
      Aleksandra 

       Hajdrych 

*24.02.1999 Wrocław 

        Wojciech 

        Hajdrych 

*2.03.2000 Wrocław 

    Sławomir,  Feliks 

            Hajdrych 

*30.04.1969 Połczyn Zdr 

+27.05.1969 Połczyn Zdr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jan 

  i  Klara 

  Chciukowie 

   

               Tomasz                         Grzegorz 

              Hajdrych                        Hajdrych 

                         Anna i Antoni  Hajdrychowie                        Informacje zawarte na tej stronie pochodzą 

                                                                                       od Anny Chciuk - Hajdrych (2.2.7.7.2.1). 
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2.2.7.7 

2.2.7.7.2. 

              J  a  n 
*17.11.1908 Majdan Zbydn 

+20.08.1944   Sandomierz,   

zg.  podczas ofensywy sow. 
 

ż.  Klara   z d. Kwasek 

* 24.11.1920  Bogoria 

+ 31.10.2004  Wrocław 

2.2.7.7.2.1. 

         A  n  n  a 
               Maria 

* 2.01.1941  Sandomierz 
 

m. Antoni   Hajdrych 

*30.05.1941 Słaboludz 

+ 4.03.2004  Wrocław 

śl. 30.01.1965 Sandomierz  

sandomi 
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      W o j c i e c h 
                      Jan 

*19.11.1943 Sandomierz 
 

2.2.7.7.2 

       Tomasz, Jan 

          Hajdrych 
* 2.05.1966  Racibórz 
 

ż. Agnieszka Święcicka 

*19.09.1972  Wrocław 

        Adrianna 

        Hajdrych 

*6.04.1997 Wrocław 

     Grzegorz, Antoni 

           Hajdrych 
*18.02.1968 Połczyn Zdr 
 

ż. Miho Nakagawa 

*  11.12.1977  Japonia 

         Kaizan 
            Antoni 

        Hajdrych 

*17.01.2005 Kanada  
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Wspomnienie o Rodzinie,   Anny Chciuk – Hajdrych . (2.2.7.7.2.1.) 

 

.... Mój Tatuś  ukończył  Technikum  Geodezyjne we Lwowie.  Prowadził potem nadzór nad budową 

wałów  przeciwpowodziowych w  okolicach  Sandomierza i ten  przypadek  sprawił, że poznał moją 

przyszłą Mamę. ....Do czasu śmierci Tatusia mieszkaliśmy w Sandomierzu, przy ul. Cegielnianej 11. 

W przededniu końca wojny, kiedy sowieci podchodzili pod Sandomierz i trwał ostrzał artyleryjski 

pozycji niemieckich – zastrzelił Go hitlerowski żołdak .  

Ojciec mój był członkiem organizacji podziemnej. Okrutny los, który Go spotkał, zapewne nie był 

gorszy od tego, który Go czekał  w oswobodzonej od Niemców Polsce. Jego współtowarzysze, 

wyłapani i aresztowani po wejściu wojsk sowieckich, zostali wywiezieni do Związku Sowieckiego, 

skąd żaden z nich nie powrócił . 

Po śmierci Ojca zostaliśmy bez środków do życia i przygarnął nas dziadek macierzysty, Grzegorz 

Krasek.  Zamieszkaliśmy w Kocmierzowie, oddalonym kilka kilometrów od Sandomierza. Dziadek 

miał tam gospodarstwo ogrodniczo – rolnicze, w tym 5 hektarów sadu. 

W latach 1954 – 59 uczyłam się w Technikum Ogrodniczym w Ropczycach. Następnie studiowałam  

na  Wydziale Ogrodniczym  Akademii Rolniczej  w Poznaniu.  Dyplom uzyskałam w 1964 roku. 

Na tym samym roku studiował mój przyszły mąż. Po ukończeniu studiów trzeba było zaliczyć  

obowiązujący wówczas staż pracy.  Rozpoczęliśmy pracę w okolicach Raciborza, wzięliśmy ślub, 

 i tak w Raciborzu urodził się nasz syn Tomasz. 

Obydwoje z mężem mieliśmy w czasie studiów tzw. stypendia fundowane z Rad Narodowych 

- ja, z Sandomierza, mąż z Raciborza. Stypendia te wymagały, po ukończeniu nauki, podjęcia pracy 

w instytucji fundatora . Ponieważ żaden z nich nie chciał ustąpić na rzecz drugiego, musieliśmy się 

odwołać do Ministra Rolnictwa o interwencję w tej sprawie, i tak oto rozpoczęliśmy  pracę  

w Państwowych Gospodarstwach Rolnych (PGR) województwa koszalińskiego, i stąd miejsce 

narodzin naszego drugiego syna w Połczynie Zdroju. Po odpracowaniu stypendiów, podjęliśmy 

pracę w Kombinacie Ogrodniczym we Wrocławiu, gdzie już osiedliśmy na stałe..... 

....W Kocmierzowie mieszka teraz  mój brat Wojciech z rodziną....  

 

Fragmenty listu Anny Chciuk – Hajdrych do Adama M. Chciuka z dn. 16.06.`05. 


