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Po I wojnie światowej Francja z powodów zniszczeń i masowego wyludnienia 

otwiera granice dla legalnej imigracji. W 1919 po podpisaniu z Francją konwencji 

wychodźstwa, masa młodych, wykształconych robotników, rolników, oraz 

młodych dziewczyn po przejściu weryfikacji misji francuskich - emigruje 

zarobkowo.  

W czasie II wojny światowej polscy emigranci we Francji biorą czynny udział w 

Ruchu Oporu (tu -Lyon i okolice).  

Od 1944 agitacja wabi i przekonuje do powrotu w charakterze budowniczych 

nowego ustroju socjalistycznego w Polsce. Co zastają? Chaos, nędzę, strach przed 

barbarzyństwem Armii Czerwonej, ale też powrotem Niemców, szabrownictwo, 

samosądy, szykany i ataki od rodaków. 

 

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 

na lata 2017-2021,  w  ramach  programu dotacyjnego IAM „Kulturalne  pomosty 

              
 

Jolanta Juszkiewicz 
 

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, staże z 

uczniami Grotowskiego w Indiach i Norwegii oraz w 

Polsce i Kanadzie, Międzynarodowa Szkoła 

Antropologii Teatru Eugenio Barby, Odine Teatre w 

Holstebro, Performing Arts Studies Uniwersytet w 

Sydney. Międzynarodowa edukacja i doświadczenie 

oraz światopogląd z pozycji emigranta rozwinęła 

perspektywę poszanowania prostoty i minimalizmu. Parokrotna stypendystka 

Australian Council for Arts, Ministrów Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, 

Prezydent m.st. Warszawy, Marszałka Pomorskiego, nagradzana międzynarodowo 

prezentuje repertuar w krajach - Australia, Albania, Armenia, Belgia, Brazylia, 

Bułgaria, Emiraty Zjednoczone, Francja, Finlandia, Iran, Izrael, Karelia, 

Kazachstan, Kosowo, Luksemburg, Macedonia, Malta, Karabach, Niemcy, Osetia, 

Polska, Rumunia, Rosja, Szkocja, Słowacja, Szwecja, Transylwania, Ukraina, UK. 
 

 Cezary Molenda 
 

Aktor, performer, mim, scenograf, współtwórca 

teatru Terminus a Quo w Nowej Soli, autor adaptacji 

teatralnych, twórca spektakli ulicznych i 

monodramów. Uczestnik międzynarodowych 

wydarzeń teatralnych w Polsce, Niemczech, 

Czechach, Bułgarii, Francji, Holandii i na Litwie. 

Nagradzany za spektakle grupowe. Współpracuje z teatrami w Zielonej Górze. 
 

Elzbieta Karaszkiewicz 
 

Artysta plastyk, twórca kostiumów i scenografii teatralnych. 

Współpracowała z mistrzami teatru polskiego - Józef Szajna 

(Teatr Studio), Adam Hanuszkiewicz (Teatr Nowy), Maciej 

Englert czy Krystyna Sienkiewicz. Elżbieta po raz trzeci pracuje 

z teatrem Kropka Theatre, wcześniej – Trzęsienie ziemi w Chile 

wg Heinrich von Kleist, Cunegundis Ducissa Cracoviae spektakl 

o sw Kindze. Oprócz artysty plastyka jest architektem wnętrz. 
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6. Ruch oporu w rejonie Hauite-Loire,1944, archives Larbor-DR 

7. https://histmag.org/Zycie-codzienne-polskich-emigrantek-w-okupowanej-Francji-1940-1944-cz.-1-3581 
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14.Swiat górnika.  
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16. http://timbres.france.monde.free.fr/wordpress/?attachment_id=1382 
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22. https://andraud.files.wordpress.com/2010/10/mon-pere-au-puits-rambaud0862.jpg 

23. http://www.beskid.com/polak.html ,  
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www.zasp.pl / INFO / Oferty repertuarowe 

 

 

 
 

Foto 17 

 

RACZEK Antoni, ur 1889.  
Przede wszystkim za tę gazetę byłem prześladowany. Ubliżali mi, 

że socjalista. Oddaję dzieci siostrze pod opiekę, jadę do Francji. 

Praca w węglu jest tu inna jak i nas. Pokłady są niskie, pracuje się 

na kolanach, albo na leżąco. Tutejsi górnicy są bardzo życzliwi, 

tłumaczą, pomagają, co się tego nie spodziewałem. Szczęść Boże! 
 

WÓJCICKI Józef, ur 1887. Nie chciałem wyjeżdżać, 

kochałem mój szybik, ale uległem prośbom rodziny. Na misji nie 

było łatwo, dużo odrzucali, mnie wzięli, bo młody i staż miałem. 

Na początku trudno było tak bez języka, ale zarobki niezłe. Po 

pewnym czasie rodzina dojedzie i zaczniemy nowe życie. 
1.Górnik polski we Francji 

 

ZAJĄC Józef ur 1888. Powstańce za granice wyjeżdżają bo dla powstańca w kraju 

pracy nie ma, dla tego co otworzył bramy dla Polski. A kto zawinił? I tu nie ma słów, bo 

sami zdajecie sobie sprawę…sanacja i endeecja chrzaniona. Jedyne wyjście dla  

bezrobotnych i zbędnych mas ludowych widzą w rozwoju emigracji.  
 

1929 Marszałek Senatu, Szymański: Emigracja jest rzeczą naturalną i pożyteczną. 

Oddaje swoje siły przybranej ojczyźnie, poszerza wpływy Macierzy. Emigracja 

przedstawia dla kraju pewien wentyl bezpieczeństwa, możliwość wytchnienia wśród 

niepomyślnych stosunków gospodarczych. Dziękuję! 
 

BAZAN Mikołaj ur 1884. W Katowicach żem pracował aże strajku. Komisarz Kurek, 

fanatyk sanacji kopał pode mną, aże wykopał. Zostałem karnie przeniesiony, na co żem 

nie przystał, za służby podziękowałem i pojechałem do Francji jakie górnik.  
 

