
 

 

Władysława Stępień z Inowrocławia  

Władysława Stępień urodziła się 22 czerwca 1914 roku w miejscowości Polskie Łąki (powiat 

świecki) w rodzinie Wincenty i Jana Gollników. Zdobyła  wykształcenie w Szkole Wydziałowej 

w Bydgoszczy. W okresie wojennym została wywieziona do Niemiec, gdzie pracowała dwa 

lata jako pielęgniarka oddziałowa w szpitalu na oddziale dziecięcym w okolicy Frankfurtu. Po 

wojnie wróciła do Polski i organizowała służbę zdrowia jako Powiatowy Instruktor 

Pielęgniarek. Pracowała w Świeciu, Chojnicach, Wąbrzeźnie, Nakle, Jaksicach. Przez dalsze 

lata pracowała na Uzdrowiskowym Oddziale Kardiologii w Inowrocławiu skąd w 1975 roku 

przeszła na emeryturę. Pierwszy raz wyszła za mąż w 1976 roku za Zygmunta Pica. Pan 

Zygmunt był uczestnikiem walk pod Monte Cassino, odznaczony wieloma odznaczeniami 

polskimi i zagranicznymi, zmarł w 1984 roku. Drugi raz wyszła za mąż w 1986 roku za Karola 

Stępnia, który również zmarł.  

 

Janina Wojciechowska z Pakości  

Janina Wojciechowska z domu Kaczor urodziła się 13 maja 1918 roku w miejscowości Woitzel 

na terenie Niemiec, gdzie jej rodzice wyemigrowali w poszukiwaniu pracy. Obecnie jest to 

wieś sołecka Wysiedle w województwie zachodniopomorskim. W 1932 roku wrócili do 

Polski. Na początku II wojny światowej pani Janina została wywieziona na roboty do Niemiec.  

Po wojnie wyszła za mąż za Walentego Wojciechowskiego, z którym przeprowadzili się do 

Pakości. Wychowała 4 dzieci, doczekała się 9 wnuków, 15 prawnuków i 1 praprawnuczki. 

Pani Janina swoje życie zawodowe związała z Kujawskimi Zakładami Przemysłu Lniarskiego 

"Linum" w Pakości, gdzie przez 22 lata pracowała w kuchni zakładowej, wydając 

pracownikom kawę i mleko. Mąż Pani Janiny także pracował w KZPL, a przez wiele lat po 

emeryturze pracował jako pracownik gospodarczy przy kościele Św. Bonawentury w Pakości. 

 

 

 



Pelagia Szuflada z Radłowa 

Pelagia Szuflada urodziła się 28 listopada 1917 roku w Helenowie (gmina Złotniki Kujawskie). 

Pochodzi z wielodzietnej rodziny. Miała sześcioro rodzeństwa. W 1938 r. wyszła za mąż za 

Kazimierza Szufladę, z którym wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne w Wierzejewicach w 

gminie Janikowo. Od 1989 r. mieszka wraz z dziećmi w miejscowości Radłowo w gminie 

Pakość. Pani Pelagia ma córkę Grażynę oraz synów Mieczysława i Czesława, wnuki Paulinę i 

Dominika oraz prawnuczki Marysię i Małgosię. Od 46 lat jest wdową. Jej receptą na 

długowieczność jest uśmiech, pogoda ducha i niezwykła pracowitość. 

 

Marianna Łopacińska z Suków 

Marianna Łopacińska urodziła się 15 lipca 1916 roku w Racięcinie w województwie 

wielkopolskim w rodzinie Apolonii i Wojciecha Augustyniaków. Miała 6 braci. Przed wojną 

wyszła za mąż za Stefana, z którym prowadziła gospodarstwo rolne. Doczekała się 

dziewięcioro dzieci, dwadzieścioro trzech wnuków, czterdzieścioro prawnucząt i czterech 

praprawnucząt.  

 

Helena Stanek z Inowrocławia 

Helena Stanek urodziła się 30 kwietnia 1914 roku w Przybysławiu w gminie Dąbrowa 

Biskupia w rodzinie Andrzeja i Marianny Ładów, która przybyła na Kujawy z Kresów 

Wschodnich w XVIII wieku. W 1946 roku poślubiła Tomasza Stanka, z którym była do jego 

śmierci w 1970 roku. Małżeństwo nie doczekało się dzieci. Pani Helena pracowała w 

gospodarstwie rolnym w Sokolnikach, a także pomagała swojemu rodzeństwu, którego miała 

jedenaścioro. 
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