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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy

Życie składa się z ulotnych chwil. Czas pędzi nieubłagalnie 
do przodu. Istnieje jednak sfera, która pozwala nam wrócić 

do przeszłości, przeżyć ją po raz kolejny. Mowa o wspomnieniach. 
Dzięki nim pozwalamy istnieć wyjątkowym momentom, odtwa-
rzamy obrazy, które zapisały się w naszym sercu. Odbywając po-
dróż do przeszłości, wracamy myślami do minionych chwil, wyda-
rzeń, emocji.

Postanowiłam zatem zapisać na kartach papieru wspomnienia, 
które dotyczą naszego regionu, naszej małej Ojczyzny, po to, by trwały w świadomości mło-
dego pokolenia. Rozmowa z ludźmi, którzy przeżyli czasy wojny oraz komunizmu, którzy 
żyli w minionym stuleciu to wyjątkowe doświadczenie, a ponadto niezapomniane wrażenia, 
z których płynie głęboka refleksja. Wspomnienia kształtują teraźniejszość, obrazy z przeszło-
ści są cennym źródłem wiedzy, która pozwala zachować naszą tożsamość. Stanisław Jerzy Lec 
pisał „można oczy zamknąć na rzeczywistość, ale nie na wspomnienia”.

Szanowni Czytelnicy. Dziękuję za zainteresowanie, aprobatę, wiele miłych słów na temat za-
pisywanych wspomnień w lokalnym piśmie pn. „Kawęczyniak”. Jest to ogromna radość nie 
tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla Bohaterów, którzy wykazali się dużą odwagą, by 
otwarcie mówić o swoich doświadczeniach i uczuciach. Państwa życzliwość oraz uznanie są 
niezwykle motywujące. 

Dziękuję panu Janowi Nowakowi – Wójtowi Gminy Kawęczyn, który pomógł w powstaniu 
cyklu „Wspomnień blask”, wydaniu książki i zawsze służył swoją radą. Wyrazy wdzięczności 
kieruję ponadto na ręce Ewy Frątczak, Sylwestra Dzikowskiego oraz Teresy Kęski.

Książkę dedykuję OSOBOM, które podzieliły się ze mną swoimi wspomnieniami…
DZIĘKUJĘ WAM DRODZY BOHATEROWIE!

Paulina Woźniak

Autorka „Wspomnień blask”
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Szanowni Państwo,
„Wspomnień blask”, autorstwa Pauliny Woźniak, to cykl 

artykułów, publikowanych na łamach pisma „Kawęczyniak” od 
listopada 2016 r. Po 4 latach ciężkiej pracy, powstała pierwsza 
część publikacji, zawierająca relacje 16 osób, które zechciały 
podzielić się swoimi losami. Stanowi ona swoistą kontynuację 
projektu Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwo-
ju – T.U.R., obejmującego wydanie dwóch części „Wspomnień 
wiecznie żywych”, ukazujących wojenne dzieje mieszkańców 
powiatu tureckiego. Należy jednak zauważyć, że „Wspomnień 
blask” jest autorskim pomysłem Pauliny Woźniak, obrazującym nie tylko czasy okupacji, ale 
podejmującym opowieść o całym życiu danego Bohatera. Dzięki tej pięknej inicjatywnie, do 
tej pory powstał zbiór niemalże 40 biografi i, mówiących o tym, co dawne, ale jednocześnie 
ważne, istotne oraz wartościowe. 

Cykl „Wspomnień blask” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród czytelników mie-
sięcznika „Kawęczyniak”. Artykuły tworzone są z ogromnym zaangażowaniem autorki, jak też 
wielkim wsparciem oraz pomocą Bohaterów i ich rodzin. Serdecznie zachęcam zatem kolejne 
osoby do udzielania wywiadów, do podzielenia się swoją historią, bowiem takie relacje stano-
wią nieocenioną skarbnicę wiedzy dla przyszłych pokoleń. 

Warto dzielić się wspomnieniami, gdyż pełnią one niezwykłą rolę w kształtowaniu mło-
dego pokolenia. Uczą one pokory, nadziei, wiary, są elementem lokalnego dziedzictwa.  

      Życzę Państwu miłej lektury.
Jan Nowak

Wójt Gminy Kawęczyn
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Śp. Tadeusz Pakuła
Marianów-Kolonia

Śp. Tadeusz Pakuła (06.04.1926 r. – 29.04.2018 r.)

Syn Władysławy i Józefa. Urodził się w Marianowie-Kolonii, gdzie mieszkał całe swoje 
życie. Silnie związany był z rodzinną miejscowością, której sołtysem był od 1959 do 1989 r.
W latach 1982-1989 (przez dwie kadencje) będąc radnym gminnym i wojewódzkim (wów-
czas województwo konińskie) pełnił funkcję członka komisji rolnictwa, został również 
wybrany na wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Kawęczynie z siedzibą 
w Kowalach Pańskich. Ponadto był członkiem Banku Spółdzielczego w Kawęczynie. Za Jego 
kadencji wykonano następujące inwestycje: założono oświetlenie w Marianowie-Kolonii, 
częściowo wykonano meliorację, postawiono wiaty przystankowe przy drodze krajowej, za-
łożono sieć telefoniczną. Od 1990 r. był kombatantem z tytułu odbywania służby wojskowej 
w jednostce granicznej Wojsk Ochrony Pogranicza.

Czwartkowe popołudnie 22 września 2016 r. spędziłam w towarzystwie Tadeusza 
Pakuły – osoby wyjątkowej, niezwykłej. Jego wspomnienia są świadectwem czasów, któ-
re znam jedynie ze szkoły, książek oraz fi lmów. Dzięki relacjom pana Tadeusza, pełnych 
emocji i przeżyć, oczami wyobraźni mogłam zobaczyć miniony świat – trudny, bolesny, 
smutny, a także wzruszający. Z uwagą, jak też wielkim skupieniem słuchałam o straży 
ogniowej, szkole, wojnie i najbliższej okolicy. Na papier przelałam słowa, które warte są 
ocalenia. Zapraszam zatem do lektury.

Modrzewiowy dwór w Kowalach Pańskich był przepiękny

Zanim ziemie objęły dwory, to należały one do władz kościelnych. My podlegaliśmy pod Gnie-
zno, dopiero później pod Włocławek1. Musiał je ktoś obrabiać. Ludzie płacili daniny, tzn. podatki 
– temu, do kogo ziemia należała. Wsie płaciły razem, przeważnie ziarnem. Zboże młócili cepami, 
bo nie było innych maszyn. 

1  Chodzi o przynależność archidiecezjalną i diecezjalną. Najstarszy dokument potwierdzający przynależ-
ność diecezjalną obecnej gminy Kawęczyn, pochodzi z roku 1136. Bulla wydana dla arcybiskupa gnieźnień-
skiego określała teren jego diecezji. W dokumencie tym wskazane są kasztelanie należące do tej diecezji, 
a wśród nich została wymieniona kasztelania spycimierska, do której należał nasz teren. Po odzyskaniu nie-
podległości, w roku 1918, podjęto też działania mające na celu uregulowanie spraw kościelnych w nowych 
granicach państwa. Ich skutkiem było podpisanie przez Rzeczpospolitą w roku 1925 konkordatu ze Stolicą 
Apostolską. Na jego podstawie została wydana bulla „Vixdum Poloniae unitas” powołująca do istnienia die-
cezję włocławską, w której granicach gmina Kawęczyn pozostaje do dnia dzisiejszego. Por. Ks. dr Henryk 
Witczak, Dziedzictwo wieków – z dziejów Gminy Kawęczyn, Kawęczyn-Konin 2010, s. 83-85.
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W Kowalach Pańskich przed wojną znajdował się majątek, należał do dziedzica Józefa Janu-
sza Skowrońskiego i jego żony Zofii z domu Nałęcz – Raczyńskiej. Znałem ich osobiście, mieli córkę 
i syna. Nie koniecznie dobra przechodziły zawsze z nazwiska na nazwisko. Czasem bywało tak, 
że córka wychodziła za mąż i wtedy pojawiało się inne nazwisko.

 W mojej pamięci zapisał się modrzewiowy dwór w Kowalach Pańskich. To był przepiękny 
zabytek wzniesiony około 1750 r., umiejscowiony wzdłuż drogi prowadzącej do Dobrej. Posiadał 
zrębową konstrukcję i dach z gontu. Biegły do niego dwie bramy. Kiedy pan Budziarek – cieśla, 
wykonał ogrodzenie, zasadzono niebieski bez, który bardzo się rozrósł. Płot był solidnie wykonany. 
Pamiętam, że w każdą sztachetę wbił dwa gwoździe. Od skrzyżowania, w kierunku dworu, aż do 
samego płotu ludzie chodzili wydeptaną przez siebie ścieżką. Blisko kościoła znajdowała się drew-
niana remiza. 

Po wojnie, Rosjanie zniszczyli modrzewiowy dwór. Rozpalili w nim ognisko. Pamiętam jak 
płonął z rana. Wszyscy wybiegli przed swoje domy i mówili, że w Kowalach pali się pałac. Ci, co 
byli blisko, opowiadali, że nie dało się nic zagasić, albowiem dwór – to była jedna – cała żywica. 
Jak Rosjanie weszli na nasze tereny, pozajmowali wszystko, co się dało. Od nas wzięli kuchnię, taką 
blaszaną, wolną i na niej gotowali.

Dla Polaków wszystko było gorsze

W miejscu, gdzie dziś znajdują się działki w Kowalach Pańskich, aż do obecnej strażnicy 
OSP, na wprost ogrodów, była ogrodzona łąka. Właściciele majątku posiadali dużą ilość owiec, 
które były na niej wypasane. Zawsze, gdy chodziliśmy do szkoły, przyglądaliśmy się im. Troszkę 
dalej za obecną remizą, od strony ulicy, mieściła się stodoła. Był też budynek gospodarczy, obok któ-
rego stała waga. Ważyli na niej świnie. Po drugiej stronie, gdzie aktualnie mieści się sklep pana Smo-
lińskiego, w długim budynku z trzema wejściami, przed którym stały ławki do siedzenia - mieszkali 
dworacy. Byli to wieloletni pracownicy dworu – rodziny Boczków i Obielaków. Po wojnie wyjechali 
na ziemie odzyskane.

W czasie okupacji sklep w Kowalach Pańskich mieścił się na rogu, gdzie obecnie mieszka 
Andrzej Zajączkowski. Prowadził go Niemiec o nazwisku Rachwic. Chodziliśmy tam po maślankę, 
mleko i marmoladę z buraków. Dla Polaków wszystko było gorsze. 

Państwo Skowrońscy podzielili majątek

Duże gospodarstwa nazywano folwarkami. Po wojnie wyszło zarządzenie naszych władz, że 
większe gospodarstwa o określonej liczbie hektarów zabierało państwo; mniejsze wolno było wła-
ścicielom sprzedać. Słyszeliśmy, że rodzina Skowrońskich przeżyła wojnę. Mówię o tym, albowiem 
Niemcy - wielu bogatych ludzi zamordowali. Hitler bał się mądrych i zamożnych, przez wzgląd na 
to, że takie osoby były wykształcone, więcej wiedziały np. o działalności podziemnej. 

Właściciele majątku wrócili po wojnie do Kowali Pańskich i podzielili między sobą ziemię. 
Dziedzic wziął część od strony Woli, a pani Skowrońska mniej więcej od kościoła. Zamieszkała ona 
w kurniku obok stawu, który znajdował się na podwórzu. Z czasem sprzedała ziemię.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich

Remiza w Kowalach Pańskich znajdowała się blisko kościoła. Była z drewna. Odbywały się 
w niej wszystkie przedstawienia oraz uroczystości. Strażacy przechowywali w niej swoje narzędzia, 
które bardzo się różniły od tych współczesnych. Posiadali węże i ręczną pompę. Głośny sygnał da-
wał znać strażakom w regionie, aby szybko się przebrali i pędzili do remizy. Po wsiach do gaszenia 
pożarów wyznaczeni byli rolnicy, którzy posiadali konie. Gdy słyszeli sygnał zjeżdżali z pola i je-
chali pod strażnicę. Tam już niektórzy strażacy na nich czekali. Jeśli mieli blisko to przyjeżdżali ro-
werem lub przychodzili pieszo. Spod remizy wyruszali do miejsca, w którym się pali. We wojnę był 
obowiązek służby w straży. My byliśmy zobowiązani do tego, aby 2-3 dni w tygodniu, w godzinach 
popołudniowych odbywać dyżur. Naszym komendantem był Niemiec o nazwisku Marks. On nas 
ćwiczył. To były próbne ćwiczenia. Pod remizą mieliśmy zbiórkę. Za czasów okupacji straż kupiła 
pompę i podwozie. Był to taki wózek, lekki do pchania.

Szkoła w Kowalach Pańskich

Jak pamiętam, przed wojną szkoła w Kowalach Pańskich była siedmioklasowa. Nie miała 
ona jednak swojego budynku. Zajęcia odbywały się w prywatnych domach. Nauczyciele rozdzielili, 
gdzie umieścić pierwszy oddział, gdzie drugi i kolejne. U pani Klimkowskiej (obecnie na terenie tym 
znajduje się sklep Lewiatan) była IV klasa, z kolei V, w domu, w którym aktualnie mieszka pan 
Brudło. Wiem, że uczono się też za kościołem, w budynku, należącym dziś do pani Łukasik oraz 
w Ciemieniu – w miejscu, gdzie aktualnie mieszkają państwo Kołatowie. Niektóre dzieci musiały 
więc pokonać większą odległość, aby móc się uczyć. Szkołę ulokowano też w Siedliskach u pana 
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Wytwera. Zrobili tam dwie klasy szkoły podstawowej, które uczyła jedna nauczycielka – pani Kloc-
kowska. Codziennie przychodziła ona do Siedlisk na pieszo. Mieszkała w Kowalach Pańskich. Nie 
było wówczas asfaltu. Nie było samochodów. Przed wojną tylko dwa samochody jechały z Turku. 
Jeden do Kalisza, drugi do Łodzi. Wracały wieczorem. Nie było więcej połączeń, żadnych PKS-
-ów. Były za to konie i sanie - w każdym gospodarstwie. A dziś? Dziś mało kto ma sanie. Przez 
dwa lata uczęszczałem do szkoły w Siedliskach. Chodziłem na pieszo, zimą po śniegu, przez pola. 
Jak skończyłem te dwie klasy, to zostałem przeniesiony do Kowali Pańskich - do klasy, która była 
u pani Klimkowskiej, a następnie do pana Paruszewskiego za kościołem. Tam też mieszkał kie-
rownik szkoły Mikołaj Bułaszenko. Nauczyciele, którzy uczyli w oddziałach to: Klockowska, Stę-
pieniówna, dwie siostry Styrańcówny, Krygiel. Kierownik Bułaszenko potrafił utrzymać dyscyplinę 
wśród uczniów. Po nim kierownikiem została jego siostra Maria Świątczak. Krygiel (miał stopień 
porucznika we wojsku) jeździł rowerem z Kowali Pańskich do Młodzianowa, gdzie również była 
jedna klasa. Siostry Styrańcówny - uczyły przed wojną, były wyznania grekokatolickiego. Z Kowali 
Pańskich przeniosły się do Kaczek, gdzie mieściły się cztery klasy i tam przez około dwa lata uczyły 
dzieci. W czasie wojny wyjechały i już nie wróciły. 

W okolicy było bardzo dużo dzieci, toteż zaczęto myśleć o budowie szkoły. Powstał komitet 
budowy szkoły. Do V klasy poszedłem już do nowego budynku. Trzy klasy były na dole i trzy na 
górze. W siódmej było zawsze mało dzieci, dlatego też łączono ją ze szóstą. Kolejna sala nie była 
już wtedy potrzebna.

Wojna w Marianowie-Kolonii

Kiedy rozpoczęła się wojna, Niemcy wysiedlali Polaków, zajmując ich gospodarstwa. Niem-
ka, która zamieszkała blisko nas była ostra, była hitlerówką. Zdarzyło się jednak, że jak jej dzieci 
jadły, to zawołała mnie i poczęstowała chlebem z marmoladą. 

Wielu Niemców było złych. Krzywdzili Polaków, bili, poniżali. Na szczęście ten w sąsiedz-
twie, mieszkający po panu Bińku był dobry. Dom pana Klimkowskiego zajął Tomas, szkołę rolni-
czą w Kaczkach – Szamber.

W Leśnictwie mieszkał znachor – Polak o nazwisku Kaźmierczak. Kiedy krowie kość pękła, 
on coś zrobił, że wygoiła się. Znał się na koniach. Niemka, mieszkająca obok nas, bardzo go chwa-
liła – częstowała jajkami. Jak już wspomniałem zajmowała ona posiadłość po panu Bińku, gdzie 
obecnie mieszkają państwo Karbowscy. Było tam jedno mieszkanie. Niemcy najęli jakąś firmę, któ-
ra założyła tam podłogę, wymieniła okna, podmurowała. W czasie wojny zmarł ich syn – Albert. 
Rodzina zorganizowała mu pogrzeb, przyjechali inni Niemcy. Pochowano go w Czachulcu. 

Niemki zarządzały „Muchtowem” oraz tamtym Marianowem – Kolonią. Mieszkały w do-
mach rodzin: Białeckich, Wlazłych, Frejków, Kałużnych i Budków. W Kowalach Pańskich Niem-
ców było o wiele więcej - mieszkali jeden obok drugiego. Było to uwarunkowane jakością ziemi. 
Niemcy osiedlali się na dobrych ziemiach, zajmowali lepsze i duże gospodarstwa. Często łączyli 
grunty. Np. u nas w Marianowie-Kolonii, połączyli w jedną całość aż cztery gospodarstwa. Wcze-
śniej chodziły niemieckie komisje, spisując jakość ziemi. Nie pytali się ludzi, tylko wysiedlali. Mówili 
„Gdzie chcesz, to sobie idź”. I tak np. pan Witczak poszedł na Kowale Księże – osiedlił się w domu 
po panu Ogrodowczyku, pan Glapiński po panu Suleju, a pan Biniek zamieszkał w Kaczkach (po-
tem został wywieziony do Niemiec). Hitlerowcy, wysiedlając, nie pytali, gdzie się pójdzie, czy ma 
się gdzie mieszkać. Dawali woreczek na koszule oraz inne ubrania i 15 minut na spakowanie się. 
Podczas wojny miały miejsce tzw. łapanki. Chwytano wówczas ludzi, a następnie wywożono ich 
na przymusowe prace do Niemiec. Panował ogromny strach. Zabierali nawet dziewczynki od 12 
roku życia. Przysyłali wtedy na wieś żandarma oraz dwóch Niemców cywilnych. Ludzi zabierali do 
stodoły na Muchlinie, a później ścieżką do kolejki i do Niemiec. Niektórzy trafiali dobrze, ale wielu 
brano do fabryk, gdzie praca była ponad ludzkie siły, w dużym głodzie. 

Niemcy byli naszymi wrogami. Muszę jednak zaznaczyć, że byli też i dobrzy, którzy ostrze-
gali nas przed łapankami. Oni uczestniczyli w spotkaniach, podczas których ustalano ich terminy,  
a potem zasłyszane informacje przekazywali nam. Oni nawet wódkę z naszymi chłopami w lesie 
pili, mimo iż było to surowo zabronione. Lubili się spotykać z Polakami. Gdy spałem w stodole, 
często słyszałem, jak się zbierali. 

W miejscu, gdzie obecnie mieszka pan Antas – mieszkał pan Glapiński – szewc. Był on re-
jestrowany tzn., że dostawał przydział skóry na buty, do reperacji. Posiadał warsztat, chciał go 
zabrać ze sobą. Szewców nie było dużo, a on był prawdziwym zawodowcem, buty robił rozmaite. 
Żandarmi z Kowali – było ich trzech (komendant i dwóch jego podwładnych) kazali mu wykony-
wać buty dla swoich żon, mieszkających w Niemczech. 

Historia pewnego dzwonu

Syn mojego dziadka miał 13 albo 14 lat. Bardzo przestraszył się zastrzyków na ospę, które 
były obowiązkowe. Kiedyś obawiano się tej choroby. Straszne ślady pozostawiała ona na twarzy. 
Nawet przez nią umierali ludzie. Syn dziadka tak bardzo przestraszył się tej dolegliwości i zastrzy-
ków, że nie mógł do siebie dojść, chorował, nie chciał rozmawiać. Leżał tylko. Niestety z łóżka już 
nie wstał. Umarł. Jednak to przelęknięcie miało wpływ na organizm. Ludzie dawniej znakowali 
groby. Jeśli były oznaczone, to one wtedy przetrzymały. Kto się nie zainteresował grobem bliskich, 
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to jak splantowali cmentarz, to już nie można było poznać, gdzie on jest. Mój dziadek oznakował 
grób swojego syna dwoma jesionami. Trzeci zasadził obok kościoła. Ten jesion rósł i rósł. Dzwony 
z wieży na kościele skradziono. Pierwszy podczas I wojny światowej, drugi podczas II wojny. Po 
okupacji nowy dzwon ufundowała pani Kupczyk. Nie było go jednak, gdzie powiesić. Umieszczono 
go więc na rosnącym jesionie. Dzwonnica powstała wiele lat później. Pamiętam uroczystą Mszę 
Świętą, kiedy ją poświęcono.

Śp. Tadeusz Pakuła był człowiekiem życzliwym, sumiennym i skromnym. Z wielkim 
sercem i oddaniem pracował dla dobra lokalnego społeczeństwa, pomagał innym, przez całe 
życie dawał dowody swojego wielkiego zaangażowania w sprawy małej Ojczyzny. Zawsze 
chętnie oraz z dużym entuzjazmem dzielił się z młodym pokoleniem swoją wiedzą o historii 
regionu, a także lokalnej tradycji. Dbał, aby ocalić od zapomnienia naszą przeszłość, aby ocalić 
to, co dawne i minione. Jego relacje oraz wspomnienia zostały opublikowane przez Lokalną 
Grupę Działania Turkowska Unia Rozwoju w książce «Wspomnienia wiecznie żywe» oraz 
w cyklu artykułów pn. «Wspomnień blask» w lokalnym piśmie pn. «Kawęczyniak». 

To dzięki Niemu ten cykl, dzięki Niemu ta książka…

Marianna Tylżanowska
Kawęczyn
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Marianna Tylżanowska

Z mężem Piotrem Tylżanowskim mieszka w Kawęczynie. Bohaterka cyklu „Wspomnień 
Blask” urodziła się 17 lipca 1932 roku w Ciemieniu. Pani Marianna jest absolwentką Liceum 
Pedagogicznego w Koninie, Studium Nauczycielskiego w Katowicach o specjalizacji nauczy-
ciela fizyki i matematyki oraz Studium Specjalistycznego w Toruniu. W 1952 roku rozpoczęła 
pracę nauczyciela przedmiotów ogólnych w Szkole Podstawowej w Kawęczynie. Rok póź-
niej w 1953 roku została kierownikiem Szkoły Podstawowej w Cieni Drugiej (powiat kali-
ski). Funkcję tę pełniła do 1956 roku, kiedy to została nauczycielem w Szkole Podstawowej  
nr 2 w Jarocinie. W 1966 roku została kierownikiem Szkoły Podstawowej w Kawęczynie. Na-
leży podkreślić, że pani Marianna to pierwszy w historii dyrektor tej placówki. Po niej obo-
wiązki dyrektora pełnił w latach 1984-1987 Piotr Tylżanowski. Dnia 1 września 1987 roku 
dyrektorem została córka pani Marianny i pana Piotra – Arleta Biegańska. Rozmawiając  
z panią Marianną utwierdziłam się w przekonaniu, iż swoją pracę wykonywała z pełnym od-
daniem, będąc nauczycielem z powołania. W jej wypowiedzi słychać zamiłowanie do zawodu, 
który wykonywała. Ponadto była radną Gminnej Rady Narodowej w kadencjach: 1973-1977, 
1978-1984 oraz 1988-1990.

Będąc towarzyszem w podróży do minionych chwil po raz kolejny mogłam do-
świadczyć wyjątkowych przeżyć. Rozmowa z Bohaterami cyklu „Wspomnień blask” 
to dla mnie piękna przygoda, pełna różnorodnych emocji i doświadczeń, to cudowna 
lekcja życia. Przeszłość jest niezwykle ważna, bowiem stanowi nieodłączny element 
teraźniejszości. Dzięki tym osobom oraz ich wspomnieniom zrozumiałam, jak wie-
le IM zawdzięczam. Swój szacunek i podziękowania wyrażam poprzez ten cykl, który 
jest inspiracją do poznawania historii naszego regionu, odkrywania naszej lokalnej 
tożsamości.

 Dzień 17 listopada 2016 roku z pewnością na zawsze pozostanie w mojej pamięci. 
Tego dnia miałam zaszczyt wysłuchać wspomnień pani Marianny Tylżanowskiej. Ciepła 
i serdeczna atmosfera spowodowała, że nasza rozmowa przebiegła w sposób swobodny, 
ale jednocześnie niezwykle inspirujący i ciekawy. Pani Marianna opowiadała z wielką 
starannością i precyzją. Podczas całego spotkania dbała, abym wszystko zrozumiała, 
wyjaśniając wszelkie wątpliwości. Pragnę serdecznie podziękować pani Mariannie za 
poświęcony mi czas, za wspaniały nastrój podczas rozmowy i przekazaną mi wiedzę  
o tym, co minione.

Czas wojny 

Jako mała dziewczynka lubiłam uczyć się i czytać, dlatego w wieku 6 lat mama posłała mnie 
do szkoły. Dzięki temu wojna nie zastała mnie analfabetą. W czasie okupacji mój ojciec pracował u 
Niemca, a ja zajmowałam się pilnowaniem gęsi na łące. W trakcie tej pracy nauczyłam się wzroko-
wo poprawnie pisać. Nie znałam absolutnie żadnych reguł. Robiłam to poprawnie, ale tylko dzięki 
wyobraźni. Miałam jedynie ołówek i zeszyt. Książki pożyczałam od sąsiadów oraz znajomych. Kie-
dyś zdarzyło się, iż kolega, który pilnował bydła zostawił książkę przez pomyłkę na łące. Zabrałam 
ją i oddałam dopiero po przeczytaniu. 

Nauczyciele w szkole średniej mieli bardzo dużo pracy, bowiem młodzież była na róż-
nym poziomie edukacyjnym. Z nieprzygotowanych uczniów w Liceum Pedagogicznym w Ko-
ninie, w którym się uczyłam, musieli wykształcić, uformować przyszłych pedagogów. Należy 
też podkreślić, że w tych latach, nie byli oni odpowiednio przygotowani do nauczania do-
rastającej młodzieży. Pamiętam jak moja pani od języka polskiego, która była wymagają-
ca, zauważyła, iż uczniowie piszą błędnie. Zarządziła wobec tego sprawdzian z ortografii. 
Dyktando zaczynało się tak „Spoza gór i rzek wyszliśmy na brzeg. Kowal rzucił rozżarzony 
węgiel”. Pomyślałam wtedy, że jeśli będę znała wszystkie reguły ortograficzne, wówczas moi 
uczniowie nie ucierpią na tym. I nie ucierpieli. Bardzo starałam się uczyć. Trójek nie miałam. 
Wyróżniałam się z matematyki. W tym czasie w szkole były trzy równoległe klasy. W mojej 
uczyło się 16 uczniów. Istniała możliwość, że na określonym poziomie mogliśmy rozpocząć 
pracę w zawodzie nauczyciela i jednocześnie się dokształcać. Myślałam o tym z uwagi na 
rodziców, na koszty edukacji. Niewiele rodzin stać było na to, aby wykształcić swoje dzieci, 
dlatego wielu podejmowało pracę jako niekwalifikowani nauczyciele. Byłam bliska tej decyzji. 
Mama i tata uważali, że jak zadecyduję, to będzie moja sprawa. Nie dopuścił do tego mój wy-
chowawca. Nie zgodził się, abym przerwała naukę i rozpoczęła pracę. Po wielu latach wyra-
ziłam swoją wdzięczność, że dzięki niemu podjęłam pracę jako nauczycielka kwalifikowana. 
To co było ważne, to fakt, iż mogliśmy się uczyć po tej 5-letniej przerwie (czas wojny). W tych 
okolicach nie było żadnej szkoły. Rodzice też nie mogli dokształcać dzieci, gdyż trzeba było 
pracować na utrzymanie, konieczna była również rejestracja i praca u Niemca, bo inaczej wy-
wożono do Niemiec, do pracy w fabryce. Wszystkich bardziej zamożnych Polaków wysiedlono 
z ich posiadłości. Trzy gospodarstwa łączono w jedno i osadzono rodziny niemieckie. Mój 
ojciec, mama również, zaczęli pracować u osiadłego Niemca. Trafili na dobrą rodzinę, która 
nie dokuczała Polakom. Było to małżeństwo. Własnych dzieci nie mieli. Żona miała na imię 
Elżbieta, Elza mówili. Mieszkała z nimi matka gospodarza, tegoż Niemca oraz jego siostra 
– 19-letnia Olga. Kontakt z nimi był dość dobry. Nie dawali oznak, ażeby gardzili Polakami. 
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Takich rzeczy nie było. Mój ojciec kierował tym gospodarstwem. Niemiec, zanim zamieszkał 
w Polsce, był wyrobnikiem. Na gospodarstwie rolnym nie znał się absolutnie. Po prostu liczył 
na to, że ojciec mu pomoże. Tata pracował tam cały dzień. 

Rodzina ta była życzliwa. Często u nich bywałam. Nie zabierali nam kartek żywnościo-
wych. Ojciec posilał się u nich bez żadnych zobowiązań, przez co kartki były dla nas dodat-
kowym zasileniem. Tata był zameldowany u Niemca, właściwie dobrze się tam czuł i nie miał 
zamiaru zmieniać zajęcia. Pracowała u nich również Anna – służąca. Zajmowała się trzodą, 
troszkę pomagała w kuchni Elzie oraz matce gospodarza. Pracował Mieczysław – służący, 
mający pod opieką bydło i konie, z kolei ojciec miał pod opieką wszystko to, co było na polu. 
To on decydował o tym, co, ile i w którym miejscu zasiać. Później do wypasania bydła dołączył 
mój starszy brat. 

Siostra Niemca, Olga przez pewien czas pracowała w urzędzie gminy. Wiele rzeczy nam 
ułatwiała. Służący zawoził ją tam bryczką. Czasem jeździła też rowerem. Z Ciemienia do 
Kowali nie było tak daleko, ale drogi były okropne, toteż rzadko wybierała ten rodzaj trans-
portu. Gospodarza powołano na front. W domu zostały same kobiety. Wszyscy mężczyźni, 
którzy nadawali się do służby byli zabierani na wojnę. Nawet Ertman - ten nasz gospodarz, 
który miał defekt dłoni, został wezwany, by walczyć. Z taką ręką nie nadawał się do broni, ale 
później zdecydowano inaczej i zabrali go gdzieś na wschód. 

Niemcy mieli obowiązek dostarczać produkty żywnościowe jak zboże i mleko na utrzy-
manie armii. Polacy posiadający gospodarstwo, także mieli takie zobowiązanie, ale głównie 
Niemcy. Mleko dostarczano do Kowali, tam odsączali śmietanę, natomiast to jałowe wracało 
z powrotem. Tata po pracy wracał dopiero wieczorem. Mama radziła sobie z nami bez więk-
szych trudów. Ja z rana szłam pilnować gęsi, wracałam w południe. W Ciemieniu było około 
5-6 niemieckich rodzin.

„Fluflart, gdzie Ty jedziesz?”

W Dzierzbotkach mieszkał pewien Niemiec, Fluflart się nazywał. On ciągle wyłudzał od 
Niemców z urzędu różne nakazy, pozwolenia, karty na buty. Zdarzyło się, że jechał na rowe-
rze w samych skarpetach, a na dworze było już zimno. Któryś z Polaków krzyknął do niego: 

-„Fluflart, gdzie Ty jedziesz?”, 
- na co on „a do gminu”, 
- „do gminu? I boso?”
- „po cierewiku jade”.

Chodziło o to, aby otrzymać uprawnienie do kupna butów. Nigdy nie zdołał z nim do-
jechać, bo zaraz po drodze je sprzedał, albo wymienił. Były takie różne dowcipne zdarzenia. 

W miejscu, gdzie obecnie mieszka pan Zenon Dziesiątkowski osiedliła się rodzina Kolke. 
Polaków z tego domu wywieziono aż do Radomska. Niemiec był całkiem przyzwoity, ale jego 
żona była Hitlerówa. Bywałam u nich, gdyż mieszkały tam dwie dziewczynki, moje rówie-
śnice, z którymi się bawiłam. Kłóciłyśmy się, a potem godziłyśmy oraz przepraszałyśmy po 
niemiecku i po polsku, jak się dało. 

 Być nauczycielem z powołania... 

  Szkoła w Kawęczynie powstała wiele lat przed wojną. Jeszcze mój ojciec, urodzony  
w 1895 roku uczęszczał do niej. Była w innym miejscu, stanowiła oddzielny budynek. Wów-
czas panował zwyczaj, że dzieci mogły do niej chodzić tylko zimą, kiedy nie było zajęć w polu. 
Latem dzieci potrzebne były w obejściu, w gospodarstwie. Ojciec mój był dumny, że mógł się 
uczyć, szczycił się tym, że skończył trzy zimy szkoły. Tak to określał. Zadowolony był, że po-
trafił pisać, co nie było codziennością. Nasz teren znajdował się pod zaborem rosyjskim. Dzieci  
w języku polskim uczyły się jedynie w sobotę. Pozostałe dni w języku rosyjskim.

Pracę nauczyciela rozpoczęłam w 1952 roku. Do Kawęczyna przybyłam z kolegą Ka-
zimierzem Wodzińskim, jego małżonką oraz jej siostrą. Razem rozpoczęliśmy pracę. Przed 
nami uczyły dwie nauczycielki. Pamiętam, że jedna z nich nazywała się Maria Toegel. Z kolei 
przed nimi - mężczyzna, surowy i wymagający nauczyciel. 

Wszyscy czworo byliśmy tutaj zupełnie nowi. Szczęśliwie się złożyło, że byliśmy absol-
wentami tej samej szkoły tzn. tego samego Liceum Pedagogicznego w Koninie. Z tym tylko, że 
kolega z żoną byli rok starsi. Szkoła mieściła się w „pałacu” rodziny Młodzianowskich. Był on 
w takiej postaci, w jakiej opuścił go Niemiec, który mieszkał w nim w czasie wojny. Wejście 
mieściło się od strony parku. Jedną izbę jako mieszkanie zajmował kolega z żoną, pozostałe 
trzy przeznaczono na klasy. Bardzo szybko przeprowadzili się jednak na górę. Na dole wszyst-
kie cztery pomieszczenia były wówczas klasami. Kolega pełnił funkcję kierownika szkoły. At-
mosfera była niezwykle przyjazna. Tak się złożyło, że wszyscy troje byliśmy pasjonatami tego 
zawodu. Byliśmy bardzo radzi i zadowoleni, że mieliśmy pracę. Choć należy mieć na uwadze, 
że brakowało nauczycieli. Tak działaliśmy przez rok. W 1953 roku przeprowadziłam się do 
powiatu kaliskiego, gdzie w Cieni Drugiej zostałam kierownikiem Szkoły Podstawowej. Oni 
pozostali w Kawęczynie, gdzie pracowali prawie do 1966 roku. Wówczas mój kolega przeniósł 
się jako nauczyciel języka polskiego do Liceum w Turku. Tam też się wyprowadzili. 
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Dzienniki szkolne

 Kiedy przyszłam do pracy zastałam jeszcze przedwojenne dzienniki w formacie A4. W nich 
zapisane były postępy uczniów. Należy wspomnieć, że nauczycielka, która rozpoczęła pracę po woj-
nie założyła takowy w zwykłym zeszycie. Pięknie w nim pisała. Starannie wszystkie rubryki wypeł-
niała. Jest on dziś elementem kroniki szkolnej. 

W 1960 roku wróciłam z rodziną do Kawęczyna. W międzyczasie, kiedy pracowałam w po-
wiecie kaliskim, w szkole w Kawęczynie przeprowadzono solidny remont. Pomieszczenia budyn-
ku przystosowano na potrzeby szkolne. Znajdowały się tutaj cztery izby, dość obszerne. Po jednej 
stronie dwie klasy, po drugiej stronie również dwie. Istniało pomieszczenie dla kierownika, a także 
bardzo mały, ciasny pokój nauczycielski. W nim mieściły się jedynie stolik, piec i szafa na dzien-
niki. Kierownik mieszkał z rodziną na górze. Tam znajdowało się mieszkanie z balkonem. Kiedy  
w 1960 roku przeprowadziliśmy się do Kawęczyna, to wraz z rodziną również zamieszkaliśmy  
w tym „pałacu” czyli szkole. Osiedliliśmy się na górze i częściowo na dole. Z Jarocina wróciłam 
wtedy, gdy okazało się, że w Kawęczynie jest miejsce pracy. Mieliśmy zamieszkać w takiej przybu-
dówce. Musieliśmy zająć pokój na górze, bowiem zwiększyła się liczba dzieci, dlatego jeden pokój  
w przybudówce trzeba było zająć na klasę. Gdy wybudowaliśmy dom, wyprowadziliśmy się ze szkoły. 

W 1966 r. zostałam kierownikiem szkoły w Kawęczynie

Kiedy państwo Wodzińscy przenieśli się do Turku, przejęłam kierowanie szkołą. Było to w 1966 
roku. Uczniów było wówczas sporo. W tym najmniejszym pokoju w przybudówce ulokowano najmniej 
liczną klasę. Każda izba ogrzewana była oddzielnie piecem kaflowym. Nie było pomocy dydaktycznych. 
Należało starać się, aby gdzieś je kupić, przywieźć je. Wiele razy jeździłam po nie do takiego centrum, 
które było w Kaliszu. A to zakupiłam diaskop, a to mikroskopy, różne pomoce potrzebne do nauczania. 
Mieliśmy jednak kłopot z ich przechowywaniem. Świetną pomocą naukową dla młodszych klas był wo-
reczek wypełniony fasolą. Można było ćwiczyć z woreczkiem na głowie, na ramionach. Do nauczania 
muzyki wykorzystywaliśmy fasolę, którą wsypywało się w pudełko od pasty do butów. Można nim było 
uzyskać najrozmaitsze rytmy. To wszystko zależało od zaangażowania i pomysłów. Warunki naucza-
nia były bardzo trudne i ciężkie, dlatego rozpoczęły się rozmowy o budowie nowej szkoły. Budynek był 
bardzo potrzebny. Pamiętam, że w tej sprawie do Poznania pojechał mój mąż jeszcze z jedną osobą, by 
uzyskać pozwolenie i wsparcie dla tej inicjatywy. 

To, co należy podkreślić, to fakt, iż nie było wtedy łączonych klas. Nauczyciele nie lubili takiego roz-
wiązania. Polegało ono na tym, iż w jednej sali gromadziły się dwie klasy np. druga i trzecia lub czwarta 

i piąta. Nauczyciel w jednej części pomieszczenia miał jedną klasę, w drugiej - drugą. Jednocześnie należało 
prowadzić lekcję. Jednej klasie objaśniło się temat, wskazywało uczniom źródło, stronę w podręczniku i oni 
wtedy szukali informacji, odnotowywali to, co znaleźli. W międzyczasie nauczyciel przechodził do drugiej 
grupy i tam prowadził lekcję. Taka sytuacja była trudna. Bardzo tego nie lubiliśmy. Nauczyciele starali 
się, aby unikać nauczania w klasach łączonych. Czasem jednak było to konieczne. Nas nauczycieli było  
w Kawęczynie czworo, dlatego radziliśmy sobie z tym, aby klas nie łączyć. Starsze przychodziły na póź-
niejsze godziny. Uczniowie różnie rozpoczynali lekcje. Uzależnione to było również od nauczycieli, którzy 
dojeżdżali do pracy. 

Reforma

Od roku szkolnego 1948/49 do 1965/66 szkoła podstawowa była szkołą 7-letnią. Na-
ukę w szkole podstawowej wydłużono do lat 8 po to, by lepiej przygotować uczniów do dalsze-
go kształcenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Reforma ta wprowadziła nowe progra-
my kształcenia w klasach 5-7 i zorganizowała w roku szkolnym 1966/67 klasy 8. Pamiętam, 
że wywołała ona pewne zachwianie, bo część uczniów, którzy kończyli 7 klasę, zamiast iść do  
8 i zostać tutaj, to rozpoczęli naukę w szkole średniej, by nie zachwiał się tam pewien ład. Inni 
natomiast pozostali tutaj w 8 klasie. Zamieszanie było duże, bo inny program był w 8 klasie, 
inny program kończyli uczniowie w 7 klasie. Na szczęście potem się to uregulowało.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 Rozpoczęcie roku szkolnego zawsze odbywało się na boisku. Wynosiliśmy wtedy stolik 
i przy nim uroczystość rozpoczynałam przemową. Wielką uwagę przywiązywałam do tego, 
aby moja wypowiedź nawiązywała do roku 1939, kiedy rozpoczęcie roku szkolnego zostało 
zniszczone przez Niemców. Podkreślałam, że w ten dzień, jako mała dziewczynka poszłam 
do kościoła, a ksiądz z ambony ogłosił, że wybuchła wojna. Z kościoła nie mogliśmy pójść 
do szkoły, musieliśmy wrócić do domu. Bardzo często do tej sytuacji nawiązywałam. Uzmy-
sławiałam dzieciom, że obecnie jest spokój, że możemy się uczyć, pracować i nikt nam tu nie 
przeszkadza. Ciągle to podkreślałam, to było dla mnie bardzo ważne. Zwracałam uwagę, że 
czas między I a II wojną światową był krótki. Ludzie niedługo cieszyli się spokojem. Pamiętam 
pewne rozpoczęcie roku szkolnego. Był piękny, pogodny, słoneczny dzień. Moje uczennice przy-
prowadziły wtedy do szkoły swoje dzieci. One we cztery stanęły na boku i rozmawiały ze sobą. 
Idąc w kierunku stolika, by rozpocząć rok szkolny, zauważyłam te moje cztery już dorosłe 
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uczennice. Podeszłam najpierw do nich i objęłam je wszystkie. Uświadomiłam sobie wtedy, że 
moje uczennice już przyprowadzają własne dzieci. 