HAWAT Nikodem ur 1896. Był ktoś usłużny na kopalni, co dał mi opinię, że 

komunista. Ksiądz założył pismo narodowe i potrzebował apostołów do kolportowania, ale 

nie dało się z tego żyć, no i ludzie psami szczuli. W końcu zapisałem się na listę 

bezrobotnych. Szanowna policja miała mnie na oku jak za cara. Nie było wyjścia, do 

Mysłowic, na misji przyjęli. Graty sprzedałem po raz 4ty i do Francji jadę na górnika.  
 

WARTAK Jan ur 1897. W 1923 razem z żoną wyjechaliśmy do Francji z powodu tego, 

że mi się ten reżim w Polsce nie podobał, który Piłsudski założył. We Francji kopalnie 

gazowe, gorączki na dole, mało przepierzeń dla powietrza, i to wielkie gonienie za węglem. 

Takżem się tym wszystkim przejął, że chciałem wracać, ale kontrakt mnie trzyma. 
 

CZEKAŁA Jan ur 1898. W 1924r. wielkie strajki. Jestem szykanowany ze strony 

władz i zmuszony do wyjazdu do Francji na tle politycznym. W 1936r. dostaję eksplizję, 

bo Laval, premier francuski podpisał listę, że im Polacy chleb zjadają w kryzysie. Polaków 

nikt nie ochroni. W Polsce to tak mnie sanacja przyjęła, że zaraz uciekłem do Belgii.  
 

LAKOTA Jan ur 1889. Wyjechałem do Francji za pracą. Marzę o powrocie do kraju, 

choć mi tu lepiej i materialnie i duchowo, ale i w Polsce wiecznie nie będzie tak samo. 

Wierzę, że kiedyś zabłyśnie światło. Szczęść Boże! 

 



 

2.Foto 
 

Lea BRENDEL Żiciorys. 
 

W 1918 pojechałam do miasta, pracowałam jakie sprzątaczka, moja ciotka wprowadziła 

mnie w prace propagandowe. Wybrali mnie do rady delegatów robotniczych, wołaliśmy 

do strajku i zostaliśmy napadnięty przez Bojówki PPSowskie i szpycle, którzy nas prosto 

do więzienia zaprowadzili.  

Pod oknami proletariat żądał uwolnienia więźniów politycznych. Nałożyłyśmy na 

ubranie czerwone kokardy i pozdrawialiśmy manifestujących okrzykami na cześć Młode 

Republika Sowiecka śpiewaniem Międze Narodówkie, a strażniki lali na nas zimną wodę 

zza krat.  

W 1924 zostałam przyjęta do KPP, zorganizowaliśmy sekcja Pracowników 

Domowych i Hotelowych przy ZZK spożywców ok. 50 dziewcząt z żądaniem o ludzki 

obchodzenie się z naszymy koleżankamy, które jak wiadomo, były dubeltowe niewolnicy 

poniżone przez panów i ich synków, o zapisanie nas do kasa chorych, o regularne wypłaty 

co pół roku. Wszystkie żądania panowie podpisali.  

Zapoznałam się z mężem, żyli w biedzie mając dorywkowe prace jakie piekarz i 

szczególnie przez policje gdzie musiał się meldować dwa razy w tyg, uciekł nielegalnie do 

Belgii zostawiając mniew biedzie z dzieckiem 6 miesięcznem. W 1930 dojechaliśmy do 

męża. Z obywatelskiem pozdrowieniem! 
 

NA NOWYM 
 

   
 

3.4.Przyjazd polskich górników i rodzin. 1920-1935                        5.Zatrudnianie - nazwiska polskie i włoskie 
 

Podróż długa i męcząca. Towarzyszą konwojentki do Walki z Handlem Kobietami i 

Dziećmi. Po wyjściu z pociągu każą zdeponować cały bagaż, najwartościowszy dobytek 

życia, i to bez kwitu poręczenia! Dalej pieszo ok.15min.  

Na miejscu znowu badania, szczepienia, odwszawienie, kąpanie. W końcu 

przychodzi cała zgraja różnych agentów - oglądają, wąchają i wybierają co lepszych, aby 

kupić, kontrakt podpisać, i odesłać na miejsce wyzysku. 

 

Od kiedy jest ta imigracja, kobiety francuskie mniej pracują. Rodzą więcej dzieci. Na nas, 

polskie kobiety jak na psów patrzą, kopią, szturchają, krzyczą. Francuz dobrego słowa ci 

nie da, chyba że będziesz powolna jego zwierzęcym zachciankom. Nie potrafimy 

zaakceptować francuska kuchnia - dużo wina, ostre sery, sałaty. Marzymy o razowcu, 

barszczu, kaszy. 

 

14.08.1947. Zarząd Przemysłu Węglowego, Główny referent, inż. Biernacki:  

 

W początkowym etapie jechał element awangardowy, politycznie uświadomiony, 

kierujący się pobudkami patriotycznymi. Nie znali warunków ekonomicznych, ani 

trudności gospodarczych, w połączeniu z niezbyt serdecznym przyjęciem opisali 

wszystko w LISTACH do górników we Francji i zahamowali reemigrację.   

 

LIST 1.  
Na początku był jakiś porządek. Wstyd powiedzieć bo się jest Polakiem, ale jak Niemców 

pozwalniali i ich funkcje objęli Polacy to płakać się chce ile węgla idzie do zwału. A 

przecież każda łopata to skarb. Czy trzeba czy nie, tylko się odstrzeliwuje, zamiast 

młotkiem rozbijać. A ile tego pudru w węglu zostaje bo nie umią odstrzeliwać. No płakać 

się chce. W chodnikach nikt pracować nie chce, bo mało płacą. We Francji płacili od metra, 

i od woza, i za drzewo. Porządek był, bo za oszustwo karano wydaleniem. 

 

LIST 2.  
Wróciliśmy odbudować Polskę, napotykamy duże trudności sabotażu. Kopalnia wcale się 

nami nie interesuje. Węgla brakuje, musimy nosić w workach po pracy. Płace niskie, nie 

wydają nam żywności na kartki. Do pracy mamy 16 km, jesteśmy 15 godz. poza domem. 

Pociągi nie ogrzewane. W robocie nie ma chęci bo jemy suchy chleb, a po drugie mówią, 

po co robić, jak i tak mało płacą. Powstał duży alarm. Młodzież i starsi masowo wyjeżdżają 

do Konsulatu Francuskiego w Katowicach. Chcemy powrócić do Francji. 

