozie w Kozielsku (ZSRR),  
1941 r.
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Z Kozielska, na przełomie czerwca i lipca, po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej, 
Zygmunt przewieziony został do obozu w Griazowcu pod Wołogdą. Po układzie si-
korski-Majski, rządu rP ze stalinem, Zygmunt 25 sierpnia 1941 r. zgłosił w obozie 
akces do Wojska Polskiego. Z dniem 2 września 1941 r. został przewieziony do obozu  
w tockoje i wszedł w skład Kadry Oficerskiej Ośrodka Zapasowego armii. W okresie 
od 23 września do 23 grudnia 1941 r. był w Kierownictwie Budowy Obozu Zimowego 
w tockoje, na stanowisku kierownika budowy wodociągów. W dniach od 24 grudnia  
1941 do 12 stycznia 1942 r. Zygmunt był członkiem Kompanii Oficerskiej Ośrodka  
Zapasowego 6 Dywizji Piechoty. Następnie przeniesiono go do obozu w Ługowoje   
(w południowym Kazachstanie), a w okresie od 13 stycznia 1941 do 5 maja 1942 r. był 
szefem uzbrojenia 10 Dywizji Piechoty.

Przepustka Zygmunta w obozie w Tockoje (ZSRR), 
wrzesień 1941 r.

Komenda obozu w Tockoje, Zygmunt – pierwszy z lewej, 
wrzesień 1941 r.
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Zygmunt w obozie w Tockoje, 
grudzień 1941 r.

Obóz w Ługowoje (Kazachstan), 
luty 1942 r.

1 kwietnia 1942 r. wraz z częścią armii polskiej, dowodzonej przez gen. Władysława 
andersa, przybył do Pahlevi w Iranie. W okresie od 6 maja do 9 lipca 1942 r. Zyg-
munt był Oficerem Wyposażenia strzelców w 2 Brygadzie strzelców Karpackich. Wraz 
z nią stacjonował potem w Izdud w Palestynie i w Jebel-Mazar w syrii. 10 lipca 1942 r. 
został mianowany Oficerem Broni Komendy centrum Wyszkolenia Broni i służb, sta-
cjonującej w Beit-Jirie w Palestynie i potem w Quanaquin w Iraku. 1 grudnia 1942 r. 
mianowano go Oficerem Broni centrum Wyszkolenia armii. Na tym stanowisku 
przeszedł całą kampanię wojenną. W Iraku stacjonował nadal w Quanaquin (grudzień  
1942 – czerwiec 1943 r.), potem stacjonował w Palestynie w Gederze (lipiec 1943  
– luty 1944 r.). Na przełomie lutego i marca 1944 r. przewieziono go do Włoch, gdzie  
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kwaterował w san Basilio koło Neapolu (marzec – październik 1944 r.), potem w Ma-
terze (listopad 1944 – sierpień 1946 r.). Jesienią 1946 r. został przeniesiony do anglii,  
gdzie stacjonował w Kington (wrzesień 1946 – kwiecień 1947 r.), aż do demobilizacji 
w dniu 25 kwietnia 1947 r., po której mieszkał w obozie repatriacyjnym w Wheaton 
aston (kwiecień – czerwiec 1947 r.). Zygmunt wrócił do Polski w jednym z ostatnich 
transportów, dopiero w czerwcu 1947 roku.

Przepustka Zygmunta w Pahlevi (Iran), 
kwiecień 1942 r.

 Zygmunt (z prawej) jako żołnierz armii gen. Władysława 
Andersa w Pahlevi (Iran),  

kwiecień 1942 r.
Obóz wojskowy w stepie, w Iraku, 

1942 r.



60

Dowód tożsamości Zygmunta, 
Palestyna, 1942 r.

Zygmunt (w prawym dolnym rogu) z kolegami,  
Palestyna, 1943 r.
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Przepustka dająca Zygmuntowi prawo wstępu do schronów amunicyjnych,  
Irak, 1943 r.

Upoważnienie Zygmunta do wejścia do składów amunicyjnych, 
1944 r.
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stacjonując w Palestynie, Zygmunt zwiedził zabytki i miejsca święte, uczestniczył też we 
mszy świętej w dzień Bożego Narodzenia w Bazylice Narodzenia. Odbywał również, 
wraz z innymi oficerami, wycieczki do Egiptu. Zwiedzał tam zabytkowe budowle z cza-
sów faraonów, był pod posągiem sfinksa.

Zygmunt (pierwszy od prawej) zwiedza Egipt, 
1944 r.