Teatr w szkole

Jeśli chodzi o apele, przedstawienia to kwestia ta była traktowana bardzo obszernie. Nawet 
ze starszą młodzieżą, pozaszkolną przygotowywaliśmy spektakle. Tym zajmował się mój mąż. 
Wraz z ową młodzieżą opracował sztukę „Niemcy” Leona Kruczkowskiego. Opowiadała ona  
o niemieckiej rodzinie, która nie chciała nikogo skrzywdzić. Została wystawiona w szkole na scenie. 
Pamiętam, że zrobili wtedy taką tymczasową scenę. Sztukę „Niemcy” odegrali nawet w Turku. 
Graliśmy również „Szkice węglem” Henryka Sienkiewicza oraz „Grube ryby” Michała Bałuckiego. 
Pamiętam, że kiedy byłam kierownikiem szkoły w Cieni Drugiej to ludzie prosili mnie, abym zaję-
ła się właśnie sprawą teatru, abym przygotowała przedstawienie. Należało wybierać takie sztuki, 
do których nie było potrzeba dużo akcesoriów. Podczas budowy szkoły uwzględniono fakt, aby  
w jednej klasie wygospodarować miejsce na scenę. Szkołę budowano z myślą, że dla takiej oddalonej 
wsi przyda się scena. Całkiem niedawno zaglądałam do albumu, bo w nim mam zdjęcie swoich 
aktorów. Za pieniądze ze sztuki, dwoje rodziców zakupiło radioodbiornik. To był sukces. Wówczas 
takowy mogła posiadać tylko zamożna osoba. Stąd też ludzie poszukiwali jakiejś rozrywki.

Co ceniłam w pracy nauczyciela

Jako nauczyciel pracowałam 52 lata. Przez cały ten czas, w ciągu tych wszystkich lat nigdy 
nie zaistniała sytuacja konfliktowa. To było bardzo ważne. Oczywiście zdarzały się jakieś drobia-
zgi, ale konfliktów nie było. Nie było sytuacji, aby nauczyciele tworzyli grupy, podziały. Zawsze 
naszej pracy towarzyszyła harmonijna atmosfera. 

Najważniejsze dla mnie w pracy nauczyciela było to, aby nauczyciel uczył nie dla siebie, nie 
po to, by zarobić, lecz po to, by nauczyć. Pamiętam zdarzenie, gdy uczniowie sporą grupą nie przy-
gotowali się do lekcji. Powiedziałam im wtedy, co by było, gdyby ich ojcowie zasiali i by nie wzeszło. 
Tłumaczyłam im, że jestem w podobnej sytuacji. „Zasiałam z wielkim trudem”, przygotowałam, 
wytłumaczyłam i „mi nie wzeszło”. Ja uczyłam matematyki, pamiętam, że oni wtedy nie rozwiązali 
zadań. Dla mnie priorytetem było to, aby przekazać wiedzę tak, by uczniowie mogli skorzystać. 
Rodzicom powtarzałam, że staram się jak najlepiej wytłumaczyć, jednak na to, aby oni to przyjęli 
i zapamiętali, na to wpływu nie mam, nie zmuszę. Zawsze popierałam to przykładem „bezskutecz-
nego siania”. Panowała opinia, że jeśli ktoś chciał, to ode mnie się nauczył. Musiał jednak chcieć. 
Z wielką radością i dumą słuchałam, gdy mój uczeń mówił, że w liceum z łatwością radził sobie  

z matematyką, bo był dobrze przygotowany. Takie sytuacje wywoływały ogromną satysfakcję. To 
jest największa nagroda dla nauczyciela. „Zasiałam i wzeszło”. 

Jako kierownik szkoły oczekiwałam od swoim nauczycieli, by byli zaangażowani. Wśród 
kierowników szkół krążyło bowiem przekonanie, aby mieć nauczycieli z pasją, z wykształceniem,  
z zaangażowaniem i oddaniem. Nie może tak być, że nauczyciel przygotuje sobie tylko to, co ma 
powiedzieć i tylko to przekazuje. Najważniejsze było dla mnie, abym była razem z nauczycielami  
i dla uczniów. To chciałam wpajać nauczycielom, żeby uczniowie wiedzieli, że jesteśmy dla nich. 
Jeśli uczniowie wyczują, że tak jest, docenią to. 

Bardzo byliśmy zaangażowani w swoją pracę. Staraliśmy się również pomagać, jeśli coś złego 
działo się w rodzinie. Reagowaliśmy, gdy dzieci były źle traktowane. Nie tylko przekazywanie wie-
dzy się liczyło, ale również wychowanie. Dzieci czuły, że mają w nas nauczycielach oparcie. Zawsze 
reagowaliśmy na krzywdę. Zwracaliśmy uwagę czy dziecko jest ciepło ubrane czy nie jest głodne. To 
był po prostu ludzki, opiekuńczy odruch. Ludzie to doceniali. To były „nasze dzieci”. One to czuły. 
Rodzice wiele razy nam dziękowali. Nauczyciele nie powinni być obojętni. Nie tylko nauczyć, ale 
sytuację dziecka poznać i w miarę możliwości wpłynąć na poprawę.
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Kazimiera Chojnacka
Siedliska

Kazimiera Chojnacka

Córka Marianny i Józefa Krysiaków, urodziła się 7 marca 1941 roku w Mikulicach. 
Pani Kazimiera mieszka w Siedliskach. Jest absolwentką: 5-letniego Liceum Pedagogicznego 
w Kaliszu; Studium Nauczania Początkowego Matematyki zorganizowanego w latach 
1975-1977 Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjnego; 3-letniego zaocznego 
Studium Nauczycielskiego w Kaliszu; jak również Studium Przedmiotowo-Metodycznego, 
zorganizowanego przez Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Poznaniu. 
Pani Kazimiera tytuł magistra w zakresie pedagogiki, specjalność nauczanie początkowe, 
uzyskała 25 lipca 1983 roku kończąc Uniwersytet Wrocławski na wydziale fi lozofi czno-
historycznym. Autorka wspomnień 10 lipca 1988 roku zdobyła również drugi stopień 
specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania początkowego, który został wydany przez 
Komisję Kwalifi kacyjną, działającą przy Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu. Od 
chwili podjęcia pracy nauczyciela tj. od 16.08.1960 roku, nieprzerwanie, do chwili obecnej 
jest członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego, a także Związku Harcerstwa Polskiego. Za 
całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała: w 1974 nagrodę Kuratora Okręgu 
Szkolnego Poznańskiego; w 1983 r. nagrodę Gminnego Dyrektora Szkół; w 1980 r. Srebrną 
Odznakę Harcerstwa; w 1982 r. Złoty Krzyż Zasługi. Uczestniczy we wszelakich spotkaniach 
w kręgu seniorów.

Wspomnienia, które mogą Państwo przeczytać mają dla mnie nad wyraz szcze-
gólne znaczenie. Ich Bohaterką jest bowiem pani Kazimiera Chojnacka – osoba, która 
wprowadziła mnie w szkolną rzeczywistość, będąca moim nauczycielem w klasach I-III 
Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich. To pod Jej kierunkiem poznawałam świat; 
uczyłam się płynnego czytania oraz liczenia. Wracając pamięcią do chwil, kiedy rozpo-
czynałam tak ważny etap życia, zawsze myślę o pani Kazimierze, dlatego pozwoliłam 
sobie na tę osobistą refl eksję. Nauczyciel to trudny zawód, wymagający poświęcenia, 
zaangażowania, troski o drugiego człowieka. Wiem, że Pani Kazimiera w swojej pra-
cy, kierowała się tymi wartościami. Pamiętam, iż nasza klasa zawsze mogła liczyć na jej 
wsparcie i pomocną dłoń. Dla mnie jest Ona wielkim autorytetem.

Z panią Kazimierą rozmawiałam 7 grudnia 2016 roku. Wywiad wyjątkowy, bo-
wiem oparty na wspomnieniach zarówno Bohaterki, jak i osoby, która słuchała, znajdo-
wała się po drugiej stronie dyktafonu. Wchodząc do pokoju od razu zwróciłam uwagę 
na upominek, który podarowała Jej moja klasa, kiedy pani Kazimiera odchodziła na 
emeryturę.
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Była to niezwykła rozmowa. Pani Kazimiera, wspominając minione lata, pokazy-
wała mi stare fotografie, świadectwa, dyplomy. Gdy opowiadała o swojej pracy w szkole 
widziałam z jakim przejęciem i pasją mówi o swoim zawodzie. Pani Kazimiera to na-
uczyciel, który wkładał całe swoje serce w wykonywane obowiązki.

Część I

Szkolne lata w mikulickim dworku

 Urodziłam się 7 marca 1941 roku w Mikulicach. Mieszkałam w czworakach. Był to duży bu-
dynek z czerwonej cegły, zamieszkały przez 9 rodzin. Mówiliśmy, że mieszkamy w koszarach. Bu-
dynek należał do dziedzica Dzierżawskiego, u którego pracował mój ojciec - Józef Krysiak, wożąc 
go bryczką. W pobliżu czworaków znajdował się piękny dworek. Wokół rozciągał się duży park. 
Pamiętam go dokładnie. Rosły tam lipy, dęby, topole, świerki i różnego rodzaju kwiaty. Ponadto 
znajdowały się tam alejki spacerowe oraz staw. Cały teren otoczony był kamiennym murem z bra-
mą oraz furtką. Wszystko to było zadbane i wyglądało przepięknie. Pierwszy raz byłam na terenie 
tej posiadłości, kiedy dziedzic opuszczał dworek. Miałam wówczas około 5 lat. Później często ba-
wiłam się tam z innymi dziećmi. 

W 1948 roku, mając 7 lat, rozpoczęłam naukę w owym dworku, w klasie I. Uczęszczało do 
niej po kilku uczniów z roczników: 1939, 1940 oraz 1941. Dzieci w różnym wieku tworzyły za-
tem jedną klasę, będąc na odmiennych poziomach edukacyjnych. Nauczyciele nie byli odpowiednio 
przygotowani do pracy. Większość z nich zdała jedynie małą maturę i ukończyła kursy pedagogicz-
ne. Wkładali oni jednak wiele wysiłku, zaangażowania i serca, by nauczyć oraz przekazać odpo-
wiednią wiedzę. Szkoła była 7-klasowa. Kiedy rozpoczynaliśmy edukację w dworku, budynek był 
zadbany. Posiadał przestronne, jasne pomieszczenia, duże okna, podłogi z parkietu i kaflowe piece. 
Wszystkie izby lekcyjne znajdowały się na parterze. Mieszkałam bardzo blisko dworku. Torbę do 
szkoły uszyła mi mama z materiału. Posiadałam książkę, zeszyt i 3 kredki. Chodziłam w „klapaty-
nach”. Nazywano tak wówczas obuwie. Miały one drewniany spód, a wierzch wykonany ze starych 
butów. To były takie drewniaki. Bardzo lubiłam chodzić do szkoły. Mile wspominam panią Zofię 
Błaszczyk z domu Chałupnik. Nauczycielka ta często zapraszała nas do siebie, dając książki do 
czytania. Mieszkała w tym dworku, na piętrze. Odwiedziny u niej były dla nas wielką radością. 
Uczyła mnie również pani Muszyńska, mieszkała u państwa Morasów. Pamiętam Jadwigę Jasiak  
z domu Czyżo, nauczycielkę matematyki. Szczególnie zapamiętałam pana kierownika – Edmunda 
Żywicę. Doceniam Jego ogromny wkład pracy w kształtowanie postaw uczniów.

Marzenia małej dziewczynki

Jako mała dziewczynka marzyłam o tym, aby zostać nauczycielem. Nauczyciele czują jed-
nak takie powołanie już w dzieciństwie. Razem z innymi dziećmi często bawiłam się na podwórku  
w szkołę. W tych koszarach, o których wspominałam wcześniej, mieszkało 9 rodzin. Dzieci było 
więc sporo. Razem biegaliśmy, razem bawiliśmy się. W nauczyciela bawiłam się również w domu. 
Lalki do zabawy szyła mi mojej mamy siostra – Wiktoria Będziechowska. Ona była wówczas woź-
ną w szkole. Duży wpływ na to, iż wykonywałam ten zawód miał kierownik Edmund Żywica. To 
On zachęcał mnie do podjęcia dalszej nauki. Był w kontakcie z moimi rodzicami. Muszę podkreślić, 
iż pan Żywica pojechał ze mną i dwiema moimi koleżankami na egzamin wstępny do Liceum Pe-
dagogicznego w Kaliszu. Zostałyśmy przyjęte. One jednak z czasem zrezygnowały.

Jak zostałam nauczycielem

 5-letnie Liceum Pedagogiczne w Kaliszu przygotowało mnie do pracy nauczyciela. Znajdo-
wało się na ulicy Zubrzyckiego, obecnie Nowy Świat. Naukę w tej szkole rozpoczęłam 01.09.1955 
roku. Ukończyłam natomiast w czerwcu 1960 r. Zdobyłam tam wiedzę z przedmiotów ogólno-
kształcących takich jak np. język polski, matematyka... Program edukacyjny obejmował również: 
pedagogikę, psychologię, filozofię, dydaktykę. Ponadto były przedmioty artystyczne: rysunek, praca 
ręczna, śpiew, nauka gry na skrzypcach. Muszę zaznaczyć, że duży nacisk kładziono na przygoto-
wanie nauczycieli w zakresie muzyki. Każdy musiał posiadać skrzypce. Warto dodać, że mieliśmy 
też metodykę nauczania poszczególnych przedmiotów. Rozpoczynała się ona w klasie IV. Zajęcia 
z metodyki przygotowały nas do prawidłowego prowadzenia lekcji. Na zajęciach pracy techniki 
wykonywaliśmy przedmioty, które później wykorzystałam jako pomoce dydaktyczne na lekcjach 
w Młodzianowie. W pobliżu szkoły, do której uczęszczałam, była szkoła podstawowa tzw. „szko-
ła ćwiczeń”. Chodziliśmy tam na zajęcia prowadzone przez nauczycieli tej placówki. Słuchaliśmy  
i obserwowaliśmy jak prowadzi się lekcje, sami też takowe prowadziliśmy. Ćwiczenia te wiele 
wniosły w nasze postrzeganie pracy nauczyciela, przygotowały do zawodu. Praktyki odbywaliśmy  
w różnych miejscach w Kaliszu. Miesięczną praktykę w ostatnim roku kształcenia odbyłam w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Turku. Moim opiekunem był pan Jafra, który później uczył fizyki w Liceum 
Ogólnokształcącym w Turku. W bardzo dużym stopniu przyczyniły się one do uformowania po-
staw przyszłych pedagogów. Nauczyciele wkładali wiele pracy, aby przygotować nas do zawodu. 
Doceniam ich szczere chęci, życzliwość, zaangażowanie. Zawsze starali się, aby jak najlepiej prze-
kazać nam wiedzę i umiejętności praktyczne. Nieustannie powtarzali, abyśmy godnie reprezento-
wali zawód nauczyciela. 
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Uczęszczając do liceum, należałam do Związku Harcerstwa Polskiego. Organizacja ta 
przygotowywała przyszłych nauczycieli do pracy z harcerzami – uczniami ze starszych klas oraz  
z zuchami czyli dziećmi z klas I-III. Uczono nas jak prowadzić zbiórki, jak organizować takie za-
jęcia. Wiedzę, którą zdobyłam w Kaliszu wykorzystałam podczas prowadzenia drużyny zuchowej  
w Kowalach Pańskich. Ja pod swoją opieką miałam zuchów, pani Krystyna Papierkowska harcerzy. 
Wyjeżdżałyśmy z nimi na obozy m.in. do Ślesina. Jeden raz byliśmy nawet w NRD2. Będąc in-
struktorem drużyny zuchowej uczyłam dzieci piosenek, organizowałam zabawy. Dbałam o to, aby 
były sprawne ruchowo. Bardzo lubiłam tę pracę, zwłaszcza, gdy widziałam radość i zadowolenie 
dzieci oraz młodzieży. Liceum Pedagogiczne przygotowało nas ponadto do prowadzenia różnych 
zajęć sportowych. Nauczyciel musiał znać reguły i zasady gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszy-
kówkę oraz winien wiedzieć jak prowadzić takie zajęcia, jak zorganizować zawody, ilu potrzeba 
zawodników itd. Pamiętam, że we wakacje zawsze między IV a V klasą odbywał się obóz sportowy, 
na którym każdy z uczniów przechodził naukę pływania i uzyskiwał kartę pływacką. To był obo-
wiązkowy, miesięczny kurs w Wągrowcu. 

Przez cały okres nauki w Kaliszu mieszkałam w internacie dla dziewcząt na ulicy Kościuszki. 
W moim pokoju mieściły się cztery łóżka piętrowe i trzy pojedyncze. Stał piec kaflowy, w którym 
uczniowie sami palili, pełniąc dyżury. Były dwie łazienki na wszystkie sale. Wodę grzałyśmy w du-
żym garnku, również pełniąc dyżury. Co jakiś czas chodziłyśmy do łaźni miejskiej. Nauka własna 
odbywała się w izbach lekcyjnych pod czujnym okiem starszych uczniów i dyżurującego nauczy-
ciela. Późnym wieczorem wracaliśmy do internatu. Opłaty za niego były dużym wyrzeczeniem dla 
moich rodziców. Mimo że otrzymywałam stypendium, nie wystarczało ono na jego opłacenie.

Część II
Szkoła w Młodzianowie – pierwszym miejscem pracy 

  W 1960 roku rozpoczęłam pracę w 7-klasowej Szkole Podstawowej w Młodzianowie. 
Miałam wówczas 19 lat. W pierwszym roku uczyłam w klasach łączonych (II i III), a także fi-
zyki, śpiewu i wychowania fizycznego w klasach starszych. Szkoła nie posiadała własnego budyn-
ku. Lekcje odbywały się u gospodarzy. Klasy I, II i III uczyły się u państwa Eugenii i Stanisła-
wa Kaczmarzyńskich (u których mieszkałam przez dwa lata). Ich dom znajdował się wówczas  

2  Niemiecka Republika Demokratyczna. Nieistniejące już państwo położone w Europie Środkowej po-
wstałe 7 października 1949 r. na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej. Likwidacja NRD nastąpiła  
3 października 1990 r., gdy powstałe w jej miejsce landy przystąpiły do RFN tworząc jednolite Niemcy. Por. 
Encyklopedia Popularna PWN, dyr. G. Boguta, red. naczel. J. Jan Kofman, red. nacz. encyk. B. Petrozolin-
-Skowrońska, Warszawa 1994, s. 560.

w miejscowości o nazwie Cegielnia Dzierzbocka. U państwa Piwowarczuków – klasy IV i V, z kolei 
u państwa Łuczaków VI i VII. Po dwóch latach ze względu na lepsze warunki lokalowe szkołę 
od państwa Kaczmarzyńskich przeniesiono do państwa Kurzawów. Nauczyciele przechodzili od 
jednego gospodarza do drugiego w czasie przerw. Budynki były od siebie oddalone o około 70-150 
m. Klasy były łączone - równocześnie na jednej lekcji, nauczyciel pracował z dwiema. Indywidualne 
lekcje miała jedynie klasa I i to nie wszystkie. Izby w tych mieszkaniach były ciemne, małe, ogrze-
wane węglowymi piecykami. Wyposażone jedynie w ławki, stół, krzesło i tablicę na drewnianym 
stojaku. Gmina zaopatrywała szkołę we węgiel. Gospodarze, u których odbywały się lekcje, pełnili 
funkcję woźnych. Nie posiadaliśmy pomocy naukowych. Pamiętam, że była jedynie bardzo skrom-
na biblioteka i mapa Polski. Jak wspomniałam wcześniej, wykorzystywałam wszelkie materiały, 
które wykonałam na zajęciach technicznych w liceum. Nie było sali gimnastycznej ani też boiska.  
Z posesji państwa Kaczmarzyńskich wychodziło się prosto na drogę. Nie było nawet małego placu, 
który mógłby posłużyć jako miejsce do gimnastyki. Proste ćwiczenia odbywały się w izbach. Za 
przyrządy służyły uszyte przez nauczycieli i uczniów szarfy oraz woreczki. Ze starszymi uczniami 
wychodziliśmy w teren, o ile była taka możliwość, o ile pozwalały na to warunki atmosferyczne. 
Zimą chodziliśmy na sanki. 

Kiedy rozpoczęłam pracę w 1960 roku, kierownikiem szkoły była Janina Kleśta. Razem 
ze mną pracowała też Mieczysława Kończak (nauczycielka języka polskiego). Janina Kleśta od 
grudnia 1960 roku przebywała na urlopie macierzyńskim. W krótkim czasie na takowy odeszła 
również Mieczysława Kończak. Pracę podjęła wówczas Stanisława Karmelita obecnie Kołaczkow-
ska. Pracowała na zastępstwie do końca maja roku szkolnego – 1960/1961. Klasy nie były liczne.  
W szkole uczyło się około 60 dzieci z Młodzianowa, Miłaczewka, Młynów Miłaczewskich, Leśnic-
twa, Czachulca Nowego, Cegielni Dzierzbockiej. Uczniowie chodzili do szkoły na pieszo, drogami 
polnymi, lasami, po błocie.

Zostałam kierownikiem szkoły

Janina Kleśta przeszła do pracy do innej szkoły około 1961 roku. Zostałam wówczas 
kierownikiem. Pracę rozpoczęła wtedy Stanisława Pogorzelec obecnie Bugaj, w krótkim czasie rów-
nież Krystyna Różycka z domu Marcinkowska ze Siedlisk. Funkcję tę pełniłam do końca czerwca 
1969 roku. Po mnie objął ją - Kazimierz Jędrych. 

W lipcu 1965 rok odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej 
szkoły- „Tysiąclatki”, na którą przybyli m.in.: Inspektor Oświaty z Turku – Leon Jachnik, przed-
stawiciele Gromadzkiej Rady Narodowej w Kowalach Pańskich na czele z Przewodniczącym Pre-
zydium Kazimierzem Piechotą i Członkiem Prezydium Henrykiem Skierą, reprezentant Związ-
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ku Nauczycielstwa Polskiego, Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego – Helena Piwowarczuk.  
W uroczystości licznie uczestniczyło lokalne społeczeństwo. Wcześniej „Tysiąclatka” powstała w Dobrej, 
 a później w Kowalach Księżych i Cisewiu. Nazwane tak zostały, bowiem były one pomnikami Ty-
siąclecia Państwa Polskiego – to znaczy, że były budynkami szkolnymi wzniesionymi w ramach pro-
gramu oświatowego realizowanego w czasie jubileuszu Tysiąclecia Państwa Polskiego jako forma 
jego uczczenia. Budowano je ze środków budżetowych i społecznych. Odbywały się zbiórki pienię-
dzy na ten cel. Uczestniczyłam w nich. Szkoła powstała na ziemi Władysława Jasiaka i Kazimierza 
Piechoty. W jej budowie licznie uczestniczyli mieszkańcy. Wzniesiono przy niej również budynek,  
w którym mieszkali nauczyciele m.in. państwo Jędrychowie, pani Różycka i pani Uznańska. Została 
wyposażona w pomoce naukowe i sprzęt sportowy i oddana do użytku we wrześniu 1966 r. Była już 
8-klasowa, bowiem w roku szkolnym 1966/67 reforma oświatowa wprowadziła klasę VIII i nowe 
programy kształcenia. Klasy były łączone tylko na przedmioty artystyczne i wychowanie fizyczne. 
Później, w związku z likwidacją szkoły w Młodzianowie, całe wyposażenie zostało przekazane 
placówce w Kowalach Pańskich. Po pomoce naukowe jeździłam do CZS - Centrum Zaopatrzenia 
Szkół w Poznaniu. Pomieszczenia w nowym budynku były jasne, czyste, duże. Była też świetlica. 
W niej odbywały się zajęcia gimnastyczne, a także różnego rodzaju uroczystości i przedstawienia. 
Była również kuchnia i zaplecze kuchenne. Dzieci korzystały z dożywiania. Wydział oświaty przy-
dzielał nam mleko w proszku, mąkę, oleje. Potrawy przygotowywała woźna – Helena Jaworska. 
Pamiętam jak piekła dla dzieci racuchy. Posiadaliśmy bibliotekę, zaopatrzoną w niezbędne książki. 
Wyodrębniono zaplecze na pomoce naukowe, by można je było bezpiecznie przechowywać. Na 
ówczesne czasy wyposażenie było bardzo dobre. W szkole pracowali wówczas: państwo Elżbie-
ta i Kazimierz Jędrychowie, pani Uznańska, pani Krystyna Różycka. Nauczyciele uczyli różnych 
przedmiotów w zależności od zaistniałej potrzeby.

Szkoła w Młodzianowie istniała do roku szkolnego 1991/1992.

Zimowe podróże do Młodzianowa

Po dwóch latach pracy w Młodzianowie, zamieszkałam w Siedliskach. Do pracy cho-
dziłam pieszo. Drogi były błotniste, kłopot był z przejściem. Gdy były lepsze warunki dojeż-
dżałam rowerem. Zimą jeździłam saniami. Zawoził i przyjeżdżał po mnie teść – Franciszek 
Chojnacki, który w latach 1954-1962 był Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej  
w Kowalach Pańskich. Gdy nie mógł mnie zawieźć, to zaprzągł mi konia i sama jechałam do pracy. 
Gospodarz, u którego znajdowała się szkoła, wyprzęgał mi go, a potem na drogę powrotną zaprzę-
gał. Często zabierałam po drodze Krystynę Marcinkowską.

 Ucząc w Kowalach Pańskich…

Pracę w Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich rozpoczęłam, na własną proś-
bę, 1 września 1969 roku. Kierownikiem był wówczas Józef Kolenda (pełnił tę funkcję od 
01.09.1966 do 31.08.1975 r.). Nauczyciele, którzy wtedy w niej uczyli to: Barbara Kolenda, 
Bronisława i Wacław Szymańscy, Regina Serafińska, Janina i Ignacy Kurpikowie, Krystyna 
Obielak (razem ukończyłyśmy 3-letnie zaoczne Studium Nauczycielskie w Kaliszu), Włady-
sława Bekalarska. Lekcje z przedmiotów ogólnych odbywały się na parterze i piętrze. Lekcje 
wychowania fizycznego na boisku, a przy złej pogodzie na korytarzu (na piętrze). Gdy rozpo-
częłam pracę to otrzymałam wychowawstwo w klasie VI. Uczniowie tej klasy to rocznik 1957. 
Do dziś pamiętam ich imiona i nazwiska. Ponieważ mieli problemy z matematyką, pomaga-
łam im po skończonych lekcjach. Nie było wtedy godzin wyrównawczych. Przydzielono mi 
prowadzenie języka rosyjskiego w klasie V, języka polskiego w IV oraz plastyki w VIIa i VIII. 
Ponadto prowadziłam lekcje pracy techniki z chłopcami oraz bibliotekę, którą przejęłam po 
Reginie Serafińskiej. Później prowadziłam ją razem z Ewą Kałużną – obecną dyrektor Zespołu 
Szkół w Kowalach Pańskich. W czasie, gdy pracowałam w Kowalach Pańskich kierownik Józef 
Kolenda przeszedł do Szkoły Rolniczej w Kaczkach Średnich, Wacław Szymański do szkoły  
w Dobrej, a państwo Janina i Ignacy Kurpikowie do Malanowa. Pracę rozpoczęły z kolei: Kry-
styna Papierkowska, Anna Wodzińska, Janina Kleśta. Nowym dyrektorem w 1975 roku został 
Eugeniusz Małolepszy, który funkcję tę pełnił do 1991 roku (wcześniej był dyrektorem szkoły 
w Kowalach Księżych). W późniejszym czasie do grona pedagogicznego dołączyła Jego żona 
Jadwiga Małolepsza. Z upływem czasu na emeryturę przeszły: Barbara Kolenda, Władysława 
Bekalarska, Krystyna Obielak i Janina Kleśta. W szkole pracę rozpoczęli nowi nauczyciele, 
były to uczennice naszej szkoły, a mianowicie: Halina Kurzawa-Piechota – która w 1991 roku 
została kolejnym w historii dyrektorem szkoły, funkcję tę pełniła do 2003 roku, Magdalena 
Pietrzak, Ewa Grzybek (z domu Kleśta), Anna Kaczmarzyńska (z domu Ciołek) Elżbieta 
Szymanowska (z domu Kleśta), Dorota Stefaniak (z domu Chojnacka), Beata Gibasiewicz  
(z domu Witczak), Joanna Jaros (z domu Zasiadczyk), Ewa Kałużna – jak wspominałam 
wcześniej, razem ze mną prowadziła bibliotekę, a obecnie jest dyrektorem Zespołu Szkół  
w Kowalach Pańskich. Pracowała z nami również Ewa Gradecka – ona nie była uczennicą 
naszej szkoły. Po moim przejściu na emeryturę dołączyła kolejna absolwentka Magdalena 
Wiatrowska (z domu Przybyła) – która przejęła funkcję dyrektora Zespołu Szkół w 2003 
roku. Atmosfera w praca była serdeczna. Do dnia dzisiejszego spotykam się z wymieniony-
mi osobami m.in. na uroczystościach szkolnych (spotkania wigilijne, Dzień Kobiet, Dzień 
Nauczyciela). 
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Pierwszą klasą jaką mi przydzielono (w momencie podjęcia pracy w oddziale I-III) 
była ta, do której uczęszczały dzieci z rocznika 1963. Uczniów tych pamiętam doskonale,  
uczyłam ich przez dwa lata. Kolejny rocznik, który objęłam wychowawstwem to 1965. Dzieci  
z tego rocznika należały do drużyny zuchowej. Tak mogłabym wymieniać wszystkie klasy, 
które prowadziłam w oddziale I-III, kończąc na Twoim3 roczniku, a więc 1988. Mile wspomi-
nam wszystkich. Z sentymentem powracam do tamtych chwil. Praca dała mi dużo satysfakcji 
i zadowolenia. 

Od roku szkolnego 1970/71 moje obowiązki polegały na nauczaniu w klasach I-III. Przy-
dzielano mi również zastępstwa z różnych przedmiotów, gdy zaistniała taka potrzeba. Ponadto 
nadal prowadziłam bibliotekę. Kiedy do szkoły w Dobrej przeniósł się Wacław Szymański, wów-
czas przez 3 lata, aż do rozpoczęcia pracy przez Halinę Kurzawę – Piechotę, uczyłam też chemii. 

W roku szkolnym 1979/80 rozpoczęłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, 
na wydziale filozoficzno-historycznym – kierunek pedagogika - specjalność nauczanie początko-
we. Na zajęcia do Wrocławia dojeżdżałam z koleżankami Jadwigą Glapą (koleżanką z Liceum 
Pedagogicznego w Kaliszu), wcześniej wspomnianą przeze mnie Stanisławą Kołaczkowską, Ha-
liną Majdą (nauczycielką Szkoły Podstawowej w Kawęczynie). Nauka przypadła na okres stanu 
wojennego. W związku z sytuacją w kraju miałyśmy kłopoty i utrudnienia z dojazdem na zajęcia. 
Urząd Gminy wystawił nam zaświadczenia - „kim jesteśmy” i „dokąd jedziemy”. Dokumenty te 
okazywałyśmy przy kontroli. Wzajemnie się wtedy wspierałyśmy. Razem było nam o wiele łatwiej. 
Razem broniłyśmy pracę magisterską. Do dziś regularnie spotykamy się, rozmawiamy, mile wspo-
minamy miniony czas. Mogę powiedzieć, że jesteśmy serdecznymi przyjaciółkami. 

Przygotowywałam również uczniów do różnego rodzaju konkursów. Uczniowie chętnie 
brali w nich udział. Dyplomy, które otrzymywali za swoje osiągnięcia były dla mnie ogromnym 
wynagrodzeniem, zapłatą. Do dziś je przechowuję, są dla mnie cenną i wartościową pamiątką. 
Mogę wymienić chociażby podziękowanie za przygotowanie drużyny, zdobywców III miejsca, do 
finału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 1997/1998 w konkursie 1001 gra; za przygo-
towanie uczniów do rejonowego etapu Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego klas III oraz 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Strzałkowo 1998. Chciałabym również wspomnieć, że  
w latach szkolnych 1984/1985 i 1985/86 prowadziłam nauczanie indywidualne w domu u dwóch 
uczennic. Prowadziłam też lekcje otwarte dla nauczycieli w ramach Zespołu Samokształceniowego. 

3  Zwrot „kończąc na Twoim roczniku” tyczy się autora cyklu „Wspomnień blask” Pauliny Woźniak 
z domu Bocian. Uczęszczała ona do klasy, która była ostatnią pod wychowawstwem pani Kazimiery. 
Bohaterka artykułu na emeryturę przeszła w 1998 r., kiedy klasa z rocznika 1988, do której uczęszczała 
Paulina Woźniak otrzymała promocję do klasy IV.

Byłam opiekunem praktykantek ze Studium Wychowania Przedszkolnego i Nauczania Początko-
wego z Konina i Ostrowa Wielkopolskiego. Będąc nauczycielem jeździłam z dziećmi na wycieczki 
krajoznawcze, a także do teatru. 

Miłe wspomnienie, które zapadło w mojej pamięci, to moment, kiedy odchodziłam na eme-
ryturę. Po Mszy Świętej, dziś już Świętej Pamięci ksiądz kanonik Jan Ordan podziękował mi za 
wieloletnią pracę i wręczył drobny upominek.

Minęło wiele lat...

 Minęło wiele lat, a ja wciąż pamiętam serdeczne rozmowy z rodzicami podczas wywiadó-
wek i innych spotkań. Gdy rozmawiam ze swoimi byłymi uczniami, często słyszę wiele miłych słów. 
Podkreślają oni swoje zadowolenie. Mówią o tym, że czuli, iż byłam zaangażowana i oddana swojej 
pracy. To dla mnie wielki dowód ich wdzięczności. Jestem zadowolona, że moja praca była dla nich 
ważna, do dziś czuję satysfakcję. Były też chwile przykre, o nich się nie pamięta...

Przyjemnie usłyszeć słowa podziękowania, które uczeń kieruje do mnie w obecności swojego 
dziecka. Najważniejsze było dla mnie to, aby nauczyć dzieci tak, by z łatwością opanowały mate-
riał. Zabiegałam o to, żeby klasa była zaprzyjaźnioną grupą, by nie było w niej podziałów. Muszę 
dodać, że nauczanie było zróżnicowane. Starałam się, aby dzieci na różnym poziomie edukacyjnym 
mogły tworzyć jednolitą grupę. Uczniom, którzy mieli kłopoty z nauką, poświęcałam więcej czasu. 
Człowiek wiele serca wkładał w wychowanie dzieci…
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Z albumu Kazimiery Chojnackiej

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę szkoły „Tysiąclatki” w Młodzianowie.  
Lipiec 1965 r. Na zdjęciu Akt Erekcyjny (który później został wmurowany w północno-zachodni 

narożnik) odczytuje Kazimiera Chojnacka, obok niej – po Jej lewej stronie (w marynarce) stoi  
Leon Jachnik Inspektor Oświaty z Turku, dalej: Stanisław Kaczmarzyński- sołtys Młodzianowa.  
Z prawej strony zdjęcia: Piotr Wieczorek (mieszkaniec Młodzianowa, przedstawiciel wsi), obok  
stoi Henryk Skiera - Członek Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kowalach Pańskich

Górny rząd od lewej: nauczycielki Kazimiera Chojnacka, Mieczysława Kończak i Janina Kleśta wraz 
z uczniami jednej z klas Szkoły Podstawowej w Młodzianowie w roku szkolnym 1960/1961

 Lekcje wychowania fizycznego w terenie w roku szkolnym 1960/1961 w Młodzianowie

Rok szkolny 1960/1961 w Młodzianowie. Kazimiera Chojnacka z jedną z klas
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Władysława Dzikowska
Tokary Pierwsze

Władysława Dzikowska

Urodziła się 6 czerwca 1924 roku w Małgowie. Córka Antoniny i Szczepana Karpiń-
skich. W czasie wojny, w roku 1942, mając 18 lat, wyjechała do Niemiec. Do Polski wróciła 
w 1946 roku. W dzieciństwie i młodości pracowała w gospodarstwie rolnym, pomagając 
swoim rodzicom. W okolicy słynie z tego, iż przez około 85 lat robiła na drutach. Pani Wła-
dysława to pracowita gospodyni domowa, która oddała się wychowaniu dzieci oraz prowa-
dzeniu gospodarstwa domowego. W młodości aktywna członkini Koła Gospodyń Wiejskich 
w Tokarach.

Współcześnie, człowiek ma dostęp do wszelakich dóbr, żyje w świecie zdomino-
wanym przez technologię, w świecie, odbiegającym od tego, w którym wychowywali 
się nasi dziadkowie, pradziadkowie. Śladem przeszłości są wspomnienia bliskich, które 
należy pielęgnować i doceniać. Przeszłości winniśmy szacunek.

Każdy kolejny wywiad wnosi w moje życie niezwykle odmienne, ale jakże bo-
gate doświadczenia. Tym razem stałam z boku, przysłuchiwałam się rozmowie babci 
i wnuczki. Bohaterka cyklu „Wspomnień blask” Władysława Dzikowska, opowiadała 
swojej wnuczce - Karolinie Ogłazie o dzieciństwie, młodości, wojnie, ówczesnych oby-
czajach i zmaganiach z biedą. Była to piękna, wzruszająca rozmowa dwóch pokoleń.

„Lalki sama sobie szyłam...” 

Urodziłam się w 6 czerwca 1924 roku w Małgowie. Rodzice posiadali 2 hektary ziemi, 
małe gospodarstwo rolne. Miałam dwie starsze siostry, Reginę oraz Helenę. Rodzice jak się 
pobrali wyjeżdżali za granicę za chlebem – do Francji i Niemiec. Pracowali tam u bogatych 
rolników. Zostawiali nas wówczas z babcią. To były takie czasy – bardzo ubogie. Jako mała 
dziewczynka pasłam krowę na łące. Pamiętam, że pilnując jej, bawiłam się lalkami. Lalki 
sama sobie szyłam, już wtedy potrafiłam szydełkować. Latem z dziećmi bawiliśmy się w cho-
wanego. Zimą chodziliśmy na sadzawkę4- lodowisko. Ślizgaliśmy się na boso, zdejmowaliśmy 
„trepki”5, by rodzice nie krzyczeli, by ich nie zniszczyć. Tak wtedy spędzało się dzieciństwo, 
rozrywek nie było żadnych. Do szkoły chodziłam na pieszo, po śniegu, po lodzie, w tych drew-

4  Sadzawka - wypełnione wodą niewielkie zagłębienie wykopane w gruncie, utworzone w rezultacie kon-
kretnego zapotrzebowania społecznego lub gospodarczego na retencję wód stojących. Por. Słownik Języka 
Polskiego, oprac. L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol, L. Wiśniewska, PWN, Warszawa 2009 r., s. 889.

5 Trepki - dawne określenie buta z drewnianą podeszwą. Por. Tamże, s. 1052.
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nianych „trepkach”. Obuwia skórzanego w ogóle się nie znało. Ojciec nam te buty robił – obijał 
skórką na drewnie. Szkoła oddalona była o 3 km, znajdowała się w miejscowości Będziechów. 
Był to budynek z cegły. Posiadał dwie duże izby lekcyjne, w których mieściły się piece kaflo-
we. Ponadto mieszkali w nim nauczyciele. Wówczas edukacja polegała na tym, iż ucznio-
wie uczęszczali do szkoły aż do ukończenia 4 klasy, z tym, że istniała również możliwość 
kontynuowania nauki i ukończenia 7 klas – czyli do ostatniej należało uczęszczać jeszcze 
3 lata. Uczyliśmy się języka polskiego, matematyki, rachunków. Ja chodziłam do szkoły 7 lat. 
Panowała wtedy duża bieda. Rano przed wyjściem zjadało się jedynie coś mlecznego, musiało 
to wystarczyć do południa. Tylko jedna uczennica – córka najbogatszego gospodarza przy-
nosiła chleb, aby zjeść coś na przerwie. Pozostałe dzieci przez wszystkie godziny lekcyjne nic 
nie jadły. Dziewczynka ta, dzieliła się z nami tym chlebem. Szkołę ukończyłam przed wojną, 
miałam wtedy 14 lat. Pamiętam, że nauczyciele nie byli źli. Negatywnie zapadł w mojej pa-
mięci jedynie nauczyciel, który był bardzo nerwowy i często nas karał. Wcześniej przed nim 
pracowało małżeństwo. Niestety nie pamiętam ich nazwiska.

 Siedzieliśmy na polanie, kiedy rozpoczęła się wojna... 

 Po zakończeniu szkoły, pomagałam rodzicom w gospodarstwie. Wojna rozpoczęła się, kiedy 
miałam 15 lat. Doskonale pamiętam ten dzień. Mieliśmy wówczas w Strzałkowie zbiórkę chóru 
z organistą, który uczył nas dziewczęta śpiewu. Siedziałyśmy wszystkie na polanie, gdy na niebie 
dostrzegłyśmy niemieckie samoloty. Ludzie wychodzili z domów i krzyczeli „wojna, wojna, woj-
na”. Te samoloty były już dla nas zapowiedzią tego, co miało nadejść. Nasza rzeczywistość została 
opanowana przez Niemców, wojsko i strach. Ludzie tak bardzo się bali, że chcieli gdzieś uciekać.  
U nas np. schroniła się rodzina z Kalisza. Pamiętam moment, kiedy Niemcy wkroczyli do naszej 
wsi. Widziałam jak drogą jechały ogromne czołgi i samochody. Z moją kuzynką z Kalisza przez 
okno patrzyłyśmy na maszerujące wojsko, a ojciec młócił cepami zboże w stodole. Jeden z Niemców 
zauważył nas i bardzo się zdenerwował. Wymierzył swój karabin prosto w ojca i powiedział „oknem 
wyglądacie, a do nas strzelacie”. Tata odpowiedział mu po niemiecku. Języka nauczył się, kiedy wyjeżdżał 
przed wojną do Niemiec. To go ocaliło, bo żołnierz słysząc ojczysty język, opuścił karabin.