 

LIST 3.  
Niedobry system dozoru, uprzywilejowania kierowników, luźna dyscyplina, dziwny 

system werbunku i szkolenia, normy, akordy, odgórnie ustanowione zarządzanie. 

Winowajca jest jeden – państwo, a nad nim pewna elita. Najgorsi to ci, co z parobka wyszli 

na pana, zarozumiali inżynierowie, robotnika ma taki za nic. Młody inżynier we Francji 

nie wstydził się przyjść do starego górnika zapytać, prosić o pouczenie, a nawet przyjąć 

krytykę. Zanim dostał wyższy stopień musiał potwierdzić, że jest dobrym górnikiem. 

 

LIST 4.  

Wiadomo, trudne warunki po wojnie, ale lekceważenie bezpieczeństwa i brak nadzoru jest 

niemądre. Chuligaństwo, pijaństwo, złodziejstwo - z  zacofania i ciemnoty narodu 

pochodzi, a powodem zacofania jest religijność w skali masowej. Inaczej Polaka porządku 

nie nauczysz jak konieczne prowadzenie książek pracy, i zaostrzenie sankcji 

administracyjnych i karnych. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Najgorzej maja młodzi, wcale albo słabo znają j. polski, brakuje tu nauczania języka w 

szkołach, nie ma tolerancji w tej kwestii.                                                                                                                                       

 

-Dlaczego zmusiliście nas tu przyjechać, to wasza ojczyzna, nie 

nasza! 

- Nie należę ani do tego, ani do tamtego kraju! 

- Prześladują nas, Polacy Polaków – czy to jest rasizm? 

- Nie mamy perspektyw. Nie lubię Polaków! 

- Nie chcę się z nimi bić, są nieuczciwi, na noże idą a nie na 

pięści 

- Bitwy w domach, na szkolnych podwórkach … 

- Po czyjej stronie jestem? 

- Nie chcę być taki jak oni, a jak tu zostanę, to taki właśnie mogę 

się stać. 

- Chcę wrócić do Francji. Ucieknę przez góry na pieszo! 
14. Foto  

 

- Pasożyty i włóczędzy ! nie chcemy was tutaj ! inni jesteście ! 
 

- A jacy mamy być! Przecież tam żyliśmy, a nie tu! Tam byliśmy emigrantami z Polski, tu 

jesteśmy emigrantami z Francji! Nawet od księdza nie mamy wsparcia. 

 

- Tu jest Polska, a nie Francja, po co przyjeżdżaliście, skoro wam tak dobrze tam było, 

widocznie was wyrzucono, nie zamienialibyście lepszego na gorsze. 
 

- Nic nie wiecie, ciemnoty centralne, nie macie pojęcia co na emigracji było!  

a tylko drzecie gęby! 

 

- Cholerne Francuzy, myślą że są lepsi od nas. żabojady ! 
 

- Żyjemy wśród swoich, bo ‘wy’ bez wódki i bójki nie potraficie. 

 

- Jakie pięknisie, szaliczek, czapeczka. fryzurki, paniusie. elegancja-Francja. 
 

- Wszystko co francuskie jest lepsze! 

 

- Bolszewiki, komuniści, ważni jacy wyśrubowują w kopalniach robotę, zawyżają normę! 
 

- A wy co jesteście? Partacze, spekulanci, szabrownicy, bałaganiarze … Brudasy !!! 

 

 

Przyjazd nasz tutaj to niespodziewane i niezasłużone nieszczęście. 

 

Wydawało nam się, że jeżeli przyczyniliśmy się do odbudowy kopalń 

francuskich po wojnie, nie ma od nas lepszych, aby spełnić to samo we własnym kraju. 

Jest nam bardzo przykro bo wróciliśmy do Ojczyzny, a Ojczyzna, to co innego, a co 

innego ludzie tam mieszkający, których się boję. 

 

 

 

Koło południa mnie i dwudziestu innych zabrał agent na kopalnię co podczas wojny była 

zatopiona. Ciągle pełno wody, glina, błoto. Tutejsi górnicy grzeczni, ale zarząd traktuje 

Polaków jak niewolników, nie słuchają naszych zażaleń. 

 

Dostaliśmy klucze i bal słomy. Na pięcioosobową rodzinę pięć pokojów, zimno jak 

cholera. Poszedłem poprosić o piec bo mi dzieciaki pozamarzają. Mówi, żeby przyjść jutro, 

to odbierze piec innym, co go już tydzień mają. Trzeba kupić piec, bo ten za tydzień i nam 

zabiorą. Piekarz nie chce dać na kredyt, Polacy nie chcą poręczyć, boją się. Trudno.  

 

Przyzwyczajeni byliśmy do wysokich pokładów, a tu najwyższy to 80 cm. Kopalnie mocno 

gazowe, często są śmiertelne wypadki. Praca ciężka, kurz i pył, nie można się domyć. 

Dozór bezwzględny, ile każą wyryć tak należy zakończyć. Po 5-10 lat takiej pracy – pylica 

I-wszego stopnia murowana 

 

Najgorsze jest to, że nie ma z kim porozmawiać. Wygląda jakby wszyscy niemowami byli. 

No i zarobki oszukane. W kontrakcie mam 29 fr, a dają 14. 

 

Ubliżają nam w kopalni, chociaż jest to zabronione przez dyrekcję – 

Brudne Polaki przyszliście zjadać nam chleb, wynoście się do Polski ! 

 

Polacy to takie same ludzie jak i inne. A te Francuzy to myśleli, ze tu jakie bandyty, 

złodzieje przyjado, czy ja wiem co. Złe były na nich, ze jak sie mówi, jem chleb odbierali, 

bo oni chcieli więcej zarobić. No wtenczas oni ich, Polaków potrzebowali. Do roboty ich 

potrzebowali, bo Francuzi robotników nie mieli. 

 

1933 – kryzys! Kopalnie pracują 3 dni w tygodniu, Polaków zwalniają na siłę, jazda do 

Polski. Powiadamiają na 48 godzin przed deportacją i jest limit 30 kg bagażu. Francuzi się 

cieszą, nabywają meble za bezcen, albo i za darmo.  

