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Fragment  wspomnień  Ireny  Semadeni  –  Konopackiej,  wprowadzonej  do  działalności  
konspiracyjnej „ciotek” przez Michalinę Wieszeniewska w lutym 1942 roku:

Ciocia Antosia przyjmowała skoczków, przyprowadzała ich na kwatery, odwiedzała
ich co pewien czas, załatwiała ich sprawy, zaopatrywała w dokumenty,
interesowała się ich postępami w oswajaniu z miastem, sama jednak z nimi nie
chodziła [zdarzały się jednak odstępstwa od tej reguły, jak w przypadku Felicjana
Majorkiewicza „Irona”, Stanisława Jankowskiego „Agatona” – przyp. K. Ć.]. Ciocia
Antosia potrafiła zaskarbić sobie wielki szacunek i subordynację „ptaszków”,
przedstawiających bardzo trudny, różnorodny element. Osiągała to dzięki swej
bezpośredniości, bardzo realnie sprecyzowanym instrukcjom i dbaniem o ich osobiste
potrzeby. Mieli do niej zaufanie, którego nigdy nie zawiodła. Najbardziej
charakterystyczną cechą „Cioci Antosi” była jej niesłychana dobroć promieniejąca
z zawsze uśmiechniętej, dobrodusznej twarzy. Nie miała w sobie nic z taniego 
sentymentalizmu. Nigdy w Jej twarzy ani w słowach nie było żadnego bohaterstwa
choć stale ryzykowała życiem. O rzeczach najtrudniejszych mówiła zwyczajnie, bez patosu.

                                   
Str. 46 do 47

Opis aresztowania dziadków Michaliny za działalność konspiracyjną Bronisława 
Lubiczankowskiego w 1863 roku:

2 lipca na dziedziniec domu Lubiczankowskich zajechały dwie kibitki, do których 
wsadzono Bronisława, jego żonę Leonildę i sześcioro dzieci, z których najmłodsza Anna 
liczyła kilka miesięcy, a także dwie służące, w tym czternastoletnią Helenę Joli narodowości 
francuskiej.
Ruszyli w asyście żandarmów w kierunku Wilna. Zebrani na ulicach i na dachach domów 
mieszkańcy Mińska żegnali Lubiczankowskich wyrażając swą wdzięczność dla 
społecznikowskich działań Bronisława. Pobyt w Wilnie zrelacjonowała Bronisława, 
uczestnicząca w wydarzeniach:

Tak dojechaliśmy do Wilna, gdzie nas podwieźli do Murawiowa, on wyszedł na balkon  
i ostatniemi słowami łajał. Długo staliśmy na dziedzińcu, a deszcz lał jak z wiadra, nareszcie  
zaprowadzili nas do kancelarii, a Ojca gdzieś dalej poprowadzili. Długo Go nie było,  
nareszcie przyprowadzili [go] i powieźli nas do wiezienia. Był już wieczór, gdy zziębniętych,  
przemokłych zgłodniałych zapakowali nas do celi, drzwi na klucz zamknęli, a za drzwiami  
chodził sołdat i często zaglądał w malutkie okienko, musiał wiedzieć, co robimy. Małe dzieci
płakały, prosiły jeść, a my starsze ze zgrozą patrzałyśmy na kraty, okna zabielone
i nary drewniane.

                                                         

Str.138

Fragmenty pamiętnika Józefa Pleskaczewskiego z roku 1919

Po odniesionym zwycięstwie myśmy ruszali dalej, a piechota nasza obsadzała wyzwolone 
przez nas miejscowości. Największą radość okazali nam mieszkańcy wyzwolonego 



Nieświeża. Na naszą cześć wznosili okrzyki, niewiasty obsypywały nas kwiatami, niektórzy 
ze wzruszenia płakali. Główną ulicę, którą wjechaliśmy do miasta, nazwali imieniem naszego 
pułku, a następnego dnia zaproszono nas na bal w Sali zamku Radziwiłłów. (...)
Bal się rozpoczął polonezem, a w pierwszej parze wystąpił nasz dowódca
szwadronu rtm. Feliks Jastrzębski już nie pamiętam z jaką panią. Dużo było
młodych, pięknych pań w balowych strojach, ułani też reprezentowali się dobrze.
Humor służył wszystkim i czas upływał w radości i weselu. Najładniej jednak
wypadł mazur. Dyrygował nasz d-ca szwadronu. Piękne, młode panie w pięknych,
balowych sukniach fruwały, zmieniając tancerzy, ułanów z prawdziwego
zdarzenia. Ostrogi dzwoniły, niewymowna radość biła z oczu tańczących. Przed
świtem, gdy bal dochodził do szczytu rozbawienia, przybył kurier z rozkazem
dla naszego szwadronu wyruszenia dalej niezwłocznie do walk z tym, że nasze
miejsce w Nieświeżu zajmie piechota. Bal został przerwany (...)