Niemieckie łapanki

Wszyscy baliśmy się łapanek. Hitlerowcy przychodzili do domu i zabierali ludzi. Gdy przyszli 
do nas, leżałam chora w łóżku. Dwóch Niemców stanęło w drzwiach, spojrzeli na mnie i wyszli. 
Chorych bowiem nie zabierali. Łapanki stały się codziennością. Niemcy przychodzili nawet do  

kościoła. Szczególnie w mojej pamięci zapisała się niedziela, kiedy uczestnicząc w porannej Mszy 
Świętej, weszło dwóch gestapowców. Wśród zebranych ludzi zapanowała panika. Niektórzy uciekli 
przez drzwi, znajdujące się z przodu świątyni. Mi również udało się uciec. Lęk był niewiarygodnie 
duży. Nigdy nie zapomnę tego strachu. Aby uniknąć wywiezienia musiałam się ukrywać, nocować 
poza domem. Siostra Regina przed wojną wyjechała do Francji, stamtąd przeniosła się do Niemiec. 
W obawie przed łapankami, przed wywozem w nieznane, siostra ściągnęła mnie i moją serdeczną 
przyjaciółkę Wandę do Niemiec. Aby dostać się do tegoż kraju, sąsiad zawiózł nas wozem na pociąg 
do Kalisza, skąd wyruszyłyśmy do małej miejscowości nieopodal miasta Putlitz w Brandenburgii6. 
Miałam wówczas 18 lat. Zamieszkałam w tej samej wsi co siostra, ale u innego baora7. Gospodyni 
mówiła do mnie „Wacia”, nie potrafiła wymówić „ł”. Jej mąż był na wojnie. Mieli córkę w wieku  
7 lat. Gospodarstwo prowadziło dwóch robotników. Moim zadaniem było dojenie krów. Nie umia-
łam tego robić, więc uczyli mnie. Ponadto sprzątałam w domu i chodziłam pracować w pole. Niem-
ka, u której mieszkałam nie była dla mnie zła. Nie przyjaźniła się ze mną, ale też nie dokuczała 
mi. Jej dom był duży. Połowę zajmowała jej teściowa. Dostałam swój pokój. Jedzenie było bardzo 
skromne. Np. na śniadania jadaliśmy chleb z marmoladą, pamiętam jej kwaśny smak. Podczas mo-
jego pobytu w Niemczech, rodzice zostali wysiedleni ze swojego gospodarstwa. Hitlerowcy wtargnęli 
do domu o 5 rano i kazali im się spakować. Zmuszeni do pozostawienia dorobku życia, wyjechali 
do Niemiec. Zamieszkali u samotnej baorki. Razem z nią prowadzili gospodarstwo. Trafili na do-
brą i życzliwą kobietą. Kiedy mama miała problemy z woreczkiem żółciowym i strasznie cierpiała, 
ona sprowadziła dla niej lekarza. Mieszkając w Niemczech nie miałam kontaktu z rodzicami, nie 
wiedziałam co się z nimi dzieje. Nie wiedziałam, że mieszkają w tym samym kraju co ja. Tęsknota 
była tak silna, że o niczym innym nie marzyłam, jak o tym, aby jeszcze choć raz zobaczyć mamę  
i tatę. Niczego tak nie pragnęłam, jak spotkania z nimi.

 Zakończenie wojny. Euforia nie trwała długo 

Dzień zakończenia wojny był niezwykle radosny dla Polaków. Rodacy wyszli z domów i głośno 
wiwatowali. Euforia nie trwała jednak długo, bowiem rosyjscy żołnierze, którzy wkroczyli do wioski, 
wyrządzili wiele krzywdy mieszkańcom. Musieliśmy przed nimi uciekać. Ja schroniłam się u siostry. 
Miejscowość, w której mieszkali moi rodzice została z kolei wyzwolona przez Amerykanów. Ci żoł-
nierze byli grzeczni, kulturalni, uprzejmi. Ludzie dostawali nawet od nich czekolady. Gospodarstwa 

6  Brandenburgia – jeden z 16 krajów związkowych Niemiec. Stolicą jest Poczdam. Por. Encyklopedia…,  
s. 102-103.

7  Potocznie: bogaty chłop, zwłaszcza w Niemczech, zatrudniający robotników. 
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Niemców, uciekających za Odrę, zasiedlili Polacy. Moja siostra również zamieszkała w takim 
opuszczonym domu. Zostałam razem z nią. Nie wiem co się stało z baorką, u której mieszkałam, 
bowiem w obawie przed Rosjanami ukryła się i już jej więcej nie spotkałam.

Po wojnie, rodzice wrócili do Polski, do swojego domu w Małgowie. Zastali tam jednak duże 
zniszczenia. W Niemczech mieszkałam jeszcze przez rok, do Ojczyzny wróciłam w 1946 roku, 
mając 21 lat. O tym, że rodzice przeżyli wojnę dowiedziałam się wtedy, kiedy ojciec przyjechał do 
Niemiec. Nie wiem jak udało mu się nas odnaleźć. Nie sposób opisać słowami radości na Jego widok. 
Gdy wróciłam do Polski, rodzinna posiadłość, dzięki ciężkiej pracy rodziców, była już odnowiona. 
Z czasem do Ojczyzny wróciły również moje siostry. Regina zamieszkała w Orzechowie, a potem 
w Bydgoszczy, z kolei Helena w Tychach. Często jeździłam do Reginy i tam poznałam swojego 
męża, który był elektromonterem – zajmował się oświetleniem ulicznym. Kiedy zmarł, wróciłam do 
Małgowa. Rozpoczęłam wtedy pracę w sklepie chemicznym w Liskowie. Zaopatrzenie było ubogie, 
nieporównywalne z dzisiejszymi czasami. W Tokarach zamieszkałam mając około 50 lat.

 Jak żyło się dawniej... 

 Ludzie dawniej byli bardzo wierzący, pobożni. Zajmowali się głównie rolnictwem, pra-
cowali w gospodarstwie. Kobiety szydełkowały, robiły na drutach. Moja mama hodowała kury, 
a następnie sprzedawała jajka i masło. Chodziła pieszo do Kalisza ( ok. 30 km), aby sprzedać 
to, co zdołała sama wyprodukować, wyhodować. Wychodziła o 2 w nocy, by dotrzeć rano 
na rynek. Jak już wspominałam wiele razy, życie w dawnych czasach było bardzo ubogie. 
Ludzie ciężko pracowali, aby móc zjeść skromny posiłek, a także ubrać się. Sposobem na za-
pewnienie rodzinie niezbędnego odzienia i materiałów np. na prześcieradła było przędzenie 
lnu. Najbiedniejsi, Ci, co posiadali najmniej ziemi – na wiosnę siali len, jesienią go zbiera-
li. Wyrywało się całą roślinę, z korzeniami, a następnie układało się ją w snopki. Kolejnym 
krokiem było otłuczenie i wytrząchnięcie nasion, które wykorzystywano do tłoczenia oleju, 
niezbędnego do przygotowania wielu potraw. Potem ten len moczono, aby oddzielić włókna 
od paździerzy, a więc od zdrewniałej części łodygi. Międliło się go tzw. międlicą oraz czesało 
szczotką z gwoździ. Kobiety, wieczorami, przy lampie naftowej, przędły len na kołowrotku  
w nici. Z nich następnie wykonywało się płótna (koszule, prześcieradła). 

To, co charakterystyczne dla czasów, kiedy byłam młodą dziewczyną, to między innymi 
organizowanie tak zwanych „pierzoków” czyli spotkań, podczas których kobiety darły pierze. 
Bogatsi gospodarze hodowali gęsi, dzięki którym zaopatrywali się w duże ilości pierza. Zapra-
szali wówczas wszystkie kobiety ze wsi, aby pomogły w rozdzielaniu piór. Zasiadałyśmy wtedy 

wokół stołu, darłyśmy pierze i rozmawiałyśmy o wszystkim. Było mnóstwo śmiechu i rado-
ści. Wieczorem gospodyni częstowała nas kolacją. To pierze darłyśmy aż do północy. Podczas 
„pierzoku” u państwa Walczaków, poczęstowano nas przepysznym żurem z ziemniakami. Do 
dziś pamiętam jego smak. 

Ziemniaki na wsi kopano „dziabką” – czyli taką małą motyką8. Nie było wtedy żadnych 
maszyn. W wykopkach uczestniczyli mieszkańcy wsi, pomagając sobie wzajemnie. Wieczo-
rem, na zakończenie wykopków, organizowano tak zwane „pyrczoki” czyli zabawy taneczne, 
podczas których do tańca przygrywały skrzypce. Muszę zaznaczyć, że ludzie byli wtedy bar-
dzo wytrwali. Cały dzień ciężko pracowali w polu, po czym mieli jeszcze siłę tańczyć i radować 
się. Pokolenie to miało w sobie dużo siły, werwy oraz zdrowia. Chorób poważnych nie było. 
Ludzie leczyli się domowymi sposobami, ziołami - samodzielnie zebranymi. Mimo ciężkiej 
pracy, potrafili cieszyć się życiem, umilając je wspólnymi spotkaniami, które integrowały, jak 
również wzmacniały lokalne więzi. Młodzież często organizowała potańcówki. Określaliśmy 
je mianem „muzyka”. Odbywały się one w niedziele, u osób, które posiadały izbę z podłogą. Do 
tańca przygrywały nam, tak jak na „pyrczokach” – skrzypce, czasem akordeon. Podłoga była 
luksusem. W domach zazwyczaj kładziono glinę.

Robiłam na drutach

We wsi tylko ja i moja koleżanka robiłyśmy na drutach. Już jako małe dziecko potrafiłam 
szydełkować. Wieczorem zasiadałam przy lampie naftowej i robiłam swetry, szaliki, czapki. Znajo-
mi, rodzina, sąsiedzi przynosili mi wełnę, a ja wykonywałam dla nich przeróżne ubrania. Robienie 
na drutach zakończyłam dwa lata temu, pragnę jednak zaznaczyć, że zajęcie to towarzyszyło mi 
około 85 lat. 

Mając około 50 lat, przeprowadziłam się do Tokar. Zostałam wówczas członkinią, działa-
jącego we wsi Koła Gospodyń Wiejskich w Tokarach, które 3 grudnia 2016 roku obchodziło ju-
bileusz 80-lecia istnienia. Z gospodyniami organizowałyśmy spotkania, różnorodne uroczystości, 
wycieczki. Dbałyśmy o to, aby panie zrzeszone w Kole integrowały się, spotykały, wspólnie gotowały 
i troszczyły się o tradycję. Prezesem była wtedy Wacława Wisna. Wspólnie robiłyśmy sałatki, bigosy 
itp. Miałyśmy swoje naczynia oraz szatkownicę do rozdrabniania kapusty. Często trzymałyśmy je 
u mnie w stodole, bowiem było najbliżej do remizy.

8  Motyka - haczka, kopaczka, gracka – narzędzie ręczne służące do spulchniania gleby, kopczykowania ro-
ślin, zwalczania chwastów; wykorzystywana głównie w ogrodnictwie i rolnictwie. Por. Słownik…, s.461.
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Dawniej kupowało się w takich GS9 - sklepach. Pamiętam, jak potrzebowałam kupić kociołek 
do ziemniaków, to musiałam stać w dużej kolejce. Dziś jeździ się na zakupy do miasta. Dawniej 
nie było praktycznie nic. Miało się to, co się w domu wyhodowało. My z mężem mieliśmy np. folie,  
w których hodowaliśmy pomidory, a potem chryzantemy.

Zwyczaje, obyczaje, świętowanie 

Kiedy byłam dzieckiem Święta Bożego Narodzenia obchodzono niezwykle skromnie. Choin-
kę mieliśmy zawsze małą, była to sosna. Nie posiadaliśmy bombek, ozdoby wykonywało się własno-
ręcznie z papierków, zawieszało się również jabłka. Cukierków nie znaliśmy. Prezentów nie było. Ze 
świętami kojarzy mi się placek drożdżowy, który mama piekła jedynie na święta. Boże Narodzenie 
to przede wszystkim uroczyste pójście do kościoła. Religia odgrywała ogromną rolę w naszym życiu. 
Wielkanocą malowaliśmy pisanki. Hodowaliśmy kury, więc jajka zawsze były. Malowaliśmy je wo-
skiem oraz cebulą. Chodziliśmy święcić pokarm, uczestniczyliśmy w rezurekcji.

Pamiętam swoją Pierwszą Komunię Świętą. Sukienkę uszyła mi z rypsu10 mama. Przez ra-
mię miałam przełożoną niebieską, szeroką wstęgę. Tego dnia, bez rodziców, ale z innymi dziećmi 
poszłam do kościoła. Jeść nie wolno było już od północy. Dopiero po przyjęciu sakramentu dostali-
śmy po bułce i garnuszku kakao. 

Muszę jeszcze wspomnieć o odpustach. W Strzałkowie obchodzono takowy 15 sierpnia. Lu-
dzie przyjeżdżali do kościoła wozami. Społeczeństwo niezwykle licznie zjeżdżało się na niego. To 
była duża uroczystość. Można było wtedy kupić jabłka, gruszki, śliwki, a także gliniane figurki.

Wesela były skromne. Do jedzenia przygotowywano biały barszczyk, mięso, placek drożdżo-
wy. Odbywały się one w domach, na podwórkach. Charakterystyczne były „oczepiny11 czyli obrzęd 
weselny, podczas którego nowożeńcom zakładano na głowę takie duże, wysokie „czepki”. „Oczepi-
ny” były symbolicznym przejściem ze stanu panieńskiego w małżeński. Śpiewano wówczas ułożone 
na tę okazję przyśpiewki. Było ich bardzo dużo. Teraz już tego nie ma, zanika ta tradycja.

9  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” (potocznie: GS) – nazwa spółdzielni produkcyjno-han-
dlowo-usługowych istniejących w większości gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Utworzone w okresie PRL 
gminne spółdzielnie miały wówczas praktycznie monopol handlu na wsi. Por. Ks. dr H. Witczak, Dziedzic-
two wieków…, s.124.

10  Tkanina charakteryzująca się dużą trwałością.

11  Oczepiny - nazwa pochodzi od czepca, nakrycia głowy, jakie nosiły mężatki w miejsce panieńskiego 
wianka. Por. Słownik…, s. 548.

Przeszłość a teraźniejszość

 Dawniej ludzie często się widywali. Dziś bywa tak, że sąsiedzi się nie znają. Kiedyś było zu-
pełnie inaczej. Kobiety mówiły o sobie „kumoszki”, ale nie w negatywnym znaczeniu, lecz dobrym, 
określającym osoby, które się lubią i przyjaźnią. „Kumoszka” oznaczała również matkę chrzest-
ną w stosunku do ojca chrzestnego i do rodziców dziecka lub matkę dziecka w stosunku do jego 
rodziców chrzestnych. Kiedy byłam młoda, sąsiedzi, ludzie we wsi, często podawali sobie dzieci 
do chrztu. Między społeczeństwem była zgoda, o wiele większa niż dziś. Mieszkańcy schodzili się, 
dużo rozmawiali, pomagali sobie wzajemnie. Nie zazdrościli sobie. Mogę powiedzieć, że ludzie we 
wsi tworzyli rodzinę. Było zupełnie inaczej…

Z albumu Władysławy Dzikowskiej

Władysława Dzikowska z rodzicami:  
Antoniną i Szczepanem Karpińskimi, 1938 rok

Trzy pokolenia: Władysława Dzikowska  
(pierwsza od prawej), z babcią Marianną  
Karpińską (siedzi w środku), oraz mamą  
Antoniną Karpińską (pierwsza od lewej) 

1938 rok
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Władysława Dzikowska w czasie II wojny światowej na terytorium Niemiec. Na zdjęciu siedzi nie-
miecka gospodyni wraz z córką, u której mieszkała i pracowała Pani Władysława. Mężczyźni na foto-

grafi i to robotnicy pracujący wraz z Bohaterką wywiadu.

Henryk Skiera
Kowale Pańskie-Kolonia
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Henryk Skiera

Syn Edwarda i Anny Skierów, urodził się 23.01.1937 r. w Kowalach Pańskich-Kolonii, 
gdzie mieszka wraz z żoną. Absolwent Szkoły Zawodowej w Turku oraz zaocznego Tech-
nikum Rolniczego w Kościelcu. Swoją pierwszą pracę rozpoczął w 1953 r. w Państwowym 
Ośrodku Maszynowym nr 304 w Turku jako technik normowania, a następnie w 1954 r.  
w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kowalach Pańskich jako księgowy inwenta-
ryzator. Pan Henryk w 1960 r. pełnił funkcję kierownika Cegielni Nowy Orzepów w Kaliskich 
Zakładach Materiałów Budowlanych, a od 1961 r. agronoma gromadzkiego na terenie Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Kowalach Pańskich w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych 
w Turku. W latach 1969-1972 był wiceprezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni, a następnie 
od 1972 do 1973 r. kierownikiem Banku Spółdzielczego w Kawęczynie. Od 1973 do 1991 r. 
pracownik Urzędu Gminy Kawęczyn na stanowisku starszego instruktora rolnego, a następ-
nie kierownika Gminnej Służby Rolnej oraz kierownika referatu rolnego. Pan Henryk odzna-
czony został Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, a także odznaką honorową „Zasłużony dla 
Rolnictwa”. Ponadto z żoną Urszulą uhonorowani zostali w 2007 r. Medalem za „Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie”, kiedy to obchodzili jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. 

Wspomnienia, które prezentuję Państwu wysłuchałam w dniu 80 urodzin ich au-
tora pana Henryka Skiery. Po złożeniu Solenizantowi najlepszych życzeń rozpoczęli-
śmy rozmowę, która dla mnie – osoby młodej - była niezwykle wartościowa. Bohater 
cyklu „Wspomnień blask” opowiadał w sposób szczegółowy i ciekawy. Cieszę się, że 
mogłam poznać osobę, która tak bardzo angażowała się w życie społecznie. Pan Henryk 
przedstawił mi losy swojej rodziny, wyjaśnił jak rozwijała się administracja i rolnictwo, 
wzbogacił moją wiedzę o tym, co działo się w czasach powojennych, kiedy Polska była 
zniewolona przez ustrój socjalistyczny. Jestem pewna, że dla wielu młodych ludzi bę-
dzie to pasjonująca lekcja historii. 

Prolog...

 Moje wspomnienia dotyczyć będą sytuacji rodzinnej, okresu II wojny światowej, życia 
gospodarczego, a także administracyjnego na terenie Gminy Kawęczyn. Chciałbym przedsta-
wić zmiany jakie zachodziły w administracji oraz władzach gminnych, opowiedzieć o powsta-
jących zakładach pracy, jak również o przebiegu mojej pracy zawodowej na poszczególnych 
stanowiskach. Niechaj ten wstęp będzie prologiem do dalszych rozważań, zapowiedzią tego, 
co działo się na naszym terenie w okresie od 1 września 1939 r. do czerwca 1990 r. 

 Koleje losu mojej rodziny

  Urodziłem się 23 stycznia 1937 r., jako syn Edwarda i Anny Skierów, w Kowalach 
Pańskich – Kolonii, gdzie mieszkam do chwili obecnej. Dom pobudowałem w 1963 r. Mój oj-
ciec pochodził z miejscowości Rogów – gmina Przykona. Rodzice zawarli związek małżeński  
1 stycznia 1935 r. Chciałbym wyjaśnić skąd rodzina ze strony mamy znalazła się w Kowa-
lach Pańskich. Dziadek Piotr Darul urodzony w 1863 r. oraz babcia Marianna – urodzona 
w 1870 r. przybyli do Kowali Pańskich wraz z dziećmi po I wojnie światowej z terenu gminy 
Władysławów, gdzie pracowali w majątkach Chylin i Piorunów, a mieszkali w miejscowości 
Kamionka. Nie znam jednak dokładnej daty ich przybycia. Wiem, że moja mama urodziła 
się w 1909 r. w Piorunowie. Miała rodzeństwo: braci: Stanisława ur. w 1895 r. i Władysława 
ur. w 1898 oraz siostrę Józefę ur. w 1906 r. Dziadkowie kupili ziemię z parcelacji majątku  
w Kowalach Pańskich, na której pobudowali dom, oborę i stodołę. Nie były to budowle oka-
załe, a warunki egzystencji były trudne. Nadszedł dzień 1 września 1939 r., rozpoczęła się 
II wojna światowa, niezwykle trudny czas dla Polaków. Ojciec został zmobilizowany do 29 
Pułku Strzelców Kaniowskich12 do Kalisza. Stamtąd Pułk wyruszył przez Uniejów w okolice 
Bzury. Po przegranej wojnie, do domu już nie wrócił. Tam bowiem po ciężkich bojach poległ. 
Nie znamy Jego miejsca pochówku. Wraz z nim poległo dwóch braci z Kowali Pańskich – Jan  
i Wincenty Wieczorkowie. Życie zdołał ocalić trzeci brat - Franciszek, który z wojny wrócił 
jako inwalida, straciwszy rękę. 

Przesiedlenia...

 Nastąpił czas przesiedleń Polaków. Wiele rodzin zostało przez Niemców wysiedlonych 
ze swoich gospodarstw do Generalnej Guberni13- na wschód od Warty. Rodziny często łączo-
no, aby wspólnie ze sobą mieszkały. Niemcy (pochodzący prawdopodobnie ze wschodu – czyli 

12  29 Pułk Strzelców Kaniowskich - Oddział Piechoty Wojska Polskiego II RP, który stacjonował w gar-
nizonie w Kaliszu, z kolei II batalion w Szczypiornie na terenie Okręgu Generalnego „Łódź” (1918-1921),  
a także Okręgu Korpusu Nr VII (1921-1939). Oddział był częścią XIX Brygady Piechoty (VII 1919-1921), 
jak również 25 Dywizji Piechoty (1921-1939). Por. P. Dymek, 29 Pułk Strzelców Kaniowskich, Pruszków 
2013, s. 7-18.

13  Właściwie Generalne Gubernatorstwo czyli jednostka administracyjno – terytorialna, która zosta-
ła stworzona na podstawie dekretu Adolfa Hitlera z 12.10.1939 r. z mocą obowiązującą od 26.10.1939 r. 
Obejmowała część okupowanego przez Niemcy regionu II Rzeczypospolitej, nie wcielonej bezpośrednio 
do Rzeszy. Por. A. Piasecki, A. Ptak, Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi 1918-2018, Warszawa 2018, s. 42.
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z: Wołynia, Podola i Lwowa) osiedlali się w tzw. Wartheland14 – Kraju Warty na gospodar-
stwach, z których wysiedlano Polaków. Nasze pod koniec 1939 r. przejął Niemiec Foht. My  
z kolei musieliśmy przeprowadzić się do jego domu w Czachulcu Nowym (Niedźwiady). Foht 
uległ jednak wypadkowi przy omłotach zbóż (oddzielanie nasion od słomy) wskutek czego 
zmarł. 

W 1941 r. na terenie Czachulca i przyległych wsi - Niemcy przystąpili do organizacji 
getta dla Żydów. Zwozili ich tam z całego powiatu tureckiego. Ponownie trzeba było zmie-
nić miejsce zamieszkania. Lokum znaleźliśmy w Ciemieniu u siostry mojej mamy Józefackiej. 
Przebywaliśmy tam całą zimę. Mama, wujek Stanisław, babcia i mój brat Edward przenieśli-
śmy się do Kowali Pańskich (Orzepów), gdzie zamieszkaliśmy po rodzinie Banasiaków (która 
została przesiedlona do innych budynków). Mama i wujek dostali pracę u niemieckiego gospo-
darza Emanuela Batke. Wraz z nimi pracowali: Marcin Pietrzak z żoną oraz Józef Zakrzew-
ski. W kuchni służbę pełniły dwie młode panie: Irena Paruszewska (wraz z rodzicami miesz-
kała po Leonardzie Pawlaczyku na Woli) i Marianna Stasiak (pochodziła z Dziewiątki). 
Batke miał troje dzieci, chłopca i dwie dziewczynki. Później dowiedziałem się, że jedna z nich 
o imieniu Irma zginęła w czasie ucieczki do Niemiec przed nadejściem wojsk rosyjskich. Nie 
przypominam sobie, aby wyrządzali oni nam jakąś krzywdę. Muszę zaznaczyć, że należało 
dostosować się do warunków, jakie panowały w czasie okupacji. Niemiec Batke na gruncie Bo-
lesława Bagnowskiego postawił drewniany dom – typu fińskiego. Obok stały zabudowania po 
Frątczakach i Michale Pietrzaku (zostali wysiedleni). Dom Batke przetrwał do dziś, miesz-
kają w nim Helena i Mariola Urbańczyk. Pamiętam jak mama z wujkiem musieli zadbać 
o opał. Węgla kamiennego nie było. Jeździli do wsi Lipicze, gdzie na łąkach zalegały zło-
ża torfu. Wydobywali go, układali w kostki i suszyli. Transportem zajmował się już Batke.  
W gospodarstwie Niemca pracowali do 21 stycznia 1945 r., do momentu, kiedy Niemcy mu-
sieli ze swoimi rodzinami uciekać na zachód przed wojskami rosyjskimi. W każdą niedzielę do 
budynku na Woli, w którym mieszkał Niemiec Peno (posiadłość należała do Jana Pawlaczyka 
- został z niej wysiedlony) przyjeżdżał Pastor i odprawiał mszę dla Niemców. 

W mojej pamięci silnie zapisał się moment, kiedy na pole pana Sypniewskiego spadła 
bomba - mogła to być rakieta V-1 lub V-215, po której pozostał głęboki lej, z którego zawartość 

14  Wartheland - określenie regionu administracyjnego, który powstał w czasie II wojny światowej w RP 
anektowany przez III Rzeszę. Z Kraju Warty wysiedlano w szczególności Żydów i Polaków, po to, by przy-
gotować miejsce dla Niemców. Ziemianom i przedsiębiorcom odbierano majątki bez zadośćuczynienia 
i wywożono ich do Generalnego Gubernatorstwa. Por. Wikipedia, [dostęp: 31 stycznia], https://pl.wikipe-
dia.org/wiki/Kraj_Warty 

15  V-1, V-2 – niemieckie pociski, używane w latach 1944-45. V-1 niewielki samolot, napędzany silnikiem 
odrzutowym, V-2 pocisk balistyczny, napędzany silnikiem rakietowym. Por. Encyklopedia…, s. 905.

została wyrzucona na pola za panem Kitem. Uderzenie było tak silne, tak głośne, że z okien 
powypadały szyby.

Rosjanie w Kowalach Pańskich 

 Zima w 1945 r. była bardzo mroźna, powyżej -20°C. Dnia 17 stycznia 1945 r. ruszył 
front znad Wisły. Rodziny niemieckie musiały zatem wyjeżdżać furmankami16 na zachód. 
Musiały uciekać przed Rosjanami. Ogromnym problemem był fakt, że nikt nie chciał z nimi je-
chać, a do podróży potrzebowali woźnicy. Zmuszali zatem ludzi do wyjazdu. Po przejechaniu 
kilku kilometrów osoby takie uciekały, a rodziny niemieckie zostawały bez woźnicy. Mężczyź-
ni wyjeżdżali później, jednak jeszcze przed wkroczeniem wojsk rosyjskich, które dotarły do 
naszej wsi 21 stycznia 1945 r. Żołnierze rotacyjnie przebywali w Kowalach Pańskich - jedni 
nadchodzili, drudzy odchodzili, maszerowali na zachód. Kilka dni odpoczywali w opuszczo-
nych domach. Zdarzało się, że w poniemieckich gospodarstwach znajdowali tucznika, dzięki 
czemu pozyskiwali mięso do jedzenia. Żołnierz maszerował umęczony, dlatego potrzebował 
pożywienia. Pamiętam rosyjskiego dowódcę, który w naszym mieszkaniu, przy lampie nafto-
wej, z mapy chciał odczytać, w jakiej miejscowości znajduje się jego wojsko. Stojąc przy nim, 
usłyszałem po rosyjsku pytanie „Kakije eta dierewnia i skolko kilometrów Berlin?”. Odpowie-
dział mu wujek, który w jakimś stopniu znał ten język. Po polsku pytanie brzmiało: „Jaka 
to miejscowość i ile kilometrów jest stąd do Berlina?” Pytanie to w języku rosyjskim trwale 
zapisało się w mojej pamięci. 

Miło wspominam dzień moich urodzin. Mama powiedziała żołnierzowi, że dziś mam 
swoje święto. Poszedł on więc po swój plecak i przyniósł mi torbę różnych cukierków, których 
podczas okupacji nie widziałem. Byli zatem i dobrzy żołnierze, jak ten, który wręczył mi 
podarunek. 

Chciałbym również wspomnieć o tym, jak płonął dwór modrzewiowy w Kowalach Pań-
skich dziedzica Skowrońskiego. Widziałem to, bałem się jednak podejść bliżej.

 Wyzwolenie i kolejne trudne lata 

 8 maja 1945 r. została ogłoszona kapitulacja Niemiec. Rodziny z Generalnej Guberni, 
jak również miejscowe, zaczęły wracać na swoje gospodarstwa. Rozpoczął się trudny czas dla 

16  Furmanka - konny pojazd kołowy. Używany głównie w rolnictwie. Por. Słownik…, s.218.
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mieszkańców, którzy musieli ciężko pracować, by gospodarstwa prawidłowo funkcjonowały. 
Grunty nie były zmeliorowane. Plony były niskie. Do spraw związanych z rolnictwem jeszcze 
powrócę.

Kształtowanie się administracji

Po wojnie w Gminie Kowale Pańskie znajdowało się 28 wsi sołeckich. W pierwszych latach 
wójtami byli: Jan Grzesiak z Woli Kowalskiej i Edward Urbańczyk z Ciemienia, z kolei sekretarza-
mi: Jan Krzesłowski, potem pan Owczarek. W 1954 roku Gmina Kowale Pańskie została podzie-
lona na Gromadzkie Rady Narodowe w: Kowalach Pańskich, Kawęczynie, Tokarach, Skarżynie 
i Kaczkach Średnich. Jako mieszkaniec Kowali Pańskich chcę przedstawić kto kierował urzędem  
w tej miejscowości. Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej w Kowalach Pańskich w la-
tach 1954-1962 był Franciszek Chojnacki ze Siedlisk, sekretarzem – Narcyz Majewski, księgowym 
– Edward Adamus. Urząd do chwili przeniesienia do Kawęczyna mieścił się w przedwojennym 
budynku, który obecnie znajduje się obok szkoły w Kowalach Pańskich. W 1962 r. przewodni-
czącym Gromadzkiej Rady Narodowej został Kazimierz Piechota z Młodzianowa. Sekretarzem 
pozostał Narcyz Majewski, księgowym Edward Adamus. Kiedy przewodniczącym był Kazimierz 
Piechota przystąpiono do budowy szkoły w Młodzianowie tzw. Tysiąclatki. Ja jako radny i członek 
prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej również podpisałem Akt Erekcyjny. W 1964 r. nastąpiła 
zmiana przewodniczącego, sekretarza i księgowego. Przewodniczącym po Kazimierzu Piechocie 
został Adam Gibasiewicz, który wcześniej był wiceprezesem do spraw handlu w Gminnej Spół-
dzielni, sekretarzem - Irena Jasiak ze Skarżyna, księgową: Natalia Bałwas z Dobrej. Z czasem 
Gromadzkie Rady Narodowe w Skarżynie i Kawęczynie zostały włączone do GRN w Kowalach 
Pańskich. Gminę Kawęczyn utworzono 01.01.1973 r. poprzez połączenie Gromadzkich Rad Na-
rodowych w Tokarach i Kowalach Pańskich, na czele z naczelnikiem Janem Koryckim z Tokar, 
który w GRN w Tokarach pracował jako agronom gromadzki. Kiedy powstała Gmina Kawęczyn 
z siedzibą w Kowalach Pańskich, zaistniała potrzeba budowy budynku administracyjnego w Ka-
węczynie. Ponadto, oprócz budynku urzędu, podbudowano również agronomówkę dla pracowni-
ków Gminnej Służby Rolnej oraz Bank Spółdzielczy, który wcześniej znajdował się w prywatnym 
budynku (u pana Jasnowskiego). W 1982 r. Jan Korycki został odwołany ze stanowiska naczelni-
ka. Jego miejsce zajął Czesław Mocny z Tokar, który funkcję tę pełnił do 1990 r. Sekretarzem był 
wówczas Jan Owczarek (1977-1985), a potem Zenon Tomczyk (od 1985 r.), skarbnikiem Józef 
Niestrata. W czerwcu 1990 r. nastąpiła zmiana ustroju w Polsce. Powstały samorządy. Wójtem 
Gminy Kawęczyn został Jan Nowak z Milejowa, powołany przez Radę Gminy. Sekretarzem po-
został Zenon Tomczyk, a skarbnikiem Józef Niestrata. W 2002 r. odbyły się wybory powszech-

ne, w których społeczeństwo, podobnie jak Rada, na włodarza gminy wybrało Jana Nowaka. Tak  
w skrócie wygląda system władzy i administracji po II wojnie światowej.

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska

W latach 50 rozpoczęto organizowanie Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska 
na czele z Powiatowym Związkiem Gminnych Spółdzielni „SCh”. Taka spółdzielnia powstała 
również w Kowalach Pańskich na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej. Niestety nie pamię-
tam składu pierwszego Zarządu. Mogę jedynie powiedzieć, że w kolejnych latach prezesem był 
Antoni Miklas z Tokar, z kolei wiceprezesem Lucjan Osiewała. Po odejściu pana Miklasa do 
GS w Turku, prezesem został Lucjan Osiewała, wiceprezesem do spraw handlu Adam Giba-
siewicz, a wiceprezesem do spraw obrotu rolnego Kazimierz Gatka z Dziewiątki. Głównym 
księgowym był Leonard Kolenda z Dziewiątki, a jego zastępcą Gorkon Smak (po Leonardzie 
Kolendzie, kiedy GS przeniesiono do Kawęczyna, głównym księgowym został Edmund Rogo-
dzińsk). Biuro Zarządu GS i pracowników administracji w Kowalach Pańskich znajdowało 
się w budynku typu „fińskiego”, a księgowość w przybudówce z cegły (obecnie posesja należy 
do Dariusza Statuckiego). W miejscu, gdzie mieszka pan Brudło mieścił się sklep odzieżowy. 
Sklep z artykułami gospodarstwa domowego znajdował się u Józefa Piekarskiego (obok kościo-
ła). Sklep z obuwiem u Antoniego Trawczyńskiego. Z kolei sklep spożywczy, biuro sprzedaży 
materiałów masowych oraz punkt kasowy ulokowane były w budynku, gdzie obecnie mieszka 
Andrzej Zajączkowski. Muszę zaznaczyć, że wzniesiono również barak, w którym składowa-
no produkty przywożone z PZGS (Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni) – dziś stoi 
tam budynek Ośrodka Zdrowia. Ponadto GS korzystała ze stodoły własności Skowrońskich 
(znajdowała się ona mniej więcej w miejscu, gdzie obecnie stoi karczma). Po zainstalowaniu  
w niej wagi, prowadzono tam skup tuczników i bydła rzeźnego. Warunki lokalowe były trudne, 
towarów do sprzedaży bardzo mało. Dodam jeszcze, że GS korzystała z magazynu zbożowe-
go w Mikulicach, gdzie miała skromny skład węglowy. Podsumowując - baza GS w Kowalach 
Pańskich była bardzo uboga. Wszystko znajdowało się w zasadzie w prywatnych lokalach. 
Zachodziła zatem potrzeba polepszenia warunków, a więc przeniesienia bazy do Kawęczyna, 
gdzie znajdował się plac Państwowego Funduszu Ziemi oraz zabudowania gospodarcze. 

Pragnę jeszcze dodać, że do czasu powstania GS „SCh” w Turku, wsie: Kaczki Średnie, 
Kowale Księże, Turkowice i Wietchinin były obsługiwane przez GS w Kowalach Pańskich. 
Wymienione miejscowości były częścią Gromadzkiej Rady Narodowej Kaczki Średnie, a po-
tem od 1973 r. gminy wiejskiej Turek. 
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Rolnictwo 

Sytuacja rolnictwa po wojnie była ciężka. Rolnicy zostali wówczas zobowiązani do dostaw 
tucznika i zboża. Należy mieć na uwadze, że gospodarstwa były wtedy zniszczone, pola niezdre-
nowane, stosunki wodne nieuregulowane, ponadto brakowało nawozów mineralnych. Nie wszyscy 
rolnicy byli w stanie wywiązać się z obowiązkowych dostaw, w konsekwencji czego ponosili karę, 
którą było więzienie. Obowiązkowe dostawy były systemem skupu przez państwo podstawowych 
płodów rolnych. W wyznaczonym terminie występował przymus dostarczania przez gospodarstwa 
określonych ilości np. zbóż, zwierząt rzeźnych lub ziemniaków, ustalonych w przeliczeniu na 1 ha 
użytków rolnych. Ceny ustanowione przez państwo były o wiele niższe od rynkowych. Taki system 
był więc dodatkową formą podatku nałożonego na rolnictwo celem rozwoju gospodarki. W rzeczy-
wistości był to sposób sterowania przez państwo rozmiarami i kierunkiem produkcji rolniczej. Do-
stawy obowiązkowe zostały całkowicie zlikwidowane w styczniu 1972 r. Chciałbym jednak wspo-
mnieć co można było kupić za obowiązkowe dostawy żywca wieprzowego. Cena żywca była niższa 
o 50 % w stosunku do ceny podstawowej. Rolnik otrzymywał przydział węgla grubego „kęsy”  
w ilości 4 kg za kilogram wagi tucznika, a za żywca - 2 kg. Dla przykładu: za tucznika 100 kg 
otrzymywał przydział 400 kg węgla, z kolei z dostaw obowiązkowych jedynie 200 kg. Gruby węgiel 
kosztował 25 zł plus przewóz 4,30 zł za kwintal. Także 400 kg węgla razy 29,30 zł kosztowało 
117 zł. Dziś za ten węgiel trzeba zapłacić 320 zł. Jeśli chodzi o żyto – kosztowało 60 zł za jeden 
kwintal – za co można było kupić 200 kg dobrego węgla. Dziś 60 kg. Za odstawionego żywca nale-
żała się pasza w ilości 2 kg , za dostawę ponad obowiązkową tj. za tucznika 100 kg =200 kg paszy, 
a za obowiązkowego 100 kg. Rolnik, który nie wykupił paszy za zlecenie otrzymywał 2 zł za każdy 
kilogram. Cena otrębów żytnich wynosiła 37 zł, a pszennych 39 zł za kwintal. Już w latach 50 roz-
poczęto produkować mieszankę dla tucznika typu T1 i T2. Wartości, które podałem są prawdziwe, 
albowiem w tym okresie pracowałem w Gminnej Spółdzielni i miałem z tym do czynienia. GS po-
mimo tego, że borykała się z brakiem własnego zaplecza, miała również problemy z transportem. 
Posiadała jedynie parę koni i wóz. Woźnica Ignacy Kunicki wraz z konwojentem rozwozili towar 
po sklepach. Jak już wspomniałem, znajdowały się one w prywatnych pomieszczeniach. Z czasem 
GS zakupiła ciągnik. Traktorzystą został Florian Staciwa. 

Z końcem lat 50 rozebrano drewniany budynek, w którym mieściły się: administracja i za-
rząd GS. Przeniesiono je do Kawęczyna, gdzie zamontowano budynek, służący Spółdzielni jeszcze 
ponad 10 lat. W latach 70 w Kawęczynie pobudowano magazyn zbożowy, punkt skupu żywca oraz 
budynek na paszę i materiały budowlane. Oborę zaadaptowano na magazyn nawozowy. Z kolei  
w drugim budynku tzw. „przelotowym” urządzono biura dla księgowości. Polepszyły się zatem wa-
runki dla działalności Gminnej Spółdzielni. Dodam jeszcze, że na początku lat 80 zbudowano 

nowy magazyn nawozowy, paszowy oraz budynek administracyjny, w którym na górze mieściły się 
biura, a na parterze sklepy. Ponadto wzniesiono sklep dla artykułów gospodarstwa domowego wraz 
ze składem drobnych narzędzi rolniczych. Sytuacja lokalowa sklepów cały czas ulegała poprawie. 
Pobudowano sklepy w Kowalach Pańskich, Ciemieniu, Milejowie, Głuchowie, Tokarach, Marcja-
nowie i Skarżynie. 

W latach 70 i 80 wzrosły dostawy nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz cią-
gników i maszyn rolniczych. Podwyższyły się zatem plony. Nastąpiła szeroka kontraktacja zbóż, 
uprawa buraków cukrowych oraz roślin oleistych jak rzepak i mak. Centrala Nasienna w Poznaniu 
przystąpiła do stworzenia w Kowalach Pańskich – Zamkniętego Rejonu Uprawy Ziemniaków – 
sadzeniaków, rozszerzając Rejon na okoliczne wsie. W końcowej fazie uprawiano „sadzeniaki” na 
obszarze około 550 ha, zapewniając wysoką produkcję. W związku z tym bardzo polepszyła się 
sytuacja finansowa rolników. Wspomnę, że na polecenie Ministerstwa Rolnictwa dokonałem ana-
lizy produkcji ziemniaka na terenie gminy w jednym roku gospodarczym. Okazało się, że rolnicy 
sprzedali 16 200 ton ziemniaków w tym: 12 tys. ton sadzeniaka; przemysłowych do Lubonia –  
4 tysiące ton, a do Gorzelni w Dobrej 200 ton. Istniał również obrót między rolnikami. Na pod-
stawie uzyskanych plonów oraz ich sprzedaży oceniano towarowość gminy. Nasza gmina pod tym 
względem uzyskiwała 2-3 lokatę w powiecie przy niskiej bonitacji gleby (ocena jakości gleby pod 
względem wartości użytkowej) – około 0,60 % wskaźnika. 

Jak już wspominałem po przeniesieniu GS z Kowali do Kawęczyna 1 listopada 1969 r. zmie-
nił się Zarząd. Prezesem został Ireneusz Grzelak, ja z kolei - wiceprezesem. Prezesem dochodzą-
cym był Tomasz Klimczak z Tokar. Po odejściu tego Zarządu, następowały częste w nim zmiany.

W 1976 roku wprowadzono Ustawę o specjalizacji. Polegała ona na budowie pomieszczeń 
gospodarczych, obory, chlewni oraz innych budowli związanych z przyjętym kierunkiem specja-
lizacji. Po spełnieniu w ciągu 5 lat wymaganej produkcji i sprzedaży można było umorzyć przez 
naczelnika gminy 35 % kredytu. Z tego przywileju na naszym terenie skorzystał tylko jeden rolnik. 
W 1985 r. weszła Ustawa o zapobieganiu narkomanii. Na jej podstawie nie wolno było uprawiać 
maku powyżej 20 m2. Na taką powierzchnię wydawane były zezwolenia, kontrolowano je. Uprawy 
na większej powierzchni była niszczone, groziły nawet kary. 

Ważną kwestią, mającą wpływ na wzrost produkcji rolnej była sprawa uregulowania sto-
sunków wodnych tj. melioracji gruntów ornych, jak i użytków zielonych. Pierwszą spółkę wodną 
zorganizował Franciszek Chojnacki - były przewodniczący GRN w Kowalach Pańskich. Powstała 
ona w Siedliskach, gdzie meliorację przeprowadzono w 1964 r. Koszt zmeliorowanego hektara nie 
był aż taki wysoki, spłatę rozłożono na 10 lat. Rolnicy widząc efekty melioracji, zakładali spółki 
wodne, poprzez co melioracja ruszyła w szybkim tempie.
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Moja droga zawodowa

  W 1945 r. rozpocząłem naukę w Szkole Podstawowej w Kowalach Pańskich, którą 
ukończyłem w 1951 r. Następnie zostałem uczniem Szkoły Zawodowej w Turku, ukończyw-
szy ją w 1953 r. Ponadto uczęszczałem do zaocznego Technikum Rolniczego w Kościelcu, po 
skończeniu którego uzyskałem tytuł: Technik Rolnik.

