Losy Żołnierzy Września

Wspomnienie
o Irenie Rajchel
W poprzednim numerze dotarliśmy z
Panią Ireną Rajchel do Marsylii. Dzisiaj
dokończymy opowieść o jej wojennych
losach, które przywiodły ją do naszego
miasta.
Hanna Barbara MAJEWSKA .

Przez Paryż do Szkocji
Kiedy w marsylskim szpitalu
Polskiego Czerwonego Krzyża
zorganizowano kurs dla sanitariuszy wśród kursantów znalazła się także Irena Rajchel. Po
jego ukończeniu związała się z
tym szpitalem na dłużej i pracowała w nim do końca 1944 r.,
także po przeniesieniu placówki do Aix Les Baines. Po wyzwoleniu Paryża (sierpień 1944)
uczestniczyła tam w Kursie
Sióstr Pogotowia PCK, a po
ukończeniu z całą grupa sanitariuszek została wysłana do
Anglii, gdzie po przejściu przeszkolenia wojskowego w 1 Kompanii I Batalionu Pomocniczej

Wojskowej Służby Kobiet, została przydzielona do Szpitala
Wojennego Nr. 2 "Sefa" w Dupplin Castle w Szkocji. Jako siostra Wojskowego Korpusu Sióstr
Służby Zdrowia przepracowała
w Anglii dwa i pół roku (od
12.V.1945r. do 10 09.1947r.)
Potem zgłosiła się na powrót
do kraju.

Przyjazd do Zgorzelca

Honorową Odznakę PCK IV
stopnia. W 1982 r. otrzymała
kolejne, tym razem już najwyższe odznaczenie PCK Odznakę Honorową I stopnia.

absolwenci rozproszeni po Polsce i świecie odwiedzają podczas każdego pobytu w Zgorzelcu, tak jak koledzy, którym
była wzorem.

W ostatnich dniach 1947 r. Irena Rajchel dotarła do Zgorzelca. Niedługo po przyjeździe rozpoczęła pracę w zgorzeleckim
szpitalu, ale szybko powróciła do
zawodu nauczycielki i już od
września 1948 r. zaczęła nauczać
w Szkole Ogólnokształcącej
stopnia podstawowego i licealnego. Zorganizowała tam też
koło PCK. Za pracę w czasie
wojny Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża uhonorował ją przyznając w 1951 r.

Jednak największą satysfakcją
i nagrodą za lata pracy w czasie
wojny była dla niej wdzięczność żołnierzy - pacjentów,
wyrażana w listach przesyłanych do siostry Ireny z różnych
miast Europy. Tak, jak nieustanne uznanie kolegów,
uczniów i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu, które towarzyszyły Pani
Irenie i w latach pracy i na emeryturze. A grób ukochanej przewodniczki w latach trudnych

Opisane pokrótce wojenne losy
Pani Ireny, a także praca nauczyciela, wychowawcy i zastępcy
dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu wymagają specjalnej publikacji. I tę z
pomocą jej kolegów, uczniów,
przyjaciół i rodziny wyda Muzeum Łużyckie w 2010 roku. i
• Dla zainteresowanych tematem:
interesujący opis szkockiego szpitala znajduje się w dostępnej w
naszej bibliotece książce "Wojna,
Ludzie i Medycyna" Adama
Majewskiego w rozdziale XII
pierwszego tomu pt. "Sefa"..
• The War Medal 1939/1945 - brytyjskie odznaczenie wojskowe
przyznawane osobom, które podczas II wojny światowej służyły w
siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii
przynajmniej przez 28 dni w okresie między 3 września 1939 r. a 2
września 1945 r. Medal został
ustanowiony 16 sierpnia 1945 r.
Odznaczono nim 700 000 osób
włącznie z 4450 marynarzami
kanadyjskiej floty handlowej.
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