 

1936 - Front Ludowy, polscy górnicy wracają. Front padł, górnikom dano kontrometry i 

abil. Komu się nie podoba to diabli z nim! 
 

WOJNA ! 
 

   
 

6.Ruch oporu w Hauite-Loire, 1944,                          7.Barbara Małek, organizator i uczestnik akcji ruchu oporu 

 

 



 

Górnicy polscy dostarczają dynamitu do sabotażu. W St Etienne utworzono oddział 

partyzancki z młodzieży z ZMP „Grunwald”. Ich akcje bojowe to m.in. na linię kolejową 

St Etienne – Craponne, na szosie nr 82 St Etienne – Annonay, wysadzenie mostu między 

Montrambert a Chambon-Feugerolles.  

 
 

Wiele razy w Santedien i Fiemyny kobiety 

polskie dla młodych żołnierzy ze Śląska, co były 

przymusem ściągnięty do Wermachtu, urządzili 

zabawy w celu dostarczenia wiadomości i broni. 

Wiele dezerterowało i prześli do Ruchu Oporu. 

Niemcy przez to zamordowali 5 Polaków, które 

zostali pochowane w okolicy Santedien i w nocy 

kobiety polskie złożyły kwiaty na ich mogiłach. 

Zostało zabrionione żołnierzom z Wermachtu co 

ze Śląska byli spotykać się z Polakami.     
8.Przecietna rodzina na Śląsku 1940.                     
                                                                                                                                            
Wiele polskie kobiet biorą udziału w Ruchu oporu jakie łączniczki,  jeżdżą z bibułą i broni 

w walizkach z dubeltowe ścianki. Partyzantki, techniczki dostarczają dynamytu, fałszywe 

karte i dowody i karte żywnościowe i pomiędze nymi to ja też brałam udziału. Raz, był to 

1942 rzuciliśmy z mężem ulotki przy kopalniach i zakładach maszyn wojennych, 

wezwania do sabotażu i w tym sposób pomagać Armii Sowieckiej.                                                               

Patrol!  

- żandarm Niemiecki i zdrajca z Milicji z Wichy Pajtena, mamy dużo ulotek, blisko do 

godzine policyjne, nikogo nie ma na ulice, objęłam męża i udaliśmy zakochanich. 

Trzyskaliśmy się mocno i kiedy Niemieckie żąndarm chciał nas zaczepić, to ten Francus 

zdrajca odradzał go z tego, mówiąc, że to nie jest przyjęte we Francji, żeby przeszkadzać 

zakochanich, i pośli dali, a my zadanie wypełniliśmy. 

 

Wiele Polskich Kobiet z Ruchu oporu pracowały w Hotelach dla Niemieckich oficerów 

jak koleżanka Myczkanówna w Lyonie, jakie sprzątaczka wykradła i wynoszyła dowody, 

dokumenty co się dawało ruchu oporu. Ta koleżanka gdzieś jeszcze żyje w Polsce. 

 

NOWA STARA ZIEMIA 

 

1945 Górny Śląsk – prawie nie ma mężczyzn, a tych, co 

zostali czeka straszny los. ZSRR wywozi na niewolnicze 

roboty Niemców ze zdobytych terenów. Biorą za Niemców 

wszystkich, nawet Polaków powracających z niemieckich 

obozów śmierci.  

Zostają kobiety z dziećmi. Strach przed barbarzyństwem 

Sowietów, niedożywienie, tyfus, świerzb, skrofuloza, 

suchoty, śmierć.  
 

 

11. Zmiana granic po 1945  

 

 

POWROTY 
 

   
 

 9. Śląsk - Czechowice-Dziedzice-1945                    10. Reemigranci powracający z Francji 1946 
 

Byłem we Francji 21 lat, żona mi umarła, miałem czworo dzieci, ale też umarły. Graty 

sprzedałem po raz 5ty, i wróciłem w 1947. Na karku sześć krzyżyków, ale ponownie się 

ożeniłem. Na kopalni już nie daję rady. Pracuję jako maszynista przy kompresorach. 

Należy mi się renta starości. W zagłębiowskich kopalniach 17 lat, we Francji 21, w 

Jaworznie, Morawskiej, u Knothego, u Husznego, na Almie i po szybikach.  

 

Dzieci chodzą do pobliskiej szkoły, ja pracuję w sklepie. Dość szybko nawiązujemy nowe 

kontakty i przyjaźnie. Sporą atrakcją jest objazdowe kino na szkolnej świetlicy.  

Tu odbywają się zabawy. Nigdy nie żałowałam, że zamieszkałam w Polsce.  

 

Pracowałem 22 lata w kopalniach francuskich. Gdy rząd polski wezwał górników, nie 

zastanawiałem się. Jestem odbudować ojczyznę zniszczoną przez hordy niemieckie. 

Pomimo podeszłego wieku należę do górników przodujących i jestem poważany przez 

kierownictwo 
                                             12. 13. Państwowy Urząd Repatriacji. Przydzielanie gospodarstw i domostw. 
  

 
 

Z następnymi transportami jest coraz gorzej.  Brakuje mieszkań. Nowych górników z 

rodzinami osiedlają w wyremontowanych suterenach daleko od kopalń. Przez  

tygodnie nie ma ich w pracy, aż przydzielono autobus 
 

Obiecywali krainę „mlekiem i miodem płynącą”, tymczasem brakuje wszystkiego. We 

Francji były soboty wolne od pracy, pieniądze na drobne przyjemności. A tu, niskie 

zarobki, a  wysokie ceny. We Francji produkty przywozili nam na kolonię, a tu za 

wszystkim trzeba stać w długich kolejkach.        



 

 

    
15.L'émigration à Frncji résidents de Saint-Joseph.                                        16.Grève dans la mine Eminencja  
 

      
 

17.Porte la mine Janowice 1920                                                     18.Un groupe de mineurs Saint Etienne 
 

       
 

19.Mineurs au puit Rambaut                                                          20. Grève des mineurs polonaise du Norte 
 

    
 

21.Mineurs aux Lavabos après leur Travail Saint Etienne             22.Mineurs au puit Ignacy, Rybnik 1948 
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Odyssée silésienne 
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 S E Q U E N C E S 
 

HISTOIRES DE VIE 
 

DANS LE NOUVEAU 
 

L’ASSIMILATION 
 

LA GUERRE! 
 

