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Aleksandra Kaszubowska z Bydgoszczy
Aleksandra Kaszubowska urodziła się 4 lutego 1918 r. w Bydgoszczy. Jej rodzice
prowadzili przy ul. Poznańskiej sklep papierniczy, zaś brat ojca miał sklep jubilerski
przy ul. Długiej. Cała rodzina mieszkała w kamienicy przy ul. Śląskiej. W wyniku
zawirowań II wojny światowej pani Aleksandra osiadła w Szczecinie, gdzie pracowała
jako księgowa, a następnie kierownik działu skupu artykułów pochodzenia
zagranicznego w Szczecińskim Domu Towarowym. Nie założyła własnej rodziny ale
zawsze była otoczona dużą grupą przyjaciół i znajomych. Do dnia dzisiejszego utrzymuje
kontakty z osobami z najbliższego otoczenia. Powróciła do Bydgoszczy w 2013 roku. Jest
osobą pogodnego usposobienia, dowcipną, szczerą i pełną optymizmu, służy wszystkim
najbliższym swoim dużym doświadczeniem życiowym opartym na głębokiej wierze w
Boga.
Aniela Kuźmicka z Bydgoszczy
Aniela Kuźmicka urodziła się 22 grudnia 1917 r. w Grodnie. Po zakończeniu II wojny
światowej wraz z mężem, inwalidą wojennym, przeprowadziła się do Ełku, w którym
mieszkała i pracowała do 1967 roku. Następnie małżeństwo swoje losy związało z
Bydgoszczą. Pani Aniela do 1986 roku pracowała w Banku PKO. Przez lata była
działaczką Związku Inwalidów Wojennych w Bydgoszczy, gdzie zajmowała się sprawami
organizacyjno-finansowymi - do 90 roku życia była jego skarbnikiem. Maż pani Anieli
zmarł w 1977 roku, wychowali razem troje dzieci: syna i dwie córki, doczekała się trojga
wnucząt i sześciorga prawnucząt.
Helena Steltman z Bydgoszczy
Helena Steltman urodziła się 3 kwietnia 1918 r. w Wybranówku pod Janowcem
Wielkopolskim (obecnie powiat żniński). Była najmłodszą spośród ośmiorga
rodzeństwa. W wieku 16 lat wyjechała do Bydgoszczy, gdzie spędziła całe swoje życie. W
czasie wojny pracowała u niemieckiej rodziny. Po wyzwoleniu pracowała w Zakładach
Graficznych w Bydgoszczy. W 1953 roku wyszła za mąż, jednak po czterech latach
została wdową. Z tego związku doczekała się jednej córki, jednej wnuczki i jednej
prawnuczki. W 1961 roku rozpoczęła pracę w Administracji Domów Mieszkalnych, na
początku na stanowisku meldunkowej, a później pracownika księgowości. Po
dwudziestu latach wdowieństwa poznała swojego drugiego męża, z którym przeżyła
dwadzieścia trzy lata. Od osiemnastu lat ponownie jest wdową.
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