Zygmunt przy posągu Sfinksa z podmurowaną brodą w Egipcie, 
1944 r.
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We Włoszech, po zakończeniu wojny, Zygmunt zwiedzał budowle wodne, które zawsze 
go interesowały. Działał w stowarzyszeniu techników Polskich w Wielkiej Brytanii  
oraz Oddziale we Włoszech. 

 
Legitymacja dokumentująca przynależność Zygmunta do Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Oddział we Włoszech, 

1945 r.

 

Legitymacja dokumentująca przynależność Zygmunta do Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, 
1946 r.
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Zygmunt (czwarty od prawej) przy wodospadzie w Terni (Włochy), 
grudzień 1945 r.

Zygmunt (pierwszy z prawej) 
w Anglii, 

jesień 1946 r.

Zygmunt na tle baraku 
mieszkalnego w Kington, 

Anglia, 1947 r.
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Potwierdzenie wysłania paczki przez Zygmunta do rodziny w Warszawie,  
1943 r.

Potwierdzenie dokonania wpłaty na paczkę wysłaną przez Zygmunta do rodziny w Warszawie,  
1943 r.

Potwierdzenie odbioru paczki od Zygmunta przez teściów w Warszawie,
1944 r.
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Pismo z Czerwonego Krzyża informujące o sytuacji rodziny Zygmunta,  
1944 r.

Odpowiedź na pismo Zygmunta w sprawie poszukiwania żony,  
1945 r.
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Zygmunt wysyłał paczki do rodziny w Warszawie za pośrednictwem specjalnego  
przedsiębiorstwa znajdującego się w państwie neutralnym, turcji, i otrzymywał po-
świadczenia ich odbioru. Dostał też pismo z czerwonego Krzyża informujące o sytuacji  
swojej rodziny, m.in. o tym, że Jadwiga przebywa w niemieckim obozie koncentracyj-
nym.

W 1946 r. nawiązał łączność z żoną i synami w kraju, którzy, po zniszczeniu Warszawy 
przez Niemców, osiedlili się na Śląsku Opolskim, w miejscowości Pokój, gdzie Jadwiga 
była organizatorką i kierowniczką szkoły. Posyłał im żywność, lekarstwa i odzież, gdyż 
ich warunki materialne w owym czasie były bardzo ciężkie.

Fragment listu starszego syna Jana do Zygmunta, 
jesień 1946 r.
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 List młodszego syna Wacława do Zygmunta, 
jesień 1946 r.
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Na Zygmunta czekała w Gdyni jego żona Jadwiga. to było ich pierwsze spotkanie po 
ośmiu latach rozłąki. Po krótkim pobycie z rodziną, w miejscowości Pokój, Zygmunt  
szukał w kraju pracy w swoim zawodzie, na stanowisku odpowiadającym jego wykształ-
ceniu i kwalifikacjom. Jego powrót do Warszawy był niemożliwy, gdyż przedwojenna 
inteligencja była źle widziana w stolicy przez władze komunistyczne. Zygmunt objął 
ostatecznie stanowisko zastępcy kierownika Państwowego Zarządu Wodnego w Opolu 
z dniem 1 września 1947 r., a potem awansował na kierownika. 

Zaświadczenie o rejestracji Zygmunta w wojsku po powrocie do kraju, 
Pokój, czerwiec 1947 r.
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Powierzenie Zygmuntowi pełnienia funkcji kierownika Państwowego Zarządu Wodnego w Opolu,  
sierpień 1949 r.

Zygmunt (trzeci od lewej) na jednostce pływającej Państwowego Zarządu Wodnego w Opolu,  
1949 r.
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hIstOrIa rODZINNa 
stEFaNII GrZEGOrcZYK
(materiały ze zbiorów domowych stefanii Grzegorczyk) 

część zbiorów archiwum rodzinnego, przekazanych do archiwum  
Państwowego we Wrocławiu przez stefanię Grzegorczyk, ukazuje losy 
jej rodziny na emigracji we Francji, w latach 1927-1947. 

stefania Grzegorczyk opisuje swoją historię rodzinną następująco:

Moi rodzice, Franciszek (ur. 1898 r.) i Wiktoria (ur. 1904 r.) Grzegorczyk, po-
chodzili ze wsi Dąbrowa Zielona w powiecie częstochowskim, w województwie ślą-
skim. Ojciec miał ze swoim bratem gospodarstwo rolne odziedziczone po rodzicach. 
Mama była córką fornala we dworze u dziedzica Gajera. W 1929 r. z pięcioletnim 

synem Zdzisławem wyemigrowali do Fran-
cji. Zamieszkali w Clermont les Fermes 
(departament Aisne – Pikardia). Praco-
wali na roli u posiadacza ziemskiego Louis 
Penant. Tam urodziły się ich trzy córki: 
Anna (1932 r.), Stefania (1935 r.) i Ja-
nina (1940 r.). W miejscowości tej około 
80 proc. mieszkańców stanowili emigranci 
z Polski. 