DES NOUVELLES FRONTIERES 
 

AU MILIEU 
 

A L’EST 
 

LA VIEILLE TERRE NOUVELLE 
 

LES RETOURS 
 

AUX MINES POLONAISES 
 

LES CHANGEMENTS 
 

SOUVENIRS DU PASSE 
 

PLUS JAMAIS 
                                                                                   
C’est un spectacle d’auteur sur le canevas de documents d’archives recelant une 

richesse inestimable – l’histoire de l’immigration économique des mineurs  

silésiens polonais en France après 1919 et de leur retour dans la « nouvelle » Patrie 

après 1945.  

 

C’est un miroir d’éclats de vie de toute une génération de femmes et d’hommes 

ayant contribué à la renaissance de la France après 1919.  

 

Polonais ont participé au mouvement de la résistance dans et autour de France 

pendant la Seconde Guerre mondiale. 

 

       

 

Jolanta Juszkiewicz 
 

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts 
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s’inspirant de l’esprit du Théâtre Pauvre, elle invente constamment son répertoire 

en sillonnant le globe terrestre entier, en traçant ainsi les cercles des relations 

inattendues entre les „réflexion” nés depuis Australie, Albanie, Arménie, 

Belgique, Brésil, Bulgarie, Emirats Arabes, France, Finlande, Karabach, Iran, 

Israël, Kazakhstan, Karelle, Kosovo, Luxembourg, Macédoine, Malta, Allemagne, 

Ossétie, Pologne, Roumanie, Roussie, Ecosse, Slovaque, Suède, Transylvanie, 

Ukraine.  

 

 Cezary Molenda 
 

Acteur, performer, mime, scénographe, co-créateur 

du théâtre Terminus a Quo à Nowa Sol, l'auteur de 

l'adaptation théâtrale, metteur en scène des 

spectacles de théâtre de rue eu monodrame. Danseur 

de la technique du butoh, animateur d’ateliers de 

butoh et cours d'art pour enfants au théâtre Lubuski. 

Le participant des événements internationaux en Pologne, Allemagne, République 

Tchèque, Bulgarie, Kazakhstan, Lituanie, France, Pays-Bas, Monténégro.  

 

Elzbieta Karaszkiewicz 
 

Artiste, créateur de costumes eu scénographe. Elle a travaillé 

dans les maîtres du théâtre d’Pologne - Jozef Szajna (Studio 

Theatre), Adam Hanuszkiewicz (Nouveau Théâtre), Maciej 

Englert et Krystyna Sienkiewicz. Elzbieta coopère troisième fois 

dans les productions Kropka Théâtre, plus tôt – Tremblement de 
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Cracoviae de documents médiévaux. 
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Kropka Theatre & Jolanta Juszkiewicz  

 



 

 
Foto 15. 

 

 

Foto: 
1.http://retropress.pl/swiatowid/wsrod-bartkow-i-mackow-we-francji/ 

2. Journal des travailleurs 

3. Départ des mineurs polonais du puits de l'Escarpelle (Source: Archives Départementales du Nord)  
4.http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/cm1/article/1920-1935-le-raz-de-maree-europeen 

5. https://www.cathocambrai.com/des-logements-pour-les-etrangers.html 

6. Résistance dans une maquis de Hauite-Loire,1944, archives Larbor-DR 
7. https://histmag.org/Zycie-codzienne-polskich-emigrantek-w-okupowanej-Francji-1940-1944-cz.-1-3581 

8. http://jankowice.net/node/110 , photo de la collection de la mine Janowice. H. Konsek 

9. http://historia.org.pl/2015/03/09/ziemie-odzyskane-w-propagandzie-prl/ 
10.https://historiamniejznanaizapomniana.files.wordpress.com/2015/10/repatrianci-czechowice-dziedzice-

1945.jpg 

11. http://miedzylesie.fotopolska.eu/425441,foto.html 
12. http://wyborcza.pl/alehistoria/1,121681,15173666,Szli_na_zachod_osadnicy.html. 

http://www.czechowicedziedzice.pl/www_2.0/index.php?option=com_content&task=view&id=264&Itemid=93 

14.Journal Le Mineur Monde (Swiat gornika)  
15 http://timbres.france.monde.free.fr/wordpress/?attachment_id=1382 

0. Le symbole du mineur ce sont deux marteaux croisés  

16. https://historiapamieciapisana.wordpress.com/2013/02/09/emigracja-do-francji-mieszkancow-sw-jozefa/ 

17. http://www.czajkowska.sileman.net.pl/wydarzenia-.html 

18. http://jankowice.net/node/110 , photo de la collection de la mine Janowice, Podleśny 

19. https://amoureuxdesainte.wordpress.com/2014/10/29/les-mines/ 
20. https://andraud.files.wordpress.com/2010/10/mon-pere-au-puits-rambaud0862.jpg 

21. http://www.beskid.com/polak.html ,  

22. http://www.dorothee-selz.com/fr/sculptures/St-Etienne_biennale.php 
23. http://www.sitg.rybnik.pl/kopalnie-zlikwidowane-w-rp/rybnik-ignacy.php 

 

Texte sources - Scénario disponible - www.zasp.pl / INFO / Oferty repertuarowe 

 

 

 
 

Foto 0 

 

 

RACZEK Antoni, né en 1889 J’étais persécuté à cause de ce 

journal. On m’insultait en me traitant de socialiste. Je laisse mes 

enfants à ma sœur, je vais en France. Le travail au charbon est 

différent de chez nous. Les couches de gisements sont basses, on 

travaille agenouillé ou allongé. Les mineurs ici sont très aimables, 

ils expliquent tout, ils nous aident, je ne m’attendais pas à cela.  

Que Dieu te garde!                         Foto 1.Mineur polonaise au France 
 

WÓJCICKI Józef, né en 1887 Je ne voulais pas partir, j’aimais 

mon petit puits, mais j’ai cédé aux demandes de ma famille. Mon 

fils pleurait, il a lu sur les différents pays et il voulait aussi tenter 

l’aventure. Ce n’était pas facile à la mission, beaucoup. de rejets, ils 

m’ont pris car j’étais jeune et j’avais déjà travaillé. C’était dur sans la langue, mais les 

salaires n’étaient pas mauvais.  Après un certain temps, la famille me rejoindra et on 

commencera une vie nouvelle.  
 

