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Piekarnia Polowa.
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Polu Chwały,Medal za Warszawę,Medal za Odrę Nysę Bałtyk,Medal Zwyc.
i Wolności 1945.Odznaka JG-r,uhw=ndfztca'.Kr?iv7
....... ..
nia Polski'.
^

p-rski O-^H.pr-n. riHrsnrł^o
..................

21. Praca po zdemobilizowaniu aż do chwili obecnej / zawód i stano.
ekspedientka w Domu Towarowym w Prudniku woj.opolskie
wisko/.................................................. ..... .....

od 12-.03.1948 r-./data ślubu/-przy mężu,wychowałam
a/ zawodowa................................... ..... i..... * ......

sześcioro dzieci na dorosłych.
b/ p o l i t y c z n a ..... ................ .................. ...........
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22. Przynależność do organizacji politycznych i społecznych

Związek Bojowników o .Wolność jl Demokrację od 1966 r.obecnie Związek
Kombatantów R.P.i b.W.P.Le&it.Nr ,035,0673 Nr ewid.;4944/-29
23. Obecne źródło utrzymania /emerytura,
zdrowia,

renta inwalidy wojennego,

renta specjalna,

renta z ogólnego stanu

renta wyjątkowa,

renta rolna,

renta wdowia /uwzględnić grupy inwalidztwa/

renta wyjątkowa -/II—ga grupa inwal.ze.stanu ogólnego/i emerytura
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wore*czka *żółciowego/4.07/1980/,operacią-usiiniecie kamieni. z.
woc
moczowego/25.09.1938/,schorzenia reumatyczne,zła wydolność wątroby

i*VereKv
25. Z jakiego rodzaju służby zdrowia korzysta /lecznictwo rejonowe,
przychodnia MON, przychodnia MSW, przychodnia kombatancka/

lecznictwo rejonowe oraz w Spółdzielni Lekarzy Specjalistów w Łodz:
Uwa*g*3.Ynigdy z, przychodni MON, przychodni MSW i .przychdni kombatanc
kiej nie korzystałam,gdyż nikt mnie tam nie k lefosw»fr-sm—
Ś Ż M , W r f o H V Te*c*z*ehlh* * s k ! m t n l g o j **v *x*x .......
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2b. Z jakimi trudnościami życiowymi borykała się po wyjściu
z wojska .

na 0we c z a s y trudności materialne.

27. Czy była prześladowana przed wojną ............ ........ .

28. Gzy była represjonowana po wojnie ..91?....................... .

29. Jakiej pomocy oczekuje od organizacji zbowidowskiej

..........

Uważam,że powinnam mieć I grupę inwalidy wojennego,gdyż tak poważne
schojg?nia na jakie cierpię zostały spowodowane warunkami wojennymi
/dVp*o*rtVc ja,'c*ię*ż*ka* praca* ‘
fizyczna* rta* Syterii Juciążliwa *Jatf 'dl?* ‘kobie
ty* *wo*j*e*nna *sYużVa* wojskowa'/'...................... * ****......*
30. Krótka charakterystyka najbliższej rodziny, jej losy wojenne,
a także szczególniejsze sytuacje życiowe rodziców,
męża, dzieci - ich zawody, wykształcenie,

rodzeństwa,

zajmowane stanowiska/

mój mąż Jan Księżniak rocznik 1918,wykszt.średnie-leśne,był żołnie
rzem PSZ na Zachodzie-porucznik rez.Od 1948 r.do 1952.leśniczy a
od-4953 p ,-rv gtan owi skach In żyn*i*erakich*,w iąsaćłi*pańś lewych
/nadleśniczy,inspektor obwodowy’,*z-ća* naczelnika‘wy&żiaiu*kontroli

*....................... 2 •

...

rewizji gospodarczej w Okręgowym Zarządzie L.P, w łodz,i/. Dzieci
dorosłe,założyły własne rodziny.Mąż był również deportowany n$ Sybir
do tego samego lesouczastka Udacznyj,gdzie się poznaliśmy co zadecy
dowało,że jesteśmy małżeństwem.Matka moja wraz z bratem Jerzym w
r.1946 wróciła z Syberii.Rodzice męża nie żyją,ojciec Jego zmarł
na Sybirze a matka wróciła i już nie żyje.
Z pośród sześciorga dzieci/3 synów i 3 córki/wszyscy
trzej synowie odbyli czynną służbę wojskową.