W czerwcu 1940 r. przeżyliśmy ewakuację 
przed Niemcami, aż do kanału La Man-
che. Uciekało siedem rodzin. Na wozie 
ciągniętym przez cztery konie umieszczono 
żelazne łóżko z inwalidką i dwa wózki 
dziecięce z niemowlętami, w tym półroczną 
Janiną. Mama suszyła pieluchy ma rozło-
żonej parasolce. W czasie nalotów samolo-
tów niemieckich chowaliśmy się w rowach. 
Jeszcze w lecie tego samego roku wróciliśmy 

Książeczka Wojskowa
 Franciszka Grzegorczyka z 23 lutego 1919 r.
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do splądrowanego mieszkania w Cler-
mont. W 1944 r. Zdzisław, chcąc 
uniknąć wywózki na roboty do Nie-
miec, ukrywał się u dawnych znajomych 
w Marquigny (departament Ardeny), 
gdzie pracował aż do wyzwolenia przez 
Amerykanów. Zdzisław pracował na 
kolei, później w organizacji pomocy 
aliantom, jako pomocnik kucharza na 
lotnisku amerykańskim, a następnie 
w amerykańskiej kompanii wartowniczej  
w Sissonne, która przeniosła się do 
Marsylii. W lecie 1946 r. powrócił do 
Clermont.

Amerykanie wkroczyli do Clermont  
31 sierpnia 1944 roku. W jednym 
z pierwszych czołgów był polski żoł-
nierz. Witaliśmy ich chorągiewką bia-
ło-czerwoną, którą mama wcześniej 
uszyła i chowała w skrytce pod blatem 
stołu, bo w wiosce kwaterowała jakaś 
jednostka niemiecka. Rodzice słuchali radia „Bum, bum, bum – tu mówi Londyn” 
(to pamiętam – radio za firaneczką, w szafce kuchennej – wspomina Pani 
stefania) i wiedzieli o zbliżającym się froncie amerykańskim.

Rodzice zawsze tęsknili za ojczyzną. Zaczęła się akcja repatriacyjna. 18 październi-
ka 1947 r., po pięciodniowej podróży w wagonach towarowych,  cała rodzina przyje-
chała do Polski. Osiedlono nas w Pszennie w powiecie świdnickim, gdzie „Francuzi”, 
jak nas nazywano, utworzyli Spółdzielnię Parcelacyjno-Osadniczą im. Orła Białego  
i wspólnie gospodarzyli na „własnej” ziemi. Moja mama nie była zadowolona z takie-
go życia, bo to nie była nasza własność, a kołchoz, więc w 1950 r. przenieśliśmy się do 
Wrocławia, gdzie od 1948 r. mieszkał i pracował Zdzisław. 

Mama zmarła w wieku 61 lat na zawał, tata w wieku 91 lat, brat też już nie żyje. 
Wszystkie trzy siostry mieszkają z dziećmi, wnukami i prawnukami we Wrocławiu. 
Jesteśmy prawdziwymi wrocławianami, kochamy nasze miasto. Sentyment do Francji 
pozostał – to przecież nasza druga ojczyzna, gdzie spędziłyśmy szczęśliwe lata dzie-
ciństwa, o których wspominamy w czasie wspólnych spotkań rodzinnych.

 St. Grzegorczyk

Wrocław, 28 listopad 2019 r.

Franciszek Grzegorczyk 
jako żołnierz Legionów Polskich, 1920 r.
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Franciszek Grzegorczyk (drugi od prawej, w drugim rzędzie od góry) w oddziale przeszkolenia Baonu Celnego nr 41  
w Druskiennikach

Franciszek Grzegorczyk (trzynasty od lewej, w trzecim rzędzie od dołu) wśród żołnierzy Baonu Celnego,  
1920 r.
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Towarzysz broni Franciszka Grzegorczyka – żołnierz Legionów Polskich, 
27 sierpnia 1919 r.