                                                           

Str.170

W Gorkim wypuszczono nas z wagonu, do reszty wycieńczonych z pragnienia i głodu, 
niewyspanych, zmęczonych tak długą podróżą i w tak okropnych warunkach, po czym 
samochodami ciężarowymi przewieziono nas do więzienia.
Do celi, w której znalazłem się ze szwagrem, wpakowano 80 osób. W tej celi były
dwupiętrowe prycze. Ja ze szwagrem ulokowaliśmy się na podłodze. Było tak
ciasno, że gdy któryś z nas chciał się przewrócić na drugi bok, musieli wszyscy
jednocześnie się przewrócić. Żeby leżeć na plecach, nie było mowy. Po ścianach
spływał brud (kał) z pękniętych rur kanalizacyjnych, powodując smród nie do
zniesienia. Koroną urządzenia naszej celi były pluskwy, masa pluskiew, które nie
dawały nam zasnąć w nocy, po wyjściu na żer. Wyżywienie skandaliczne – marna
rzadka jak lura zupka rybna, mocno przesolona i 350 gram chleba, podobnego
do gliny. Zupkę jedliśmy ze spluwaczek, które dopiero po paru miesiącach zamieniono
na drewniane  miski  o motywach ludowych.  Nie wyprowadzano nas  na świeże powietrze, 
toteż coraz częstsze były wypadki śmierci.

Str. 248

Fragmenty  pamiętnika  Ireny  Jodko  –  Kamińskiej,  opisującej  pobyt  w  obozie  pracy  w 
Kazachstanie i powrót do Polski w  1946 roku.

Zaczęto zmieniać paszporty. Miałyśmy paszporty z wpisami w trzech językach: po 
angielsku, rosyjsku, polsku. Było napisane, że mamy narodowość polską, obywatelstwo 
polskie i był wpis „administracyjnyj zsylnyj”. Zmieniano je na paszporty rosyjskie z wpisem 
narodowość polska, obywatelstwo rosyjskie. Mama nie chciała tego przyjąć. Było to już po 
wyjściu armii Andersa, delegat uciekł z Akmolińska, atmosfera niedobra. Kirgiz przywiózł 
wezwanie dla mamy do NKWD (…) w końcu aresztowali mamę. Wtedy posiwiała w ciągu 
jednej nocy. Rzecz była w tym, że inni Polacy oglądali się, jak mama postąpi, miała wielki 
autorytet.(…)  Powiedzieli mi w NKWD: „Wasza mama to harda Polaczka”. Dopuszczono 



mnie do mamy. Trzymali ją w tzw. chaładiłkie metr na metr, mróz -40°C, oblodzone 
wszystko, trzymali ją tam godzinami, gdy mdlała polewano wodą, potem brano na śledztwo. 
Tłumaczyłam mamie, że skoro dziad i ojciec byli wywiezieni i zdołali wrócić z Syberii do 
Polski, to i my wrócimy. Trudno, musimy wytrwać. Wytrwała dwa tygodnie, wreszcie 
zgodziła się na moje płacze i błagania wziąć ten paszport. 

Str. 237/238

Pierwsza stacja po przekroczeniu granicy – Terespol. Ludzie wyszli z płaczem,
klękając, całując ziemię. Najbardziej gorliwi w tym całowaniu jak zawsze
byli Żydzi. W Terespolu transparent „Witamy na polskiej ziemi”. Wychodzimy na
stację, a pośrodku klombu wielka z tłuczonych cegieł ułożona czerwona gwiazda
z białym obramowaniem. Moja mama, jak to zobaczyła, wykrzyknęła „Gdzie my
jesteśmy? Czy to jest Polska”. A jakiś kolejarz odpowiedział: „W Polsce, proszę
Pani”.  Wtedy mama  zaczęła  szlochać,  nie  mogłam jej  uspokoić,  dlaczego  po  tylu  latach 
wracamy do takiej Polski (...)

                                                 