15 lipca 1953 r. zostałem zatrudniony w Państwowym Ośrodku Maszynowym nr 304 
w Turku na stanowisku technika normowania w warsztacie naprawy ciągników i maszyn 
rolniczych. Prowadziłem dokumentację warsztatową. POM posiadał ciągniki czeskie Zetory 
oraz polskie Ursusy C-45 „Pachaje”. Sprzęt ten wykorzystywano w powstałych Spółdzielniach 
Produkcyjnych Cielce, Wola Zadąbrowska oraz Zbylczyce. W miarę możliwości korzystali  
z niego również rolnicy indywidualni. Z czasem powstał Gminny Ośrodek Maszynowy w Mi-
kulicach, który obsługiwał okolicznych rolników. 

1 października 1954 r. zostałem pracownikiem Gminnej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska w Kowalach Pańskich na stanowisku księgowego inwentaryzatora. Funkcję tę peł-
niłem do 9 czerwca 1960 r. Następnie otrzymałem pracę w Kaliskich Zakładach Materiałów 
Budowlanych jako kierownik Cegielni Nowy Orzepów. Ze względu na jej likwidację z dniem 
31 grudnia 1960 r. musiałem zmienić pracę. Podobny los spotkał Cegielnię w Turku. Spowo-
dowane to było: słabą jakością cegły, brakiem nabywców, słabym rozwojem budownictwa oraz 
brakiem zasobów gliny. 

1 stycznia 1961 r. otrzymałem pracę w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Tur-
ku, gdzie pracowałem jako agronom gromadzki na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej 
Kowale Pańskie. Zajmowałem się sprawami związanymi z rolnictwem, zarówno w sferze ro-
ślinnej, jak i zwierzęcej. W latach 70 powstał Fundusz Rozwoju Rolnictwa. Kółka Rolnicze 
mogły nabywać ciągniki i sprzęt towarzyszący, ale tylko wtedy, kiedy miał kto nimi zarzą-
dzać. Zaistniała zatem potrzeba organizacji Kółek Rolniczych, co spotkało się z dużym pro-
blemem. Rolnicy obawiali się bowiem, że jest to droga do Spółdzielni Produkcyjnych, co się 
nie sprawdziło. Pierwsze Kółko Rolnicze na terenie gminy powstało w Marcjanowie na czele 
z prezesem Bolesławem Bukowieckim. Kolejne w Kowalach Pańskich z prezesem Edwardem 
Marczakiem oraz w Ciemieniu z prezesem Antonim Bartczakiem. Kółka te zakupiły ciągniki  
i sprzęt rolniczy. Z czasem powstały Międzykółkowe Bazy Maszynowe. Pobudowano zaple-
cze, w którym umieszczono sprzęt, przejęty z Kółek Rolniczych. Bazy te powstały w Kowalach 
Pańskich i Tokarach. 

W 1974 r. zorganizowano Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Kawęczynie z bazą ma-
szynową i budynkiem administracyjnym. Jak już wspominałem, z dniem 1 listopada 1969 r. 
objąłem funkcję wiceprezesa Zarządu GS, stanowisko to zajmowałem do 15 marca 1972 r.  
W związku z przejściem kierownika Banku Spółdzielczego w Kawęczynie do BS w Turku,  
w dniu 16 marca 1972 r. zająłem jego miejsce. Pracowałem tam do 30 września 1973 r., po-
nieważ na moje miejsce wrócił poprzedni kierownik Michał Sikorski. Z dniem 1 października 
1973 r. rozpocząłem pracę w Urzędzie Gminy na stanowisku starszego instruktora rolnego,  
a potem kierownika Gminnej Służby Rolnej i kierownika referatu rolnego. W urzędzie praco-
wałem do 4 lutego 1991 r., kiedy to przeszedłem na rentę chorobową, a następnie emeryturę. 

Może nie wszystko w tym reportażu przedstawiłem, jednak starałem się uwzględnić naj-
ważniejsze sprawy, jakie w ciągu 50 lat występowały w moim życiu, rodzinie, instytucjach 
i zakładach pracy. Różne sytuacje miały miejsce w życiu politycznym i gospodarczym. Nie 
wszystko uwzględniłem, ale mam nadzieję, że moje wspomnienia będą dla Państwa ciekawą 
lekturą.
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Helena Piątkowska
Głuchów

Helena Piątkowska

Urodziła się 5 listopada 1927 r. w Kolonii Łyszczyce – teren przedwojennego Polesia. 
Córka Jadwigi i Stanisława Karolczaków. Wraz z rodziną 10 lutego 1940 r. została zesłana na 
Syberię17. Przymusowo osiedlona w miejscowości o nazwie Wierchniaja Ura, a następnie 
w Kazachstanie. Do Polski wróciła w 1946 r. Pracowała w fabryce fi lców, a następnie dywa-
nów w Kowarach. Należy do Związku Sybiraków - Koła w Kowarach. 31 maja 2005 r. odzna-
czona Krzyżem Zesłańców Sybiru. W latach 1967-1990 członkini Koła Gospodyń Wiejskich 
w Tokarach. 

Z panią Heleną - tą niezwykle serdeczną Osobą rozmawiałam 6 marca 2017 roku 

w obecności jej wnuczki Agnieszki Piątkowskiej. Pani Helena opowiedziała mi historię 

zesłania swojej rodziny na Syberię. W skupieniu, zadumie, a także z dużą precyzją i sta-

rannością wypowiedzi relacjonowała tamte chwile, które wywołały we mnie ogromne 

wzruszenie. Wielokrotnie czytałam wiadomości na temat przymusowych przesiedleń 

do Rosji, uczyłam się o nich na lekcjach historii. Wiedza ta nie odzwierciedla jednak 

bolesnych wspomnień osób, które tego doświadczyły. Możliwość wysłuchania jednej 

z Nich jest zaszczytem, ale przede wszystkim poruszającym momentem, pełnym trud-

nych emocji, jak również głębokich refl eksji.

„W Polsce Sybirakami określa się osoby, które zostały zesłane na Syberię w carskiej Rosji 
i ZSRR. Po raz pierwszy nastąpiło to w pierwszej połowie XVII wieku. Po rozgromieniu kon-
federatów barskich w 1768 r. rozpoczyna się właściwa historia polskich Sybiraków. W latach 
30-40 XIX wieku kolejni Rodacy przymusowo osiedlani są w głębi Rosji z powodu uczest-
nictwa w powstaniach i konspiracji. Klęska powstania styczniowego spowodowała, że około 
16,8 tys., naszych rodaków i 1,8 tys. towarzyszących im osób ponosi karę w postaci zesłań 
na te bezduszne tereny. Nielegalny ruch rewolucyjny to powód zsyłek w ostatnim dwudzie-
stoleciu XIX w. Z początkiem XX wieku dostrzegamy systematyczny wzrost wywiezionych 
na Sybir. W 1910 r. przybywało tam od 48 do 52 tys. Polaków.

Sowieci 14 czerwca 1941 roku rozpoczęli akcję przeciwko ludności zajętej Litwy. Już 
w pierwszym tygodniu wywieziono 30 tys. osób. W latach 1941-1952 przymusowo wysiedlo-
no do Rosji ok. 132 tys. osób. Po wojnie w 1948 r. rozpoczęły się zesłania pod kryptonimem 

17  Syberia - kraina geografi czna należąca do Rosji, która rozciąga się od Uralu na zachodzie, do Oceanu 
Spokojnego na wschodzie, a także od Oceanu Arktycznego na północy, do stepów Kazachstanu oraz północ-
nych granic Mongolii i Chin na południu. Por. Encyklopedia…, s. 826.
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„Wiosna” - druga fala wywózek. Kolejna akcja miała miejsce w 1951 r. pod hasłem „Jesień”.  
Z kraju wywieziono ok. 16 tys. „wrogów kolektywizacji”18.

 Kilka słów wstępu o Brześciu, twierdzy brzeskiej i Polesiu 

Urodziłam się 5 listopada 1927 r. w miejscowości Kolonia Łyszczyce, należącej wówczas 
do powiatu o nazwie Brześć – było to przedwojenne Polesie. Dawna nazwa to Brześć Litewski, 
Brześć nad Bugiem. Posiada on bogatą historię. W ogromnym skrócie mogę powiedzieć, że to jed-
na z najstarszych miejscowości na Polesiu, która m.in. poprzez unię w Krewie w 1386 r. została 
włączona do Królestwa Polskiego. To tutaj doszło do podpisania przez katolików i prawosławnych 
unii brzeskiej. Po I wojnie światowej stał się częścią Rzeczypospolitej. Stanowił on również stolicę 
województwa poleskiego. Po II wojnie światowej został włączony do Białoruskiej SRR (Białoru-
ska Socjalistyczna Republika Radziecka) -obecnie Białoruś. Jeśli chodzi o Polesie, to jest to kraina 
zarówno historyczna, jak i geograficzna, między Dnieprem a Bugiem. Obecnie znajduje się ono na 
terenie Białorusi, Ukrainy, jak również Polski i Rosji. 

Mój ojciec Stanisław Karolczak urodził się w 1897 r. Był osadnikiem wojskowym. Osadnic-
two wojskowe polegało na tym, iż w II RP na kresach wschodnich żołnierzom Wojska Polskiego 
oraz ochotnikom przydzielano ziemię. W ten sposób w 1922 r. otrzymaliśmy około 20 hektarów. 
Pamiętam nawet, że przyznana nam działka posiadała numer 11. W 1939 r. tata walczył w obro-
nie Twierdzy brzeskiej. Był to zespół fortyfikacji wzniesiony w I połowie XIX w. przez Imperium 
Rosyjskie. Walka toczyła się pomiędzy Zgrupowaniem „Brześć” (zgrupowanie pododdziałów Woj-
ska Polskiego), a niemieckim XIX Korpusem Pancernym. Obrońcy twierdzy, a więc również mój 
ojciec, walczyli tak długo, aż starczyło im amunicji. Po bitwie Niemcy wzięli ich do niewoli, a potem 
weszli tu Rosjanie. Żołnierze rosyjscy bardzo różnili się od polskich i niemieckich. Mieli płaszcze 
do samej ziemi przewiązane paskiem, na głowie czapki „uszatki”. Rosjanie wprowadzili swoje 
pieniądze. Pamiętam je doskonale. Miały duży, czerwony format. Kiedy weszli Rosjanie, Niemcy 
wypuścili jeńców wojennych, wtedy mój ojciec wrócił do nas. Na święta Bożego Narodzenia 1939 
r. był już w domu.

Dzieciństwo na Polesiu

Dzieciństwo spędziłam w Kolonii Łyszczyce. W miejscowości tej mieszkali Polacy, osad-
nicy wojskowi. Kościół oddalony był o 3 km. Do Brześcia jeździliśmy wozem. Często biegałam 

18  Por. E. Kaczyńska, Sybiracy [dostęp: 09.03.2017], https://www.enumi.pl/pl/artykuly/12/Sybira-
cy/ Zob. Na nieludzkiej ziemi [w]: Literatura polska w latach II wojny światowej, J. Święch, Warszawa 
1997. 

do dziadków do leśniczówki, bowiem ojciec mamy był leśniczym. Z kolei dziadek ze strony 
taty pracował u dziedziczki w majątku w pobliskiej miejscowości, nie pamiętam jednak jej 
nazwy. Kiedy udawaliśmy się z wizytą do dziadków przechodziliśmy nieopodal owego dworu. 
Zawsze go podziwiałam. Był to piękny, duży, biały budynek, wokół którego rosły drzewa. Sil-
nie utrwalił się on w moich wspomnieniach. Kiedy byłam starsza sama biegałam do leśniczów-
ki, choć mama krzyczała i nie pozwalała, bo droga prowadziła w pobliżu bagien. Do szkoły 
chodziłam do Janowa, znajdującego się w odległości około 2 km od mojego rodzinnego domu. 
Tam ukończyłam I i II klasę. Lekcje odbywały się systemem łączonym. Prowadziła je jedna 
nauczycielka. Kiedy wyjaśniała coś pierwszej klasie, wówczas druga czytała. Do trzeciej klasy 
tata posłał mnie do Ostromeczewa, oddalonego o około 3-4 km. Mieściły się tam trzy klasy: 
III, IV i V. Zimą, kiedy spadł śnieg , tata zawoził mnie do szkoły sankami. Latem chodziłam 
do niej po polu, wzdłuż granicy. W 1939 r. ukończyłam V klasę. Pamiętam, że kierownikiem 
szkoły był pan Florczak.

W nocy po nas przyszli… - syberyjskie zesłanie!

Ojciec był piłsudczykiem czyli żołnierzem Legionów Piłsudskiego, zwolennikiem jego 
polityki. Z tego powodu zostaliśmy zesłani na Sybir. Wywieziono nas 10 lutego 1940 r.  
W nocy po nas przyszli... Całej naszej czwórce czyli mi i mojemu rodzeństwu rozkazali usiąść 
na łóżku. Mama przykryła nas pierzyną. Ojcu nakazali siedzieć w kącie. Kiedy zaczynało robić 
się widno, kazali się zbierać... Pamiętam, że mama zabrała ze sobą pierzyny, a ja swoje brulio-
ny (zeszyty) oraz świadectwa. Bruliony sprzedałam później na Sybirze za chleb. Wsadzili nas 
na sanki i zawieźli do świetlicy lub szkoły w Łyszczycach. Miejscowość ta była prawosławna.  
W naszych okolicach dwie wsie były tegoż wyznania – Ostromeczewo, gdzie chodziłam do 
szkoły oraz wspomniane już Łyszczyce. W Ostromeczewie znajdowała się cerkiew. Wszystkich 
nas z Kolonii Łyszczyce zwieźli do owej świetlicy - nie wiem dokładnie co to było za pomiesz-
czenie, przypuszczam, że mogła to być również szkoła. W tej sali trzymali nas do południa,  
a następnie zawieźli na dworzec Łyszczyce, gdzie kazali nam wejść do wagonów. W nich znaj-
dowały się prycze czyli takie prymitywne łóżka zbudowane z desek. Wagon był pełen ludzi. 
Pamiętam, że w jednym z nich zmarło dziecko. Jedzenia praktycznie nie dawali. Czasem na 
przystanku, na jakimś dworcu wydzielali zupę i chleb w bardzo małych ilościach. Muszę rów-
nież powiedzieć, że za toaletę służyła wycięta dziura. Zakrywaliśmy ją kocami. Był także pie-
cyk, toteż w wagonie było ciepło. Wieźli nas tak 2 tygodnie. Następnie po wyjściu z pociągu 
załadowali wszystkich w samochody - takie większe, jakby towarowe. W każdym z aut mie-
ściły się dwie rodziny. Jechaliśmy tak około 3 dni. W mojej pamięci zapisał się moment, kiedy  
w trakcie tej „podróży” na jednym z przystanków wypuścili nas i dali kawałek chleba, cukru  
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w kostkach, a także gotowaną wodę nazywaną - „kipitok”. Mama rozkruszyła chleb i zalała 
go wodą. Po 3 dniach - z samochodów kazali przesiąść się na sanki, którymi jechaliśmy kolejne 
2 tygodnie. Tam, gdzie nas zsyłali - latem można było dotrzeć jedynie łodzią, a zimą saniami 
po lodzie. Nie pamiętam co ciągnęło te sanie, przypominam sobie tylko, że mama przykryła 
nas pierzyną, którą zabrała z domu. Dotarliśmy do miejscowości o nazwie Wierchniaja Ura  
w obwodzie archangielskim, nieopodal Morza Białego – czyli miejsca naszego zesłania. 

 Trudy zesłańczej egzystencji...

Lata tam praktycznie nie było. Przez większą część roku panowała zima. Mrozy sięgały 
-40°C. Lody puszczały dopiero w maju. Mimo to przymrozki nadal trzymały. W sierpniu, 
gdy wyszło się na dwór, było biało. Mieszkaliśmy w długich barakach, czyli takich budowlach  
o prymitywnej konstrukcji - z okrąglaków czyli okrągłych kloców drewna. Po jednej stronie 
wydzielonych było 6 prycz – na środku piec, po przeciwnej stronie również 6 prycz z piecem. 
W sumie mieszkało nas 12 rodzin. Jedno jakby „pomieszczenie” czyli ta prycza z desek - za-
mieszkiwana była przez jedną rodzinę. Ogromnym uciążeniem w barakach były robaki. Co-
dziennie przychodził mężczyzna, wydaje mi się, że był to Rosjanin i przynosił drewno. Mama 
wybrała dla nas miejsce przy piecu. Z drugiej strony – naprzeciwko mieszkała rodzina, którą 
spotkała tragedia. Syn, będący moim rówieśnikiem tzn. urodził się dokładnie w tym samym 
dniu, miesiącu i roku co ja - zginął. Znaleziono go w lesie. Zdarzało się, że wychodząc z na-
szego pomieszczenia widziałam leżące na ziemi martwe osoby. To było coś strasznego, wiel-
kie nieszczęście. Ludzie pracowali w lesie. Pilnowali nas NKWD-ziści19, rosyjscy brygadziści. 
Mama pracowała w brygadzie z Rosjankami. Nie wiem za co one wykonywały karę. Czasem 
nocowała z nimi w ich baraku, dlatego ja musiałam opiekować się rodzeństwem. Często nad 
rzeką w kociołku coś gotowały i dzieliły się tym z mamą, która potem przynosiła to nam.  
W ramach wdzięczności zbierałam latem jagody i zanosiłam je Rosjankom.

W osadzie, którą przymusowo zamieszkiwaliśmy w jednym z baraków znajdowała się 
szkoła, w innym coś w rodzaju jadłodajni czy kuchni – gotowano tam zupę rybną, z kolei  
w następnym mieścił się szpital. Proszę sobie wyobrazić, że stworzono również coś na wzór 
kina. Gdy tam dojechaliśmy, pierwszego dnia pokazali nam film, oczywiście propagandowy. 
Chcieli nam wmówić, że toczy się tutaj normalne życie. To był jedyny raz, kiedy kino było 
dostępne. Później już nigdy tam nas nie wpuścili i nic nie wyświetlali. Ponadto w osadzie znaj-

19  NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Zewnętrznych Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich  
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dował się tzw. „dom dziecka”. Zaprowadzałam tam dwie młodsze siostry. W owym baraku 
dla dzieci siedziała starsza pani, która robiła na drutach. Wszyscy mówili, że jest niewidoma, 
co mnie zawsze zastanawiało, bowiem nie mogłam zrozumieć, jak mimo braku wzroku może 
robić na drutach. Siostry dostawały tam jedzenie. Do „domu dziecka” chodziły tylko do końca 
zimy, później wszystko się skończyło.

Będąc na zesłaniu moim głównym zajęciem było zdobycie jedzenia. Chodziłam więc do 
lasu i zbierałam grzyby lub jagody. Zdarzało się, że komendant naszej osady kopał w nasz ko-
ciołek, twierdząc, że gotuję trujące grzyby. Zbierałam też borówki. Często nie mogłam unieść 
wiaderka, dlatego ciągnęłam je po ziemi, co bardzo odbiło się na moim kręgosłupie. Nie zwra-
całam na to uwagi, gdyż trzeba było coś robić, aby przetrwać. Zimą jedynym pożywieniem 
był chleb z przydziału i to, co udało się zdobyć mamie. Dostawaliśmy 30 g chleba na każde 
dziecko, z kolei pracujący otrzymywał 50 g. Muszę zaznaczyć, że chleb ten bardzo się kruszył. 
Zdarzało się, że mama kupiła również wspomnianą już zupę rybną.

W naszych myślach cały czas była Polska. Nieustannie marzyliśmy o powrocie do Oj-
czyzny. W ten sposób broniliśmy swojej polskości. Z osady zdołały uciec dwie osoby. Słyszałam 
potem, że uciekając wskoczyli do pociągu, który jechał do łagru. Taka chodziła pogłoska, nie 
wiem czy prawdziwa. Jedna dziewczyna idąc ze wszystkimi do pracy, weszła do lasu za po-
trzebą fizjologiczną. Wołali ją, jednak ona nie wyszła. Nikt już jej więcej nie zobaczył.

Będąc na Syberii zachorowałam. Początkowo miałam zapalenie płuc, a potem gruźlicę. 
Leżałam w szpitalu, o którym wspominałam wcześniej.

„Patrzcie! Ona Polka, a lepiej umie od Was”

W Ostromeczewie ukończyłam V klasę. Na Syberii polskim dzieciom kazano się uczyć 
w klasach o stopień niżej, a więc jeśli ktoś w Polsce ukończył IV klasę, na zesłaniu musiał cho-
dzić do III. Zdegradowano mnie zatem do klasy IV. Muszę jednak zaznaczyć, że bardzo 
dobrze się uczyłam, czasem lepiej od dzieci rosyjskich. Dużym ułatwieniem było to, iż zna-
łam język rosyjski. W Kolonii Łyszczyce obok nas mieszkali Białorusini, zawsze bawiłam się  
z ich dziećmi, toteż nauczyłam się ich języka, który był niezwykle podobny do rosyjskiego.  
W nagrodę za dobre wyniki w nauce na Nowy Rok otrzymałam prezent – walonki. Były to takie 
ciepłe buty, ubite z wełny, całkowite, twarde, które sięgały czasem nawet do kolan i zabezpieczały 
przed mrozem. Wyróżnienie to otrzymałam na Nowy Rok, bowiem w Rosji przywiązuje się dużą 
wagę do tego święta. Kiedyś nawet zdarzyło się, że nauczycielka wzięła mój zeszyt i powiedziała 
„Patrzcie! Ona Polka, a lepiej umie od Was”. 
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 Nadzieja powrotu do ukochanej Ojczyzny

Na Sybirze byliśmy około dwóch lat. Możliwość powrotu do Polski pojawiła się, kiedy 
Hitler napadł na Stalina, a ten wydał „amnestię” dla Polaków uwięzionych na terenie ZSRR. 
Działo się to w 1941 r. Z Wierchniaja Ury można było wydostać się tylko łodzią, dlatego 
zbiliśmy siedem tratew i na nich opuściliśmy osadę. Gdy poziom wody podnosił się, dobija-
liśmy do brzegu, trzymając się, aby nas woda nie porwała. Musieliśmy coś jeść, toteż robili-
śmy przerwy i w lesie zbieraliśmy jagody i borówki. Płynęliśmy tak dwa tygodnie. Dopłynęli-
śmy do dworca kolejowego „Kotłas”. Miasto Kotłas znajduje się w obwodzie archangielskim,  
w rejonie kotłaskim. Jest to port nad Dwiną. W kotłaskim łagrze zmarł polski aktor i piosen-
karz Eugeniusz Bodo. W Kotłasie spędziliśmy 3 dni. Pamiętam, że moje młodsze rodzeństwo 
spało wtedy na ławce, a ja jako starsza pod nią. W miejscu tym widziałam jak Estończyków 
prowadzono skutych. Słyszałam, że to dlatego, gdyż w czasie wojny walczyli przeciwko Armii 
Czerwonej. Na rękach i nogach mieli kajdany. Obserwując to, bardzo im współczułam. My-
ślałam sobie wtedy, że jest tak zimno, a oni w tak nędznych ubraniach, ubezwłasnowolnieni, 
czasem wręcz boso szli skuci.

Kazachstan – pracowaliśmy w kołchozie...

Każdy chciał jechać do Polski. Ludzie żyli nadzieją, że zdołają wrócić do Ojczyzny.  
Z Kotłasu, aby jechać dalej do Kraju, należało kupić wagon. Mama miała odłożone pie-
niądze za rąbanie drewna, dlatego zdołała zapewnić nam miejsca, złożywszy się na wagon  
z innymi rodzinami. Zajęliśmy pryczę na samym dole. Pociąg zawiózł nas jednak nie do Pol-
ski, a do Kazachstanu. Pamiętam, że był wtedy luty i padał deszcz. Zanim dojechaliśmy minę-
ły cztery miesiące. Tyle czasu wozili nas po Rosji. W trakcie tej „podróży” odbywały się postoje.  
W czasie jednego z nich ojciec wysiadł na chwilę z wagonu. Pociąg odjechał. Tata nie zdążył 
do niego wrócić. Po dwóch tygodniach, podczas kolejnego postoju przy targowisku, do wagonu 
nie zdążył wrócić brat. Miał on wówczas 12 lat. Z jego opowieści wiem, iż ktoś obcy zwrócił na 
niego uwagę i zawiózł go do domu dziecka gdzieś w Rosji.

W Kazachstanie domy wykonane były z gliny, to były takie lepianki. Kiedy padał deszcz 
z sufitu leciało błoto. Na samym początku ulokowano nas w szkole. Następnie w baraku, któ-
ry podzielony był na cztery odrębne części. Jedną z nich zajmowały dwie tureckie rodziny. 
Osiedlono nas w kołchozie – Nowaja Pucz. Dla wyjaśnienia kołchoz to takie gospodarstwo 
kolektywne, przejmowane przymusowo od rolników na rzecz państwa. Była to taka rolnicza 
spółdzielnia produkcyjna. Mama rozpoczęła pracę na polu. Z czasem ja także pracowałam 

- przy sadzeniu i zbieraniu warzyw. Udawało mi się wtedy zdobyć dla rodziny jedzenie np. 
kapustę. Kiedy wracałam do domu, musiałam obserwować czy nie nadjeżdżają „policjanci 
polowi” nazywani przez nas „obieszczykami”. Kiedy taki policjant jechał na koniu przez step, 
trzeba było wyrzucić kapustę.

W moich wspomnieniach zapisało się to, iż przebywający z nami w Kazachstanie Turcy 
byli dobrymi ludźmi. Ze względu na to, że nie posiadali obywatelstwa rosyjskiego, nie byli 
wysyłani na front, co najwyżej do kopania okopów. Turcy zazwyczaj byli pracownikami w koł-
chozach. Tak jak my zostali przymusowo osiedleni w Kazachstanie. Jeden z nich powiedział 
mamie, aby poszła na pole, ścięła nożem kłosy pszenicy, wymłóciła z nich ziarna, z których 
będzie można ugotować kaszę. Uczyli nas tego, abyśmy mieli co jeść. Dawali nam czasami 
placki, które piekli, a także serwatkę. Zalewaliśmy nią zupę z lebiody. To były naprawdę dobre 
osoby. Ponadto Turcy mieli działki, sadzili na nich kukurydzę oraz ziemniaki. Jesienią, gdy je 
zabrali, to chodziłam tam i udawało mi się jeszcze wykopać, to co pozostawili.

W Kazachstanie spędziliśmy 4 lata. Było tam lepiej niż na Sybirze. Było cieplej. Pierw-
szego roku naszego zesłania do tegoż miejsca rosła tam jeszcze bawełna. Pamiętam, że mama 
chodziła ją zbierać. W kolejnym - zlikwidowano bawełnę, a posadzili buraki cukrowe. Mama 
pracowała przy nich wraz z Turczynkami. Gotowano dla nich w kotle suchy makaron. Odwie-
dzając mamę na polu, kucharka czasem i mi go nałożyła. Brygadzistą był mężczyzna naro-
dowości tureckiej. Na całą brygadę brał chleb, jednak Turczynki mając swoje placki, nie brały 
przydziału. Turek rozdzielał więc go między Polki. Z czasem kończyło się wszystko. Chleb, 
zupy, serwatka... Front się zbliżał, wszystko wywożono dla żołnierzy. Człowiek musiał sobie 
jednak jakoś radzić. W Kazachstanie nic się nie marnowało. Były tam samosiejki, na której 
pszenica samorzutnie wysiała się w piołunie. Należało to wyrwać z korzeniami, a Rosjanie 
wrzucali to do kombajnu i młócili.

Chciałabym wspomnieć o tym, że jakimś cudem w nasze ręce trafiały broszurki o Ka-
tyniu i Oświęcimiu. Miały one wielki wpływ na mnie. Bardzo przeżywałam to, co się tam 
wydarzyło. Pewnego razu jeden z Polaków o nazwisku – Mucha, w przerwie w pracy czytał 
ową gazetę. Dostrzegł to NKWD-zista. Kolejnej nocy przyszli po pana Muchę i zabrali go. Do 
Polski już nie wrócił. 

Mama dostała się do szpitala jako salowa, dlatego przenieśliśmy się bliżej miejsca jej 
pracy. Lekarzem była Polka. Muszę zaznaczyć, że była znakomita w swoim zawodzie, ale nie 
miała czym leczyć. W szpitalu ludzie przeważnie umierali na tyfus. To była okropna choroba. 
Miała swoje nawroty. Bardzo często było tak, że jeśli chory trzy razy przetrzymał nawrót 
tyfusu, to zdołał z niego wyjść całkowicie, żył dalej.  
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Wjeżdżając do Polski śpiewaliśmy Rotę

Polakom zaczęli rozdawać rosyjskie dokumenty. Wiedzieliśmy, że gdy je weźmiemy do 
Ojczyzny nie wrócimy. Moja mama za wszelką cenę broniła się przed przyjęciem dokumen-
tów, dlatego chowała się na cmentarzu. Nie tylko ona uciekała, inni Polacy również. Turcy 
pozwalali nam ukrywać się w ich oborach. Ktoś jednak doniósł. Rosjanie przyszli po ukrywa-
jących się. Mama zdążyła zapukać do naszego okna krzycząc „dzieci, bo mnie aresztowali!” 
Moja najmłodsza siostra wybiegła wtedy, złapała mamę za szyję i zaczęła głośno krzyczeć. 
Gdy Rosjanie próbowali ją odciągnąć – ona lamentowała, kopała, drapała. Rosjanin zrezy-
gnował. Uwolnił mamę. Rozkazał jednak zgłosić się po dokumenty, grożąc, że w przeciwnym 
razie już jej nie uwolni. Mama została zmuszona do ich przyjęcia. Trzy dni z tego powodu 
płakała. Nie mogła sobie tego wybaczyć. Okazało się jednak, że jeśli ktoś tego rosyjskiego pasz-
portu nie miał, nie puszczono go do Polski. W drugi dzień świąt Wielkanocnych w kwietniu 
1946 r. załadowali nas do wagonów. Wieźli nas tak przez 2 tygodnie. W drodze powrotnej, na 
przystankach, gdy widziało się jakiś rynek, wtedy ludzie wysiadali i biegli na niego, by zdobyć 
choćby kawałek chleba. Zdarzyło się, że nie zdążyłam wrócić do wagonu, pociąg odjechał. 
Byłam jednak na tyle rozważna, że gdy dostrzegłam pociąg osobowy, podbiegłam i zapytałam 
czy jedzie w kierunku, w którym odjechał mój pociąg. Na szczęście jechał w tą samą stronę. 

Na kolejnym przystanku dogoniliśmy mój transport. Pociąg jeszcze nie zdążył się za-
trzymać, a ja już z niego wyskoczyłam, by jak najszybciej być z rodziną. Gdy weszłam do 
wagonu – mama bardzo płakała. Zobaczywszy mnie, powiedziała „wszystkich Was pogubię”. 
Wcześniej bowiem zgubił się również mój ojciec i brat. Oni też wyszli, jednak nie wrócili. Póź-
niej okazało się, że brat był w domu dziecka w Rosji.

 Gdy przejeżdżaliśmy przez Bug drewnianym mostem, zobaczyliśmy, że po jednej 
stronie stoi żołnierz rosyjski, po drugiej polski. We wszystkich wagonach rozbrzmiały słowa 
„Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, nie damy pogrześć mowy. Polski my naród, polski lud, Kró-
lewski szczep Piastowy.” Widząc Polskę płakaliśmy i śpiewaliśmy. W końcu dotarliśmy do 
Lublina. Dali nam po 200 zł. Rozpoczęła się wędrówka po Polsce. Zawieźli nas do Sławna, 
miasta w zachodniopomorskim nad rzeką Wieprzą. Staliśmy tam 3 dni, jednak nas tam nie 
przyjęli, bo chorowaliśmy na malarię. Ja również byłam na nią chora. Kolejnym celem była 
Jelenia Góra – miasto w woj. dolnośląskim, nad rzeką Bóbr. W pociągu jechało bardzo dużo 
Żydów. W drodze do Jeleniej Góry, nie pamiętam jednak w którym miejscu, odczepiono wa-
gon, w którym podróżowali. Wydaje mi się, że było to Nakło. W mieście tym zawieziono nas do 
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Tam mama zgłosiła, że jestem chora. Wtedy zabrano 
mnie do szpitala i wyleczono.

Odżyłyśmy dopiero w Janowicach Wielkich

Mamie chcieli dać gospodarstwo, ale sama z dziećmi nie dałaby rady. Kiedy przebywali-
śmy w tym urzędzie przyjechała jakaś pani i zaproponowała nam osiedlenie się w Janowicach 
Wielkich (woj. dolnośląskie, powiat jeleniogórski). Tam odżyłyśmy. Mama rozpoczęła pracę 
w kuchni. W końcu mieliśmy dobre jedzenie. Mieszkało tam dużo samotnych kobiet. Cho-
dziłyśmy razem pracować w pole np. sadzić ziemniaki. Wesoło było z tymi paniami. Miesz-
kaliśmy tam około 3 lat. Potem przeprowadziłyśmy się do Sobieszowa. Znajomy, który był  
z nami w Kazachstanie, dał znać mamie, że jest tam wolne mieszkanie. Było ono bardzo duże. 
Brakowało tam jednak pracy. Mama znalazła w końcu zatrudnienie w domu wczasowym jako 
kucharka. Płacili bardzo mało, dlatego jadałyśmy wtedy ubogo - ziemniaki z cebulą i chleb  
z marmoladą. Z biegiem czasu dowiedziałyśmy się, że w Kowarach powstaje kopalnia uranu  
i przyjmują do pracy. Zdecydowałyśmy się na kolejną przeprowadzkę. Mama zatrudniła się 
w kopalni do cięcia blachy. W Kowarach znajdowały się hałdy uranu sproszkowanego. Cięto 
i spawano blachy, w które pakowano wspomniany uran i wywożono go na zwrotnicę kolejową, 
znajdującą się za Kowarami. Mama, pracując w kopalni – dostała mieszkanie na osiedlu gór-
niczym. Siostry chodziły do szkoły, ja z kolei zatrudniłam się w fabryce filców czyli wyrobów

włókienniczych. Pracowałam tam 2 lata, po czym przyjęto mnie do pracy przy wyrobie 
dywanów na krośnie tkackim. Pamiętam, że początkowo obsługiwałam to małe, a dwie panie 
obok – duże. Pewnego dnia zdarzyło się, że wyrwało mi osnowę. Pracując wcześniej przy fil-
cach nauczyłam się ją wiązać, toteż sama poradziłam sobie z problemem, co wzbudziło zdzi-
wienie moich współpracowników. Przeniesiono mnie zatem na większe, a nawet przydzielono 
mi uczennicę.

Jak odnalazłyśmy ojca i brata

Muszę jeszcze wspomnieć o odnalezieniu ojca i brata. Po wojnie, moja ciocia (siostra 
mamy) rozmawiała z pewnym handlarzem na temat osób, które zginęły w Rosji, jak również 
tych ocalałych. Moja ciocia powiedziała mu, że szwagier, czyli mój tata też zaginął i nie wrócił. 
Nie było go już z nami w Kazachstanie. Handlarz oznajmił, że przecież Stanisława Karolcza-
ka widział w Brześciu. Tak dowiedziałyśmy się, że tata żyje. Pisałam listy, nikt mi nie odpisy-
wał. Polka pracująca w Brześciu na poczcie, widząc je i wiedząc, że nikt nam nie odpowiada, 
otworzyła mój list, przeczytała i odpisała na niego, podając adres ojca. Po kolejnej próbie kon-
taktu, tata odpisał. Tłumaczył, że próbował wrócić do Polski, ale ze względu na to, że nie po-
siada dokumentów, które zostały mu skradzione, gdy chorował na tyfus, uniemożliwiono mu to.  
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Po wojnie mój 16-letni brat przyjechał do Brześcia z myślą, że spotka tam naszą rodzinę. 
Udało mu się odnaleźć jedynie ojca. Mama rozpoczęła starania o wyrobienie im dokumentów. 
Po ich zdobyciu, wysłała je natychmiast. Ojciec wrócił w 1956 r. Brat został, bowiem był żona-
ty z Białorusinką. Przyjeżdżał jednak do Polski w odwiedziny. 

Kilka słów na zakończenie

W 1967 r. przeprowadziłam się z mężem do Głuchowa i tak zamieszkałam w Gminie 
Kawęczyn. Zostałam członkinią Koła Gospodyń Wiejskich w Tokarach. Należę do Związku 
Sybiraków – Koła w Kowarach. 31 maja 2005 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski 
odznaczył mnie Krzyżem Zesłańców Sybiru. Spisane na łamach „Kawęczyniaka” wspomnie-
nia są małym fragmentem mojego życia na Sybirze. Aby opisać trudy zesłańczej egzystencji, 
wszystko to, co się wydarzyło, należałoby wydać książkę. 

„Krzyż Zesłańców Sybiru”, którym została odznaczona bohaterka artykułu

Stanisława Olek
Tokary Pierwsze

Obecnie Tarnobrzeg
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Stanisława Olek

Córka Józefy i Władysława Mazurków, urodziła się 13 sierpnia 1935 r. w Cieszacinie 
Wielkim (powiat jarosławski). Od 1971 roku wraz z rodziną mieszka w Tarnobrzegu (miasto 
na prawach powiatu w województwie podkarpackim). Absolwentka Liceum Pedagogicznego 
o profilu Wychowania Fizycznego w Szklarskiej Porębie. Nauczycielka Szkoły Podstawowej 
w Gozdowie w latach 1952-1963. W latach 1963-1971 nauczycielka Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowie Leśnej (gmina Lubsko, powiat Żary). W latach 1971-1990 Sekretarz Klubu Spor-
towego SIARKA Tarnobrzeg, a także kierownik trzech sekcji sportowych: tenisa stołowego, 
siatkówki i pływania. Czynna zawodniczka II ligowego klubu OLIMPIA Lubsko w tenisie 
stołowym w latach 1964 - 1970. Dwukrotna Mistrzyni Polski Ludowych Zespołów Sporto-
wych w Tenisie Stołowym (mistrzostwa te odbyły się w Piotrkowie i Otwocku k. Warszawy). 
Zdobyła Mistrzostwo Polski Nauczycieli w Tenisie Stołowym w Warszawie. Sześciokrotna 
Mistrzyni Województwa Zielonogórskiego (województwo to istniało do 1998 r.) w Tenisie 
Stołowym. Ponadto brała również udział w Ogólnopolskiej Spartakiadzie Kościołów Katolic-
kich w Tenisie Stołowym. 

„Wspomnień blask” ukazuje dzieje naszego regionu za przyczyną wspaniałych 
osób, bohaterów cyklu, potrafiących dzielić się tym, co piękne, radosne, trudne oraz 
bolesne. 

Stanisława Olek - historię swojego życia opowiedziała córce - Wandzie Piasek. To 
właśnie pani Wanda przelała na papier wspomnienia mamy. Z bohaterką udało mi się 
porozmawiać przez telefon. W słuchawce usłyszałam miły, przyjemny, wzbudzający za-
ufanie głos. Pani Stanisława opowiedział mi o swoim dzieciństwie i sporcie. Obydwie 
cieszyłyśmy się, że mogłyśmy się poznać, choć tylko przez telefon. Wyraziłyśmy na-
dzieję na to, iż uda nam się spotkać osobiście. Wielką pomocą w kontakcie i powsta-
niu artykułu służył syn pani Stanisławy – Marek Olek, który pracuje w Urzędzie Gminy  
w Kawęczynie. 

Chciałabym zaznaczyć, że pani Stanisława, to już druga bohaterka cyklu, opisują-
ca pracę nauczyciela w szkole, która dziś już nie istnieje. Pierwszą była Kazimiera Choj-
nacka, kierownik nieistniejącej Szkoły Podstawowej w Młodzianowie. Relacje pani Ka-
zimiery opublikowane zostały w nr 1/17 (369) „Kawęczyniaka”. 

„Do Tokar trafiłam za przyczyną mojego męża Janka”

Urodziłam się 13 sierpnia 1935 r. w Cieszacinie Wielkim (powiat jarosławski). Rodziców 
straciłam będąc małym dzieckiem. Trafiłam wówczas do sierocińca. Mój wuj przeżył Oświęcim. 
Kiedy dowiedział się, że przebywam w Domu Dziecka, zabrał mnie stamtąd. Osiedlił się koło Le-
gnicy w miejscowości Wysokie.

Do Tokar trafiłam na początku lat 50-tych za przyczyną mojego męża Janka. Poznaliśmy się 
na Biegach Narodowych w Szklarskiej Porębie, gdzie uczęszczaliśmy do tej samej szkoły – jedynego 
wówczas w kraju Liceum Pedagogicznego o profilu Wychowania Fizycznego. Zajęcia lekcyjne obej-
mowały m.in. jazdę na nartach. Ścigając się na ośnieżonych stokach Karkonoszy oboje z mężem 
pokochaliśmy sport, co wiele lat później przełożyło się na zainteresowania, a nawet sukcesy naszej 
rodziny…

Szkoła w XIX-wiecznym dworku

Po ukończeniu szkoły i naszym ślubie mąż został powołany do wojska, a ja zamieszkałam  
z jego rodzicami w Tokarach. Wtedy właśnie rozpoczęłam swoją pierwszą pracę jako nauczycielka 
w 6 klasowej Szkole Podstawowej w Żdżarach. Nazwa Żdżary odnosiła się jednak do sołectwa, któ-
re obejmowało jeszcze dwie miejscowości (przysiółki) – Myszkowice i Gozdów. W rzeczywistości 
szkoła zlokalizowana była w Gozdowie i tak ją potocznie nazywano. Mieściła się w XIX-wiecznym 
dworku, malowniczo otulonym przez ogromny park z trzema stawami. Gozdów był wsią i folwar-
kiem, należał do gminy Tokary, ponadto był częścią majątku Tokary i przynależał do rodziny Bier-
nackich. Parcelacja majątku spowodowała, że wyodrębniła się samodzielna własność w Gozdowie. 
W 1906 roku przejęła go rodzina Młodeckich. W ich posiadaniu był do czasów II wojny światowej. 
Po rozparcelowaniu, jak już wspomniałam, ulokowano tam szkołę, która znajdowała się w dworku 
do 1987 r. Rozpoczynałam tam rok szkolny 1952/1953 z dwiema nauczycielkami, Danutą Jarych 
i Haliną Bukowiecką. Lekcje odbywały się na parterowej kondygnacji dość zniszczonego wewnątrz 
budynku. Pamiętam, że na czas remontu dworku zajęcia szkolne organizowaliśmy w prywatnych 
domach mieszkańców Żdżar i pobliskich Myszkowic. Gospodarze z wielką życzliwością udostęp-
niali nam swoje największe izby i bardzo o nas dbali, a dzieci miały z tego tytułu wielką atrakcję. 
Uczyłam wtedy w domu Janiny i Tadeusza Walczaków, obecnie mieszkają tam Państwo Grudziń-
scy. Po jakimś czasie szkoła powróciła do dworku i liczyła około 80-90 dzieci. Mimo przystosowania 
obiektu, które polegało głównie na pracach murarsko-malarskich i stolarskich, nie było tam prądu. 
Dlatego w zimie lekcje rozpoczynały się później, albowiem trzeba było poczekać na światło dzien-
ne, ale też zakończyć je zanim zapadał zmrok. O tej porze roku, żeby zdążyć na czas, do szkoły 
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chodziłam.... po ciemku. Nie kursowały tam wtedy żadne autobusy więc odległość 2,5 km z gospo-
darstwa moich teściów w Tokarach do Gozdowa przemierzałam pieszo. Bez względu na pogodę 
i porę roku, czasem przez śnieżną zawieję, czasem w ulewny deszcz. Bywało jednak że mogłam 
skorzystać z nietypowego środka komunikacji. Ponieważ gospodarze z Tokar wozili tamtejszego 
księdza bryczką na lekcje religii do szkoły w Gozdowie i odwrotnie, mogłam się z nimi czasami 
zabrać. Piękne były te przejażdżki... bryczką do pałacu! Zwłaszcza wiosną albo u progu lata.