Informacja prasowa na temat zbiórki na Fundusz Obrony Narodowej,  
Franciszek Grzegorczyk wymieniony wśród ofiarodawców,  

ok. 1938 r.
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Legitymacja Franciszka Grzegorczyka  
– członka Organizacji Pomocy  

Ojczyźnie, 1945 r.

Legitymacja Franciszka Grzegorczyka  
– członka Organizacji Pomocy  

Ojczyźnie, 1946 r.

Legitymacja Franciszka Grzegorczyka  
– członka Organizacji Pomocy  

Ojczyźnie, 1947 r.
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Dyplom Franciszka Grzegorczyka poświadczający złożenie Dobrowolnej Daniny Narodowej Polaków we Francji 
na rzecz zagospodarowania Ziem Odzyskanych, 10 kwietnia 1947 r. 

Zdzisław Grzegorczyk (dwunasty od lewej, w czwartym rzędzie od dołu) i ksiądz Leon Andrzejewski, który przyjeżdżał do Polaków w Clermont  
(czwarty od lewej, w trzecim rzędzie od dołu) wśród polskich żołnierzy na lotnisku w Sissonne, Francja, 1945 r.
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Okólnik Związku Osadników i Robotników Rolnych w sprawie repatriacji rolników z Francji do Polski,  
1947 r.
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Jan Ozóg jako żołnierz Wojska Polskiego we Francji, 
internowany w Szwajcarii, 1940 r.

Zdzisław Grzegorczyk (w środku) z żołnierzami kompanii wartowniczej  
w wojsku amerykańskim w Marsylii, 1946 r.

Zdzisław Grzegorczyk (ósmy od lewej, w czwartym rzędzie od dołu) wśród polskich żołnierzy w amerykańskim obozie wojskowym  
na lotnisku w Sissonne, Francja, 1945 r.



79

hIstOrIa rODZINNa 
aNtONIEGO I stEFaNII ZaLEWsKIch

(materiały ze zbiorów domowych Barbary Zalewskiej) 

część zbiorów archiwum rodzinnego, przekazanych do archiwum Pań-
stwowego we Wrocławiu przez Barbarę Zalewską, ukazuje losy rodziny 
jej męża, w szczególności zaangażowanie teścia w walkę o niepodległość 
i teściowej w wychowanie przedszkolne dzieci, w okresie od 1914 do 
1948 roku.

antoni Zalewski urodził się 2 lutego 1894 r. w Wozniesieńsku (na trenie dawnej rosji). 
Jego rodzicami byli szymon Zalewski  i Ewelina Gołębiewska z rodu Gozdawów. ro-
dzina za udział w powstaniach została zesłana na sybir, do Kazachstanu i pozbawiona 
majątku. Nie miała prawa powrotu na ziemie polskie. antoni Zalewski po ukończeniu 
szkoły średniej w 1912 r. rozpoczął pracę jako praktykant w majątku Kleźna na Woły-
niu. Podczas I wojny światowej w 1914 r. został wcielony do wojska rosyjskiego, w któ-
rym służył do 1918 roku. 

W czasie rewolucji przedostał się do Lwowa, gdzie wstąpił jako ochotnik do  
14 Pułku ułanów Jazłowieckich Wojska Polskiego. Ich żurawiejka (rodzaj pieśni cha-
rakteryzującej dany pułk), brzmiała: Hej dziewuchy w górę kiecki, jedzie ułan jazłowiecki, co 
miało świadczyć o jurności chłopaków. Potem przystąpił do ochotników 214 Pułku 
ułanów, którym dowodził gen. Józef  haller. antoni Zalewski, wychowany na wsi, zna-
komicie jeździł konno – gonił marszałka konnicy siemiona Budionnego pod Kijów 
w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. antoni Zalewski został dwukrotnie nagro-
dzony Krzyżem Walecznych i Krzyżem srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. 

Po zakończeniu wojny w 1921 r. został zdemobilizowany i wrócił do pracy w rolnictwie 
w miejscowości  toustobaby, w majątku hr. Lubomirskiego na Wołyniu. 
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Oświadczenie o patriotycznej postawie Antoniego Zalewskiego, objawiającej się w nauczaniu języka polskiego dzieci pod zaborem rosyjskim  
w latach 1911-1912, Chodorów, 9 maja 1938 r.