ZAJAC Józef, 1888 Les insurgés partent à l’étranger, car il n’y a pas de travail pour un 

insurgé, même si c’est justement lui qui a ouvert les portes à la renaissance de la Pologne.  
 

1929, Marchal du Sénat - Szymanski :L’émigration est une chose naturelle et 

bénéfique. Elle donne sa force à la patrie adoptive, accroit l’influence de la patrie d’origine. 

L’émigration est, pour un pays, une soupape de sécurité, un répit durant la période de 

conditions économiques néfastes. Merci!  
 

BAZAN Mikolaj, né en 1884 Je travaillais dans la mine de Katowice jusqu’à la grève. 

Le commissaire Kurek, fanatique de Sanation, a « creusé » sous mes pieds et cherchait à 

me perdre jusqu’au bout. On m’a transféré en guise de punition, ce que je n’ai pas accepté, 

je les remerciais pour ce « privilège » et je suis parti en France.  
 

HAWAT Nikodem, né en 1896 Il y avait un mouchard sur la mine, il m’a donné 

l’opinion d’un communiste. Le curé créa un journal national et il avait besoin d'apôtres 

pour le colporter. Il payait, mais on ne pouvait pas en vivre, les gens lâchaient les chiens 

sur nous. Je m’inscris sur la liste des chômeurs. Notre police me traquait comme sous le 

Tsar. Il n’y avait pas de choix, je suis allé à Mysłowice, on m’accepta pour la France. Je 

vendis mes fatras pour la quatrième fois et je suis parti à la mine en tant que mineur.  
 

WARTAK JAN né en 1897 Nous sommes partis en France avec ma femme, car je 

n’aimais pas le régime fondé par Piłsudski. En France, des mines pleines de gaz, une 

chaleur en bas, peu de prises d’air, et en plus, une cadence infernale au charbon. Je me suis 

cogné la tête tellement je voulais repartir, mais le contrat me tenait.  
 

CZEKALA JAN né en 1898 1924 - les grèves énormes.  Je suis persécuté par les 

autorités et contraint de partir en France. En 1936, Laval, le Premier Ministre français 

disait,  que les Polonais leur mangeaient leur pain durant la crise. Personne ne protège les 

Polonais. En Pologne, je suis accueilli de telle sorte que je m’enfuis en Belgique. 
 

LAKOTA Jan né en 1889 Je rêve de revenir en Pologne, même si je me sens ici mieux 

matériellement et mentalement, mais  une telle situation en Pologne ne sera pas 

éternellement la même. Je crois que la lumière arrivera un jour.  

 



 

  2.Foto 
 

Lea BRENDEL  
 

En 1918 je suis allée à la ville, je travaillais en tant que femme de ménage, ma tante 

m’introduisit dans les actions de propagande. J'étais sélectionnée au conseil des délégués 

d’ouvriers, on a mobilisé les gens pour la grève et on s’est fait repérer, on était attaqués par 

des militants du Parti Socialiste et des indics, qui nous ont emmenés en prison.  

Sous les fenêtres, le prolétariat demandait la libération des prisonniers politiques. 

On a mis des rubans rouges sur nos vêtements et on a salué les manifestants avec des cris 

pour honorer la jeune République Soviétique en chantant l’Internationale, les gardiens ont 

versé sur nous de l’eau froide au travers des barreaux.  

Je fus admise au Parti Communiste en 1924, nous avons organisé une Section 

d’Employés Domestiques et Hôteliers d’une cinquantaine des filles, qui a demandé : - de 

traiter humainement nos collègues, parce que comme on sait, on les traitait doublement 

comme des esclaves humiliés par les patrons mais aussi par leurs fistons, - de nous inscrire 

à la caisse d’assurance maladie, - et de nous payer régulièrement chaque six mois. Les 

patrons signèrent ces demandes.  

Je rencontrai mon mari, on vivait dans la pauvreté, on avait du travail occasionnel 

comme le boulanger, mais c’est surtout à cause de la police où il devait se présenter deux 

fois par semaine, il s’est enfuit clandestinement en Belgique, en me laissant avec un bébé 

de 6 mois. En 1930, je rejoins mon mari.  
 

DANS LE NOUVEAU            3.4.Départ des mineurs polonais du puits de l'Escarpelle. 1920-1935 

                                      5.Prise lors embauches ders hommes ou des femmes  - des nomes polonaise et un italien 
 

     
 

Un voyage long et épuisant, accompagnées par des femmes du Service de Lutte Contre la 

Traite des Femmes et des Enfants. A la sortie du train, on nous demande de déposer tous 

nos bagages, nos biens les plus précieux – l’aboutissement de toute une vie, sans garantie! 

Puis, 15 minutes à pied. Sur place, encore des examens, des vaccinations, le traitement 

contre les poux, le bain, et puis, tout une bande d’agents, qui regardent, sniffent et 

choisissent les meilleurs pour acheter, signer le contrat et les envoyer sur le lieu 

d’asservissement.  

Avec l’immigration, les femmes françaises travaillent moins. Elles font plus 

d’enfants. Et nous, les femmes polonaises, on nous traite comme des chiens, ils nous 

donnent les coups de pied, nous cognent, nous crient dessous. Le Français ne te dira pas un 

mot gentil, sauf si tu es soumise et si tu acceptes ses désirs d’animal.  

 

14/ 08/ 1947 Conseil Central de l'Industrie Minière, ing. Biernacki 

 

‘Au début des arrivées, c’était „l’élément d’avant-garde” avec une conscience 

politique inspirée par le patriotisme,  les patriotes ne connaissant ni les conditions 

économiques ni les difficultés économiques du pays. Confrontés à un accueil peu 

chaleureux, ils ont tout décrit dans leurs lettres aux mineurs en France en freinant 

ainsi la ré émigration.’ 

 

Lettre n°1. 

Au début il y en avait un peu de l’ordre. C’est difficile de l’admettre puisque on est 

Polonais, mais quand les Allemands sont partis et les Polonais ont pris leurs fonctions, ... 

c’est à pleurer combien de charbon est perdu.  

Et pourtant chacune des pelletées est un trésor. Peu importe si c’est nécessaire, on fait 

sauter avec des explosifs au lieu d’extraire une partie au marteau.  