Lekcje Wychowania Fizycznego

Pora roku i pogoda odgrywały też spore znaczenie w organizowaniu lekcji WF-u. Sportowego 
ducha do szkoły i nowe pomysły na te zajęcia zaczął wprowadzać mój mąż Janek, który w 1955 
roku dołączył do grona pedagogicznego w Gozdowie. Wcześniej, po zakończeniu służby wojskowej 
pracował przez rok w Szkole Podstawowej w Luboli koło Pęczniewa. W tamtych czasach obowią-
zywały tak zwane „nakazy pracy” w szczególnie ważnych dla rozwoju Państwa zawodach. Urzę-
dowe skierowania do konkretnych miejsc zatrudnienia otrzymywali m.in. szerzący oświatę nauczy-
ciele. Kiedy więc Janek trafił do Gozdowa, zaczął uatrakcyjniać lekcje Wychowania Fizycznego. Na 
tyłach dworku wymyślił duże boisko szkolne, które zrobił z pomocą starszych uczniów własnym 
sumptem. Tam właśnie dzieci miały gimnastykę, grały w dwa ognie, a chłopcy uczyli się strzelać gole 
do bramki. Jednak WF dzieci najbardziej lubiły zimą, kiedy obowiązkowa lekcja zamieniała się  
w przyjemną zabawę: lepienie bałwana, bitwę na śnieżki, jazdę na sankach albo największą frajdę 
- prawdziwy kulig. Boisko szkolne zimą zamieniało się w lodowisko, na którym uczniowie pozna-
wali grę w hokeja. Służyły do tego w specjalny sposób wystrugane przez męża i chłopców, zakrzy-
wione na końcach kije.

Przeprowadzka do dworku

W 1958 roku przeprowadziliśmy się z 3-letnim synem Markiem i 2-letnią córką Ewą z Tokar 
do naszego pierwszego samodzielnego mieszkania w budynku szkoły. Mieściło się ono w partero-
wym skrzydle dworku w Gozdowie. Na piętrze zamieszkało małżeństwo nauczycieli, Danuta i jej 
mąż Bogdan Jarych, który w międzyczasie do nas dołączył. Jedno z pomieszczeń na górze zajmo-
wała też kolejna nauczycielka Halina Bukowiecka.

Wówczas szkoła powiększyła się o siódmą klasę. Były to czasy, kiedy ławki sprzyjały pra-
widłowej sylwetce uczniów. Dzieci nie musiały się wtedy garbić. Miały wygodne oparcia i siedzi-
ska połączone z odpowiednio przechylonymi pulpitami. W nich znajdowały się otwory na kała-
marze z atramentem, ponieważ do pisania używano zwykłych piór czyli drewnianych „obsadek”  

z wymiennymi stalówkami. Największą zmorą uczniów były tak zwane kleksy, bo wystarczyło po-
brać z kałamarza za dużo atramentu albo nie osuszyć odpowiednio stalówki na specjalnej bibule  
i w zeszycie pojawiała się plama. To jednak na swój sposób uczyło skupienia, uwagi, spokoju oraz 
staranności. Prowadziłam głównie lekcje Języka Polskiego. Wówczas ten przedmiot obejmował 
kaligrafię! Okrągłe, dopracowane w każdym szczególe literki były podstawą do nauki pisania  
w sposób ładny oraz czytelny. Ciekawostką dzisiaj mogą być zajęcia, które prowadziłam również 
w ramach przedmiotu Prace Ręczne. Polegały one na uczeniu dzieci bardzo pożytecznych umiejęt-
ności, takich jak przyszywanie guzika, cerowanie lub naszywanie łaty na kawałku materiału, czy 
obrębianie brzegów miękkich tkanin, z których powstawały chusteczki do nosa. Innych jak tekstylne 
w tamtych czasach nie używano. Istniał także podział tych lekcji na grupy dla dziewcząt i chłop-
ców. Dziewczynki uczestniczyły na przykład w prostych zajęciach kulinarnych, a chłopcy w tech-
nicznych: m.in. zbijali karmniki dla ptaków. Z kolei na lekcjach wychowawczych uczyliśmy dzieci 
podstawowej kultury osobistej w zakresie zwrotów grzecznościowych oraz tego jak w określonych 
sytuacjach należy się zachowywać, a jak nie wypada. Myślę, że w dzisiejszych czasach bardzo tego 
brakuje, zwłaszcza wśród dzieci, które z różnych przyczyn takiej wiedzy nie wynoszą z domów. 
Zabawne może się współcześnie wydawać, że na tych lekcjach wychowawczych sprawdzaliśmy też 
dzieciom, pod kątem czystości, uszy, paznokcie i obowiązujące wówczas przy fartuszkach szkol-
nych białe kołnierzyki. Jeszcze zabawniejsze są moje notatki na ten temat zapisane w notesie, który 
jako dość „oryginalna pamiątka” zachował się przez wiele, wiele lat. Z tych zapisków zaśmiewały 
się później moje dorosłe dzieci.

Wspomnienia z Gozdowa

Kiedy pracowaliśmy z mężem w szkole w Gozdowie, na świat przyszły kolejno nasze dwie 
córki: Bożena i Wanda. Najmłodsza z nich Wanda urodziła się, nie jak pozostałe dzieci w szpitalu 
w Turku, tylko w samym dworku. Do tamtejszej szkoły podstawowej zaczął uczęszczać jedynie 
nasz syn Marek, który rozpoczął naukę w wieku 6 lat. Był ku temu konkretny powód. Otóż w jednej 
ze sal lekcyjnych, przetrwało z czasów dworskich małe okienko tuż nad podłogą do pomieszczenia, 
które przed wojną mogło być sutereną dla służby albo kuchni. Za naszej bytności było ono piwni-
cą. I tę właśnie piwnicę upodobał sobie nasz 5-letni syn, który przez okienko do klasy notorycz-
nie podpowiadał uczniom na lekcjach. Nie pomagały prośby ani groźby, więc posłaliśmy małego 
Mareczka z jego dużą wiedzą o rok wcześniej do szkoły. W części wspomnianej piwnicy składane 
były potłuczone szyby i inne szkła. Właśnie to miejsce upatrzyła sobie nasza córka Bożenka, ba-
wiąc się z rodzeństwem w chowanego. Miała wtedy trzy, może cztery lata. Wchodząc do „kryjówki” 
przewróciła się tak niefortunnie, że upadła w te szkła buzią. Janka akurat nie było wtedy w domu 
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więc kolega nauczyciel, Bogdan Jarych, zabrał mnie z nią swoim motorem do lekarza w Liskowie. 
Córce pozostała trwała „pamiątka” w postaci blizny, a mnie mrożące krew w żyłach wspomnienie 
słów doktora, że szkło wbiło się jej zaledwie o kilka milimetrów od oka. Mieszkanie w malowniczej 
scenerii dworku niosło też inne zagrożenia dla naszych dzieci, które całe dnie bawiły się w parku. 
Kiedyś, dosłownie na chwilę, została tam w pewnej odległości od frontowego wejścia najmłodsza 
córka, 3-letnia wtedy Wanda. Ta chwila wystarczyła, aby ruszył na nią z rogami, rozpędzony wielki 
baran. To wyjątkowo groźne zwierzę, które uwolniło się z łańcucha, zauważyłam stojąc na wysokim 
ganku. Nie miałam szans zdążyć więc zaczęłam przerażonym głosem krzyczeć do córki, żeby 
szybko położyła się buzią na ziemi. Posłuchała. Baran przeskoczył nad nią i uniknęliśmy tragedii. 
Moja córka twierdzi dziś, że jest to jej pierwsze w życiu i jedyne wspomnienie z Gozdowa. Starsze 
dzieci, co prawda mgliście, ale pamiętają naszych ulubionych sąsiadów po przeciwnej stronie uli-
cy „vis a vis” bramy dworku. Pan Franciszek Białkowski był szkolnym woźnym i „złotą rączką”. 
Doskonały gospodarz, bardzo miły, uczynny człowiek. Wykonywał drobne naprawy w dworku  
i zajmował się paleniem w piecach. Te zabytkowe piece przypominały niemal dzieła sztuki. Mo-
siężne drzwiczki odzwierciedlały artystyczny kunszt zduna, a przepiękne kafle z rzeźbą wzorów 
oraz ornamentów, dawały ciepło uczniom, jak też mieszkańcom dworku. Żona naszego woźnego, 
pani Kazia, miała maszynę do szycia. Pamiętam, że dawałam jej jakieś naddarte albo skurczone 
w praniu koszule Janka, z których wspaniała gospodyni wyczarowywała sukieneczki dla moich 
dziewczynek. Do Pani Kazi chodziłam też piec ciasto, ponieważ w dworku nie było odpowiedniego 
pieca z piekarnikiem, czyli tak zwaną duchówką. 

Państwo Białkowscy mieli trzy nastoletnie córki: Jasię, Zosię i Gienię, które często u nas by-
wały, bo moje dzieci bardzo je lubiły. Przed zatrudnieniem niani, panny Białkowskie, od czasu do 
czasu, opiekowały się maluchami, kiedy ja stawiałam pierwsze kroki na arenie sportowej.

Przygoda z ping-pongiem

Właśnie w Gozdowie mąż nauczył mnie grać w tenisa stołowego. Do jednego z wolnych po-
mieszczeń dworku wstawił stół ping-pongowy i tam trenowaliśmy. Zorganizowany przez Janka 
sprzęt przyciągał też starszych uczniów. Z czasem więc przy stole swoich sił próbowały szkolne 
dzieci, ale i nasi znajomi. Najczęściej przyjeżdżał pograć z nami Janka kolega, Michał Sikorski 
(późniejszy Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kawęczynie). Te zacięte walki okazały się na tyle 
solidnymi treningami, że zaczęłam startować w oficjalnych turniejach i odnosić pierwsze sukcesy 
na terenie powiatu tureckiego. Tenis Stołowy nie był jednak jedyną dyscypliną, w której ten powiat 
reprezentowałam. Razem z Jankiem graliśmy też w Okręgowej Lidze Szachowej w Turku. Nasza 
sekcja liczyła 10 zawodników i pamiętam, że kiedyś pojechaliśmy na mecz do Poznania z tamtej-

szą drużyną Klubu Sportowego „Pocztowiec”. Przegraliśmy tam 1:9. Ten jeden punkt dla naszego 
zespołu zdobyłam ja.

Oboje z mężem uczyliśmy w Gozdowie do 1963 roku. Wyjechaliśmy w zielonogórskie, aby 
dalej nieść kaganek oświaty w małej miejscowości Dąbrowa Leśna, (wówczas powiat Lubsko, dziś 
gmina Lubsko, powiat Żary), gdzie powstawała kolejna szkoła podstawowa. Również tam Janek 
zajmował się krzewieniem sportu. Wychował szkolną drużynę piłki ręcznej dziewcząt, która odno-
siła sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Natomiast tenis stołowy stał się już tradycją rodzinną, bo po 
rakietki sięgnęła cała czwórka naszych dzieci. Byłam czynną zawodniczką oraz sześciokrotną Mi-
strzynią Województwa Zielonogórskiego, ale największe sukcesy w tej dyscyplinie odnosiła najstar-
sza z córek Ewa, która kilkakrotnie stawała na najwyższym stopniu podium z tytułami Mistrzyni 
Polski. W 1971 r. Klub Sportowy SIARKA Tarnobrzeg zwrócił się do nas z propozycją przyjęcia 
Ewy do sekcji tenisa stołowego. Wyraziliśmy na to zgodę, jednak warunkiem była przeprowadzka 
całej naszej rodziny do Tarnobrzegu (województwo podkarpackie). Klub przystał na to i zatrudnił 
mnie na stanowisku Sekretarza. Ponadto byłam kierownikiem trzech sekcji sportowych: tenisa sto-
łowego, siatkówki, jak też pływania. Z zawodnikami uczestniczyliśmy w wielu zawodach, zarówno 
w kraju, jak i za granicą. W klubie pracowałam do czasu przejścia na emeryturę, a więc do roku 
1990. Janek z kolei uczył w szkołach Wychowania Fizycznego. Przez wiele lat Ewa była w stałym 
składzie Kadry Narodowej Tenisa Stołowego i reprezentowała nasz kraj m.in. na Mistrzostwach 
Świata w Japonii.

 „Wiersze w grudce ziemi”

Mój mąż Janek już od czasów Szklarskiej Poręby pisał wiersze. Notował je na jakichś skraw-
kach papieru i mówił o swojej twórczości, że to tylko tak, „do szuflady”. Przez 60 lat skrzętnie 
zbierałam te wszystkie karteluszki. Stosunkowo niedawno, bo w 2012 roku, wydaliśmy z dziećmi 
dwa tomiki poezji Janka zatytułowane „Wiersze w grudce ziemi” i „ Jana Pawła II-go Ojczyzno…”

Jak historia zatoczyła koło

Wspominam o tym, ponieważ mąż często w swoich wierszach powracał do rodzinnych stron. 
Urodził się w Głuchowie, mieszkał w Tokarach, pracował w Gozdowie. W strony swojego wczesnego 
dzieciństwa powrócił też nasz syn Marek, który na stałe zamieszkał w domu dziadków Olków. Idąc 
w ślady ojca, w 12 lat po naszym wyjeździe z Gozdowa, zajął się propagowaniem sportu. Najpierw w 
samych Tokarach, później na terenie gminy powołując Ludowe Zespoły Sportowe. Współtworzył też 
Klub Sportowy Orzeł Kawęczyn, zakładając m.in. drużynę tenisa stołowego na bazie wcześniejszych 
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sukcesów w latach 80-tych swoich i swojego wychowanka uczestniczących dwukrotnie w Mistrzo-
stwach Polski dla niezrzeszonych, reprezentując byłe województwo konińskie. Tym sposobem hi-
storia zatoczyła koło.

Dla mnie samej wspomnienia z tamtych stron są szczególne, bo wiążą się ze startem zawodo-
wym i startem w dorosłe życie, ale przede wszystkim - tam był początek naszej rodziny.

 Redakcja tekstu: Wanda Piasek

Z albumu Stanisławy Olek 

 Stanisława Olek z uczniami klasy V Szkoły Podstawowej w Gozdowie - 1962 r.

Stanisława Olek (I rząd od góry, trzecia od lewej) z uczniami Szkoły Podstawowej w Gozdowie.  
Zdjęcie wykonano nieopodal dworku

Stanisława Olek podczas turnieju tenisa stołowego w 1969 r.
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Pani Stanisława przed dworkiem w 2016 r., należącym do Ewy i Andrzeja Opłatków

 1967 r. Stoją od lewej: Stanisława Olek, Jan Olek, Wojciech Olek. Z przodu dzieci Stanisławy i Jana 
Olków, od lewej: Bożena, Wanda, Ewa, Marek

Dyktando jednego z uczniów Stanisławy Olek

Rodzina państwa Olków – rok 2016. Od lewej: Wanda Piasek, Stanisława Olek, za nią Marek Olek, 
Jan Olek, Bożena Świetlicka, Ewa Poźniak
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Bolesław Jasnowski
Skarżyn

Bolesław Jasnowski

Syn Józefy i Stanisława, urodził się 01.08.1933 r. w Skarżynie, gdzie po dzień dzisiej-
szy mieszka z żoną Marianną. Po zakończeniu wojny rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej 
w Skarżynie, ostatnią VII klasę ukończył w Złotoryi (miasto w południowo-zachodniej Pol-
sce, w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu złotoryjskiego, usytuowane nad rzeką 
Kaczawą), gdzie równocześnie pracował w kopalni, w której eksploatowano rudę miedzi. 
W latach 1964-1990 był górnikiem w Kopalni Węgla Brunatnego Adamów w Turku. Prowa-
dził również gospodarstwo rolne.

Ósmy już artykuł poświęcony wspomnieniom, ukazuje blaski i cienie minionych 
chwil Bolesława Jasnowskiego – mieszkańca Skarżyna. Pan Bolesław powitał mnie ser-
decznym uśmiechem, wprowadzając miłą atmosferę. Wracając do przeszłości opowia-
dał On głównie o czasach wojny. Rozmawiając z Bohaterem o tych trudnych momen-
tach w Jego głosie usłyszałam smutek i wzruszenie…

W świecie małego chłopca...

Wracając do czasów dzieciństwa, w mojej pamięci silnie zapisały się chwile, kiedy poma-
gałem rodzicom w gospodarstwie. Będąc chłopcem pasłem krowy. W tamtych czasach, przed 
wojną, a miałem wówczas około 5-6 lat, małym dzieciom powierzało się takie prace. Pasły 
one gęsi lub krowy. Ojciec przez około 5 lat był tzw. „mleczarzem”. To wymarły zawód. Je-
chał przez całą wieś wozem, ciągniętym przez konie, zbierał wystawione przez gospodarzy 
kanki z mlekiem i zawoził je do zlewni w Przespolewie. Stamtąd mleko trafiało do Liskowa. 
Muszę dodać, że określaliśmy go również mianem „wozaka” czyli osoby, która trudniła się 
przewozem towarów zaprzęgiem konnym. Mieszkaliśmy pod adresem, który obecnie należy 
do Doroty Chojnackiej. Dawniej rodziny były liczne, moi rodzice mieli ośmioro dzieci. Jedna 
z sióstr zmarła w czasie wojny, po narodzeniu żyła kilka dni. W okolicy nie było lekarza, który 
mógłby jej pomóc. Razem z tatą zawieźliśmy ją wozem na cmentarz do Przespolewa. Najstar-
sza siostra Zofia początkowo „była na służbie” u gospodarzy, a w czasie wojny pracowała przy 
okopach20 w okolicy Uniejowa. Z kolei brat Józef kopał je w pobliżu Sieradza. W tych latach 
panował tyfus, groźna choroba zakaźna, na którą zachorował mój brat. Jeden z gospodarzy 
troskliwie się nim zaopiekował, dzięki czemu odzyskał zdrowie. 

20  Okopy – polowa fortyfi kacja ziemna, obronna lub oblężnicza, w postaci wykopu o głębokości chroniącej 
przed ostrzałem nieprzyjaciela na wprost, redukująca przy okazji skutki ostrzału od góry i bombardowań. 
Por. Słownik…, s. 577.
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Kiedy pasłem krowy, wybuchła wojna

Do szkoły nie zdążyłem pójść. Wybuchła wojna. Doskonale pamiętam ten dzień. Pasłem 
wtedy krowy i zobaczyłem jak do naszej wsi wkracza wojsko, zajmując całą drogę. Nie było 
możliwości przejścia. Kiedy uniosłem głowę, ujrzałem jak od strony miejscowości, wówczas  
o nazwie Niedźwiady, dziś jest to Stary Czachulec w gminie Malanów, znad olch leciały samo-
loty w kierunku południa. Hałas był ogromny.

W Skarżynie często pojawiała się żandarmeria. Była to niemiecka formacja policyjna  
w III Rzeszy. Dwóch czasem trzech żandarmów, uzbrojonych w karabiny, wkraczało do na-
szej miejscowości, chodzili po domach i zabierali ludzi. Oni wiedzieli kogo zabrać. Mieli to 
chyba odgórnie już zlecone. Niemcy organizowali łapanki czyli wypracowany przez nich spo-
sób zatrzymywania osób, w celu ich uwięzienia (np. w obozach koncentracyjnych), przesie-
dlenia lub przymusowego skierowania na roboty w Niemczech. Skarżyn również znalazł się  
w ich obrębie. Hitlerowcy schwytali i wywieźli właśnie na owe przymusowe prace: Andrzeja 
Maćczaka (mojej mamy brata) – w domu została jego żona i dzieci; Romana Musielaka; Sta-
nisława Gruszczyńskiego i jego dwóch synów Mieczysława i Eugeniusza; Andrzeja Przybyla-
ka; Stanisława Smaka z żoną oraz z córką i synem jego siostry (siostra pana Stanisława wraz  
z mężem wyjechali przed wojną do Francji, dzieci zostawili pod opieką państwa Smaków);  
a także Józefa Musielaka z żoną. Czesław Męksiak, będąc w wojsku jako młody chłopak, 
mając poprzez to większe doświadczenie niż inni, w czasie wojny został ponownie powołany  
do jednostki.

Kiedy dochodziło do łapanek, w całej okolicy słychać było przeraźliwe wrzaski, krzyki. 
Młodzi ludzie, mający po 16-17 lat, ukrywali się w stogach słomy, w życie, a nocą w nich spali 
w obawie przed wkroczeniem do domu hitlerowców. 

Moją żonę wywieziono do Niemiec

Chciałbym również wtrącić kilka zdań o tym, iż moja żona Marianna oraz jej matka 
zostały wywiezione w czasie wojny do Niemiec. W nocy do ich domu (w którym obecnie miesz-
kamy) wtargnęli Niemcy. Z relacji żony wiem, że jej mamę schwytano i początkowo wywie-
ziono do Łodzi, gdzie przetrzymywano około 3 dni. Marianna, która miała wówczas 3-4 lata, 
przebywała u Niemki Welki na Siewieruszkach, gdzie pracował mój teść, a ojciec żony. Kiedy 
Niemcy dowiedzieli się, że Marianna jest u Welki, wrócili po nią i przetransportowali do Łodzi 
do matki. Stamtąd obydwie trafiły do obozu w Niemczech. Jedyne co żona zapamiętała, to mo-

ment wyzwolenia ich przez Amerykanów. Lekarz dał im przepustkę do powrotu. Pierwszym 
transportem po zakończeniu wojny wróciły do Polski. Podróż trwała około 3 tygodni.

Wysiedlanie mieszkańców czyli jak Niemiec Focht 
został sołtysem w Skarżynie 

W sąsiedztwie domu, w którym mieszkam obecnie, pod adresem Skarżyn 21 - zamiesz-
kiwał Niemiec Gustaw Focht, pełniący funkcję sołtysa, po wysiedlonym z owej posiadło-
ści Władysławie Galewskim. Dziś już nikt tam nie mieszka. Nasz przedwojenny sołtys pan  
Galewski został z kolei osiedlony w Niedźwiadach (dziś Stary Czachulec), w miejscu swojego 
następcy. Można więc powiedzieć, że „przesiedlenie to miało charakter zamiany”. Chciałbym 
dodać, że niemiecki sołtys miał brata Jana, którego z kolei osiedlono obok szkoły, w posiadło-
ści po panu Jankowskim (obecnie należy ona do Lecha Łakomickiego). Przed wojną wielu 
Niemców kupiło gospodarstwa w Polsce, w naszej okolicy najwięcej osiedliło się ich we wspo-
mnianych przeze mnie Niedźwiadach (dziś Stary Czachulec). Wydaje mi się, że jedynymi 
Polakami zamieszkującymi tę miejscowość byli panowie o nazwiskach: Kowalski, Sobczyk i 
Gromada. Ten ostatni był leśniczym. Z kolei Niemcy, którzy tam się osiedlili to: Flejter, Marks, 
Ulert, Teper, Fischer, Jechałka, Rejman.

Wysiedlenia w Skarżynie odbywały się w ten sposób, iż do wsi wchodzili Niemcy, wy-
bierali sobie korzystne dla siebie gospodarstwa, wjeżdżali na podwórka i wysiedlali z nich 
mieszkańców, którzy w krótkim czasie, jaki im dano na spakowanie, mogli zabrać tylko naj-
potrzebniejsze rzeczy.

Ze Skarżyna wysiedlono: rodzinę Kaczmarków – w ich posesji zamieszkał Niemiec 
Jechałka (dziś mieszka tam Władysława Kaczmarek), po Ignacym Bałwasie zamieszkała 
Niemka o nazwisku Zymś (w domu tym obecnie mieszka Ryszard Augustyniak). U Niemki 
tej służył Franciszek Pacholski z rodziną. Wysiedlono również Franciszka Benedyczaka (obec-
nie posesja należy do Artura Walasza); posiadłość Józefa Rygasa zajął Niemiec Ulert (dziś 
należy ona do Henryka Pieszczyńskiego). Niemiec Rejman osiedlił się w budynku państwa 
Rogalskich (obecnie należy on do sołtysa Edwarda Tobijasa). Za remizą znajdowało się duże 
gospodarstwo Władysława Karkusińskiego (obecnie nikt tam nie mieszka). Zajęła je Niemka 
o nazwisku Fischer. Jej mąż był na froncie, ona gospodarzyła sama z polskimi robotnikami. 
Głównym jej pracownikiem był Jan Serafiński. Niemców, których przesiedlono z Niedźwiad do 
Skarżyna można określić mianem „Polskich Niemców”. Oni czuli się mieszkańcami naszych 
terenów, przebywali tu od dłuższego czasu, posiadali swoje gospodarstwa. Nie można było na 
nich narzekać, żyliśmy z nimi w zgodzie, ostrzegali nas przed łapankami. Sołtys Focht zajmo-
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wał się gospodarstwem, zależny był od komisarza z Ciemienia. Był dobrym człowiekiem. Jego 
żona częstowała swoich sąsiadów obiadem. Nasze dzieci bawiły się z ich dziećmi. Podkreślam 
jeszcze raz, to byli bardzo dobrzy ludzie. Sołtys Focht otrzymał m.in. nakaz kontrolowania 
królików w gospodarstwach. Został zmuszony do chodzenia po wsi, zabierania gospodarzom 
królików oraz ich zabijania na mięso dla hitlerowców. Do nas też przyszedł. Zabił zwierzę,  
a następnie je zważył. Oznajmił, że waga nie jest wystarczająca, dlatego zostawił je nam, by-
śmy mieli co jeść. Kiedy wojna się skończyła wyjechał do Niemiec.

Hitlerowcy w Skarżynie posiadali swój patrol (posterunek niemieckiej żandarmerii), który 
znajdował się w budynku szkoły. Z kolei posterunki niemieckie ulokowane były w Tokarach oraz 
Kowalach Pańskich.

Jak ocaliliśmy krzyże

Kiedy mój tata jechał z mlekiem, sołtys Focht zatrzymał go i ostrzegł przed hitlerow-
cami, którzy dokonują dewastacji wszelkich obiektów kultu religijnego. Doradził, aby ukryć 
krzyże, które znajdują się na skrzyżowaniach w Marcjanowie oraz Skarżynie. Niemka Fischer 
zgodziła się je przechować w szopie. Swojemu pracownikowi - Janowi Serafińskiemu nakaza-
ła, by wejście do tego pomieszczenia przykrył snopkami słomy i by nic nikomu na ten temat 
nie mówił. Zaznaczyła, że wizerunki, które znajdują się na krzyżach mieszkańcy muszą ukryć 
sami. Mama zabrała je więc do naszego domu. Hitlerowcy postanowili, że stal, z której wy-
konane były krzyże, posłuży do wyrobu podków. Konie miały jednak od nich poranione nogi, 
wobec czego odstąpiono od tego zamysłu. 

Mówiąc o krzyżach, nie mogę pominąć kwestii istnienia cmentarza cholerycznego. Znaj-
dował się on w Tokarach (obecnie Skwer 650-lecia Tokar). Ponadto na końcu Skarżyna, obok 
krzyża, który znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej z gminną biegnącą do Będzie-
chowa i Stanisławy znajdowała się zbiorowa mogiła choleryczna. W jej miejscu stała figura, 
którą zdewastowali hitlerowcy. Kiedy chowano zmarłych na cholerę, w obawie przed chorobą, 
groby zalewano wapnem.

To, co pamiętam o getcie 

Getto „Czachulec” utworzono na terytorium, które obejmowało: Młodzianów, Cza-
chulec Nowy, Młyny Miłaczewskie, Chuby, Nowy Świat, Żabiniec( Kolonia Marcjanów 
A), Bielawki, Józefina, Niedźwiady, Leśnictwo, Dzierzbotki, Dzierzbotki-Cegielnia, Pacht, 

część Marcjanowa, Karolew, Borki, Radunek oraz Kolonia Marcjanów B. Uwięziono tam 
wszystkich Żydów z Turku, Dobrej i Tuliszkowa. Wiem, że hitlerowcy zbudowali szubieni-
cę. Mieściła się ona mniej więcej w okolicy drogi prowadzącej do byłej szkoły w Młodziano-
wie. Niemcy namawiali, aby jechać i oglądać egzekucje, jednak mieszkańcy Skarżyna nie 
chcieli na to patrzeć, nikt tam nie jeździł.

Kierując się ze Starego Czachulca do Kowali Pańskich, po prawej stronie, stały bu-
dynki (dziś już ich nie ma), w których mieszkał niejaki Winc. Tego dość rosłego mężczyznę 
wysiedlono ze względu na getto. W jego oborze zrobiono więzienie dla Żydów. Zdarzy-
ło się, że znajdując kawałek pręta czy drutu zdołali oni wyciągnąć pustaki i uciec. Jeden  
z nich został, powiedział, że jego życie się kończy, że ucieczka ta jest bezcelowa. Hitlerowcy 
wysłali w pogoń psy, które wytropiły uciekających. Zwierzęta były bezlitosne, zagryzły tych 
biednych ludzi.

W czasie wojny w Skarżynie spadła bomba...

 Około jednego kilometra od domu, w którym mieszkam spadła bomba21. W porządko-
waniu owego miejsca uczestniczył mój ojciec. Z jego relacji wiem, że mężczyźni mieli problem 
z jej całkowitym usunięciem. Wyciągali z dołu aluminiową blachę za pomocą wykonanych 
przez siebie drągów zakończonych haczykami. Bomba była tak ogromna, że mieli oni trudno-
ści z dostaniem się do samego spodu. Pamiętam moment, kiedy ona spadała. W całej miejsco-
wości zrobiło się szaro, na niebie pojawiła się czerwona, jasna aura. Okna same się pootwiera-
ły, był wielki wstrząs i hałas. W domu słychać było, jakby piasek uderzał o dachówkę. Bomby 
spadły jeszcze w Małgowie oraz Kowalach Pańskich.

Trochę o administracji, szkole  
i Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżynie

Przed wojną gminy znajdowały się w Tokarach, Kowalach Pańskich oraz Skarżynie. 
Gmina Skarżyn przestała jednak istnieć w 1938 r. Po wojnie w roku 1954 r w naszej wsi 
utworzono Gromadzką Radę Narodową, która istniała też w Kowalach Pańskich, Tokarach  
i Kawęczynie. W 1972 r. utworzono Gminę Kawęczyn. Po wojnie sołtysem Skarżyna ponownie 

21  Bohater opowiada o upadku w Skarżynie pocisku rakietowego V-2, który został wystrzelony przez Niem-
ców latem 1944 r. z poligonu „Heidekraut” koło Wierzchucina w Borach Tucholskich.
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został Władysław Galewski. Kolejni to: Franciszek Pacholski, Stanisław Bałwas, Jan Mać-
czak, Konstanty Rygas, Marian Walasz, obecnie Edward Tobijas.

Szkoła została pobudowana przed wojną. W czasie okupacji zajęli ją Niemcy. Tutaj 
mieścił się ich patrol. Gdy zakończyła się wojna, szkoła ponownie zaczęła funkcjonować. Po-
nadto było tam wydzielone miejsce dla osób pracujących w administracji. Nieopodal szkoły,  
u pani Raksykowej (obecnie mieszka tam Eugeniusz Chojnowski) stworzono siedzibę dla 
spraw administracyjnych. Do szkoły poszedłem, gdy zakończyła się wojna. Przed okupacją 
kierownikiem był pan Ziemiański. Wraz z żoną uczył jeszcze po wojnie. Kiedy zmarła jego 
małżonka, nowym nauczycielem został pan Wiśniewski. W szkole pracował również jego syn. 
Ponadto jednym z nauczycieli był pan Czyszek - brat proboszcza z Przespolewa. Ostatnią 
klasę ukończyłem w Złotoryi, mieście w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnoślą-
skim, gdzie równocześnie pracowałem w kopalni, w której eksploatowano rudę miedzi. Wyjechałem 
właśnie przez wzgląd na pracę, bowiem w latach 50 uruchomiono tam zakłady górnicze.

Ochotniczą Straż Pożarną w Skarżynie w 1928 r. założyli Ignacy i Stanisław Bałwa-
sowie, a także Stanisław Smak. Z czasem zakupiono wóz, sikawkę ręczną. Pierwsza remiza, 
jeśli można to tak nazwać, znajdowała się we wiatraku, zakupionym od pana Grzywacza  
z Marcjanówka. Mieścił się on na działce udostępnionej przez pana Jaśkiewicza. Na dole trzy-
mano sprzęt, góra służyła do spotkań i tańców. Po wojnie, na działce zakupionej od Ryszarda 
Karkusińskiego, postawiono remizę, było to w 1957 r. Obecną, przebudowaną, rozbudowaną 
– oddano do użytku w 1984 r. Jeśli chodzi o działania przeciwpożarowe, to muszę tu wspo-
mnieć o tym, jak przed wojną, ale również i podczas jej trwania, gospodarze zabezpieczali 
się w razie pożaru. Ze stawu w Skarżynie wozili wodę, którą wlewali do beczek, a te z kolei 
umieszczali na wozach, które stały na podwórkach. Gdy pojawił się ogień, wiadrami nabiera-
no wodę z owych beczek i gaszono pożar. 

Produkcja torfu

Torf służył jako opał. Był to taki surowiec energetyczny. W celu jego produkcji, a raczej 
wydobycia jechaliśmy na łąkę, na torfowisko. Zrywaliśmy zalegającą darninę czyli takie płaty 
wierzchniej warstwy gleby, a dokładniej przerośniętą roślinność o wysokości 5-10 cm. Następ-
nie wykopaliśmy torf, który ułożyliśmy w jednym miejscu. Kolejną czynnością było polanie go 
wodą oraz ugniatanie stopami. Łopatami rozgarnialiśmy wytworzoną masę, aby ją wymie-
szać i ułożyć we formie, wykonanej z drewna. Następnie przewracaliśmy tę formę na drugą 
stronę i zabieraliśmy ją, zostawiając ułożony torf, który musiał jeszcze wyschnąć (trwało to 
około tygodnia). Tak przygotowany torf przywoziliśmy do domu na opał.

Słów kilka na zakończenie 

W listopadzie 1953 r. poszedłem do wojska. Służyłem w Katowicach, a potem we War-
szawie. Do domu wróciłem w lutym 1956 r. Początkowo pomagałem rodzicom, potem ożeni-
łem się i w 1964 r. rozpocząłem pracę w kopalni na przenośnikach. Dodatkowo posiadałem 
gospodarstwo, o które należało zadbać. Zaczynałem od zera. Nie miałem nawet konia. Poży-
czałem go od ojca. Wszystkie budynki były stare. Trzeba było zawinąć rękawy i wziąć się do 
ciężkiej pracy. Aby zarobić dodatkowe pieniądze chodziłem pomagać sąsiadowi. Tym sposo-
bem zapracowałem na własnego konia.

Jeśli chodzi o dawne tradycje, to w moich wspomnieniach zapisał się zwyczaj odwiedza-
nia domostw przez tak zwanych „niedźwiedzi”. Ze słomy kręcili czapki i stroje, którymi się 
owijali. W okresie karnawału, zwłaszcza w ostatki czyli kilka dni przed środą popielcową, 
przed rozpoczęciem 40 dniowego postu, chodzili po całej wsi, grając na harmonii, śpiewając 
i tańcząc. Z kolei podczas wigilii nasze domy odwiedzali „wilijarze”. Potocznie określaliśmy 
tak kolędników. Po kolacji przychodzili z życzeniami, śpiewając kolędy. Ubrani byli na biało, 
czapki mieli z bibuły, na spodniach odznaczały się czerwone lampasy czyli takie paski naszyte 
po bokach zewnętrznego szwu spodni. W ręku trzymali dzwonek, którego dźwięk zapowiadał 
ich wejście.

Na zakończenie opowiem jeszcze zasłyszaną historię o tym, jak pewien Żyd, mieszkają-
cy w Przespolewie, chciał pobudować kościół w naszej miejscowości. Świątynia w Przespolewie 
spłonęła przed 1910 r. od uderzenia pioruna. Żyd chciał postawić nowy kościół na końcu 
naszej wsi, jednak w zamian zażądał, aby umieszczono w nim tablicę, iż jest on jego fundato-
rem i budowniczym. Ludzie nie wyrazili na to zgody, toteż nowy kościół wzniesiono w miejscu 
poprzedniego.
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Danuta Jarych
Żdżary

Obecnie Konin

Danuta Jarych

Córka Józefy i Tomasza Obecnych. Urodziła się 28.05.1933 r. w Niniewie (wsi położonej 
w województwie wielkopolskim, powiecie pleszewskim, gminie Chocz; która w latach 1975-
1998 przynależała do województwa kaliskiego). Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu oraz dwuletniego Studium Nauczycielskiego w Kaliszu 
na kierunku zajęcia techniczno-praktyczne i wychowanie plastyczne. Ukończyła roczny 
kurs dydaktyczno-pedagogiczny w Kaliszu, dwuletni kurs pedagogiki specjalnej w Poznaniu 
oraz dwuletni kurs nauczania przedszkolnego w Poznaniu. W latach 1952-1969 nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Żdżarach, którą wówczas określano jako szkołę w Gozdowie (przy-
siółku należącym do tego sołectwa). W latach 1969-1977 nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 
2  w Turku w klasach specjalnych, z kolei w latach 1977-1985 nauczyciel w klasach przed-
szkolnych w Koninie (pierwsze trzy lata w klasach przedszkolnych w Szkole Podstawowej 
nr 5, a kolejne w Szkole Podstawowej nr 2). Uchwałą Rady Państwa 2 lipca 1975 r. odzna-
czona została za dwudziestoletnią nienaganną pracę pedagogiczną Złotym Krzyżem Zasługi, 
z kolei 12 września 1984 r. za trzydziestoletnią szczególnie wyróżniającą pracę pedagogiczną 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tym razem chciałabym Państwu przedstawić panią Danutę Jarych z Konina, która 
przez 17 lat związana była z terenem naszej gminy, ucząc dzieci w Szkole Podstawowej 
w Żdżarach. Mimo że odwiedzinom towarzyszyła deszczowa aura, spotkanie było peł-
ne ciepła i serdeczności. Swobodna rozmowa, przeplatana ciekawymi dygresjami oraz 
wątkami była dla mnie niezwykle pouczająca. Pani Danuta to wspaniała, życzliwa oso-
ba, która z pasją opowiadała o zawodzie nauczyciela.

Pracowałam u niemieckiej rodziny Pedów 

Urodziłam się 28 maja 1933 r. w Niniewie. Ojciec był kowalem. W czasie wojny pracował 
u Niemca o nazwisku Peda. Mama zajmowała się domem. Byliśmy rodziną wielodzietną. Będąc 
małym dzieckiem pomagałam w pracach domowych, pasłam krowy, ponadto chodziłam do Niem-
ca zrywać owoce. Pamiętam, że jako 7 letnie dziecko, Niemka zapłaciła mi jedną markę więcej, 
jako że jestem córką kowala. Ja tej marki nie przyjęłam i już więcej nie poszłam tam pracować. 
Rodzinę Pedów można określić jako „spolszczonych Niemców”. Do naszego kraju przybyli przed 
wojną. Kupili tu ziemię, osiedlili się i żyli z nami. Nie byli złymi ludźmi. Względem Polaków nie 
mieli żadnych uprzedzeń. Mieli czworo dzieci: Janinę, Alicję, Łotka i Jurka. Alicja wyszła za mąż 
za polskiego ofi cera. W Niniewie przed wojną funkcjonowała 4 klasowa szkoła podstawowa. Lekcje 
odbywały się u gospodarzy. Do kościoła chodziliśmy do oddalonego o 7 km Chocza.
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Do szkoły poszłam po wojnie

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r. rozpoczęłam naukę w szkole podstawowej 
w rodzinnej miejscowości, do której uczęszczałam przez dwa lata. Zorganizowała ją pani 
Różańska. Mieściła się ona u gospodarza, w zaledwie jednym pomieszczeniu. Pani Różańska 
egzaminowała nas z materiału z klasy I, II i III, a następnie przyswajaliśmy program klasy 
IV. Kolejne klasy, a więc V, VI i VII ukończyłam w pobliskim Choczu, oddalonym o 7 km. Do 
szkoły chodziłam pieszo. Kierownikiem był pan Jangas, który uczył nas matematyki i geogra-
fii. Pamiętam również pana Jagodzińskiego, uczył chemii oraz śpiewu. Muszę zaznaczyć, że 
byli to bardzo dobrzy nauczyciele, przekazali nam ogromną wiedzę. Ukończyli przedwojenną 
szkołę, zdobywając solidne wykształcenie. Następnie rozpoczęłam naukę w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu, które później zostało zmienione na Liceum 
im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Funkcjonowały wówczas tzw. 11-latki. Po zakończeniu  
7 klasy szkoły podstawowej, pierwszą klasę liceum określaliśmy jako ósmą, drugą jako dzie-
wiątą, trzecią – jako dziesiątą, ostatnią – jako jedenastą. Będąc w 10 klasie zorganizowano roczny 
kurs dydaktyczno-pedagogiczny, który odbywał się popołudniami i obejmował psychologię, 
pedagogikę oraz metodykę nauczania. Zawsze chciałam zostać nauczycielką, toteż kiedy od-
był się nabór bez wahania i z wielką radością zapisałam się na ów wspomniany wyżej kurs. 

Jak trafiłam do Żdżar 

W liceum, podczas kursu pedagogicznego, poznałam Krystynę Tomczak, pochodzącą  
z Tokar. Krysia tak pięknie opowiadała o swoich rodzinnych stronach, iż wraz z drugą kole-
żanką Basią, zdecydowałyśmy się na pracę w powiecie tureckim. Wtedy funkcjonowały tzw. 
nakazy pracy, wprowadzone ustawą z 7 marca 1950 roku „o zapobieżeniu płynności kadr 
pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodarki uspołecz-
nionej”. Administracyjne skierowanie do pracy otrzymywali absolwenci szkół średnich i wyż-
szych. Miało to na celu zwiększyć rozwój gospodarczy kraju, zlikwidować bezrobocie oraz 
zwiększyć poparcie dla władzy. Nakaz pracy miał bezpośredni związek z likwidacją klas 
społecznych, gwar i języków mniejszości. W tym celu ściągano nauczycieli z innych rejonów 
Polski. Ja wraz z Basią prosiłyśmy w wydziale oświaty o pracę w powiecie tureckim. Ponadto 
zwróciłam się do pana Stanisława Perlińskiego, aby skierował mnie do szkoły w takiej miejsco-
wości, z której będę miała odpowiednie połączenie komunikacyjne do Kalisza. Tym sposobem 
trafiłam do Żdżar, gdzie 15 sierpnia 1952 roku rozpoczęłam pracę jako nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Żdżarach, a dokładniej w Gozdowie tj. przysiółku należącym do tego sołec-
twa, gdzie przepracowałam 17 lat tj. do 1969 r.