81

Antoni Zalewski (w środku) w Cukrowni w Chodorowie,  
1924 r.

antoni Zalewski poznał w 1926 r. pannę stefanię Pakułę (Pakulankę). W kwietniu na-
stępnego roku wzięli ślub w chodorowie, gdzie antoni został zatrudniony w miejsco-
wej cukrowni. Następnie podjął studia w szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie, które ukończył około 1935 r. z tytułem inżyniera rolnictwa.
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Prywatny list Antoniego Zalewskiego do Stefanii, Toustobaby, 1926 r. 4 strony
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Zdjęcie ślubne Antoniego Zalewskiego i Stefanii Pakuły, 
1927 r.

Legitymacja Antoniego Zalewskiego – członka Związku Zawodowego Urzędników Rolnych we Lwowie,  
1927 r.
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Antoni Zalewski (pierwszy od lewej, w górnym rzędzie) wśród członków Zarządu Cukrowni w Chodorowie, 1926 r. 

Karta ubezpieczeniowa wydana Antoniemu Zalewskiemu przez 
Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych we Lwowie,  

26 lutego 1929 r.

Rodzina Zalewskich: Antoni i Stefania wraz z synami, 
Żyrardów, 1935 r.



88

Akt uznania obywatelstwa polskiego Antoniego Zalewskiego, 
31 maja 1932 r.
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Dyplom ukończenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przez Antoniego Zalewskiego z tytułem inżyniera rolnictwa, 
ok. 1935 r.
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antoni Zalewski pracował w Żyrardowie, w spółdzielni pracy „Żyrardowianka”, która 
produkowała na potrzeby wojska od 1937 r. do wybuchu II wojny światowej. Gdy wy-
buchła wojna, zgłosił się do redakcji „ robotnika”, gdzie organizowała się Brygada ro-
botnicza Obrony Warszawy i został mianowany dowódcą drugiego plutonu, piątej kom-
panii, drugiego batalionu, jako dowódca plutonu szturmowego. Za udział w walkach po 
raz trzeci został odznaczony Krzyżem Walecznych, a także Krzyżem srebrnym Orderu 
Wojennego Virtuti Militari i awansował na porucznika. Po kapitulacji, w porozumieniu  
ze swoimi dowódcami, zorganizował grupę „Żyrardowska Polska Zbrojna”. W lip-
cu 1940 r. był poszukiwany przez gestapo, lecz został uprzedzony przez organizację 
i opuścił Żyrardów. Przekazał dowództwo kapitanowi Edwardowi radke i przeniósł się 
z żoną i synami, Bohdanem oraz Jerzym, do majątku Łubna w powiecie grójeckim, gdzie 
wraz z rodziną był czynnym członkiem armii Krajowej. tam też doczekał wyzwolenia.

Po skończonej wojnie wyjechał na Ziemie Odzyskane, gdzie został Zastępcą Komisarza 
Ziemskiego w Kętrzynie. 

Antoni i Stefania Zalewscy z synami, Bohdanem (z lewej, obok matki) i Jerzym (w środku, przed ojcem),  
Łubna, 1942-1943 r.
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Modlitwa za Antoniego Zalewskiego, 
13 sierpnia 1943 r.
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Oświadczenie świadka o przynależności Jerzego Zalewskiego (syna Antoniego Zalewskiego) do Armii Krajowej w 1944 r., 
Wrocław, 28 stycznia 1974 r.
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Informacja prasowa o działalności Bohdana Zalewskiego (syna Antoniego Zalewskiego) w Hufcu ZHP w Kętrzynie
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Zaświadczenie o przydziale mieszkania Antoniemu Zalewskiemu w Kętrzynie,  
27 lipca 1945 r.

Antoni Zalewski (pierwszy od prawej) na polowaniu w Kętrzynie,  
1950 r.
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Wniosek o przyznanie Antoniemu Zalewskiemu prawa własności nieruchomości rolnej na Ziemiach Odzyskanych 
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Znajomość języka rosyjskiego umożliwiła antoniemu Zalewskiemu pracę w przejmo-
waniu majątków od wojsk rosyjskich, w których osiedlał polskich osadników, a także 
organizował samopomoc. W 1947 r. został aresztowany przez funkcjonariuszy urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego. Po długim śledztwie, dotyczącym działalności podczas 
II wojny światowej, wyszedł na wolność w 1950 roku. Nie mogąc pracować w swoim 
zawodzie, podjął się pracy w budownictwie. W 1961 r. rozpoczął pracę w Zjednoczeniu 
Polskich Gospodarstw rolnych. Potem przeniósł się do Wrocławia, pracował jeszcze 
na emeryturze w szkolnictwie rolniczym, działał jako myśliwy i działacz społeczny oraz 
członek Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. antoni Zalewski przepracował 
60 lat, łącznie ze służbą wojskową. Był człowiekiem pracowitym, skromnym, uczciwym, 
głęboko religijnym i prawdziwym patriotą. Zmarł w 1978 roku. Został pochowany w ro-
dzinnym grobowcu na cmentarzu we Wrocławiu, przy ulicy smętnej.