Et combien de poudre de charbon reste sur place puisqu’ ils ne maîtrisent pas les techniques 

d’explosion. A pleurer. Plus personne ne veut travailler dans les galeries puisqu’ils payent 

trop peu. En France ils payaient des mètres, et des chariots, et pour le bois. Il y avait de 

l’ordre puisqu’on punissait les combines par des licenciements.  

 

Lettre n° 2. 

Nous sommes revenus ici pour reconstruire la Pologne. La mine se désintéresse totalement 

de nous. Nous n’avons même pas du charbon pour nous chauffer et nous sommes obligés 

de trainer le charbon sur le dos,  dans les sacs après le travail. Les salaires sont misérables, 

la nourriture distribuée avec les cartes manque. J’ai 16 km pour aller au travail et je suis 

15heures hors de ma maison. 

Les trains ne sont pas chauffés. Aucune volonté pour travailler puisque nous mangeons du 

pain sec. De plus ils disent : pourquoi travailler si de toute façon ils paient si peu?  Les gens 

excédés, les jeunes et les vieux partent massivement au Consulat de France à Katowice. 

On veut revenir en France. 

 

Lettre n° 3. 

Le système de gestion n’est pas bon : privilèges de certains chefs, manque de discipline, 

les système de recrutement et de formation bizarres, les normes et la gestion décidées par 

„le haut”. Il y a un responsable de tout ça: l’Etat et une certaine élite en dessus. Les pires 

sont ceux qui ont évolué de serviteur pour devenir un „Monsieur”, les ingénieurs imbus 

d’eux-mêmes qui non aucun respect pour les ouvriers. Le jeune ingénieur en France n’a eu 

aucune honte à venir vers un vieux mineur pour demander ou même pour recevoir une 

critique justifiée. Avant la nomination, il a dû démontré qu’il était un bon mineur. 

 

Lettre n° 4. 

Evidemment, les conditions sont difficiles après la guerre, mais la négligence dans les 

règles de sécurité et le manque de surveillance ne sont pas raisonnable.  

Houliganes, ivrognes, vols sont les résultats d’obscurantisme et du manque de progrès de 

la société, et ils résultent d’une subordination religieuse à l’échelle de masse.  

Tu ne peux discipliner un Polonais que par l’introduction de livres de travail obligatoires 

et l’introduction des sanctions disciplinaires et correctionnelles. 

 



 

Les jeunes ne connaissent pas du tout ou connaissent très peu le polonais, ils ont suivi les 

écoles en France, ils ne peuvent pas continuer leur formation. 

 

-Pourquoi vous nous avez fait venir ici, c’est votre patrie à vous, 

et non à nous ! 

-Je n’appartiens ni à ce pays-ci, ni à celui-là !  

-Ils nous persécutent, les Polonais aux Polonais, est-ce du 

racisme ?  

-On n’a pas de perspectives 

-Ils n’aiment pas les Polonais. Je ne veux pas me battre avec eux, 

ils sont malhonnêtes, se battent avec des couteaux et non pas 

avec leurs poings. 

-Je ne veux pas être comme eux, et si je reste ici, je peux devenir 

justement comme ça. 

-Je veux rentrer en France. Je vais m’échapper à pied à travers 

14. Foto                             les montagnes. 

 

-Parasites et clochards ! On ne vous veut pas ! vous êtes différents ! 
 

-Et comment voulez-vous que nous soyons ?! Après tout, nous avons vécu là-bas, et non 

ici! Là-bas, on était des immigrés de Pologne, ici on est des immigrants de France! Même 

le prêtre ne nous offre aucun soutien. 

 

-Ici, c’est la Pologne, non la France, pourquoi vous êtes venus ici, si c’était si bien là-bas 

apparemment, ils ont dû vous jeter dehors autrement vous ne pourriez échanger 

volontairement le mieux pour le pire ? 
 

-Vous ne savez rien, idiots, vous n’avez aucune idée ce qui se passait à l'immigration ! Et 

vous nous engueulez quand même ! 
 

-Cafards maudits, ils pensent qu'ils sont meilleurs que nous. mangeurs de grenouilles ! 
 

-Nous vivons parmi les nôtres, vous ne pouvez rien faire sans vodka et un combat. 

 

-Regardez les coquettes, les foulards, les casquettes, ils se distinguent. les femmes, quelles 

demoiselles, les coiffures et  l’allure ! élégance de France. 
 

-Tout ce qu’est Français est mieux! 

 

-"Bolcheviques", "communistes", personnes très importantes,  vous augmentez les 

standards dans les mines, gonflez la norme ! 
 

-Et vous, vous êtes qui ? Gâcheurs, profiteurs, pillards, brouillons ... Salauds !!! 

 

Notre arrivé ici, c’est un malheur immérité. 

 

Il semblait que si nous avons contribué à la reconstruction des mines 

françaises après la guerre, il n'y a pas mieux que nous pour faire la même chose dans 

notre propre pays. Vivre au pays m’effraye, et non la Pologne elle-même. 

 

Vers midi, un agent nous emmène avec une vingtaine d’autres à la mine qui était noyée 

pendant la guerre. Toujours plein d’eau, de la boue, de la terre glaise. Les mineurs d’ici 

sont gentils, mais les maitres traitent les Polonais comme des esclaves. 

 

On nous a donné des clés et une botte de paille. Cinq pièces pour une famille de cinq 

personnes, le froid de canard. Je suis allé demander un poêle, sinon mes enfants vont mourir 

de froid. Il m’a dit de venir le lendemain pour qu’il puisse reprendre le poêle aux autres 

qui l’ont eu déjà depuis une semaine. On l’a obtenu, il y avait encore les braises. Il faut 

acheter un poêle, car ils vont récupérer celui-ci dans une semaine chez nous aussi. Le 

boulanger ne veut pas donner à crédit, les Polonais ne veulent pas se porter garant; ils ont 

peur. Tant pis.  

 

On est habitués aux couches épaisses, et ici, la plus épaisse est de 80 cm. Les mines ont 

beaucoup de gaz, beaucoup d’accidents mortels. Le boulot est dur, pas possible de tout 

enlever. Surveillance absolue, on creuse autant qu’on nous dit.  Après 5-10 ans de ce 

travail, anthracose du premier degré et c’est la fin.  