Rozpoczynając pracę, miałam ukończonych 10 klas. Na lekcje ostatniej 11 uczęszcza-
łam po pracy oraz w weekendy. Na zakończenie 10 klasy otrzymałam „świadectwo szkoły 
ogólnokształcącej stopnia licealnego”. W 1953 roku ukończyłam 11 klasę i otrzymałam „świa-
dectwo dojrzałości liceum pedagogicznego”. Zostałam nauczycielką kwalifikowaną. Ponadto 
w 1966 r. rozpoczęłam naukę w dwuletnim Studium Nauczycielskim w Kaliszu na kierunku 
zajęcia techniczno-praktyczne i wychowanie plastyczne, które ukończyłam w 1967 r.

Ucząc w Żdżarach 

Szkoła w Żdżarach znajdowała się w XIX-wiecznym dworku rodziny Młodeckich. 
Dobra te były w ich posiadaniu do 1939 r. Po zakończeniu wojny, w 1946 bądź 1947 
r. - pierwszą klasę zorganizował Stefan Tomczyk. Po nim w Gozdowie uczyli państwo 
Walczyńscy z Będziechowa. Jak już wspomniałam, pracę rozpoczęłam w 1952 r. Przez 
pierwsze dwa lata mieszkałam w Myszkowicach (przysiółku należącym do Żdżar) u go-
spodarza - pana Antoniego Jarka. Do pracy chodziłam pieszo, pokonując odległość około 
1 km. W 1954 r. zamieszkałam w małym pokoiku w dworku. Wcześniej odbył się tam 
remont, a lekcje, dzięki uprzejmości gospodarzy, odbywały się w ich domach. Pomieszcze-
nia dla dzieci użyczyły rodziny: Walczaków (obecnie posiadłość państwa Grudzińskich), 
Majdańskich (dziś posesja należy do państwa Brzezińskich), jak również Bukowieckich, 
u których mieszkała Stanisława Stasińska, która później wyszła za mąż za Stanisława 
Bukowieckiego. Wspominam o tym, bowiem kiedy rozpoczęłam pracę Stasia była kierow-
nikiem szkoły. Funkcję tę pełniła do roku szkolnego 1958/1959. W dworku (na piętrze) 
mieszkał Jan Szczegiecki wraz z rodziną, gdyż w wyniku reformy rolnej otrzymał ziemię  
z części majątku w Gozdowie. Z kolei na piętrze mieszkali dawni pracowni dworu - pań-
stwo Tomczykowie.

Klasy, z wyjątkiem pierwszej, były łączone np. druga z trzecią, a czwarta z piątą. 
Kiedy w 1952 r. przyjechałam uczyć do Żdżar, szkoła podstawowa była 6 letnia. Dopiero  
w roku szkolnym 1954/1955 powstała 7 klasa. Przez pierwsze trzy lata musiałam przy-
gotowywać konspekty przebiegu lekcji. Inspektorzy, przyjeżdżający na wizytację, dokład-
nie je sprawdzali. Nie było typowych lekcji wychowawczych. Dzieci wychowywało się na 
każdej godzinie lekcyjnej. Często z koleżankami zostawałyśmy po zajęciach, by pomóc 
słabszym uczniom, ze względu na to, że nie było wtedy godzin wyrównawczych. Zazwy-
czaj miałam lekcje w pierwszych klasach. Ponadto uczyłam języka rosyjskiego, biologii, 



WSPOMNIEŃ BLASK - TOM I88 89WSPOMNIEŃ BLASK - TOM I

geografii, matematyki, fizyki, śpiewu i gimnastyki. Najbardziej lubiłam uczyć biologii oraz 
geografii. Posiadaliśmy maszynę do szycia. Na zajęciach praktycznych, uczyłam dziew-
czynki jej obsługi, jak również haftu tj. metody ozdabiania tkanin, wyszywania na ma-
teriale za pomocą igły lub szydełka. Podczas gimnastyki często wychodziliśmy do parku, 
gdzie uczniowie biegali alejkami, a zimą budowali igloo. Bardzo lubili te chwile spędzone 
na dworze. Chciałabym nadmienić, że prowadziłam również drużynę harcerską. Podczas 
zbiórek uczyłam piosenek, opowieści oraz wierszy. Chodziliśmy do lasu, gdzie organizowa-
liśmy podchody. Była to gra terenowa, polegająca na odnalezieniu danej grupy lub określo-
nego miejsca. Drużynę harcerską w 1966 r. przejął mój mąż. Podobnie było z nauką śpie-
wu. Bogdan grał na skrzypcach i pianinie, prowadził chór, był utalentowany muzycznie, 
miało to zatem rację bytu.

W 1952 r., czyli w roku rozpoczęcia przeze mnie pracy, w dworku na parterze mie-
ściły się trzy izby lekcyjne. Najmniejsza była przechodnia, prowadziła do większej. Jedno 
pomieszczenie przeznaczone było dla kierownika. Po remoncie, na dole znajdowały się już 
cztery sale lekcyjne, z kolei na górze – jedna, po tym jak wyprowadzili się państwo Tomczy-
kowie (wyjechali na zachód) oraz Szczegieccy (pobudowali dom w Gozdowie). 

 Słów kilka o nauczycielach

Kiedy rozpoczynałam pracę, w szkole w Żdżarach uczyłam wraz z jej kierownikiem - 
Stanisławą Stasińską oraz Stanisławą Olek. Przede mną uczył Zdzisław Andrzejewski oraz 
pani Gieryń. Wymiar pracy wynosił wówczas 36 godzin, obecnie wynosi 18. Oczywiście na-
leży mieć na uwadze dodatkowe 6 godzin, które określano nadliczbowymi. Godzina lekcyjna 
w klasach łączonych wynosiła 50 minut. W roku szkolnym 1956/1957 rozpoczął pracę mój 
mąż – Bogdan Jarych - uczył chemii, matematyki, fizyki oraz gimnastyki do 1969 r. W szkole 
w Żdżarach swoją pracę, mniej więcej w 1959 lub 1960 r., rozpoczął Jan Osiewała, nauczyciel 
geografii. Ponadto uczyła również Urszula Urbańczyk, która wydaje mi się, że do pracy przy-
szła w 1965 r. Kiedy my wyprowadziliśmy się do Turku, ona nadal pracowała w Żdżarach. 
Muszę również wspomnieć o Barbarze Niedźwiedzkiej, uczącej w latach 1958 – 1964. Będąc 
na urlopie macierzyńskim, zastępowała mnie Alicja Kucharska oraz Zdzisław Piaścik z Mi-
lejowa. Było to w 1958 r., a następnie w 1966 r. W tym też roku do pracy przyszedł Andrzej 
Adamczewski.

Jak już wspomniałam, w momencie rozpoczęcia przeze mnie pracy, kierownikiem szkoły była 
Stanisława Stasińska. Po niej funkcję tę w 1958/1959 przejął Jan Olek. W latach 1963-1969 r. 
stanowisko to zajmował mój mąż Bogdan. Po nim, od 1969 r. szkołą zarządzał Stanisław Ku-
jawiński, niestety nie wiem do którego roku. Wiem jedynie, że później przeszedł on do pracy do 
Dziadowic, a następnie do Brudzewa.

Było o szkole i nauczycielach, a więc teraz o uczniach i rodzicach

Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nasi uczniowie, przychodzący do szkoły  
z Gozdowa, Myszkowic, Żdżar, Pachtu, a nawet częściowo z Będziechowa byli naprawdę 
grzeczni, ułożeni i spokojni. Z rodzicami żyliśmy w przyjaznych stosunkach. Współpraca  
z nimi była zgodna oraz owocna. Aktywnie angażowali się w organizację wszelakich uro-
czystości. Dzieci zawsze chętnie pomagały nauczycielom. Przykładem może być fakt, iż wraz 
z nauczycielami dbali o otoczenie dworku. Uczniowie 7 klasy z moim mężem wykonywali 
pomoce naukowe na geografię, fizykę lub chemię. Ponadto po lekcjach uczęszczali na próby 
chóru, które prowadził Bogdan. Muszę pochwalić chórzystów, bowiem biorąc udział w kon-
kursach, wielokrotnie zajmowali wysokie miejsca.

Nie mogę nie wspomnieć o talentach aktorskich naszych dzieci, dzięki którym mogliśmy 
organizować przedstawienia. Uczniowie z największą przyjemnością zostawali po lekcjach 
na dodatkowe zajęcia teatralne. Chętnie uczyli się również tańczyć np. trojaka, kujawiaka, 
poleczki. Podczas remontu, w jednej ze sal, wykonano nawet specjalne podwyższenie, któ-
re pełniło rolę sceny. Uczniowie byli zdolni, montaż był profesjonalny, wszystko idealnie ze 
sobą współgrało. To były wspaniałe czasy. Moi uczniowie zdobyli solidne wykształcenie. Dziś 
są lekarzami, dyrektorami szkół. Wiele razy zdarzało się, że zawoziłam ich na egzaminy do 
Kalisza, dzięki czemu dostawali się do Liceum Pedagogicznego, Ogólnokształcącego lub Tech-
nikum Samochodowego. 

W mojej pamięci niezwykle pozytywnie zapisały się festyny, pikniki, majówki, uro-
czystości, tańce, choinki, które często organizowaliśmy w naszym malowniczym, barwnym, 
przepięknym parku. Rodzice ochoczo włączali się w ich organizację, pomagali nam, specjal-
nie na te okazje piekli ciasta. Dzieci cieszyły się, bowiem mogły wówczas napić się oranżady 
i skosztować cukierków. 

Mieszkańcy Żdżar, mimo trudnych czasów, byli bardzo przyjaźni i kontaktowi. Udzie-
lali się społecznie, pomagali podczas remontu szkoły, to byli niezwykle dobrzy oraz pracowi-
ci ludzie. Dla swoich dzieci, uczęszczających do szkoły, przygotowywali posiłki, podawane  



WSPOMNIEŃ BLASK - TOM I90 91WSPOMNIEŃ BLASK - TOM I

w czasie dłuższej przerwy. Po remoncie, na dole w piwnicy, urządzono coś na wzór kuchni 
i jadalni. Mamy wyznaczyły sobie dyżury, podczas których piekły pączki, a także parzyły kawę.

W szkole w Żdżarach działo się dużo, wszystko znakomicie funkcjonowało. Przywiązywało 
się tutaj wagę do obchodzenia wszelakich świąt, kultywowania tradycji oraz obyczajów. To było 
piękne, urokliwe miejsce. 

Koleje losu

W 1969 r. w związku z przeprowadzką, spowodowaną tym, iż mąż Bogdan rozpoczął 
pracę w Powiatowej Radzie Narodowej, jako zastępca przewodniczącego, podjęłam pracę  
w Szkole Podstawowej nr 2 w Turku, w klasach specjalnych, w których wymiar pracy wynosił 
22 godziny. Ukończyłam wówczas dwuletni kurs pedagogiki specjalnej w Poznaniu. W 1977 r. 
zamieszkaliśmy w Koninie. Ze względu na brak miejsca zatrudnienia w szkołach specjalnych 
podjęłam pracę w klasach przedszkolnych, gdzie wymiar pracy wynosił 30 godzin. W związku 
z podjętą pracą ukończyłam w Poznaniu dwuletni kurs pedagogiki przedszkolnej.

Przedszkolaków uczyłam do 1985 r., do momentu przejścia na emeryturę. Nie pożegna-
łam się jednak całkowicie z pracą nauczyciela, bowiem będąc na emeryturze, prowadziłam 
zajęcia dla studentów z Morzysławia (dzielnicy Konina), przygotowując ich do zawodu, do 
pracy z dziećmi. Odbywały się one w Szkole Podstawowej nr 2 w Koninie.

Mój mąż Bogdan był kierownikiem Oświaty Rolniczej do 1992 lub 1993 r., aktywnie 
działał na rzecz szkół rolniczych. To był prawdziwy nauczyciel z powołania. Uczył do końca 
swojego życia. Muszę jeszcze wspomnieć, że mieszkając w Żdżarach był członkiem Ochotni-
czej Straży Pożarnej miejscowej jednostki. W 1964 roku uchwałą Zarządu Okręgu Wojewódz-
kiego został wyróżniony za ofiarną i gorliwą działalność w zaszczytnej służbie pożarniczej. 

Z albumu Danuty Jarych

Od lewej: Urszula Urbańczyk i Danuta Jarych z uczniami klasy I w 1964 r.

Danuta Jarych i pan Jaśkiewicz (pełniący wówczas funkcję woźnego w Szkole Podstawowej  
w Żdżarach) wraz z klasą II w roku ok. 1960
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Uczniowie klasy VI, rok szkolny 1959/1960. Siedzą (w środkowym rzędzie) od prawej: Jan Osiewała, 
Jan Olek, Danuta Jarych (na kolanach trzyma Ewę -córkę Stanisławy i Jana Olków), Bogdan Jarych

Przy największym drzewie w parku, który otaczał dworek w Gozdowie, stoją od lewej:  
Barbara Niedźwiedzka i Danuta Jarych

  
Odznaczenia Danuty Jarych

 
List pochwalny dla męża pani Danuty – Bogdana Jarycha – jako członka OSP w Żdżarach
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Krystyna Końciak
i Czesława Sambor

Chocim

Krystyna Końciak

Urodziła się 16 lutego 1942 r. w Chocimiu. Córka Stefanii i Józefa Okońskich. Ojciec 
pochodził z Milejowa, był ogrodnikiem w majątku Chocim, wraz z rodziną mieszkał w ob-
rębie głównego podwórza gospodarczego, w bliskiej odległości od dworu. Pani Krystyna 
ukończyła Szkołę Podstawową w Ziemięcinie. Z mężem Stanisławem zajmowali się gospo-
darstwem rolnym.

Czesława Sambor

Urodziła się 30 lipca 1935 r. w Chocimiu. Córka Heleny i Stefana Królów. Ojciec był 
„foczpanem” - woził dziedzica bryczką, z kolei mama zajmowała się handlem, pieczeniem 
chleba, a ponadto pomagała służbie w dworze. Pani Czesława ukończyła Szkołę Podstawową 
w Tokarach w 1949 r. W 1954 r. otrzymała powołanie do Powszechnej Organizacji „Służba 
Polsce” (SP) – czyli polskiej państwowej organizacji paramilitarnej, utworzonej 25.02.1948 
r. przeznaczonej dla młodzieży w wieku 16–21 lat. Pani Czesława odbyła ją w Radowie (wsi 
położonej w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Rzepin). Podobnie jak 
pani Krystyna prowadziła gospodarstwo rolne z mężem. 

Przygotowując się do rajdu rowerowego, podczas którego miałam za zadanie 
przedstawić uczestnikom historię Chocimia, zwróciłam się z pomocą do Radnego Gmi-
ny Kawęczyn Józefa Iwaniaka oraz Sołtysa tejże wsi Zdzisława Kowalczyka. Panowie 
z wielką chęcią i entuzjazmem służyli swoją radą oraz wsparciem. Pan Józef zapropono-
wał, abym w celu zdobycia cennych wiadomości o funkcjonowaniu dawnego majątku 
Chocim, porozmawiała z Krystyną Końciak oraz Czesławą Sambor, córkami pracow-
ników folwarku. Pomysł ten niezmiernie mnie ucieszył, bowiem w myślach miałam już 
wizję kolejnego artykułu z cyklu Wspomnień blask. Po zaproszeniu pana Józefa, w dniu 
6 lipca 2017 r., odwiedziłam Chocim. Gdy dotarłam na miejsce obydwie Panie już na 
mnie czekały. Okazały się One przesympatycznymi rozmówczyniami. Zaimponowa-
ły mi ogromną wiedzą na temat Chocimia oraz bogatym, a także niezwykle swobod-
nym językiem, poprzez co ich opowieści można było słuchać godzinami. Dzięki pani 
Krystynie i pani Czesławie oczami wyobraźni ujrzałam barwny, malowniczy, urokliwy 
świat dawnego majątku Chocim, który w XIX wieku był jednym z największych w re-
gionie. Muszę dodać, że podczas rozmowy Panie stworzyły tak przyjazną atmosferę, 
że z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że czułam się wręcz jak ich wnuczka. Było 
dużo śmiechu, ciekawych dygresji, zabawnych stwierdzeń, wartościowych refl eksji. 

Czesława Sambor – po lewej stronie zdjęcia oraz Krystyna Końciak – po prawej
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W trakcie rozmowy Panie powiedziały mi, że przyjaźnią się od dzieciństwa, a gdy się 
spotykają, zawsze wracają wspomnieniami do lat, gdy mieszkały tak blisko dziedzica. 
Po powrocie do domu długo jeszcze opowiadałam swoim bliskim, jak wspaniałe osoby 
poznałam. 

KRYSTYNA KOŃCIAK

Mieszkałam blisko dziedzica

Swoje wspomnienia rozpocznę od tego, iż urodziłam się 16 lutego 1942 r. w Chocimiu 
i w miejscowości tej wychowałam się, a konkretniej w obrębie podwórza gospodarczego, znaj-
dującego się obok dworu, wzniesionego w 1910 r. przez Henryka Iwańczyka. Moja relacja 
oparta jest w dużej mierze na informacjach, wspomnieniach, wiadomościach przekazanych 
mi przez rodziców. W XIX wieku majątek ten był jednym z największych w regionie. Liczył 
około 1915 hektarów. Mój ojciec Józef Okoński był ogrodnikiem, pracował dla dziedzica  
w majątku Chocim. Mama Stefania zajmowała się domem. Po zakończeniu II wojny świato-
wej, w drodze parcelacji, otrzymali ziemię. Dla wyjaśnienia parcelacja to podział większych 
posiadłości ziemskich (np. folwarków) na działki i przekazanie ich w użytkowanie indywidu-
alnym gospodarstwom przez sprzedaż lub nadanie. Muszę zaznaczyć, że nasz dom znajdował 
się bardzo blisko pałacu, mogło to być około 20 metrów. Był drewniany, piętrowy. Oprócz 
nas, mieszkała tam również rodzina państwa Grzelaków. Na górze znajdowało się specjalne 
pomieszczenia, gdzie tata czyścił nasiona. Ponadto darło się tam pierzę i obierało fasolę. Na 
dole z kolei mieściła się pralnia i nasze mieszkania. Posiadaliśmy pokój, kuchnię oraz scho-
wanko, a państwo Grzelakowie, którzy mieli pięcioro dzieci - tylko jedno pomieszczenie oraz 
schowanko. Rodzice wychowali dwóch synów i dwie córki. Ja byłam najmłodsza. Blisko nas, 
w obrębie głównego podwórza, mieszkał zarządca. Jego dom nazywano oficyną. Był to taki 
służbowy budynek obok dworu, który w przypadku majątku Chocim, pełnił rolę mieszkania. 
W oficynach zazwyczaj mieściły się pralnie, kuchnie, piekarnie lub pomieszczenia dla służby. 
Zarządcą w czasie wojny był pan Bukowski. Został jednak zwolniony przez Rudolfa Genau - 
Niemca, pochodzenia czeskiego, który w czasie okupacji zarządzał majątkiem (nazywaliśmy 
go dziedzicem). Po panu Bukowskim – jego miejsce zajęła osoba o nazwisku, które jeśli dobrze 
pamiętam brzmiało – Tururu, a zapisywało się Turno. W obrębie dworu mieszkałam do około 
1969 r.

Muszę powiedzieć, że w majątku było przepięknie. Bogactwo roślin, ład, porządek, har-
monia, to wszystko sprawiało, że wokół było barwnie i malowniczo, niczym w bajce. Niestety  

nie mogliśmy chodzić do dworku, jednak mieszkając tak blisko, mogłam podziwiać jego wspa-
niałe otoczenie. Zdarzały się momenty, gdy ojciec zabierał mnie ze sobą do parku, wtedy  
z bliska mogłam zachwycać się całą przestrzenią. Pamiętam, że w obrębie majątku znajdowa-
ło się pięć stawów: pierwszy z wyspą, drugi na prawo od pałacu, trzeci, w którym kąpaliśmy 
się – ze źródłem, czwarty kopany i piąte malutkie bajorko. Jak już wspomniałam na jednym 
z nich mieściła się sztucznie usypana wyspa. Rosły na niej drzewa, tuje, a także winogrona. 
Co ciekawe, zamontowano tam nawet altanę. Dziedzic pływał na ową wyspę, aby na niej od-
poczywać. Zawożony był przez ogrodnika. Gdy chciał wracać, dzwonił dzwonkiem, by łódka 
przypłynęła po niego.

Ziemięcin – tam ukończyłam szkołę podstawową

Szkołę podstawową rozpoczęłam w 1949 r. w Ziemięcinie. Mieściła się ona w baraku. Cho-
dziliśmy do niej na pieszo, pokonując odległość 2 km. Uczyliśmy się w klasach łączonych. W szkole 
znajdowały się dwie izby lekcyjne, sekretariat oraz pokój, w którym mieszkał kierownik szkoły – 
Alfons Wiatrowski. Nauczycielem był Józef Ciesielski, pochodzący z Tuliszkowa. Ponadto mieliśmy 
lekcje śpiewu, którego uczyła Irena Jóźwiak. Szkołę ukończyłam w 1956 r.

Tata był ogrodnikiem w majątku Chocim, hodował róże dla dziedzica

Mój tata Józef był ogrodnikiem. Zawodu uczył się w Kutnie (mieście znajdującym się 
w północnej części województwa łódzkiego). Pochodził z Milejowa. Pracował w ogrodzie 
należącym do dóbr Chocim. W obejściu dworu, pracował jeszcze przed poznaniem mamy. 
Do majątku przyjechał ze swoim ojcem i tu rozpoczęli pracę. Z kolei drugi dziadek Józef 
Matczak– ojciec mojej mamy był dekarzem, zajmował się pokrywaniem dachów za pomocą 
strzechy (tj. słomy). Określenie dekarz pochodzi prawdopodobnie od „deku” - formy pokry-
cia dachowego z targanej słomy (stąd dekować to układać dach). Dziadek również pracował  
w majątku. Moja mama przynosiła mu wówczas jedzenie, a nawet pomagała w wykonywaniu 
obowiązków. Tak poznała tatę.

Do zadań taty należało: dostarczenie warzyw do kuchni, dbanie o stawy, roślinność na 
terenie całego majątku oraz o porządek wokół pałacu, a ponadto grabienie alejek w parku 
i sadzenie roślin. Tata hodował dla dziedzica róże w cieplarni. Było to pomieszczenie wykona-
ne ze szkła, które wykorzystywało światło słoneczne do stworzenia odpowiednich warunków 
do uprawy roślin. Ciekawostką jest to, że w obrębie podwórza gospodarczego znajdowała się 
oranżeria nazywana również pomarańczarnią. Był to z kolei budynek ogrodowy do hodowli 
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roślin egzotycznych. Pamiętam, że w naszej chocimskiej - rosły palmy. Ojciec tak bardzo lubił 
swoje zajęcie, że po wojnie, mimo iż nie było już dziedzica, on nadal hodował róże. Zmarł, 
kiedy miałam 11 lat, w 1953 r.

W ogrodzie dziedzica pracowała również moja siostra Józefa oraz brat Janek, a ponadto 
Czesław Urzędowski i Krystyna Antoszczyk z domu Nitecka.

Okrutny esesman w Chocimiu

Ojciec pracował za Henryka Iwańczyka, dziedzica, który zbudował obecną rezydencję. 
Miał on żonę Helenę oraz córkę, która wyszła za mąż za osobę o nazwisku „Prus”. Należy 
uwzględnić tę informację, bowiem bezpośrednio przed wojną ów mężczyzna zarządzał ma-
jątkiem. Przed okupacją Henryk wraz z córką i zięciem uciekli do Warszawy, a jego żona 
ukrywała się u pracowników folwarku. W czasie wojny ojciec pracował za Rudolfa Genau,  
a gdy ten 3 miesiące przed zakończeniem wojny zmarł, to również za esesmana Stuhrma. Ten 
ostatni, w przeciwieństwie do swoich poprzedników, był bardzo złym człowiekiem. Bił dotkli-
wie swoich pracowników, ciągle chodził zdenerwowany, wszystko mu przeszkadzało. Białą 
chusteczką sprawdzał czy konie są czyste, gdy nie były karał fornali. Zawsze chodził z bronią 
w ręku, był prawdziwym hitlerowcem. Kiedy, do Chocimia zbliżali się Rosjanie, Stuhrm w po-
śpiechu spakował wszystkie kosztowności na furmanki, zabierając ze sobą również żywność, 
zwierzęta hodowlane, a co najgorsze pracowników majątku, grożąc im karabinem. Wszedł 
też do naszego domu. Mierząc bronią do ojca, rozkazał mu, by z nim uciekał. Tata oznajmił, 
że gdy tylko ubierze się to dogoni esesmana i furmanki. Tak też się stało. Ojciec musiał biec 
za okrutnym Niemcem, w przeciwnym razie, esesman mógłby wrócić się, co byłoby wielkim 
zagrożeniem dla całej naszej rodziny. Tata dogonił ich, ale na szczęście w lesie nadarzyła się 
okazja do ucieczki i pobiegł do Lipicza, gdzie się schronił. Ukrywał się kilka dni, po czym wró-
cił szczęśliwie do domu. Ponadto uciekli jeszcze: Michał Kolasiński oraz ojciec Czesi – Stefan 
Król (udało im się to w Pleszewie).

 A na koniec...

Swoje wspomnienia zakończę informacją, iż za mąż wyszłam w 1961 r., mając 19 lat.  
Z mężem Stanisławem zajmowaliśmy się gospodarstwem. To tyle, jeśli chodzi o moją relację  
z minionych lat. Nie są to wszystkie wspomnienia, jednak mam nadzieję, że ten mały 
fragment tamtej „chocimskiej rzeczywistości” zaciekawi Państwa.

CZESŁAWA SAMBOR

Tata woził dziedzica bryczką, a mama pomagała służbie w dworku

Urodziłam się 30 lipca 1935 r. w Chocimiu. Wracając wspomnieniami do minionych 
lat, w moich myślach pojawią się kochani rodzice: Helena i Stefan Królowie. Miałam sześcioro 
rodzeństwa: Kazimierza, Stefanię, Ewę, Bolesława, Teresę i Elżbietę. Wraz z siedmioma inny-
mi rodzinami mieszkaliśmy w koszarach, które znajdowały się obok szerokiej drogi, biegnącej  
w kierunku kapliczki św. Wawrzyńca, już poza bramą podwórza pańskiego. Każda rodzina 
miała tylko jedno pomieszczenie. Jako małe 9 letnie dziecko pracowałam na polu: wyrywa-
łam cebulę, obrywałam fasolę, wykopywałam oset, czasem pomagałam bratu, który oganiał 
ptactwo z obsianego pola. Wiąże się z tym pewna historia. Podczas wykonywanej przez brata 
pracy, rozpadał się deszcz, dlatego z perzu (pospolitego chwastu) zrobił on sobie schronienie. 
Akurat przejeżdżał dziedzic (Rudolf Genau), którego bryczką wiózł mój tata. Spostrzegł, że 
nikt nie pilnuje pola. Brat usłyszał głosy i wyszedł z kryjówki. Dziedzic rozkazał za karę „dać 
bata” mojemu bratu. Tata oznajmił, że to jego syn, wówczas dziedzic zmienił zdanie i ruszyli 
dalej.

Tata jak już wspomniałam wyżej woził dziedzica bryczką. Jedni nazywali go foczpanem, 
inni kucierem. Mama zajmowała się domem, a ponadto pomagała służbie w dworze – prała, 
sprzątała i piekła chleb. W dworku odbywały się spotkania, uroczystości, zjazdy, wtedy goto-
wała z kucharkami, przyrządzając potrawy dla państwa. Gdy mama długo wieczorem nie 
wracała do domu, biegłam po nią do pałacu. Widziałam wówczas dwa psy dziedzica, jamniki, 
które wabiły się Iwan i Aza. Henryka Iwańczyka niestety nie pamiętam. Wiem jednak że do-
bra te nabył w 1904 roku od rodziny Zaborowskich, a dwór pobudował w 1910 r. Doskonale 
zapamiętałam za to Rudolfa Genau, Niemca pochodzenia czeskiego, który w czasie wojny za-
rządzał całym majątkiem. Mieszkał sam w dworku. Żona przyjeżdżała do niego od czasu do 
czasu. Miał dwóch synów, jego żona jedną córkę, która utkwiła mi w pamięci, bowiem widzia-
łam ją kiedyś ubraną w piękny strój. Genau nie był złym człowiekiem. Nie dokuczał pracowni-
kom, przeciwnie, zdarzyło się, że przed żandarmerią stawał w ich obronie. Należy przytoczyć 
również sytuację, gdy w czasie wojny, sołtys wsi Ziemięcin zmuszał go do tego, aby pracownicy 
folwarku zniszczyli kapliczkę św. Wawrzyńca, stojącą na rozdrożu dróg , nieopodal dworu 
i podwórza gospodarczego. Genau odmówił, twierdząc, że kapliczka w niczym mu nie prze-
szkadza, a ludzie zajęci są pracą. Rozzłoszczony sołtys nie poddał się i zmusił drwali z lasu, 
by zburzyli ów obiekt kultu religijnego. Figurę św. Wawrzyńca położyli obok ruin kapliczki 
i udali się na posiłek, bowiem nadeszła pora obiadowa. Po przerwie zamierzali po nią wrócić 
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i wywieźć ją na złom. Moja mama spostrzegła Świętego i poprosiła pracowników majątku, 
by zanieśli go do nas. Rodzice narażając własne życie, do zakończenia wojny, ukrywali figurę  
w bezokiennej komórce. Wspominając kapliczkę, muszę nawiązać do pewnego zdarzania. 
Otóż nad ową bezokienną komórką mieściła się pralnia. Pewnego dnia moja siostra, weszła 
do niej i tak niefortunnie stanęła, że podłoga zarwała się, a moja siostra wpadła do pomiesz-
czenia, w którym schowany był św. Wawrzyniec. Na szczęście nic jej się nie stało. Miała tylko 
zadrapanie, a spadła naprawdę z dużej wysokości. Św. Wawrzyniec musiał nad nią czuwać.

Majątek Chocim za czasów Henryka Iwańczyka oraz II wojny światowej

Dworek rozdzielał część rezydencjalną od gospodarczej. Do podwórza gospodarczego pro-
wadziła droga, biegnąca od skrzyżowania dróg z Tokar, Gozdowa i Lipicza. Najbliżej pałacu 
ulokowane były: dom, gdzie mieszkał ogrodnik, stajnia, lokomobila, a także wozownia, w której 
przechowywano karety, powozy, bryczki. Lokomobila zapewniała prąd dla dziedzica oraz podwó-
rza gospodarczego np. dla gorzelni i oficyny. Pracownicy majątku posiadali jedynie lampy naftowe. 
Przypominała ona parowóz. Był to taki zespół napędowy, zawierający: kocioł i maszynę parową 
oraz prądnicę. Cieplarnia, jak też oranżeria, o których opowiadała Krysia znajdowały się obok wo-
zowni. W pobliżu domu ogrodnika była z kolei lodownia, murowana z kamieni, w której trzymano 
jedzenie. W czasie zimy, lód wycinano ze stawów i układano go w dołach, wykopanych w parku. 
Przykrywano go trocinami i w czasie lata poszczególne jego części zanoszono do lodowni, okłada-
jąc nim pożywienie, głównie mięso. W takich dołach, mógł przetrwać nawet kilka lat. Za lodownią 
był dom zarządcy – pana Bukowskiego. Mówiliśmy na to oficyna. 

W dalszej odległości (za stajnią) znajdowała się „świniarnia” – zajmował się nią Roman 
Waliszek. Za nią była gorzelnia, w której pracował pan Nitecki. Rozdzielała je droga. Dalej ulo-
kowano „szorownię” - gdzie Piotr Orligóra, będący stelmachem (zawód ten nazywano też koło-
dziejem), wyrabiał części oraz koła do wozów i maszyn. Następnie znajdowała się „sieczkarnia” 
– służąca do cięcia sieczki czyli słomy, siana oraz zielonki, wykorzystywanych do sporządzania 
paszy dla zwierząt. W tym miejscu było trochę przerwy, dalej stała obora, za nią studnia, owczar-
nia i koszary. Muszę jeszcze powiedzieć, że za „szorownią” mieściła się kuźnia, gdzie pracowali 
kowale - Adam Simiński i Paweł Wysocki. Za kuźnią znajdowały się: ogromna buda dla psów oraz 
kurnik. W nocy całego obejścia pilnował stróż – najpierw był nim pan Wysocki, a potem Piasecki. 
Wszystko zamykano i spuszczano psy. W obrębie podwórza gospodarczego znajdowały się też sto-
doły: murowana i drewniana oraz spichlerz. Na samym końcu, jeszcze dalej za bramą mieściły się 
koszary, w których mieszkali m.in.: Niteccy, Simińscy i Józef Przybyła (mechanik, który obsługiwał 
lokomobilę) wraz z rodziną. W pomieszczeniach koszar mieszkały aż 32 rodziny. W 1946 r. jedne 
z nich spłonęły. 

Do dworku prowadziła kilometrowa aleja bukowo-jesionowa. Po jej przejechaniu dojeżdżało 
się do bramy, po przekroczeniu której wjeżdżało się do sadu, a następnie do parku. Był on przecud-
ny. Rosły tu buki, dęby, klony, jesiony, kasztanowce, a nawet egzotyczne drzewa. Jednak w mojej 
pamięci szczególnie zapisały się platany. Ponadto w parku były stawy. Przed rezydencją mieściło się 
duże rondo, w którym znajdowały się dwa klomby, mniejszy i większy, z przepiękną roślinnością, 
jak również sztucznymi muchomorami oraz zwierzętami. Wszystko wokół było zadbane, wypielę-
gnowane, a to za sprawą ogrodnika – Józefa Okońskiego - ojca Krysi.

Wojna w życiu naszej rodziny

Gdy rozpoczęła się wojna miałam 4 lata. Mimo że byłam małym dzieckiem, trauma-
tyczne momenty silnie zapisały się w mojej pamięci. Pierwsza sytuacja, która utkwiła w moich 
myślach, to bardzo nisko lecące samoloty, które powodowały, że drżały oraz spadały liście 
z drzew topoli. Widząc to pobiegłam i schowałam się w kopcu, gdzie trzymano ziemniaki. 
Nie bałam się samolotów, lecz tego złowrogiego szumu, tego wiatru. Kiedy okupanci wkro-
czyli do majątku, wjechali do folwarku, rodziców nie było w domu. Pamiętam, że mama była 
wówczas w pałacu. Niemcy podjechali pod nasze koszary, zagradzając wejście do domu, 
uniemożliwili nam wyjście. Ktoś zapukał do okna, my odpowiedzieliśmy, że rodziców nie ma  
w domu. Nie wyszliśmy na dwór, do momentu, aż żandarmeria nie odjechała. W 1943 roku,  
w nocy, po raz kolejny ktoś zapukał do naszego okna. Zwróciwszy się do mamy powiedział 
„pani Król, jutro będzie miała pani wizytę niemieckiej żandarmerii”. Mama zajmowała się 
handlem. Niejaki pan Maćkowiak przywoził jej z Łodzi kosmetyki i biżuterię, które następnie 
sprzedawała. Osoba pukająca do okna, ostrzegła mamę, by schowała to, co ma cenne. Zgodnie 
z zapowiedzią, kolejnego dnia, do koszar wkroczyli hitlerowcy. Zabrali mamę na posteru-
nek do Tokar, zamykając ją na górze. W naszym domu, zrobili rewizję, zawłaszczając waż-
ne dla nas rzeczy. Mamę wywieźli najpierw do Koźmina, potem do Oświęcimia, a następnie  
w głąb Niemiec. Dostaliśmy list, iż jeśli tata przyjmie niemiecką narodowość, mama zosta-
nie uwolniona. Była z nami wówczas babcia, macocha taty, która go wychowała. Pochodziła  
z Litwy. Babcia zwróciła się do ojca z takimi słowami „posłuchaj Stefuś, jeśli chcesz to przepisz 
narodowość, ale zapamiętaj, że co ma być to będzie. Wszystko jest w rękach Boga. Pamiętaj, że 
dokonując tego czynu stracisz honor, zniszczysz przyszłość swoich dzieci. Wychowałeś dzieci 
na polskim chlebie, na polskich ziemniakach i chcesz to teraz zaprzepaścić?” Muszę w tej ca-
łej opowieści odnieść się również do tego, iż tata jako ochotnik w 1918 roku poszedł walczyć  
o niepodległość, był piłsudczykiem. Miał z tego powodu później problemy, ale to się nie li-
czyło, bowiem był Polakiem, był patriotą, to była jego powinność. Kiedy zabrali mamę, 
na drugi dzień żandarmeria ponownie wkroczyła do koszar i w naszym pomieszczeniu  
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przesłuchiwała tatę. Gdy hitlerowcom coś się nie spodobało uderzyli ojca „szuńdami”. Było to 
nosidło do wiader z wodą. Przyrząd ten był drewniany, o kształcie belki z wycięciem na szyję, 
który zakładano na ramiona. Wiadra lub jakieś inne pojemniki wieszano na łańcuszkach, 
w celu utrzymania równowagi. Hitlerowcy chcieli uderzyć nimi ojca drugi raz, wtedy w jego 
obronie, zasłaniając go swoim ciałem, stanął Rudolf Genau.

Wrócę jeszcze do sprawy mamy. Będąc w Niemczech, wraz z innymi, była pędzona na 
stracenie. Dziękując Bogu, zostali oni odbici przez amerykańskie wojsko. Mama pozostała  
w Niemczech. Szyła szaty dla księży. Wracając z mszy polowej, ujrzała jak ulicą idą jeńcy wo-
jenni. Ktoś z tłumu zawołał do niej „pani Król, pani Król”. Gdy się obejrzała, podszedł do niej 
mężczyzna, który brał udział w jej aresztowaniu. Zapewnił mamę, że u nas wszystko dobrze  
i zdał relację jak nam się wiedzie. Za te informacje poprosił o trochę jedzenia. Mama nie uwie-
rzyła mu, mimo to zaniosła mu żywność, którą miała od amerykańskiego wojska. Kiedy wró-
ciła do Polski, w 1945 lub 1946 r., okazało się, że przekazane przez Niemca wiadomości były 
prawdziwe. To było coś niesamowitego. Ogromny zbieg okoliczności. Do dziś zastanawiam się, 
jak wśród tłumu osoba ta dojrzała i rozpoznała moją mamę. 

Chciałabym jeszcze opowiedzieć o jednej sytuacji. Moja mama „biła świnie”. Jedno ze 
zwierząt złamało nogę, wobec czego, aby przetrwać, mama zabrała to mięso. Ktoś niestety 
doniósł i na kontrolę przyjechał rzeźnik, który potwierdził winę mamy. Rudolf Genau ponow-
nie stanął w obronie swojej pracownicy, sprowadził lekarza, który potwierdził, że mięso nie 
nadawało się do spożycia, ratując tym samym mamę. 

Jak było po wojnie

Pracownicy majątku po wojnie zamieszkali w dworze, ja ze swoją rodziną również. 
Około 1948 r. powstało obecne sołectwo Chocim, które wówczas nazywano „Chocim Nowa 
Wieś”. Pamiętam uroczystą Mszę Świętą z okazji wmurowania kamienia węgielnego. To wła-
śnie pracownicy folwarku stworzyli obecne sołectwo. W swoim nowym domu zamieszkaliśmy 
około 1949 r.

Po wojnie w dworze Stefan Kukulski założył Uniwersytet Ludowy, gdzie dzieci, które nie 
ukończyły szkoły przed wojną, mogły ją kontynuować. Uczyli tu wówczas: Kazimierz Kasznia 
oraz pan Bocian. Ponadto po wojnie organizowano tu różnego rodzaju uroczystości, zabawy, 
potańcówki. Chocim tętnił życiem. W latach 50-60 dzieci z Turku i Łodzi przyjeżdżały tutaj 
na kolonie letnie.

Po wojnie, kiedy byłam młodą dziewczyną pojechałam do brata na przysięgę wojskową 
pod granicę Niemiecką (odległość do granicy wynosiła 13 km). W tamtych stronach mieszkała 

również moja siostra z mężem, toteż zatrzymałam się u nich. W tym czasie mama przysłała mi 
list, iż dostałam powołanie do SP co oznacza „Służba Polsce”. Była to polska państwowa orga-
nizacja paramilitarna, utworzona 25 lutego 1948 r. dla młodzieży w wieku 16-21 lat. Utwo-
rzona została ustawą o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycz-
nej i sportu. „Służba Polsce” została rozwiązana 17 grudnia 1955 r. W 1958 r. w jej miejsce 
powołano Ochotnicze Hufce Pracy. Wobec powyższego mój szwagier, zapisał mnie do pracy  
w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Radowie, gdzie odbyłam ową „służbę”. Mieszkałam 
w pobliskim Kowalewie, pracowałam w Radowie. Byłam tam od kwietnia do grudnia 1954 r. 
Wróciwszy do domu, pomagałam rodzicom, a gdy wyszłam za mąż, od teściów otrzymaliśmy 
własne gospodarstwo. 

Wnętrze dworu – wspólnie relacjonują:  
Czesława Sambor i Krystyna Końciak

Zanim przejdziemy do opisu wnętrza dworu, podsumowując, powiemy kto pra-
cował w majątku: kucharka; dwie pokojówki; Helena Wieczorek – chrzestna Kry-
si oraz Józefa Twardowska; sekretarka Maria Wysocka z Pleszewa; zarządca – otrzy-
mywał zadania i polecenia od dziedzica, a następnie przekazywał je polowemu oraz 
włodarzowi - oni pilnowali ludzi, pracujących na polu; stajenni; fornale – w XIX-XX 
w. robotnicy rolni, obsługujący konie na polu - niekiedy zwani też ratajami. Jeden fornal 
obsługiwał zazwyczaj 1-2 pary koni roboczych wraz z wozem; gorzelniany; ogrod- 
nik; mechanik; stelmach zwany też kołodziejem; kowale; stróże; osoby pracujące 
w owczarni, świniarni, kurniku, stodołach, sieczkarni. 