Akt nadania ziemi Antoniemu Zalewskiemu w Kętrzynie, 
1947 r.
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Zaświadczenie o zakupie mebli przez Antoniego Zalewskiego od Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego w Giżycku,  
19 stycznia 1951 r.

stefania Zalewska, z domu Pakuła, urodziła się 16 sierpnia 1900 r. w teklinowie koło 
Żyrardowa w dawnym powiecie błońskim, w województwie warszawskim. Jej ojciec, 
stanisław Pakuła i matka Bronisława, z domu Plocińska, pracowali w Zakładach tkac-
kich w Żyrardowie.

Bronisława Pakuła (trzecia od lewej, w drugim rzędzie od dołu) wśród pracownic i pracowników Przędzalni Bawełny „Hiella i Ditrich” w Żyrardowie, 
5 października 1904 r.
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Stefania Zalewska (z domu Pakuła) z mamą Bronisławą,  
1911 r.

Stefania Zalewska,  
1917/18 r.

Stefania Zalewska (z prawej strony) z siostrą Anielą  
w ludowych strojach łowickich,  

1922 r.
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Legitymacja ubezpieczeniowa Stefanii Zalewskiej ze zdjęciem

stanisław Pakuła, ojciec stefanii, zmarł w wieku 34 lat, zostawiając czwórkę małych  
dzieci. stenia opiekowała się rodzeństwem, co prawdopodobnie przyczyniło się  
do wyboru zawodu przedszkolanki. Po ukończeniu szkoły podstawowej stefania  
została przyjęta do Państwowego seminarium Ochroniarskiego w Warszawie, jak daw-
niej nazywano szkoły dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, które ukończy-
ła w 1921 roku. ucząc się w seminarium, poznała księdza Ignacego Jana skorupkę, 
wspaniałego przyjaciela młodzieży, który wpisał się do jej pamiętnika 25 grudnia 1919 
roku. Wtedy też ślubowała wraz z młodzieżą na krzyż (który jest w posiadaniu  Barbary  
Zalewskiej), że będą walczyć w wojnie polsko-bolszewickiej. 

Wpis księdza Ignacego Jana Skorupki do pamiętnika Stefanii Zalewskiej, 
25 grudnia 1919 r.
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Krzyż, na który ślubowała Stefania Zalewska wraz z młodzieżą, że będą walczyć w wojnie polsko-bolszewickiej, 
1919 r. (fot. R. Bacmaga)

Świadectwo ukończenia Państwowego Seminarium Ochroniarskiego w Warszawie,  
28 czerwca 1921 r.
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Dowód osobisty Stefanii Zalewskiej, w którym wpisany jest zawód „ochroniarka”

Dokument potwierdzający zatrudnienie Stefanii   
Zalewskiej w ochronce Zakładów Fabryki  

„Hiella i Ditrich” w Żyrardowie,  
23 sierpnia 1921 r.
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Jako prawdziwa katoliczka, głęboko wierząca, należała do sodalicji Mariańskiej.  
W 1927 r. wzięła ślub w chodorowie, gdzie następnie podjęła pracę w ochronce.

Stefania Zalewska (trzecia od lewej, w trzecim rzędzie od dołu) wśród Sodalistek Mariańskich na zjeździe w zakładzie „Rodziny Marii”,  
31 stycznia 1925 r. 

Stefania Zalewska (szósta od lewej, w trzecim rzędzie od dołu) i dzieci z ochronki w Chodorowie,  
1927 r.
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Zaświadczenie o odejściu  
Stefanii Zalewskiej z pracy  
w przedszkolu w Zgierzu  

na własne żądanie, Zgierz,  
1925 r.

Akt uznania obywatelstwa polskiego 
Stefanii Zalewskiej,  

31 maja 1932 r.
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Karta ubezpieczeniowa wydana Stefanii Zalewskiej przez Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych w Warszawie,  
24 sierpnia 1933 r.

Stefania Zalewska (czwarta od lewej) w ogrodzie w Żyrardowie,  
1936 r.
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Stefania Zalewska (z lewej strony, w powozie z tyłu) z synami, Bohdanem (z prawej strony, w powozie z tyłu, obok matki)  
i Jerzym (z prawej strony, w powozie z przodu, obok woźnicy),  Łubna, 1939 r.