T’as impression qu’ils sont tous muets. Les salaires sont faussés. Dans le contrat, j’ai 29 

francs, et on m’en donne 14.  

 

Ils nous insultent à la mine, même si la direction l’interdit:  

Des sales Polonais, vous êtes venus manger notre pain, cassez-vous en Pologne ! 

 

Les Polonais sont les gens comme les autres. Les Français pensaient que des bandits, les 

voleurs viendront, je ne sais quoi. Ils étaient furieux qu’on leur prenait leur pain, ils 

voulaient gagner plus. Et en ce moment-là, ils avaient besoin des Polonais. Ils en avaient 

besoin au boulot. Car jadis, la France avait peu de gens et d’enfants.  
 

1933 La crise! Les compagnies travaillent trois fois par semaine, les Polonais – allez hop, 

en Pologne ! 48 heures avant de nous déporter, avec une limite de 30 kilos de bagages. 

1936 - Le Front Populaire, mineurs polonais rentrèrent. Le Front s'effondra, les mineurs 

obtiennent des postes de «contremaitres» et «abil». 

 Si on ne l’aime pas, va au diable! 
 

LA GUERRE ! 
 

    
 

6.Resistance de Hauite-Loire, 1944, archives Larbor-DR   7.Barbara Małek, résistance activiste proéminent 

 



 

Les mineurs polonais fournissent la dynamite pour le sabotage. A St. Étienne, il se forma 

un groupe de la résistance de la jeunesse de ZMP « Grunwald ». Leurs actions de bataille 

étaient, par exemple, sur un chemin de fer St Etienne – Craponne, sur la route numéro 82 

St Etienne – Craponne, l’explosion d’un pont Montrambert - Chambon-Feugerolles. 

 
8.Sort de guerre de la famille moyenne de Silésie 1940 

Plusieurs fois à «Saindetien» et «Fiemymy», les 

femmes polonaises faisaient une fête pour les 

jeunes soldats de Silésie mis dans Wehrmacht 

par force, pour fournis les informations et 

d’armes.  Plusieurs d’eux désertèrent et 

rejoignaient la Résistance. A cause de cela, les 

Allemands tuèrent 5 Polonais, et pendant la nuit, 

les femmes polonaises mirent les fleurs sur leur 

tombes aux environs de «Saindetien»: Il était 

défendu aux soldats de Wehrmacht de Silésie       

d’aller voir les Polonais et à leur fêtes à Lyon.       

 
Beaucoup de femmes polonaises font partie de la Résistance en tant que agents de liaison, 

transportent des tracts de propagande et des armes dans des valises à double fond. Les 

partisanes, les techniciennes fournissent de la dynamite, des fausses cartes d’identité et 

d'alimentation, et je fis partie de cela. Une fois, en 1942, avec mon mari, on jeta des tracts.                                                                             

Une patrouille!                                                                                                                                    Un 

gendarme Allemand et un traitre de la Milice de Vichy de Pétain, on a plein de tracts, 

personne dans la rue à cause du couvre-feu, j'embrasse mon mari et on simule d’être un 

couple amoureux, on s’embrassait fort. Et quand le gendarme allemand voulait nous 

arrêter, ce Français traitre le découragea en disant que ce n’est pas bien vu en France de 

déranger les amoureux et ils s’en allèrent, et nous accomplîmes notre tâche. 

 

LA VIEILLE TERRE NOUVELLE 

1945r. La Haute Silésie: il n’y a presque pas d’hommes, et 

le terrible sort attend ceux qui sont restés. L’ Union 

Soviétique emporte tous les Allemands des terrains conquis 

aux travaux forcés. Ils considèrent tout le monde comme des 

Allemands: même les Polonais rentrant des camps de la mort 

allemands. Les femmes avec enfants restent. On craint la 

barbarie des Soviets.  Malnutrition, typhoïde, gale, écrouelles, 

tuberculose, la mort. 
 

 
9. Changement de carte après 1945  

 

Le pillage: Les Soviets emportent tout 

La pathologie: Le saccage Le fléau: La distillation 

Institution intégrante: l’Église catholique 

Un facteur déstabilisateur: manque de normes 

Le résultat: chaos complet! 

 

LES RETOURS 
 

              
 

10. Silésie - Czechowice-Dziedzice-1945                               11. Rapatrie pour arriver de la France 1946 
 

Après avoir travaillé 21 ans en France, ma femme est morte, j’avais quatre enfants, mais 

ils moururent  eux aussi. Je vendis mes affaires pour une cinquième fois et je rentrais au 

pays en 1947. Une soixantaine d'années, mais je me remariais. J’essayais à la mine, mais 

je n’y arriverais plus. Je travaille en tant que machiniste aux compresseurs.  

On me doit une pension de vieillesse: 17 ans dans les mines de Zaglebie, Jaworzno, 

Morawska, chez Knoth, chez Huszny, dans Alma et 21 ans en France. 

 

Les enfants vont à l’école voisine, et je travaille dans un magasin. Assez vite, on fait de 

nouveaux contacts et amitiés. Le cinéma en tournée dans le centre d’accueil postscolaire 

est une grande attraction. C’est là que les fêtes ont lieu. Je ne regrettais jamais d’être rentré 

en Pologne.  

 

Je travaillais pendant 22 ans dans les mines françaises. Je suis ici pour reconstruire la patrie, 

détruite par les hordes allemandes. Malgré mon âge, je suis à la pointe, respecté par les 

contremaîtres.  
     12. 13. Bureau de rapatriement d’État. Allocation 

       

 

Avec les rentrées suivantes c’est de pire en pire. On manque d’habitations. Les nouveaux 

mineurs sont logés dans des sous-sols rénovés, loin des mines. Il arrive parfois qu’ils soient 

absents au travail, avant qu’on ne leur alloue une place dans un bus.  

Ils nous eurent promis un pays où coulent le lait et le miel, cependant, on manque 

tout. En France, on avait des samedis libres, d’argent pour des petits plaisirs. Et ici, les 

salaires et les secours sont bas, et les prix sont hauts.  

En France, on nous apportait les produits à la colonie, et ici, il faut faire de longues queues.                                                                                             