Henryk Iwańczyk obecną rezydencję, zbudował w miejscu poprzedniego dworu, na pla-
nie prostokąta, na fundamentach z kamieni polnych. Charakterystyczną jego częścią był ry-
zalit czyli środkowa wystająca część, która miała za zadanie ożywić cały budynek, a także 
zwiększyć jego powierzchnię, bez naruszenia konstrukcji. Pozostałością poprzedniego dwo-
ru było południowe skrzydło, które wykorzystano jako zaplecze gospodarcze. Dziś już go nie 
ma, zostało rozebrane. Główne wejście znajdowało się od wschodniej strony. Pierwszą częścią, 
wchodząc do środka był poprzeczny korytarzyk z rozsuwanymi, szklanymi drzwiami. Po ich 
przejściu znajdował się hol. 

Ciekawostką jest to, iż w jego ścianach mieściły się otwory, służące do rozpalania ognia. 
W ten sposób od razu paliło się w piecach kaflowych, umieszczonych w pokojach. Służba nie 
musiała zatem wchodzić do poszczególnych pomieszczeń, aby napalić. W holu znajdował się 
ogromny zegar i kasa pancerna. Schody prowadziły na górę, dziś po remontach są one po 
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przeciwnej stronie, aniżeli dawniej. Będąc w holu, naprzeciwko było wejście do jadali. Na lewo 
mieszkała sekretarka, która posiadała swoje biuro. Po prawej stronie znajdował się duży pokój 
również z rozsuwanymi drzwiami, prowadzącymi do mniejszego pomieszczenia, z którego 
z kolei można było wyjść na taras. Po lewej stronie znajdowały się kolejne pokoje – ustawione 
szeregowo. Jednym z nich była jadalnia (prowadziły do niej dwa wejścia). Schodki z jadalni 
wiodły do spiżarni i bardzo dużej kuchni. Na górze także znajdował się hol. Na prawo było 
wejście do pokoju. W tymże pomieszczeniu były drzwi prowadzące do łazienki, wyjście na 
mały balkon, skierowany na zachód – dziś już go nie ma, a także wejście do pokoju botanicz-
nego. W nim na ścianach powieszone były maty, do których przyczepiono ususzone kolorowe 
motyle. Wracając na hol – na wprost mieścił się wąski korytarzyk, a w jego końcu – toaleta. 
Kierując się z kolei na wschód – można było wyjść na duży balkon. W północnej części uloko-
wano kolejne trzy pokoje, a także schody na poddasze.

Wspomnienie, które utkwiło nam w pamięci, to słowa dziedziczki, skierowane do taty 
Krysi, kiedy spacerując po parku, ujrzała ludzkie ślady - „Józefie, zagrab, te ludzkie stopy, 
gdyż nie będę po nich chodziła”...

Z albumu Czesławy Sambor

Na zdjęciu od lewej: Czesława Sambor, Franciszek Dusza z Wojciechowa, Marianna Struzik z domu 
Grzelak, siedzi Janina Urzędowska z domu Grzelak. W oddali dwór w Chocimiu z zachowanym 

jeszcze południowym skrzydłem, które było pozostałością po dawnym dworze Zaborowskich

Anna Kowalewska
Marianów-Kolonia
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Anna Kowalewska

Córka Władysławy (z domu Gołdyka) i Józefa Kowalewskich. Urodziła się 29 lipca 1938 
r. w Marianowie-Kolonii, gdzie wraz z mężem Tadeuszem mieszka do dziś. Ukończyła Szkołę 
Podstawową w Kowalach Pańskich. W 1952 r. otrzymała powołanie do SP – Służba Polsce. 
W latach 1952-1954 pracowała w zakładach włókienniczych w Dzierżoniowie, a następnie 
od 1954 r. do 1974 r. w Turkowskich Zakładach Przemysłu Jedwabniczego. Do przejścia 
na emeryturę pracowała w systemie chałupniczym w Zakładzie Przemysłu Jedwabniczego  
„Miranda” - szyjąc krawaty. Babcia przez około 10 lat, w latach 70-80, pełniła funkcję prze-
wodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Marianowie-Kolonii. Około 1975 r. zorganizowała 
dla mieszkanek swojej wsi kurs „kroju i szycia” oraz „gotowania”. Wraz z mężem Tadeuszem są 
fundatorami kapliczki Matki Bożej, znajdującej się przy krzyżu w Marianowie-Kolonii obok 
drogi krajowej nr 83. 

Od niespełna roku spotykam się ze wspaniałymi osobami, które dzielą się ze 
mną swoimi wspomnieniami oraz emocjami. Przyszedł jednak moment, abym na kar-
ty papieru przelała minione chwile mojej babci Anny. Przyznam szczerze, że zadanie 
to wcale nie było tak łatwe, jak mi się wydawało. Widząc wzruszenie bliskiej osoby, 
trudno zachować „dziennikarski dystans”. Dla babci rozmowa ze mną, to już kolejna 
podróż do lat dzieciństwa oraz młodości, bowiem swoimi wspomnieniami podzieliła 
się ona również z Magdaleną Ciołek – Prezesem Lokalnej Grupy Działania Turkow-
ska Unia Rozwoju. Relacja ta została wykorzystana w sztuce teatralnej „Historia życia 
i (nie)przemijania”. Scenariusz i reżyseria: Małgorzata Pawłowska-Kałędkiewicz, Mar-
cin Trzęsowski. Babcia nad wyraz mocno uczestniczyła w moim wychowaniu, dlatego  
artykuł ten jest dla mnie formą podziękowania i wyrażenia wdzięczności za jej wspar-
cie, dobroć oraz miłość.

Wsi spokojna, wsi wesoła...”

Moje wspomnienia z minionych lat swój bieg rozpoczynają w Marianowie-Kolonii  
w dniu 29 lipca 1938 r. Z miejscowością tą związałam całe swoje życie. To tutaj rodzice stwo-
rzyli dla mnie i rodzeństwa ukochany, rodzinny dom; to tutaj z mężem Tadeuszem założy-
liśmy rodzinę i tu żyją moje córki: Ewa i Bogusia, wnukowie oraz prawnukowie. Marianów-
-Kolonia jest dla mnie taką oazą, o której pisał Jan Kochanowski w wierszu „Wsi spokojna, 
wsi wesoła...”. Tata był szewcem. Pracował w domu. Ludzie z całej okolicy przynosili mu buty 
do naprawy. Zlecenia na wykonanie nowych dostawał z kolei od innego szewca z Mariano-

wa-Kolonii (mieszkał w miejscu, gdzie obecnie Kazimierz Mintus – były sołtys naszej wsi) 
– Józefa Jońskiego, który miał odpowiedni przydział skóry z Cechu Rzemiosł w Turku. Dla 
wyjaśnienia była to organizacja, coś w rodzaju stowarzyszenia, które zrzeszało rzemieślników 
wykonujących ten sam lub podobne zawody. Muszę powiedzieć, że jak tata zrobił nowe buty, 
to jak karta, tak piękne były. Posługiwał się takimi narzędziami jak: szpilarek czyli ostra szpi-
la z rękojeścią do wykonywania otworów w skórze, dratwa – gruba nić z lnu, impregnowana 
woskiem lub smołą; kopyta – do formowania butów, coś w rodzaju miarki, szydło – ostra 
szpila z otworem na nitkę, szczecina, cęgi i młotek. Tacie zazwyczaj przynosili buty ze zdar-
tym obcasem lub czubkiem. Pod buta lub na niego nakładał skórę i przybijał ją drewnianymi 
kołeczkami. Nowe wykonywał za pomocą cholewek, które naciągał na kopyto, a potem za 
pomocą dratwy ściągnął je w jedną całość. Następnie podkładał zelówki czyli taki kawał skóry 
lub gumy pokrywający podeszwę obuwia.

Mama pracowała u gospodarzy. W żniwa była zbieraczką: szła za mężczyzną z kosą 
i pobierała ścięte przez niego kłosy, następnie wiązała je oraz odpowiednio układała. Ponadto 
pracowała przy burakach, za pomocą haczki okopywała je, uczestniczyła w ich przerywce 
czyli przerzedzeniu, aby znalazły się w odstępach zapewniających swobodne rozrastanie.

Z wojny pamiętam czołgi

Z wojny pamiętam czołgi, jak jechały jeden za drugim. To był ogromny hałas i szum. 
Przez wieś, obok naszego domu, przejeżdżały samochody ciężarowe. Tak dużo ich jechało, że 
na drugą stronę drogi nie można było przejść. Niemcy zajęli domy, w których obecnie mieszka-
ją państwo: Budkowie (wówczas wysiedlono rodzinę Glapów); Przygońscy (wtedy wysiedlono 
rodzinę Białeckich); Wlazło; Frejkowie; Karbowscy.

W mojej pamięci, z tych okrutnych czasów, zachowało się bardzo traumatyczne zdarze-
nie. Niemcy bestialsko przywiązali do bryczki pewnego mężczyznę, następnie zaprzęgli konie 
i ciągnęli tego biednego człowieka przez całą wieś. To był okropny widok, wtedy jeszcze nie 
mogłam zrozumieć, dlaczego tak ogromną krzywdę wyrządzono temu mężczyźnie.

Niemieckie dzieci, wymagały od nas, abyśmy mówili im dzień dobry. Kiedy tego nie uczy-
niliśmy, mówili o tym swoim rodzicom i my polskie dzieci, otrzymywaliśmy wówczas karę. 

W momencie wkroczenia do naszej miejscowości Rosjan - było jeszcze gorzej. Przed nimi 
musieliśmy się chować, uciekać. Oni byli jeszcze bardziej bezwzględni oraz okrutni.
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Szkoła

Będąc małym dzieckiem pasłam krowy. W drugiej klasie szkoły podstawowej, a konkret-
niej we wakacje poszłam „na służbę” do Wietchinina do państwa Rosiaków. Szkołę rozpoczę-
łam po wojnie. Do klasy uczęszczały dzieci w różnym wieku. Uczyła mnie Maria Świątczak, 
kierownikiem był wówczas Mikołaj Bułaszenko, po nim w 1960 r. funkcję tę objęła właśnie 
wspomniana pani Świątczak, pełniąc ją do 1966 r. Następnie obowiązki kierownika prze-
jął Józef Kolenda (1966 r. - 1975 r.), a następnie Eugeniusz Małolepszy, będąc dyrektorem  
w latach 1975-1991. To właśnie on zainicjował rozbudowę szkoły. Pani Maria Świątczak 
uczyła mnie m.in. języka polskiego. To była dobra, wyjątkowa kobieta, swoich uczniów wołała 
do siebie, dawała im coś do zjedzenia i napicia. Ze mną też tak było. W czasie przerwy czę-
stowała mnie chlebem i herbatą. Z kolei Pan Bułaszenko uczył matematyki. Jaki to był dobry 
nauczyciel. Kiedy poprosił ucznia do tablicy, to tak długo tłumaczył, aż dziecko zrozumiało  
i samo rozwiązało całe zadanie. Był wymagający, potrafił utrzymać dyscyplinę w klasie. Po-
nadto uczyła też pani o nazwisku – Chejto.

Powołali mnie do „SP”

Po ukończeniu szkoły podstawowej dostałam skierowanie do „SP”. O Służbie Polsce  
w poprzednim „Kawęczyniaku” opowiadała bohaterka cyklu „Wspomnień blask” pani Teresa 
Sambor. Nawiązując do jej wypowiedzi SP - była to polska państwowa organizacja para-
militarna, utworzona 25 lutego 1948 r. i przeznaczona dla młodzieży w wieku 16–21 lat. 
Służba obejmowała naukę, wykonywanie pracy okresowej (do 6 miesięcy przez młodzież  
w wieku przedpoborowym, zaś przez starszą przez okres nie dłuższy od trwania zasadni-
czej służby wojskowej), a ponadto wykonywanie pracy dorywczej, do 3 dni w ciągu miesiąca. 
Organizacja prowadziła obowiązkowe przysposobienie zawodowe, wojskowe, wychowanie 
fizyczne oraz indoktrynację polityczno-ideologiczną. Jednostkami organizacji były: brygady,  
bataliony, hufce i drużyny. Młodzież organizowano w jednostkach tworzonych w miejscach 
zamieszkania lub zatrudnienia – hufcach (miejskie, wiejskie, szkolne, zakładowe) oraz w ra-
mach skoszarowanych oddziałów, w których dziewczęta i chłopcy pracowali z dala od domów 
– brygadach (operacyjne, inwestycyjne, rolne i in.). Rozwiązano ją 17 grudnia 1955 r. W jej 
miejsce w 1958 r. powołano Ochotnicze Hufce Pracy.

Służbę odbyłam pracując w gospodarstwie pod Poznaniem. Trwało to około pół roku. 
W miejscu tym zgromadzono jedynie dziewczyny. Spałyśmy w koszarach. Jedno pomieszcze-
nie mieściło około 10 osób. Rano ciągnikami zawożono nas na pole, gdzie np. zbierałyśmy 

ziemniaki lub obrabiałyśmy buraki. Po pracy odbywały się ćwiczenia wojskowe. Gdy któraś 
z dziewcząt źle pościeliła łóżko, karę odbywały wszystkie jej współlokatorki. 

Zostałam tkaczką...

Po odbyciu służby zapewniono mi bezpłatną naukę w szkole włókienniczej w Bielawie  
u podnóża Gór Sowich (powiat Dzierżoniów). Niestety sprawy rodzinne uniemożliwiły mi dalsze 
kształcenie. Musiałam zacząć pracować. Zostałam tkaczką. Zawodu nauczyłam się w zakładach 
włókienniczych w Dzierżoniowie. Pracowałam na krosnach czyli maszynach do produkcji tka-
nin, które powstawały przez połączenie dwóch, prostopadłych do siebie, układów nitek (osnowy 
i wątku) według odpowiedniego splotu. Splot tkacki z przewagą pokryć osnowowych nazywano 
osnowowym. Taki, w którym była przewaga pokryć wątkowych określano wątkowym, natomiast 
z równowagą pokryć wątkowych i osnowowych - dwustronnym. Surowcem do produkcji tkanin 
była przędza tkacka – to z niej powstawały dzianiny, koronki, liny, plecionki. Pracowałam również 
na takich specjalnych maszynach tzw. żakardowych. Tkanina żakardowa charakteryzowała się 
bogactwem wzorów. Były one rozbudowane, wielobarwne. Aby wypełnić wzór lub tło stosowało się 
sploty: płócienny, skośny, atłasowy. Powstałe tkaniny pełniły funkcję dekoracyjną – zazwyczaj do 
obicia różnych przedmiotów np. mebli.

Po powrocie z Dzierżoniowa w rodzinne strony pracę znalazłam w Turkowskich Zakła-
dach Przemysłu Jedwabniczego. Pierwsza tkalnia w Turku powstała w 1954 r., z kolei druga 
w 1956 r. Produkowaliśmy jedwab. Wysyłano go bodajże do Kalisza i Pabianic w celu uszla-
chetnienia. Później szyłyśmy krawaty oraz szale. W 1975 r. firma otrzymała nazwę - Zakład 
Przemysłu Jedwabniczego „Miranda”. Pracując w „Mirandzie” obsługiwałam cztery krosna. 
To była ciężka praca. Nogi bardzo bolały. Po 20 latach musiałam z niej zrezygnować. Zajęłam 
się szyciem krawatów. „Miranda” umożliwiała kobietom, które nie mogły pracować w tkalni 
w Turku, pracę w systemie chałupniczym. Dostawałam więc zamówienia na krawaty i reali-
zowałam je w domu. 

Koło Gospodyń Wiejskich w Marianowie-Kolonii

W Marianowie-Kolonii funkcjonowało Koło Gospodyń Wiejskich, któremu przewodni-
czyłam przez około 10 lat – w latach 70 – 80. Zorganizowałam wówczas (mógł to być około 
1975 r.) dla naszych pań – mieszkanek sołectwa, kurs „kroju i szycia”. Zajęcia odbywały 
się trzy razy w tygodniu w moim domu. Pani Sabina Zajączkowska z Kowali Pańskich była 
główną instruktorką. Kurs trwał pół roku. Myślę, że to była dobra inicjatywa. Panie nauczyły 
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się wtedy szyć, co dało im dużo satysfakcji. Na zakończenie szkoleń, u państwa Glapów od-
była się zabawa. Następnie zajęłam się przygotowaniem kursu gotowania, który poprowadzi-
ła również Sabina Zajączkowska u państwa Witczaków. Dla naszych Pań, przez kilka lat, 
corocznie w naszym domu urządzałam „Dzień Kobiet”. Pomagały mi w tym córki. To były 
bardzo miłe spotkania. Do dziś wspominam je z wielkim sentymentem.

Będąc przewodniczącą KGW organizowałam w naszej miejscowości zabawy, różnego 
rodzaju spotkania dla gospodyń, wyjazdy np. do Łodzi i Warszawy na pokazy roślin. Współ-
pracowałam wówczas z panią Heleną Piaścik, która była instruktorką do spraw kobiet na 
nasz teren z ramienia Wojewódzkiego Ośrodka Postępu Rolniczego w Kościelcu. Pracę z panią 
Heleną wspominam bardzo sympatycznie. Poprzez SKR – Spółdzielnie Kółek Rolniczych czy 
też wspomniany WOPR zajmowałam się takimi sprawami jak np.: przechowywaniem maszyn 
(w ilości 3 sztuk – np. siewnik do nawozu, siewnik zbożowy), które wypożyczali rolnicy, albo 
też zapisem na kupno przykładowo kurczaków z wylęgarni w Turku. Kursy dla gospodyń były 
możliwa dzięki WOPR w Kościelcu.

Osobą działającą społecznie dla naszej wsi była - obecna moja sąsiadka Eugenia Glapa. 
To właśnie ona przede mną pełniła funkcję przewodniczącej KGW. Z kolei po mnie została 
nią Marianna Pakuła.

Na wsi odbywały się również tzw. „pierzoki”. W moim domu ta tradycja miała miejsce 
cztery razy. Kobiety z całej wsi, spotykały się wieczorem i razem darły pierze. Rozmawiały 
wówczas, zwierzały się sobie, śmiały się i dyskutowały. Na zakończenie zasiadały do posiłku. 
Wspólna praca, takie spotkania - sprzyjały wzmacnianiu więzi społecznych. Ludzie potrafili 
znaleźć czas, przyjść do sąsiada, pomóc w pracy, porozmawiać, spędzić razem wspólne chwile. 
Dziś króluje niestety internet, świat w szybkim tempie pędzi do przodu.

Trochę o Kowalach Pańskich

Do Kowali Pańskich było bardzo blisko. Chodziliśmy tam na pieszo. Ozdobą tej 
miejscowości był przepiękny modrzewiowy dwór, własności dziedzica Skowrońskiego. Był 
to bardzo elegancki pan, z opowieści wiem, że był też dobrym człowiekiem. Dwór spłonął  
w 1945 r., kiedy miałam 7 lat. Pamiętam, jak wszyscy wychodzili z domów i mówili, że pali się 
dwór w Kowalach. Rosjanie rozpalili w nim ognisko.

Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1920 r. Remiza na samym początku mieściła się 
w plebanii. Potem, dzięki księdzu Tadeuszowi Rutkowskiemu, wydzielono plac pod budowę 
nowego budynku. Strażnica była drewniana. Znajdowała się blisko kościoła. Odbywały się  
w niej wszelkie uroczystości. W każdą sobotę oraz niedzielę w remizie organizowano zabawy. 

Sakramentu przyjęcia pierwszej Komunii św. udzielił mi ksiądz Romuald Dziegiński, 
niezwykle dobry ksiądz, ludzie lubili go i często chwalili. Dawniej społeczeństwo było bardziej 
pobożne. Co niedzielę kościół wypełniony był po brzegi, choć na mszę chodziło się pieszo. Pa-
miętam, że wszystkie dzieci stały przed ołtarzem, to było dla nas takie wyróżnienie.

Śpiewniki – pamiątką z dawnych lat

Pamiątką minionych lat są zachowane śpiewniki, w których zapisywałam pieśni religijne, kie-
dy śpiewałyśmy Matce Bożej przy kapliczkach, a także podczas świąt kościelnych oraz pogrzebów. 
Posiadam również śpiewnik z przyśpiewkami na oczepiny dla pary młodej. Tradycje takiego wspól-
nego śpiewu podczas oczepin i pogrzebów (co nazywano „pieśniami”) nie są już kontynuowane.

Muszę jednak powiedzieć, że na Marianowie-Kolonii nadal podtrzymujemy zwyczaj śpie-
wania Przenajświętszej Maryi przy kapliczce i krzyżu obok drogi krajowej nr 83. Przez cały maj, 
każdego dnia wieczorem spotykam się z Kazimierą Kolendą, Danutą Budką, Jadwigą Michalak 
i Krystyną Boczek, wspólnie modlimy się poprzez śpiew. Tę jedną tradycję zdołałyśmy ocalić. 

Z albumu Anny Kowalewskiej

Anna Kowalewska (18 lat) 1956 r. - w zagajniku w Marianowie-Kolonii,  
który dziś stanowi piękny, duży las
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Pamiątkowe zdjęcie z 1956 r., w zagajniku w Marianowie-Kolonii. Siedzą od lewej: Sabina Binek 
z domu Sitarz, Janina Włodarczyk z domu Budziak, Marta Kotas (niestety nie znam nazwiska  
z męża), koleżanka Janina (nie pamiętam nazwiska). Stoją od lewej: Józefa Sęk z domu Budka, 

Władysława Szymańska z domu Kolenda, Krystyna Fornalczyk z domu Kuśmierczak, Genowefa 
Orligóra z domu Michalak, Anna Kowalewska, Kazimiera Kolenda z domu Sęk.

„Dzień kobiet” w Marianowie-Kolonii, przez wiele lat organizowany przez Annę Kowalewską. Stoją 
od lewej: Kazimiera Kolenda, Anna Kowalewska, Marianna Pakuła, Ewa Tylka – córka Anny Kowa-
lewskiej, Bogusława Bocian – córka Anny Kowalewskiej, u której odbywały się spotkania, Krystyna 

Sęk, Anna Antas, Jadwiga Sęk. Siedzą od lewej: Danuta Budka, Jadwiga Michalak, Helena Buda, Ma-
riola Orligóra, Elżbieta Frontczak, Walentyna Budziak, Krystyna Budziak, Jadwiga Witczak

 Pieśń maryjna „Już od rana  
rozśpiewana”. Jedna ze stron  

śpiewnika Anny Kowalewskiej

Przykładowe przyśpiewki na oczepiny, czyli na dawny 
obrzęd weselny, podczas którego w symboliczny 

sposób panna młoda zmieniała stan panieński  
w zamężny. Nazwa pochodzi od nakrycia głowy – 
czepca. Nosiły go mężatki, zamiast panieńskiego 
wianka. Podczas oczepin, zazwyczaj o północy,   

wybrani goście śpiewali najróżniejsze przyśpiewki.

Pieśń religijna  
„O Boskiej Opatrzności”  
Jedna ze stron śpiewnika 
Anny Kowalewskiej
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Śp. Genowefa Kończak
Tokary Pierwsze

Śp. Genowefa Kończak (01.02.1928 r. – 09.12.2017 r.)

Córka Ludwiki (z domu Kasprzak) i Józefa Darabaszów. Urodziła się 1 lutego 1928 r. 
w Grenay we Francji, gdzie ukończyła pierwszą klasę szkoły podstawowej. Do Polski wraz
z rodzicami wróciła około 1935 r. Absolwentka Szkoły Podstawowej w Tokarach. Z zawodu 
krawcowa. Z mężem Marianem zajmowali się gospodarstwem rolnym. W latach ok. 1960-
1966 przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Tokarach. Zmarła 9 grudnia 2017 r.

Szanowni Czytelnicy, przedstawiam Państwu przesympatyczną Bohaterkę jede-
nastego już artykułu z cyklu „Wspomnień blask” - panią Genowefę Kończak, mieszkan-
kę Tokar Pierwszych. Opowiedziała mi Ona o swoim pobycie we Francji, ogromnym 
strachu, panującym podczas II wojny światowej, a także pełnionej funkcji przewodni-
czącej Koła Gospodyń Wiejskich w Tokarach. Tym razem swoją pomocą służyła mi Mo-
nika Jatczak (spokrewniona z panią Genowefą), która zaaranżowała spotkanie, a tak-
że towarzyszyła mi podczas rozmowy. Pani Genowefa oznajmiła, że nasze odwiedziny 
i możliwość podzielenia się swoimi wspomnieniami to dla Niej ogromna radość. Cieszy 
mnie, że zawsze mogę liczyć na ogromne wsparcie, jak również zaangażowanie rodziny. 
Tak było i tym razem. Córka pani Genowefy – Jadwiga Mocna wraz z mężem Czesławem 
aktywnie włączyli się w powstanie artykułu.

Niestety Pani Genowefa zmarła dwa miesiące po naszym spotkaniu – 9 grudnia 2017 r. 

Mówili na mnie Francuzka

Urodziłam się 1 lutego 1928 r. w Grenay we Francji. Moja mama Ludwika urodzona 
w 1902 r. była córką Katarzyny (z domu Buda) i Walentego Kasprzaków. Mieszkała w Szy-
manach. Z kolei tata – Józef, który urodził się w 1888 r. syn Marianny (z domu Michalak)
i Wawrzyńca Darabaszów pochodził z Kuźnicy Koźmińskiej (obecnie gmina Brudzew). Ro-
dzice, jako młodzi ludzie wyjechali do Francji za pracą. Tu w Polsce panowała straszna bie-
da. Co ciekawe, poznali się właśnie tam, poza granicami Ojczyzny. Wzięli ślub i zamieszkali 
w Grenay, w piętrowym Domu Państwowym z cegły. Piętro zajmowała siostra mojego taty 
z rodziną (nazywała się Malinowska), my z kolei parter. Wielu Polaków mieszkało w pobliżu. 
Mój chrzestny postanowił tam nawet osiedlić się na stałe. 

Rodzicom urodziło się troje dzieci. Dwóch synów zmarło. Zostałam jedynaczką. We 
Francji mieszkałam około 7 lat. Tam rozpoczęłam szkołę podstawową i ukończyłam pierwszą 
klasę. Szkoła znajdowała się w miejscowości, w której mieszkaliśmy. Tata pracował w koksowni
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czyli zakładzie przemysłowym produkującym koks. Było to paliwo uzyskiwane przez wygrze-
wanie węgla kamiennego w bardzo wysokiej temperaturze. Ciężko pracował, w niezwykle 
trudnych warunkach. Opowiadał, że temperatura była uciążliwa. Dzięki temu zajęciu zarobił 
jednak pieniądze, które pozwoliły nam na powrót do Polski i zakup gospodarstwa. Mama 
zajmowała się domem. W tym miejscu, kiedy ją wspominam, muszę dodać, że żyła ona 102 
lata (zmarła w 2005 r.). Wracając pamięcią do tamtym lat, chciałabym jeszcze nadmienić, że 
Francja zapisała się w moich wspomnieniach, jako piękna i barwna.

Z Francji do Kalisza

  Tata zarobiwszy odpowiednią sumę pieniędzy, potrzebną na zakup gospodarstwa, pod-
jął decyzję o powrocie do Polski, co było dla nas wielką radością. Przyjechaliśmy do Tokar 
i tu kupiliśmy ziemię. Tata pobudował stodołę i dom, w którym mieszkam do dziś. Rodzice zajmo-
wali się gospodarstwem, a ja im pomagałam. Do domu wracaliśmy pociągiem, którym dotarliśmy 
do Kalisza, skąd odebrali nas znajomi, a następnie przywieźli do Tokar. Pamiętam, że bardzo ba-
łam się o walizki, dlatego nie spuszczałam ich z oczu. 

 Język francuski zamieniłam na polski czyli nauka  
w Szkole Podstawowej w Tokarach

 Po powrocie do kraju rozpoczęłam naukę w Szkole Podstawowej w Tokarach. Dzieci wołały 
na mnie „Francuzka, Francuzka… Ty jesteś z Francji…”. Dotychczas uczyłam się wszystkiego po 
francusku, teraz musiałam przestawić się na język polski. Muszę powiedzieć, że nauka przycho-
dziła mi jednak z łatwością. Szkoła znajdowała się w budynku obok skrzyżowania dróg. Wiele 
lat wstecz mieścił się tu dwór z I połowy XIX wieku. Następnie ulokowano tu owczarnię, a potem 
urząd gminy, jak również szkołę rosyjską. W 1935 r. urząd przeniesiono, a szkoła mogła już mieścić 
się we wszystkich izbach. Jeśli chodzi o nauczycieli to pamiętam jedynie Romana Zwierzchowskie-
go, Stefanię i Czesława Jaśkiewiczów, a także kierownika Alfonsa Ślęzaka. To właśnie pan Ślęzak 
założył orkiestrę przy OSP. Chciałabym jeszcze nadmienić kilka słów o Romanie Zwierzchowskim. 
Był on uczestnikiem kampanii wrześniowej, oficerem Wojska Polskiego, nauczycielem w Szkole Po-
wszechnej w Strachanowie (obecnie gmina Goszczanów). W 1935 r. został kapelmistrzem naszej 
tokarskiej orkiestry. Aby nas uczyć, dojeżdżał ze Strachanowa do Tokar rowerem. Został zamordo-
wany przez NKWD w Katyniu. 

Kiedy przyszła wojna, Niemcy zorganizowali w budynku szkoły - żandarmerię. Po zakończe-
niu okupacji, szkoła ponownie zaczęła funkcjonować, dzięki wspomnianemu już Alfonsowi Ślęza-
kowi oraz jego żonie – Kazimierze.

Za moich szkolnych lat dzieci chodziły np. na lekcje kaligrafii. Na zajęciach tych uczyli-
śmy się starannego i estetycznego pisania, a także cierpliwości. Kaligrafia była naprawdę dobro-
dziejstwem owych czasów. Dziś już niestety nie przykłada się tak wielkiej wagi do kształtowania  
w sobie staranności zapisu. Ponadto uczyłam się m.in. rachunków, przyrody, języka polskiego, reli-
gii. Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej (myślę, że mógł to być około 1936 r.) udzielił mi ksiądz 
Leon Kwaśkiewicz – proboszcz parafii Tokary w latach 1933-1940, który zginął w obozie koncen-
tracyjnym w Dachau w 1942 r.

Po ukończeniu szkoły w Tokarach kształciłam się w zawodzie krawcowej, do którego przygo-
towała mnie Zofia Krzykacz. Muszę powiedzieć, że była ona znakomitą krawcową. Nie podjęłam 
się jednak kontynuacji tej profesji, pomagałam raczej rodzicom w gospodarstwie. 

Z dzieciństwa pamiętam Święta Bożego Narodzenia. W moich myślach widzę jak mama  
z sąsiadką piekły ciasta drożdżowe na tę okazję. W piecu, znajdującym się w sieni, piekłyśmy 
z mamą chleb. Dziś ta czynność odeszła już w zapomnienie, chleb kupujemy w sklepach. Młodzież 
bawiła się na zabawach, które często organizowano na powietrzu. Pamiętam, że tata zawsze kazał 
mi wcześnie wracać z nich do domu. Moją przyjaciółką była wtedy Helena Kopczyńska.

Kiedy wybuchła wojna, rodzice wysłali mnie do Smulska

  Kiedy wybuchła wojna, zostałam wysłana przez rodziców do Smulska, by hitlerowcy 
nie wywieźli mnie do Niemiec. Okupanci bardzo często organizowali łapanki, co wzbudza-
ło ogromny strach wśród mieszkańców. Wjeżdżali w nocy na podwórko i zabierali młodych, 
którzy zmuszani byli do opuszczenia Ojczyzny, a następnie pracy w Niemczech. W Smulsku 
służyłam u niemieckiego gospodarza, pasłam krowy. Nie był on złym człowiekiem, mogę na-
wet powiedzieć, że wraz z żoną byli dobrymi ludźmi. Mieli syna, służył gdzieś we wojsku.  
W gospodarstwie pracowało więcej Polaków. Oprócz tego, że pasłam krowy, pomagałam jed-
nej dziewczynie je doić. Rzadko wracałam do domu, przez wzgląd na łapanki. Odwiedzała 
mnie za to mama. Przychodziła do mnie na pieszo. 

Wracając jeszcze do sprawy łapanek, to ostrzegał nas przed nimi pewien Niemiec z Cza-
chulca, który darzył uczuciem jedną z moich koleżanek – Marysię. On przekazywał informa-
cje jej, a ona nam. Chowaliśmy się wtedy w polach, w życie... Podczas jednej z łapanek pani 
Jaroma zdołała uciec Niemcom. Zeskoczyła z wozu i schowała się na cmentarzu. Ponadto pa-
miętam jedną tragiczną sytuację, kiedy hitlerowcy zastrzelili około 6 osób, na terenie obecnego 
gospodarstwa pana Gidelskiego z Głuchowa. Jedna osoba prawdopodobnie ocalała. Nic więcej 
jednak o tym przykrym zdarzeniu nie wiem. 
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Tatę wywieźli do Niemiec

 Ludzie mówili, że hitlerowcy nie zabiorą taty. Pamiętam doskonale te słowa „Daraba-
sza nie wezmą, bo Darabasz ma chore nogi...”. Tatę jednak zabrali. Z jego opowieści wiem, że 
Niemiec zawoził go na pole, ale z powrotem musiał już wracać o własnych siłach, wspierając 
się na laskach. Na szczęście zdołał do nas wrócić. Z Kalisza szedł na pieszo. Po drodze spotkał 
znajomego i poprosił go, aby przekazał nam, byśmy po niego wyjechali. Mama zwróciła się 
więc o pomoc do sąsiadów. Po tatę pojechała z Marcelem Dymkowskim. Ojciec miał chore 
nogi, dużo wycierpiał, zwłaszcza podczas tej pracy w Niemczech oraz podróży do Polski.

Maryja dała mi znak

Wizerunek Maryi z Dzieciątkiem wykuty w betonowej masie odnalazłam w szopie.  
Figura ta została przywieziona z Częstochowy. Sąsiadka wyniosła ją do owego pomieszcze-
nia, bowiem ułamał się od niej orzełek. Kiedy zobaczyłam, że Przenajświętsza Maryja tam 
leży, ucałowałam ją i zaniosłam do domu. Pewnego dnia figura nagle spadła z szafki, a prze-
cież nikogo nie było w pomieszczeniu, jak również nikt jej nie przestawiał ani nie ruszał. To 
było bardzo dziwne zdarzenie. Zrozumiałam, że Maryja chce mi coś przekazać. Czułam, że 
wydarzy się coś złego. Uznałam to za znak, za pewną przestrogę. Wybiegłam z domu, ukry-
łam się za stodołą. Pamiętam, jak padał wtedy deszcz. Za kilka chwil, na podwórko wjechali 
Niemcy. Pytali mamę czy ktoś jeszcze mieszka w domu. Ona zaprzeczyła, powiedziała, że cór-
ka wyprowadziła się do rodziny, więc odjechali. Jestem pewna, że Maryja ocaliła mnie przed 
hitlerowcami. To naprawdę było wyjątkowe zdarzenie. Mam tu na myśli fakt, że kiedy figura 
spadła, do głowy przyszła mi myśl, aby się schować.

Byłam przewodniczącą KGW Tokary

 Koło Gospodyń Wiejskich w Tokarach powstało w latach 30. Pierwszą przewodniczącą 
została Maria Kubisiak. Po niej to ja przewodniczyłam Kołu, a następnie Kazimiera Osie-
wała i Wacława Wisna. Podobnie jak bohaterka poprzedniego artykułu Anna Kowalewska, 
organizowałam dla gospodyń kursy „gotowania” lub „kroju i szycia”. Instruktorką (tak jak  
w Marianowie-Kolonii) była Sabina Zajączkowska z Kowali Pańskich. Razem z paniami 
dbałyśmy o to, aby się integrować, kształcić w różnych sferach życia. Organizowałyśmy spotka-
nia, wycieczki, kursy, szkolenia. Cieszyłyśmy się każdą wspólnie spędzoną chwilą. Będąc przewod-
niczącą zapewniałam u siebie w domu noclegi dentystkom, które przyjeżdżały do Tokar, by leczyć 
zęby mieszkańcom. Gotowania uczyłyśmy się w szkole w Tokarach lub w mojej kuchni. 

Podczas uroczystości kościelnych, w trakcie procesji czyli pochodów ku czci Pana Boga 
ze śpiewem pieśni kościelnych, zawsze uczestniczyłam w noszeniu sakralnych przedmiotów,  
a konkretniej obrazów z wizerunkami świętych. Z radością brałam udział w dożynkach, nio-
sąc np. wieniec w korowodzie, co potwierdza fotografia umieszczona w artykule. Pamiętam, 
że uczestniczyłam też ze swoim Kołem Gospodyń Wiejskich na dożynkach we Warszawie. 
Pięknie tam było, zachwycałyśmy się wtedy występami i wieńcami. Miło wspominam takie 
wyjazdy. Muszę jeszcze wspomnieć, że naszym Kołem zainteresowała się Gazeta Poznańska, 
w której został opublikowany wywiad ze mną, jako przewodniczącą KGW.

Z albumu Genowefy Kończak 

 Genowefa Kończak – około 1970 r.
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Genowefa Kończak z wnuczką Marzeną – 1967 r. 

 Dożynki parafialne w Tokarach (II poł. lat 60. XX w.). Pierwszy rząd od lewej:  
Genowefa Kończak, Edward Osiewała i Helena Gawron

Figura Matki Bożej, która spadła, gdy do domu Genowefy Kończak zbliżali się hitlerowcy

 Józef Darabasz – czasy II wojny światowej
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Helena Piaścik
Tokary Pierwsze

Książeczka pracy Józefa Darabasza – ojca Genowefy Kończak, 
który został przymusowo zesłany do III Rzeszy
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Helena Piaścik

Córka Marii (z domu Donart) i Jana Muszyńskich, urodzona 23 marca 1940 r.  
w Tokarach Pierwszych, gdzie mieszka do dziś. Absolwentka Szkoły Podstawowej w Tokarach 
oraz Liceum Ogólnokształcącego w Turku. Ukończyła Pomaturalne Studium na kierunku or-
ganizacji wiejskiego gospodarstwa domowego w Poznaniu. Z dniem 01.09.1958 r. rozpoczę-
ła pracę w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Tokarach jako instruktor ds. obowiązkowych 
dostaw tzw. kontyngentów. W 1963 r. została Sekretarzem Gromadzkiej Rady Narodowej  
w Tokarach, pełniąc tę funkcję do 31.12.1972 r. W 1973 r. przez około 8 miesięcy obsługiwa-
ła kasę w Urzędzie Gminy Kawęczyn z siedzibą w Kowalach Pańskich, po czym rozpoczęła 
pracę w Wojewódzkim Ośrodku Postępu Rolniczego w Kościelcu jako instruktor ds. kobiet na 
terenie Gminy Kawęczyn. W 1991 r. odeszła na emeryturę. Od 2003 r. aktywnie działa na 
rzecz seniorów, kiedy to objęła funkcję Sekretarza Zarządu Koła Polskiego Związku Emery-
tów Rencistów i Inwalidów w Kawęczynie, działającego przy Zarządzie Rejonowym Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Turku.

W listopadzie 2017 roku rozpoczęłam wspaniałą przygodę, dzięki której poznałam tak 
wiele wyjątkowych osób i doświadczyłam niezapomnianych emocji. Spotkania i rozmowy 
z bohaterami cyklu są dla mnie ogromną wartością. Wniosły one w moje życie wiele dobra. 
Serdecznie dziękuję swoim Bohaterom, ich rodzinom oraz wszystkim tym, którzy pomagają 
mi w tworzeniu tego pięknego dzieła. Pragnę wyrazić swoje uznanie za odwagę o mówieniu  
o tym, co osobiste, trudne, wzruszające. Osoby, które podzieliły się ze mną swoimi wspomnie-
niami, ocaliły od zapomnienia niewypowiedzianą na głos historię naszego regionu. Dzięki 
owym relacjom młode pokolenie może spojrzeć na minione dzieje z innej perspektywy, może 
dowiedzieć się jak wyglądało ówczesne, codzienne życie. 

  Pani Helena to osoba, która życie zawodowe poświęciła pracy w administracji, dzia-
łając na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności dla dobra kobiet. Będąc na emeryturze,  
w 2003 roku zaangażowała się w działalność Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Kawęczynie. Panią Helenę znam długo, dlatego z czystym sumieniem mogę powiedzieć,  
że jest człowiekiem niezwykle otwartym, życzliwym i przyjaznym. 

Rodziny mojej dzieje!

Moja mama Maria Muszyńska z domu Donart pochodziła z Tokar. Wychowała się  
w posiadłości, którą zamieszkuję do dziś. Należała ona do mojej mamy, a jeszcze wcześniej 
babci Józefy Donart z domu Pacholskiej. Z kolei tata mojej mamy Roman Donart – urodził 
się w Turku w rodzinie tkaczy. Chciałabym nadmienić, że wyjechał on do Ameryki, gdzie 

pracował w cukierni. Kiedy wrócił ożenił się z babcią. Dziadkowie prowadzili sklep spożyw-
czy, który znajdował się na naszym podwórku. Dziadek, przed wyjazdem, zdobył wiedzę  
z zakresu rzeźnictwa i tym rzemiosłem trudnił się po ślubie. Z kolei babcia zajmowała się 
przywozem produktów z Dobrej do sklepu za pomocą furmanek, a następnie ich sprzedażą. 
Dziadek zawsze dzielił się swoimi wyrobami. W ich sąsiedztwie mieszkali państwo Felisiako-
wie, Pawlakowie, Kostrzewscy itd. Można powiedzieć, że sklep był takim miejscem spotkań, 
gdzie mieszkańcy mogli się zobaczyć i porozmawiać ze sobą.

Mój tata – Jan Muszyński pochodził z Koźminka. Jego rodzice to Helena z Czajczyń-
skich (pochodziła z Pólka k. Kalisza) i Władysław Muszyńscy. Tata ukończył termin22 rzeź-
niczy u pana Sztarka w Kaliszu. Dziadek Władysław przed wojną był Wójtem Gminy Koźmi-
nek. Funkcję tę wykonywał do 1939 r. czyli do wybuchu II wojny światowej. W czasie okupacji 
wraz z synem Stanisławem został wywieziony do Nowego Dworu Mazowieckiego (obecnie 
miasto położone w województwie mazowieckim). W latach 1940-1942 na terenie miasta ist-
niało getto, z kolei w 1944 założono tu obóz pracy przymusowej. Moich bliskich zamordowa-
no 6 grudnia 1944 r. Dowiedzieliśmy się, że byli bestialsko torturowani przez hitlerowców. 
Zostali oni zmuszeni do wykopania dołu. Następnie za pomocą kolczastego drutu związano 
im ręce i wydłubano oczy. Przez trzy dni bito ich jakimiś tępymi narzędziami, aż w końcu 
żywcem zostali zakopani w dole – łącznie 47 ofiar. Te straszne fakty, zostały potwierdzone 
przez naocznego świadka.

W naszym domu mieszkało 8 osób: dziadkowie ze strony mamy, moi rodzice i ja z ro- 
dzeństwem. Byłam najstarsza – urodziłam się w 1940 r., po mnie na świat przyszedł brat 
Grzegorz w 1941 r. (dziś już nie żyje), potem siostra Urszula w 1947 r. oraz brat Stanisław 
urodzony w 1952 r. 