Da ta. VI .s.1.e.r.P.n.1.a 1990
/ podpis ćzy|elny osoby
wypełniającej ankietę /

Uwaga: w razie potrzeby można uzupełniać dane na dodatkowych
kartkach.
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Makoszkatdnia 23 lipca 1967 r.
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Eugenia Księżniak
Nadleśnictwo Parczew
w Makoszce
poczta: Plebania Wola
pow* Parczew
woj5,lubelskie
Pani
Irena Królikowska
WARSZAWA 10
ul.Stefanii Sempołowskiej 3 m.25

W związku z zamierzoną przez Panią pracą o losach
kompatantek po wojnie, zgłaszam swój udział i proszę o nadesłanie
ankiety;1
A oto kilka danych o mogej osobie:
nazwisko panieńskie BOGUSŁAWSKA
data i miejsce urodzenia 25.1.1925 - Koziki pow.Kossów wojWpoleskie*
- córka leśniczego.
W dniu 10.TI.1940 r. losy wojny rzuciły mnie do Związku Radzie<
kiego:Irkucka obł. rejon Tajszet,posiołek Udacznyj /poczta Kwitok/.
Do Wojska Polskiego wstąpiłam w sierpniu 194-3 rVw Sielcach
n/Oką koło Razania.Po 6-ciotygodniowym pobycie w Batalionie Kobiecym
im."Emilii Plater,zostałam skierowana na kurs piekarniczy w Moskwie.
Po ukończeniu kursu przydzielono mnie do Piekarni Dywizyjnej w Sielcach]
/JećLn.Wojsk.Nr.16186 G /.Do momentu demobilizacji t.j. do czerwca. 194-5rj
przebywałam w tej Jednostce na stanowisku sekretarki-ekspedientki•
Posiadam odznaczenia:Brązowy Medal "Na Polu Chwały",Medal Zwycięstwa
i Wolności 194-5*Medal za Warszawę,Medal za Odrę,Nysę,Bałtyk,oraz
Odznaka G-runwaldzka.
Ną_uwagę zasługuje fakt.że ńestem żona uczęstnika bitwy
TvyrHQd "Monte Cassino!!,którego poznałam w tajgach syberyjskich jeszcze
M w latach 1940-1942.Droga do Polski,mojego męża wiodła z Syberil/^dzie
^^dzieliliśmy wspólny/los/ przez Persję,Irak,Palestynę,Egipt.Włochy,
Anglię.Uczucie miłości,która swój początek czerpała na łonie tajg
syberyjskich,było tak silne,że po latach tułaczki w wielu egzotycznych
krajach.po wielu bitwach frontowych,po powrocie do Polski - staliśmy
się małzeństwem.Małżeństwo dośó oryginalne gdyż dwojga małżonków
reprezentuje żołnierzy polskich formacji walczących na dwóch frontach,
przeciwko temu samemu wrogowi*
Obecnie jestem matka 6-ga dzieci z których jeden syn odbywa
obecnie czynną służbę wojskową^dTugi za rok będzie zdawał maturę.
Dwie córki są już uczennicami 10-ej klasy, jedna A—ej klasy i najmłodszy I
owoc naszego małżeństwa-syn,który poraź pierwszy przekroczy próg szkoły]
w bieżącym roku;
'
Jak wspomniałam, jestem córką leśnika.Tak się złożyło,że mąż
mój jest również synem leśnika i w dodatku sam jest długoletnim
leśnikiem /obecnie na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa, Parczew,
woj.lubelskie/.Oboje z mężem jesteśmy członkami Z.B.o W.i D..
Z głębokim szacunkiem
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ZSRR-LWP

KSIĘŻNIAK Eugenia
z ci. Bogusławska
Źródło informacji:
Karta informacyjna
Życiorys.
Złożono :
Archiwum Pomorskie A.K.
87-100 Toruń ul. W.Garbary 2.
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