Po wojnie została kierowniczką przedszkola w Kętrzynie. całe życie pracowała jako 
opiekunka dzieci w różnych miejscach, np. w ochronce w chodorowie, Kętrzynie,  
Zgierzu, Zawierciu i Warszawie, otrzymując wszędzie bardzo pochlebne opinie. Wspól-
nie z mężem wychowała i wykształciła synów w duchu religijnym i patriotycznym. 
Zmarła 30 stycznia 1981 r. we Wrocławiu. Została pochowana w rodzinnym grobowcu 
przy ulicy smętnej we Wrocławiu.

Legitymacja Stefanii Zalewskiej, kierowniczki przedszkola w Kętrzynie, 
19 kwietnia 1947 r.
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hIstOrIa rODZINNa 
rYsZarDa I MarII MENDOchY

(materiały ze zbiorów domowych Karola Mendochy) 

Karol Mendocha postanowił wziąć udział w akcji archiwa rodzinne 
Niepodległej, aby upamiętnić historię swojej rodziny, być może zapi-
sać białe plamy na kartach historii i wyjaśnić sprawy dotąd zapomniane.  
Ma nadzieję, że cenne pamiątki rodzinne przyczynią się do odnalezie-
nia innych członków rodziny i poszerzenia wiedzy historycznej o życiu  
społecznym w okresie II wojny światowej i zaraz po jej zakończeniu. 

W celu identyfikacji i umieszczenia osób na zdjęciach, w kontekście znaczących faktów 
i wydarzeń historycznych, opisuje historię swojej rodziny następująco:

Rodzina mojego ojca Ryszarda Mendochy pochodzi z Radziechowa koło Lwowa.  
Pradziadek Mikołaj Mendocha służył w armii austro-węgierskiej, gdy Małopolska 
znajdowała się pod zaborem Cesarstwa Austriackiego, a następnie Austro-Węgier-
skiego. Mój dziadek Michał Wiktor Mendocha, syn Mikołaja i Marii, z domu 
Czmyr, urodził się 22 stycznia 1902 r. w Czyrzycach. Cała rodzina mieszkała 
w domu na ul. Małachowskiego 2/1 we Lwowie. Porucznik Michał Mendocha służył 
w jednostce zmotoryzowanej we Lwowie w 1939 roku. Podczas kampanii wrześniowej 

został wzięty do niewoli przez armię niemiecką. 
Zdołał jednak uciec ze stalagu i wrócić do Lwo-
wa. Niedługo potem został aresztowany ponow-
nie, lecz udało mu się uciec. Niestety, znajomy  
rodziny, prawdopodobnie szewc pochodzenia 
żydowskiego, ratując własne życie, wydał mo-
jego dziadka gestapo. Michał Mendocha zo-
stał wywieziony do obozu w Gross-Rosen. 
Pracował także w filii fabryki Kruppa w Jel-
czu. Moja babcia nie wiedziała o losie dziad-
ka. Dopiero po zakończeniu wojny otrzyma-
ła pismo z Czerwonego Krzyża informujące 
o jego śmierci w obozie w Gross-Rosen. Mój ojciec,  
Ryszard Mendocha, wraz ze swoją matką i sio-
strą Danutą, przedostał się na Dolny Śląsk. 
Zamieszkali w Oławie.

Mikołaj Mendocha w mundurze armii  
Cesarstwa Austro-Węgierskiego
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Ślub Michała Mendochy z Marią Purman w Radziechowie,
1930 r.

por. Michał Mendocha (z prawej) wraz z adiutantem (z lewej),  
Lwów, 1939 r.
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Karta pocztowa wysłana do Marii Mendochy przez męża, Michała Mendochę, przetrzymywanego w obozie w Gross-Rosen, 
26 marca 1943 r.
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Dowód nadania przesyłki pocztowej do więzionego w obozie w Gross-Rosen Michała Mendochy,  
1943 r.

