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SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

I. Materiały dokumentacyjne

1/1 -  relacja właściwa

I/2 -  dokumenty (sensu stricto) dot. osoby relatora — 

I/3 -  inne materiały dokumentacyjne dot. osoby relatora

II. Materiały uzupełnieniające relację __

III.1' Inne materiały (zebrane przez „relatora”):

II1/1- dot. rodziny relatora —

III/2 -  dot. ogólnie okresu sprzed 1939 r.

III/3 -  dot. ogólnie okresu okupacji (1939 - 1 9 4 5 ) __

III/4 -  dot. ogólnie okresu po 1945 r.

III/5 -  inne... - —

IV. Korespondencja ____

V. Wypisy ze źródeł [tzw.: „nazwiskowe karty informacyjne”]

VI. Fotografie -----
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Szczecin, dnia 5.02. 1998 r

Stanisława 
zam. ul.

tel.

Zając

Szczecin 70-507 Do Teczki Platerówek " 
w Warszawie

Ja Stanisława Zając z domu Jabłońska c. Honorata i Anny z domu 
Pałaszyńska ur. się 9.04. 1921 r w Kolonii Czered pow. Dubno woj Łóck 
Byłam córką rolnika. Gospodarstwo nasze liczyło 6 h ziemio Miałam 5-ro 
rodzeństwa. Przed wojną byiym przy rodzicach tam ukończyłam 6 klas szkojt

Dnia 10 lutego 1̂ 40 r zostałam wywieziona z rodzicami i całym rodzeń stwem do posiołka Wasińki rejon Krasnogorsk Obąast Arcnangielsk.
Tam pracowałam przy wyrębie lasu / las świerkowy /« Tam chorowałam na a 
zapalenie pęcherza i nerek.
w Siel£§ifi ** ^ześnia zabrano nas ni_c nie mówiąc w 43 r znalazłam się
w 6-tym Pułku Piechoty przy II Dywizji Wojska Polskiego*. Pedtniłam tam funkcję kucharki. E

Wioząc nas do wojska zawieźli nas do średniej Azji w Mierzaczul Ob 
Taszkient. Tam pracowałyśmy przy załadunku żwiru do budowy torów ten 
żwir dobywaliśmy kilofami ładując na platformy.
Pewnego dnia brygadzista oświadczył, iż musimy pójść do Wojenkamatu. 
Zaraz nas zabrali do pociągu. Dali nam chleb na 7 dni i wieźli.
Zawieźli nas do Sielc. Po przyjeździe zaraz zachorowałam na nerki.
Parę dni obieraiam ziemniaki. Potem dostałam umundurowanie .
Z uwagi na mój zły stan zdrowia pozostawiono mnie na miejscu w Sielcaćh
Druga Dy Dywizja wyje cnaia do Smoleńszczyzny gdzie przechodziła ostre 
ćwiczenia w tym mój poik 6~ty.
W tym samym czasie w Sielcach zaczęła się tworzyć III Dywizja 7~my P. 
Piechoty. Mnie przydzielili do tego Pułku do baterii 76 Artylerii9 gdzie 
byłym żywnościowym szefem Baterii.
Pierwsze bombardowanie przeżyłam koło Łucka w Kiwercach.
Nasza jednostka brała udziai przy forsowaniu Bugu. Bydiam na przeprawa 
Wisły i przeprawiłam się na arugą stronę. Dużo ludzi zginęio na tej 
przeprawie. Pułki byiy zdziesiątkowane. Staliśmy w Rembertowie oczeku
jąc na dopełnienie jednostefc. Staliśmy w okopach i zmienkach.
Po Wyzwoleniu Warszawy szliśmy na: Bydgoszcz, Piła, Wałcz Jastrów, K® 
Łobrzeg. Z Kołobrzegu szliśmy na Berlin. Zatrzymaliśmy się 50 km oa 
Berlina. Po Kapitulacji Niemiec nasza jednostka wyjechaia do Lublina. 
Tam staliśmy na łąkach.Po 2-ch tygodniach wysiano nas na łcieruneK:
Chełm, Zamość LuDaczów. Tam zaataJcowali nas Ukraińcy. Ponieśli śmy 
wie licie straty. Polacy / wojsko nasze 7 wywozili Ukraińców na teren 
Związku Kadzieciciego.
Pu^k nasz wróci* ponownie do Lublina. Zosta£am Sierownikiem Kasyna Oricer 
kiego. Tam Dy łam do i o  lewie tnia 46 r0 W tym czasie mama z siostrami 
/ ojciec zmarł w Archangielsku został otruty przez pielęgniarkę /
Matka przyjechała do Lublina. 15 lipca 46 r przyjechałyśmy do Szczecina,; 
Pracowałam w Opiece Społecznej sł w kuchni. Nie uczyłam się.
Zajęłam sobie zupełnie zrujnowany 0©m Wyszłam zamąż i z mężem
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Urodziłam 4 dzieci* Jedno zmarło. Dwie córki i jednego syna.

Jedna córka jest fryzjerką , druga nauczycielką.Syn ukończył studia hand
lowe.
Jfi nrzed przejściem na e o » x x  na rentę 65 r pracowałam w Spółdzielni 
Produkcyjnej Szwskiej jako robotnica na taśmie «
W 72 r zmarł mój mąż zmarł na serce. Dzieci pozakładyły własny dom®
Przez cały czas leczę się na : srce, nerki , pęcherz, oczy i od Rosji 
wypadnięcie dyska.
Leczę się w przychodni ZBowidu, przychodnie miejskie specjalistyczne,

Moje odznaczenie

1. Brązowy Medal"Zasłużonym na Polu Chwały " nr 21 177 
„ Za Warszawę" nr 18 44 6ćL m
3 o "Za oswobożdienije Warszawy " nr A 125869
4, " Za wzietje Berlina " B nr 043006
5, " Za Pobiedu nad Germanijej w Wielikoj Otieczestwiennyj Wojnie 

1941 - 1945 gg " 3 nr 0445037
6, "Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r " 16915
7, "Za Odrę i Nissę i Bałtyk " nr 18 528
8, " Odznaka Grunwaldzka " 080665
9, " Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski " 2869'*75~116

Podziękowania
1. Podziękowanie gen. broni Roli Żymierskiego nr 71 z dn, 17.

4. 45
2. Uczestnikowi walk o wyzwolenie z niemieckiego jarzma Stolicy 

Polski WARSZAWY
3. Kołobrzeg na wieki pozostanie Polski
4. Dyplom Prezydium Krajowej Rady Narodowej nr 41 427 9«V»46 

Książeczka Wojskowa nr 90 / 0830
Urząd do Spraw Kombatantów i osób Represjonowanych nr 418184 
Związek Sybiraków oddział w Szczecinie nr 86817
Związek Emerytów i Rencistów nr 037506 / inwalidka I grupy /

Stanisława Jabłońska Zając
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