Odpowiedź ze Związku byłych więźniów ideowo-politycznych z czasów wojny z lat 1939-1945 na list Marii Mendochy,  
Legnica, 1946 r.
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Pismo informujące o śmierci Michała Mendochy w obozie w Gross-Rosen, Międzynarodowa Organizacja Uchodźców, U.S. Army,  
2 listopada 1948 r.
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Pocztowa książeczka oszczędnościowa, Niemiecka Poczta Wschodu

Rodzina mojej mamy pochodzi z Wielkopolski, zwłaszcza z Poznania i Wolsztyna. 
Mój pradziadek Teofil Wieczorek służył w armii Cesarstwa Niemieckiego. Mój dziadek 
Edward Wieczorek służył w armii podczas kampanii wrześniowej. Trafił do niewoli nie-
mieckiej, jednak biegle mówiący w języku niemieckim mieszkaniec Poznania wspomniał, 
że jako jeniec był dobrze traktowany. Po wojnie wrócił do Polski i został przeniesiony 
na Dolny Śląsk, na tzw. Ziemie Odzyskane. Moja babcia Gertruda Wieczorek już 
nie żyła. Dziadek w Oławie poznał Niemkę, Dorotę Kirche, która nie miała żadnych 
wieści o swoim mężu służącym w Wehrmachcie na froncie wschodnim. W latach 50-tych 
Horst Kirche wrócił z niewoli w rodzinne strony i wraz ze swoją żoną Dorotą wyjechał 
do Berlina Zachodniego. Dziadek Edward ożenił się wtedy z Polką, Heleną.
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Moi rodzice, Maria Wieczorek i Ryszard 
Mendocha, wzięli ślub w 1958 r., w Oławie. 
Mój ojciec został kierownikiem na wydzia-
le Z-3, produkującym samochody wojskowe 
i strażackie, w Jelczańskich Zakładach Sa-
mochodowych, a także należał do zakłado-
wego klubu piłkarskiego i siatkarskiego.

Teofil Wieczorek w mundurze armii Cesarstwa Niemieckiego

Wycieczka pracowników Jelczańskich Zakładów Samochodowych do Krakowa w latach 60-tych XX w.
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hIstOrIa rODZINNa 
FraNcIsZKa KuŹNIKa
(materiały ze zbiorów domowych anny Zygmunt)

anna Zygmunt przekazała do archiwum Państwowego we Wrocławiu 
zachowaną część rodzinnych pamiątek dotyczących jej dziadka, Francisz-
ka Kuźnika, ur. 24 maja 1899 r. w Owieczkach (parafia uników), woj. 
sieradzkie.

anna Zygmunt opisuje historię swojego dziadka następująco:

Był to pierwszy planowy pobór do wojska na podstawie Dekretu Naczelnika Państwa 
z 15 stycznia 1919 r. oraz Tymczasowej Ustawy o Powszechnym Obowiązku Służby 
Wojskowej z 7 marca 1919 roku. Pobór roczników 1896-1901 uchwalono 7 marca 
1919 r. na plenarnym posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego, na całym obszarze ziem 
polskich. Wcześniej formowano oddziały z zaciągu ochotniczego. 

Książeczka wojskowa Franciszka Kuźnika z 21 czerwca 1919 r. nie jest wypełniona 
kompletnie. Zawiera informacje o powrocie do oddziału 25 lipca 1920 r., z jednocze-
snym awansem na kaprala, po zakończonym leczeniu rany postrzałowej podczas od-
wrotu spod Kijowa. Prawdopodobnie wkrótce po wyjściu ze szpitala zostało wykonane 
zdjęcie portretowe Franciszka Kuźnika w mundurze z odznaczeniami, w Zakładzie 
Fotograficznym JANINA w Nowym Sączu, w 1920 roku.

Franciszek Kuźnik szczątkowo relacjonował pobyt na poligonie w Biedrusku  
w 1925 roku. Wspominał jedynie wielogodzinne marsze w różnych warunkach.  
W 1937 r. należał do rezerwistów pospolitego ruszenia w Kluskach, wsi położonej na 
trasie Wieluń – Lututów – Złoczew.

Franciszek Kuźnik osiadł we Wrocławiu w drugiej połowie 1947 r., wraz z żoną  
Stanisławą (ur. 1899 r.), z domu Prażnowską, i córką Heleną (ur. 1924 r.).  
W 1953 r. dołączył do rodziny syn Henryk (ur. 1926 r.), po amnestii i zwolnieniu 
z więzienia we Wronkach, w którym przebywał za współpracę z Armią Krajową.
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Książeczka wojskowa Franciszka Kuźnika z 21 czerwca 1919 r.
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Franciszek Kuźnik w mundurze wojskowym – zakład fotograficzny 
JANINA, Nowy Sącz, 1920 r. 

Franciszek Kuźnik z rodziną

Zaświadczenie o rejestracji Franciszka Kuźnika w Rejonowej Komendzie Uzupełnień Wojska Polskiego,  
Sieradz, 12 marca 1945 r.
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