Proboszczowie Tokar

Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej udzielił mi ks. Franciszek Bartczak, który  
proboszczem Tokar był w latach 1948-1956. Po nim od 1956 do 1957 r. był ks. Zdzisław 
Musialik. Ks. Paweł Ruszkiewicz, będący proboszczem w latach 1957-1963, udzielił ślubu 
mi oraz mojemu narzeczonemu Zdzisławowi Piaścikowi. Kolejni proboszczowie to: ks. Wła-
dysław Pawik (1963-1969), a następnie ks. Wiktor Ptak (1969-1984). W mojej pamięci za-
pisał się również ks. Stefan Baranowski (proboszcz Tokar w latach 1984-1998) – wspaniały 
ksiądz, niezwykle dobry człowiek. Został pochowany na cmentarzu w Milejowie. Obecnie pro-
boszczem jest ks. Antoni Janicki. 

22  Termin - dawniej mianem tym określano naukę rzemiosła u majstra. Por. Tamże, s. 1037.
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Do internatu jeździłam „ciężarówką”

Szkołę Podstawową w Tokarach rozpoczęłam w 1946 roku, mając 6 lat. Jej kierownikiem 
był wówczas Stefan Nitecki (wychowawca mojej klasy) niezwykle dobry człowiek, który przy-
jechał w nasze strony z okolic Konina. Jego żona Mirosława Nitecka (również nauczycielka) 
została chrzestną mojego brata, bowiem rodzice utrzymywali z nimi przyjazne stosunki. Po-
nadto nauczycielami tejże szkoły byli: Tadeusz Zielonka oraz Helena Małolepsza z męża Mi-
klas. Muszę zaznaczyć, że było to bardzo wykwalifikowane i dobre grono pedagogiczne. Kiedy 
byłam w 7 klasie, na praktyki do naszej szkoły z Liceum Pedagogicznego w Koninie przyjechał 
Zdzisław Piaścik (który później został moim mężem). Po ukończeniu Szkoły Podstawowej  
w Tokarach rozpoczęłam naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Zamieszkałam wtedy 
w internacie. Pamiętam jak do szkoły i na stołówkę chodziliśmy wyznaczoną między żytami 
granicą. Do internatu przyjeżdżałam już w niedzielę, a do domu wracałam w sobotę, do-
jeżdżając „ciężarówkami”. Wchodziło się do nich po specjalnej drabince. Dla podróżujących 
umieszczono w nich ławki. Dopiero z czasem wprowadzono autobusy. Samochody ciężarowe 
zabierały ludzi z Tokar, jechały do Dobrej, a następnie do Kowali Pańskich i Turku. Ja wsiada-
łam na przystanku w Tokarach Pierwszych, który ulokowany był koło kościoła. Muszę jeszcze 
zaznaczyć, że z Kawęczyna do Kowali Pańskich jeżdżono nie drogą prowadzącą do Ciemie-
nia, lecz skręcano w Kawęczynie obok obecnej sali OSP w kierunku Dzierzbotek. Ciężarówki 
jeździły raz dziennie, podróżowało nimi bardzo dużo osób, były wręcz zatłoczone. Wracając 
do kwestii nauki w liceum, chciałabym jeszcze powiedzieć, że moim wychowawcą był wówczas 
Stefan Jamke, który uczył fizyki, a dyrektorem Eugeniusz Miniszewski.

Słów kilka o moim mężu

Mój mąż Zdzisław Piaścik urodził się 1 listopada 1932 r. Pochodził z Milejowa. Jego rodzice 
to Zenon oraz Franciszka (z domu Bilska) Piaścikowie. Ojciec przed wojną (za czasów rodzi-
ny Młodzianowskich) był rządcą w Kawęczynie czyli administratorem majątku ziemskiego. Mój 
teść Zenon Piaścik wraz z Janem Graczykiem, Antonim Matusiakiem i Władysławem Suchorskim 
z narażeniem własnego życia, przez cały okres wojny ukrywali sztandar jednostki OSP Milejów. 
Okupanci za wszelką cenę próbowali zniszczyć wszelakie symbole polskości, toteż za punkt honoru 
obrali sobie odszukanie i zniszczenie sztandaru. Dzięki częstym zmianom jego miejsca przecho-
wywania udało się go ocalić. Heroiczna postawa tych czterech członków OSP Milejów stała się 
symbolem walki z niemieckim okupantem. 

Po wojnie teść wraz z żoną pracował w sklepie w Kawęczynie, który należał do GS w Ko-
walach Pańskich. Mąż kształcił się w Liceum Pedagogicznym w Koninie. Po jego ukończeniu,  

w związku z tzw. nakazami pracy, wprowadzonymi ustawą z 7 marca 1950 roku „o zapobieżeniu 
płynności kadr pracowników w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodar-
ki uspołecznionej”, otrzymał przydział do pracy w Szkole Podstawowej w Balinie koło Uniejowa. 
Następnie został przeniesiony do Dziadowic (gmina Malanów). Po śmierci ojca, rozpoczął pracę 
w Szkole Podstawowej w Tokarach (mogło to być około 1953 r.). Z Mężem doczekaliśmy się syna 
Krzysztofa (ur. w 1959 r.) oraz córki Jolanty (ur. 1961 r.). Zmarł on 3 października 1972 r. 

Chciałabym również wspomnieć, że był on stryjecznym bratem księdza kanonika Jana Ma-
tusiaka z Milejowa. Moja teściowa, a więc Franciszka Piaścik była siostrą Marianny Matusiak 
- mamy ks. Jana. W latach 1978-2006 był on proboszczem parafii Narodzenia NMP w Ostro-
wąsie. Pozostał w pamięci jako kapłan zatroskany o dobro parafian, krzewiciel kultu Matki Bożej 
Księżnej Kujaw. Zmarł 18.03.2006 r. w Ostrowąsie, pochowany został na cmentarzu w Milejowie.

Porozmawiajmy o administracji

W 1867 r. na naszym terenie powstały gminy w: Tokarach, Skarżynie oraz Kowalach Pań-
skich. Powstał też powiat turecki. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Sławoja Skład-
kowskiego z dnia 24 czerwca 1937 r. o zniesieniu, utworzeniu i zmianie granic gmin wiejskich  
w powiecie tureckim, województwie łódzkim zlikwidowało gminy: Tokary, jak też Skarżyn. Weszło 
ono w życie 1 października 1937 r. Od tej chwili do wybuchu II wojny światowej funkcjonowa-
ła gmina Kowale Pańskie. Po zakończeniu okupacji ponownie utworzono gminę Kowale Pańskie,  
a w 1954 roku Gromadzkie Rady Narodowe w Tokarach, Skarżynie, Kawęczynie, Kowalach Pań-
skich, istniejące do 1972 r. W 1973 r. powstała Gmina Kawęczyn.

Siedzibą gminy Tokary przed wojną był budynek, w którym obecnie znajduje się Ośrodek 
Zdrowia. W czasie okupacji został on przejęty przez żandarmerię czyli niemiecką formację po-
licyjną. W 1954 r. powstaje GRN, która lokuje się we wspomnianym wyżej miejscu. Pierwszym 
przewodniczącym GRN w Tokarach zostaje Tomasz Klimczak. Pełnił tę funkcję do 1958 r. Był też 
myśliwym. Po nim przewodniczącym został Władysław Czechowski z Głuchowa.

Liceum Ogólnokształcące ukończyłam w 1958 r. W tym też roku wyszłam za mąż i rozpo-
częłam swoją pierwszą pracę (1 września) w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Tokarach. Pomógł 
mi ją zdobyć Tomasz Klimczak, niezwykle dobry człowiek. Zostałam instruktorem ds. obowiąz-
kowych dostaw. Moim zadaniem było uczestnictwo w spotkaniach, podczas których zapisywałam 
przekazywane przez rolników obowiązkowe dostawy mięsa, zboża, mleka, ziemniaków itp. Gospo-
darze w określonym terminie przymusowo musieli dostarczyć odpowiednią ilość produktów, która 
była wyznaczona w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych. 
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Takie zebrania odbywały się przynajmniej raz w tygodniu. 

W GRN w Tokarach pracowali: przewodniczący, sekretarz, Irena Matczak (z domu Szaj-
rych) ze Żdżar, która zajmowała się sprawami organizacyjnymi, Danuta Jatczak (z domu Koń-
czak) odpowiedzialna za sprawy finansowe, Elżbieta Ambroziak i woźny. Było nas około 7 pra-
cowników. W budynku GRN posiadaliśmy do użytku dwa pomieszczenia biurowe, archiwum oraz 
salę posiedzeń. 

W 1964 r. zostałam Sekretarzem GRN w Tokarach. Zostały mi przypisane obowiązki głów-
nego księgowego, koordynowałam pracę GRN w Tokarach. Ponadto odpowiadałam za organizację 
Sesji ( raz w miesiącu) oraz Prezydium (raz w tygodniu). Na Prezydium spotykało się czterech 
członków, którzy zostali wybrani na Sesji spośród Radnych GRN. Omawiano na nich sprawy bie-
żące, mniej skomplikowane. Odbywały się one na sali posiedzeń. 

W zależności od sytuacji prowadził je przewodniczący GRN lub też ja. Do moich zadań 
należało protokołowanie Sesji i Prezydiów. Zapisywałam wszystko ręcznie, a następnie przepisywa-
łam to na maszynie. Na podstawie omówionych spraw bieżących i uzgodnionych kwestii rozdzie-
lałam pracę. Pamiętam ostatnie Prezydium przed zamknięciem GRN, które miało miejsce w grud-
niu 1972 r. Wzięli w nim udział członkowie: Kazimierz Zduniak – przewodniczący Prezydium, 
Zdzisław Sikorski, Edward Niewiadomski, Józef Walczak, Edward Osiewała - przewodniczący 
GRN oraz ja jako protokolant. Na Sesję przyjeżdżało 24 Radnych. Podczas obrad rozwiązywano 
sprawy wyższej wagi. Na Sesji zawsze gościliśmy osoby z Turku np. przewodniczącego Powiatowej 
Rady Narodowej – Jana Grzelczyka, a także sekretarza owej Rady - Leopolda Majchrzaka, Kie-
rownika Wydziału Organizacyjno-Prawnego - Józefa Błaszczyka. W Powiatowej Radzie Narodo-
wej jako wiceprzewodniczący pracował też Bogdan Jarych.

Funkcję sekretarza pełniłam do 31 grudnia 1972 r. O północy tego dnia wraz z przewod-
niczącym Edwardem Osiewałą zamknęliśmy budynek GRN w Tokarach i zawieźliśmy pieczątki 
oraz klucze do Turku - do Wydziału Budżetowo-Gospodarczego. Kiedy byłam sekretarzem, prze-
wodniczącymi byli kolejno: Władysław Czechowski 1958-1963, Jan Osiewała 1963-1964, Roman 
Kęska 1964-1970 i wspomniany Edward Osiewała 1970-1972. Funkcję sekretarza pełnili przede 
mną Józef Matusiak1954-1963 oraz Marian Chojnacki 1963-1964.

W społeczności nastąpił rozdźwięk dotyczący istnienia gminy. Rozważano dwie miejscowo-
ści: Kowale Pańskie i Tokary. Maria Kubisiak, Janina Zdunek oraz Władysław Binkowski uda-
li się w tej sprawie do Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie. Rozmowy prowadzono m.in.  
z Witoldem Stasińskim. Ustalono, że gmina powstanie w Kawęczynie.

W 1973 r. utworzono Gminę Kawęczyn, w której skład weszły miejscowości z terenu 
gromad Kowale Pańskie i Tokary. Siedzibą Urzędu Gminy był budynek po GRN w Kowalach 

Pańskich, mieszczący się obok szkoły. W 1974 r. rozpoczęto budowę siedziby Urzędu w Ka-
węczynie, do którego pracownicy przenieśli się w 1976 r. 

Moje dalsze losy w administracji

W 1973 r. rozpoczęłam pracę w Urzędzie Gminy z siedzibą w Kowalach Pańskich. Do-
kumenty z budynku w Tokarach zostały spakowane i zabrane przez Wydział Budżetowo-
-Gospodarczy w Turku, a my pracownicy w styczniu wstawiliśmy się do pracy w Kowalach 
Pańskich. Do dyspozycji mieliśmy około 5 pomieszczeń biurowych. Naczelnikiem był wówczas 
Jan Korycki, a Sekretarzem Tadeusz Krupiński. Rozpoczynając pracę w Kowalach Pańskich 
objęłam stanowisko w kasie, gdzie odpowiadałam za finanse, wypłaty, wpłaty. Obowiązki te 
pełniłam przez około pół roku. Następnie rozpoczęłam pracę w Wojewódzkim Ośrodku Postę-
pu Rolniczego w Kościelcu, którym kierowała Maria Gajda. Zostałam instruktorką ds. kobiet 
na terenie gminy Kawęczyn. Moją bezpośrednią przełożoną była Janina Sobczyk, która od-
powiadała za dział zajmujący się wiejskim gospodarstwem domowym. W związku z nowym 
stanowiskiem podjęłam naukę w Pomaturalnym Studium na kierunku organizacji wiejskiego 
gospodarstwa domowego w Poznaniu, która trwała przez dwa lata w weekendy. Do szkoły 
dojeżdżałam pociągiem z Konina. Swoją pracę wykonywałam na terenie naszej gminy, z kolei 
do Kościelca jeździłam raz w miesiącu. Powierzone mi obowiązki wykonywałam w budynku 
„Agronomówki” w Kawęczynie, gdzie mieściła się Gminna Służba Rolna, której kierowni-
kiem był wówczas Henryk Skiera. Wszyscy pracowaliśmy w jednym pomieszczeniu czyli około  
6 osób. Pamiętam, że byli to m.in. Krystyna Budynek, pani Walkowska, Jan Gibasiewicz, Elż-
bieta Pawlak. Do moich obowiązków należała współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich, 
organizacja wszelkich pokazów, kursów, szkoleń, wycieczek. Przy Gminnej Spółdzielni w Ka-
węczynie działał Ośrodek na rzecz kobiet, który potocznie nazywaliśmy Ośrodkiem Praktycz-
nej Pani. Początkowo prowadziła go Sabina Zajączkowska, a następnie Henryka Bekalarska. 
Później nazywano go: Ośrodkiem Nowoczesnej Gospodyni. W siedzibie tegoż ośrodka mieści-
ła się kuchnia wyposażona np. w zastawę, którą można było wypożyczyć. Odbywały się tam 
różne pokazy i kursy, gospodynie uczyły się gotować lub szyć. Jego działalność zakończyła się 
wraz z końcem GS w Kawęczynie. W 1991 r. odeszłam na emeryturę.

W czasach kiedy ja rozpoczynałam swoją pracę, ludzie żyli niezwykle skromnie, przez 
wzgląd na panującą powojenną biedę. Wojna wyrządziła dużo zła, a wiele lat po jej zakoń-
czeniu zbierała jeszcze swoje żniwo. Dziś w gospodarstwach są maszyny, każdy ma swój sa-
mochód, technologia nieustannie kroczy do przodu. Dawniej tego nie było. Ludzie w gospodar-
stwach ciężko pracowali własnymi rękoma. Na społeczeństwo oddziaływali m.in. nauczyciele 



WSPOMNIEŃ BLASK - TOM I130 131WSPOMNIEŃ BLASK - TOM I

oraz pracownicy Urzędu Gminy, należy tu wymienić np. Jana Szukałę, Radosława Rolińskiego 
i sekretarza gminy Wacława Janeckiego, którzy pracowali przed wojną. 

W latach 50 rozpoczęła się elektryfikacja 

Elektryfikacja czyli proces mający na celu rozprzestrzenienie sieci elektroenergetycz-
nej na naszym terenie miała miejsce w latach 50, myślę, że orientacyjnie mogło to być około 
1958 r. Pierwszą powojenną ustawą w tej kwestii była ustawa z dnia 28 czerwca 1950 r.  
o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli. Na wioskach zawiązały się zespoły, coś w rodzaju 
komitetów, które odpowiadały za sprawy związane z założeniem elektryczności. Osoby te czu-
wały nad tym, aby wszystko było poprawnie zrobione. Podobnie było z założeniem wody oraz 
telefonów. Kiedy pracowałam w Gromadzkiej Radzie Narodowej w Tokarach, posiadaliśmy  
w budynku telefon. Linie przechodziły wówczas po słupach. Z czasem, kiedy wszystkim miesz-
kańcom podłączano telefon, linie były już podziemne.

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

12 marca 2003 r. w strażnicy OSP Tokary zostało założone Koło Polskiego Związ-
ku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kawęczynie. Prezesem Zarządu został Tadeusz 
Kustosz, pełniący tę funkcję do dziś, ja z kolei zostałam Skarbnikiem Zarządu. Z Urzędu 
Gminy w Kawęczynie na spotkanie przybył dziś już śp. Zenon Tomczyk – ówczesny Se-
kretarz Gminy Kawęczyn. Swoją działalność rozpoczęliśmy przy Zarządzie Rejonowym 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Turku. Nasze Koło liczy 46 osób. 
W ciągu tych lat dzięki ogromnemu wsparciu Jana Nowaka – Wójta Gminy Kawęczyn zor-
ganizowaliśmy około 11 wycieczek. Spotykamy się podczas uroczystości opłatkowych oraz 
z okazji Dnia Seniora. Z chęcią uczestniczymy we wszelakich wydarzeniach W tym roku 
byliśmy np. w Brudzewie na spotkaniu integracyjnym seniorów, podczas którego zaprezen-
towaliśmy swoje talenty. Niebawem rozpoczną się procedury mające na celu przekształcenie 
naszego Koła w stowarzyszenie zwykłe. 

Z albumu Heleny Piaścik

Helena Piaścik oraz Zdzisław Piaścik – portrety wykonane około 1958 r.
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List napisany przez drugą żonę dziadka (Władysława Muszyńskiego) pani Heleny do Marii
Muszyńskiej – córki Władysława Muszyńskiego, informujący o tragicznej śmierci Władysława 

Muszyńskiego i jego syna Stanisława w obozie koncentracyjnym w Nowym Dworze Mazowieckim. 

 Od lewej: Helena Piaścik, Tadeusz Kustosz, Jadwiga Bartczak

Śp. Józef Dymkowski
Głuchów
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Śp. Józef Dymkowski 
(20.02.1935 r. - 22.03.2016 r.)

Syn Marianny (z domu Sobczak) i Marcela Dymkowskich. Absolwent Szkoły Podsta-
wowej w Tokarach, Państwowego Liceum Pedagogicznego w Koninie, Studium Nauczyciel-
skiego w Poznaniu na kierunku: Fizyka, Studium Nauczycielskiego w Kaliszu na kierunku: 
Wychowanie fizyczne oraz Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Studia 
Magisterskie ukończył na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Służbę wojsko-
wą odbył w Żarach, gdzie został nagrodzony Rozkazem 2/57 z dnia 16.02.1957 r. odznaką  
„Wzorowy Saper”. W latach 1954-1965 był nauczycielem Szkoły Podstawowej w Kawęczynie. 
Od 1964 do 1965 r. pełnił funkcję instruktora ds. wychowania fizycznego. W 1965 r. został 
kierownikiem Szkoły Podstawowej w Cisewiu, a w latach 1978-1984 był Gminnym Dyrekto-
rem Szkół w Turku. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem 
Zasługi oraz innymi honorowymi odznaczeniami przez Kuratora i władze sportowe.

Szanowni Czytelnicy! Przedstawiam Państwu „Wspomnień blask” troszkę w od-
miennej formule. Tym razem nie było mi dane poznać jednego z bohaterów artykułu. 
Historię życia Śp. Józefa Dymkowskiego otrzymałam od Jego żony – Haliny Dymkow-
skiej. Owe zapiski trafiły w moje ręce, kiedy wraz z Sylwestrem Dzikowskim praco-
waliśmy nad sprawą hitlerowskiej zbrodni w Głuchowie. Zbigniew Gidelski – sołtys 
Głuchowa zaproponował, abym w celu pozyskania wiadomości na wyżej wspomniany 
temat udała się do pani Haliny, żony Śp. Józefa, albowiem małżonkowie również po-
szukiwali informacji dotyczących tego tragicznego zdarzenia. Do pani Haliny udało mi 
się dotrzeć dzięki pomocy pani Doroty Raszewskiej. Z panią Haliną spotkałam się dwa 
razy. Przyjęła mnie bardzo serdecznie i udostępniła wszelkie gromadzone przez lata 
materiały, notatki oraz zdjęcia. Podczas naszej współpracy dostrzegłam jej ogromne 
zaangażowanie w powstanie tekstu.

Historia życia Śp. Józefa Dymkowskiego, przelana na karty  
„Wspomnień blask” z pozostawionych zapisków,  

spisanych przez Śp. Józefa w lutym 2009 r.

Rodzice wyjechali do Prus

Śp. Józef Dymkowski urodził się 20 lutego 1935 r. Jego mama to Marianna Dymkowska 
z domu Sobczak (1907 – 1979), a tata Marcel Dymkowski (1895 -1977 r.). Dziadkowie  

(rodzice ojca) to: Konstancja z Koniecpolskich i Józef Dymkowscy. Mieszkali we wsi o na-
zwie Kazala Stara w gminie Mycielin, powiecie kaliskim. Zajmowali się rolnictwem, posia-
dali gospodarstwo o powierzchni około 11 hektarów. Z dostępnych źródeł Śp. Józef ustalił, że 
jego ojciec miał brata i dwie siostry. Jedna z nich wyjechała na stałe do Francji. Dziadek Śp. 
Józefa (ojciec jego mamy) w 1909 r. wyjechał do pracy do USA, gdzie przebywał przez około 
2 lata. Jesienią 1911 r. zamierzał wrócić do żony Agaty oraz córki Marianny. Doszło jednak do 
tragicznego zdarzenia. Dziadek Śp. Józefa pracował przy budowie dróg. Pewnego jesiennego 
poranka, maszyna ze sporą ilością kamieni – przymarzła. Pracownicy próbowali ją rozruszać 
własnymi siłami, ale w tym momencie kosz z kamieniami urwał się, przygniatając dziadka 
Śp. Józefa. Zmarł na miejscu. Część jego należności oraz odszkodowanie zostaje przesłane do 
kraju. W Polsce panuje jednak chaos przed wybuchem pierwszej wojny światowej i przesyłka ginie.

 Rodzice Śp. Józefa zawarli związek małżeński w 1925 r. Na świat w 1926 r. przy-
chodzi ich pierwsze dziecko - syn Eugeniusz. Małżeństwo nie mając środków do życia, zdecy-
dowało się wyjechać w 1927 r. do pracy do Prus23 w rejon dzisiejszego Stargardu Gdańskiego. 
Rodzice Śp. Józefa pracowali w majątku ziemskim u niemieckiego właściciela. Ojciec trudnił 
się obrządkiem krów, co potem wykorzystał w hodowli własnych zwierząt, często pomagając 
sąsiadom i znajomym. Z kolei mama była pomocą kuchenną. Wrócili po 3 latach, w 1930 
r., zatrzymując się tymczasowo u Stanisława Dymkowskiego – brata Marcela Dymkowskie-
go, który ożenił się z babcią Agatą. Na początku lat 30 w Głuchowie dokonywano parcelacji 
majątku Lecha i Izabeli Zaborowskich. Tam też za zarobione w Prusach pieniądze, rodzice 
Śp. Józefa kupili ziemię o powierzchni około 6 hektarów. Gospodarowali tam w latach 1932-
1972, pomijając oczywiście lata okupacji. W lutym 1940 r. rodzina Dymkowskich została 
wysiedlona przez hitlerowców z własnego domu i zmuszona do zamieszkania w domu sąsiada 
– Józefa Górskiego. Doszło do zamiany, bowiem sąsiad został z kolei osiedlony w gospodar-
stwie państwa Dymkowskich. Postępowano tak, aby ludzie zapomnieli o swoich własnościach.

Nocne ukrywanie się w czasie okupacji

Kiedy wybuchła wojna, Śp. Józef Dymkowski miał 4 lata. W swojej relacji wspominał, 
iż strasznie przeżył wkroczenie wojsk niemieckich na teren Tokar oraz Głuchowa. Pisał, że 
tych okropnych chwil nie zapomni do końca życia. W zapiskach Śp. Józefa Dymkowskiego 
czytamy, iż sytuacja w kraju była wówczas trudna. Żadne oficjalne informacje nie docierały 

23  Prusy - to region historyczny położony pomiędzy dolnym Niemnem, a dolną Wisłą. Termin ten odnosi 
się kolejno do kilku państw stworzonych na historycznych terenach Prus w okresie od 1226 do 1947 r. Por. 
Encyklopedia…, s. 691.
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na wieś. Funkcjonowała tzw. „poczta pantoflowa”, według której hitlerowcy jawili się jako de-
mony pożogi, zbrodni i gwałtu, co znalazło swoje potwierdzenie w rzeczywistości. Mieszkańcy 
Głuchowa w obawie przed Niemcami, ukrywali się nocą w różnych zaroślach oraz lasach. Tak 
też czyniła rodzina Śp. Józefa, zabierając zawsze ze sobą krowę, konia z wozem, jak też zapas 
chleba. W domu mieli przygotowaną rezerwę żywności, a za drzwiami pokoju trzymali dwa 
worki mąki, przykryte prześcieradłem.

Dalsze zapiski Śp. Józefa Dymkowskiego opisują hitlerowską zbrodnię, dokonaną  
9 września 1939 r. w Głuchowie, na pięciu mieszkańcach tejże wsi, na ziemi należącej wów-
czas do Józefa Borysia (obecnie gospodarstwo państwa Gidelskich). Artykuł o tym tragicznym 
wydarzeniu został opublikowany w numerze 11/17 „Kawęczyniaka” - w kąciku historycznym.

Próba wywiezienia Marianny Dymkowskiej do Niemiec

W pamięci Śp. Józefa Dymkowskiego trwale zapisało się wydarzenie, mające miejsce  
w marcu 1942 r. Pod dom pana Górskiego, w którym mieszkali państwo Dymkowscy podje-
chała „konna podwoda”, która zawiozła rodzinę do Goszczanowa, gdzie w budynku szko-
ły umiejscowiony był punkt, z którego wysyłano ludzi do III Rzeszy. Przedstawiciele władz 
niemieckich na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy dali jedynie 30 minut. Podobny los 
spotkał rodzinę Adamczewskich, mieszkających obok pana Górskiego. Brat Śp. Józefa, mający 
wówczas 15 lat, skrył się na strychu, zgodnie z zaleceniem ojca – Marcelego Dymkowskie-
go. Miał on pilnować pozostawionego dobytku. Państwo Dymkowscy mieli nadzieję, że przez 
wzgląd na 5 letniego Józefa - nie zostaną wywiezieni do Rzeszy, bowiem nie wysyłano tam 
rodzin z małymi dziećmi. Niemcy potrzebowali silnych i zdrowych robotników do pracy na 
rzecz zaopatrzenia frontu. Cały teren wokół goszczanowskiego punktu otoczony był przez 
niemieckich żołnierzy. Łatwo było tam wejść, lecz wyjść już tylko za okazaniem „przepustki”, 
którą wydawano w miejscu kwalifikacji. Całą rodzinę zaprowadzono do pomieszczenia, gdzie 
znajdowała się komisja. Po spisaniu danych osobowych, postanowiono, że pani Marianna 
(mama Śp. Józefa) zostanie wysłana do Niemiec, a pan Marcel (ojciec Śp. Józefa) pozostanie 
z synem w Polsce. Panią Dymkowską zaprowadzono do oddzielnego pomieszczenia, gdzie 
zebrani ludzie czekali na wywóz. Z kolei panu Dymkowskiemu kazano czekać na odwóz do 
domu. On jednak szybko nawiązał kontakt z żołnierzem mówiącym po polsku, który za odpo-
wiednią „dolę” pozwolił jeszcze jednej osobie wyjść razem z panem Marcelem. Cała rodzina 
odjechała do Głuchowa, gdzie czekał na nich starszy syn.

Niemiec Kiejnich w tokarskiej plebanii

W budynkach plebanii osiedlił się Niemiec w podeszłym wieku znad Morza Czarnego. Ra-
zem z nim zamieszkała synowa z trójką dzieci. Nazywał się Kiejnich. Jego synowie Albert oraz 
Emil walczyli na froncie wschodnim, gdzie polegli. Ich ojciec strasznie to opłakiwał. Niemiec za-
rządzał 8 gospodarstwami, mieszczącymi się w sąsiedztwie plebanii. Ich właścicieli wywieziono do 
Generalnej Guberni, zatem Kiejnich potrzebował wielu rąk do pracy. Rodzice Śp. Józefa oraz brat 
zostali jego pracownikami. Marcel Dymkowski posiadając z Prus zaświadczenie o pracy w oborze, 
został przydzielony do zajmowania się stadem 20 krów jako „szwajcer” (dojarz). Śp. Józef poma-
gał w okresie letnim i jesiennym wypasać je na łąkach. Marianna Dymkowska pracowała na polu. 
Miejscowy posterunek żandarmerii niemieckiej, mający swoją siedzibę w budynku obok szkoły or-
ganizował dla dzieci różne prace. Śp. Józef wspominał w swojej relacji, iż wraz z kolegami zbierał 
kamienie na polach, które wywożono do Rzeszy jako materiał na budowę dróg; a także młode pędy 
z drzew brzozy, z których prawdopodobnie wyrabiano lekarstwa. W gospodarstwie pracowało 8 ro-
dzin. Dalej czytamy, iż życie dzieci toczyło się na podwórku plebanii. W jednej ze stodół odbywała 
się młócka zboża. Dzieci bawiły się w tym czasie w różnych zakątkach podwórka. W pewnej chwili 
przyszedł żandarm, aby zabrać maluchów do pracy. Na jego widok rozbiegły się one po całym go-
spodarstwie. Śp. Józef skrył się z kolegą we wspomnianej wyżej stodole, gdzie pracownicy przykryli 
ich snopkami. Zdenerwowany Niemiec, przeklinając szukał dzieci.

W ostatnich dniach grudnia 1944 r. i z początkiem stycznia 1945 r. Niemcy w obawie 
przed Rosjanami masowo uciekali z Polski. Rosyjscy żołnierze charakteryzowali się ogrom-
nym okrucieństwem. Do Tokar wjechali 5 czołgami w nocy z 18 na 19 stycznia 1945 r.

Historia kluczy do kościoła w Tokarach

Niemcy po wkroczeniu do Tokar, zabrali klucze do kościoła św. Andrzeja Apostoła. Na 
szczęście drugi komplet mieszkańcy ukryli w piwnicy świątyni, wśród pozostałości po trum-
nach. Hitlerowcy panicznie bali się zwłok, obawiali się chorób zakaźnych, toteż nie podej-
mowali prób schodzenia tam. Do kościoła można było się dostać przez okno, znajdujące się 
po stronie północnej, w miejscu, gdzie obecnie usytuowana jest kaplica pogrzebowa. Było ono 
jednak zakratowane metalowym prętem. Jedynie mała i szczupła osoba mogła dostać się przez 
nie do środka. Śp. Józef Dymkowski pisał, że dzięki swojej posturze, wchodził przez okno do 
piwnicy, a następnie otwierał drzwi kościoła. Po wojnie, kiedy ludzie zebrali się pod kościołem, 
Śp. Józef wszedł ponownie przez okno do piwnicy, wyniósł klucze i osobiście wręczył je panu 
Zielonce – organiście.
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Zderzenie z radziecką „przyjaźnią”

Śp. Józef Dymkowski opisywał, jak główne siły rosyjskiego frontu w styczniu 1945 r. 
przemieszczały się na zachód. Żołnierzy było tak dużo, iż wszystkie drogi oraz ścieżki były 
przez nich zajęte. Do posiadłości państwa Dymkowskich na nocleg wkroczył sztab rosyjskiego 
oddziału. Śp. Józef wydarzenie to określał jako „twarde zderzenie z radziecką przyjaźnią”. Po 
kolacji, podczas której spożywano alkohol, Rosjanie zaczęli się kłócić i strzelać. Rodzinę pań-
stwa Dymkowskich wypędzili z domu, na szczęście znaleźli oni schronienie u państwa Kró-
likowskich. Gdy rankiem wrócili do siebie, zastali dom ograbiony z odzieży, jak też sprzętu.

Nowe życie

Z końcem stycznia 1945 r. rodzina państwa Dymkowskich wróciła do swojego domu,  
z którego została wysiedlona do sąsiedniej posiadłości państwa Górskich. Jak pisał Śp. Józef, 
po wojnie rozpoczęło się nowe życie. W wieku 10 lat, 1 września 1945 r., Śp. Józef Dymkow-
ski po raz pierwszy poszedł do szkoły. Dla uczniów, którzy osiągali dobre wyniki, promo-
cja do następnej klasy, odbywała się co pół roku. Do normy wróciła ona w 1947 r. Śp. Józef 
szczególnie zapamiętał pana Stefana Niteckiego -absolwenta przedwojennego Liceum Pedago-
gicznego w Słupcy, który był nauczycielem całkowicie oddanym sprawom szkoły i młodzieży.  
Śp. Józef wspominał, że wiele zawdzięczał panu Niteckiemu. Nauczyciel doskonale nauczył go 
gramatyki, zabierał na lekcje historii do starszych klas oraz skierował do Liceum Pedagogicz-
nego w Koninie. Śp. Józef w swojej relacji powraca do chwili, kiedy jedno z jego wypracowań, 
tak bardzo spodobało się panu Niteckiemu, iż zostało odczytane innym klasom. A zaczynało 
się tak „Po pięknym, słonecznym i upalnym przedpołudniu, nagle od zachodu pociemniało. 
Na horyzoncie zaczęły zbierać się ciemne i groźnie wyglądające chmurzyska, przeszywane 
„zygzakami” błyskawic...”. Kolejny nauczyciel, który miał duży wpływ na Śp. Józefa to pan 
Tadeusz Zielonka. Dzięki niemu bohater artykułu nauczył się tak dobrze rozwiązywać zada-
nia z treścią.

Polska wieś w czasach powojennych

Większość polskich wsi w latach 40-50 była bardzo zaniedbana i uboga. Jak podawał 
Śp. Józef wystarczyło zauważyć, iż do lat 60 nie było tam elektryczności. Pierwsze radio na 
baterie o nazwie „Pionier” bohater artykułu odkupił od kolegi w 1957 r. po powrocie z wojska. 

W Polskim Radiu słuchał wówczas transmisji z Wyścigu Pokoju (największego amatorskiego 
wyścigu kolarskiego po II wojnie światowej w Europie Wschodniej, organizowanego od 1948 r. 
do 2006 r. Polscy kolarze odnosili wtedy sukcesy. Podczas transmisji u państwa Dymkowskich 
gromadziło się wielu gości. Radio było jedynym takim sprzętem w sąsiedztwie. W tych czasach 
ukazywała się gazeta o nazwie „Gromada – Rolnik Polski”- polskie czasopismo społeczno-po-
lityczne wydawane w latach 1952–1996 w Warszawie, przeznaczone dla mieszkańców wsi.

Śp. Józef opisywał, że młodzi ludzie pragnęli wyrwać się w świat, o czym również on sam 
marzył. W swoich zapiskach powracał pamięcią do jesieni 1949 r., kiedy to w szkole odbywała 
się wizytacja Inspektora Oświaty z Turku. Śp. Józef starał się odpowiadać na wszystkie 
pytania. Wraz z Heleną Piaścik oraz Antonim Matusiakiem, zostali wyróżnieni za wiedzę 
z przedmiotów szkolnych. Inspektor w nagrodę obiecał uczniom pomoc w rekrutacji do szkół 
średnich. Okazało się jednak że żadne z owej trójki nie potrzebowało takiego wsparcia. Ma-
rzeniem Śp. Józefa była praca zbliżona do tej, którą wykonywał inspektor. Po części ono się 
spełniło, bowiem od 1 września 1978 r. do 31 sierpnia 1983 r. był on Gminnym Dyrektorem 
Szkół, sprawując nadzór nad 10 jednostkami oświatowymi (8 szkół, 2 przedszkola) w gminie 
Turek. 

Wielki świat

Początki samodzielnego życia w „wielkim świecie” rozpoczęły się wraz ze złożeniem 
przez bohatera artykułu dokumentów do Państwowego Liceum Pedagogicznego w Koninie, 
zgodnie z sugestią pana Niteckiego. Śp. Józef został dopuszczony do egzaminu wstępnego, 
który odbył się pod koniec czerwca 1950 r. Wiedzę sprawdzano z zakresu języka polskiego, 
matematyki, wychowania obywatelskiego oraz śpiewu. Pierwsze dwa przedmioty Śp. Józef za-
liczył na bardzo dobry, kolejny na dobry, ale miał kłopoty ze śpiewem. Nauczyciel Olkiewicz, 
zapytał o gamę, o której bohater nigdy nie słyszał. Kiedy rozpoczął wykonywać piosenkę „Na 
przód młodzieży świata” egzaminator przerwał mu słowami „dość, dość! i oznajmił, że jeśli 
poprzednie przedmioty poszły tak dobrze, to może zostanie przyjęty”. I tak też się stało. Na 
początku sierpnia 1950 r. przyszło oficjalne pismo od Dyrekcji Państwowego Liceum Pedagogicz-
nego w Koninie, powiadamiające o przyjęciu go do szkoły. Dla bohatera zabrakło jednak miej-
sca w internacie, przez wzgląd na to, iż ojciec Śp. Józefa posiadał gospodarstwo rolne o powierzchni 
6,15 ha. Przekraczało ono o 0,15 ha „normę”, a jego  właściciel nazywany był „kułakiem24”.

24  Kułak – to pojęcie stosowane w propagandzie bolszewickiej w ZSRR. Według klasyfikacji urzędo-
wej chłopi zostali podzieleni na biedniaków, średniaków i kułaków. Biedniak był pozytywny, średniak 
neutralny, kułak – godny napiętnowania. Por. Tamże, s. 423.
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Kiedy nadszedł dzień 30 sierpnia 1950 r. Marcel Dymkowski zawiózł swojego syna do 
szkoły. Był to pierwszy wyjazd Śp. Józefa z domu. Wyjechali 30 sierpnia wieczorem, by prze-
nocować w Turku i rano udać się do Konina. Po 2 godzinach jazdy samochodem ciężarowym 
pod dziurawą plandeką, pod którą na stojąco podróżowało około 50-60 osób, Dymkowscy 
dotarli na miejsce.

Szkoła mieściła się przy ulicy Kaliskiej w dawnych koszarach wojskowych (zwolnionych 
częściowo przez żołnierzy radzieckich). Dyrektor Stasierski poinformował Marcelego Dym-
kowskiego, że jego syn zostanie przyjęty do internatu pod koniec roku, kiedy pomieszczenia 
opuszczą żołnierze. Ojciec Śp. Józefa zaczął więc pytać ludzi, pracujących na terenie szkoły, 
o możliwość zakwaterowania dla syna. Tym sposobem znalazł lokum u pani Łukaszewskiej 
na poniemieckim osiedlu o nazwie „Hajmat”. Samotnie wychowywała ona 3 synów. Jej mąż 
nie wrócił z Niemiec. Śp. Józef pisał w swoich wspomnieniach, że wieczorem poszedł odprowa-
dzić tatę na dworzec, a kiedy ten odjechał, on rozpłakał się jak bóbr.

1 września 1950 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Pierwszaków po-
dzielono na dwa oddziały: klasę A oraz B. Bohatera artykułu przydzielono do klasy B, której 
wychowawcą była pani Ewa Nowak – młoda nauczycielka matematyki. Tak rozpoczął się
 4 letni okres nauki w Liceum. Śp. Józef pisał, że przeżył wówczas wiele radosnych chwil.

Halina Dymkowska
Kawęczyn

Obecnie Turek
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Halina Dymkowska

Urodziła się 18.08.1936 r. w Kawęczynie. Córka Stanisławy (z domu Szulc) i Józe-
fa Szymczaków. Absolwentka Szkoły Podstawowej w Tokarach, Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku, Studium Ekonomiczno- Finansowego w Po-
znaniu i Technikum Rolniczego w Kaczkach Średnich. W latach 1955-1962 referent 
ds. skupu w Gromadzkich Radach Narodowych w Skarżynie, Tokarach, Kowalach Pań-
skich oraz Ziemięcinie. W latach 1962-1997 główna księgowa Banku Spółdzielczego  
w Kawęczynie. Odznaczona: 22.07.1984 r. Medalem 40-lecia Polski Ludowej, 
05.07.1990 r. Honorową Złotą Odznaką za zasługi dla Spółdzielczości Bankowej, 
17.07.2012 r. Złotym Krzyżem za zasługi w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej. 

Rodzice posiadali sklep w Kawęczynie

  Urodziłam się 18.08.1936 r. w Kawęczynie. Mama Stanisława pochodziła z Ruszkowa 
(gmina Kościelec, powiat kolski), z kolei tata Józef z Bogusławic (gmina Mycielin, powiat kaliski). 
Moje rodzeństwo to: Otylia, Jan, Daniela. Z czasem dziadkowie przeprowadzili się do Gminy Ka-
węczyn. Rodzice przed wojną posiadali sklep w Kawęczynie z artykułami spożywczymi, w miejscu 
gdzie mieszkała Janina Grubska, obecnie posiadłość należy do państwa Polusików. Pamiętam, że  
w czasie, gdy trwała wojna, mieszkaliśmy już w Głuchowie, w miejscu, gdzie obecnie mieszka Ma-
rek Wesołek. Niestety nie pamiętam, kiedy dokładnie się przeprowadziliśmy. Tata pracował jako 
listonosz w Urzędzie Pocztowym w Tokarach wraz z Józefem Marciniakiem, Jerzym Kostrzew-
skim, Józefem Szajrychem, Franciszkiem Rychlewskim i Józefem Rykowskim. Mama zajmowała 
się domem i dziećmi. Będąc małym dzieckiem pomagałam w pracach domowych, pasłam krowy,  
a także musiałam chodzić ze starszą siostrą zbierać do Niemca kamienie na polu oraz zioła. Zaj-
mował on wielkie gospodarstwo Antoniego Koziarka. Pamiętam, że mieścił się tam piękny park. 
Jego dzieci to: Janina, Radosław, Antoni, Stanisław. Wspomniany Niemiec nie był złym człowie-
kiem, zapraszał nas – dzieci do  siebie, bawiliśmy się z jego dziećmi, a gosposia częstowała ciastka-
mi. Czasem nawet woził nas bryczką. Do Szkoły Podstawowej uczęszczałam w Tokarach w latach 
1945-1952. Nauczycielami byli wówczas: państwo Niteccy, Tadeusz Zielonka, Maria Mituta oraz 
Klemens Stasiński. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Tokarach w 1952 r. rozpoczęłam naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Anny Jagiellonki w Kaliszu (jeden rok), a ukończyłam w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Turku w 1955 r. Ponadto ukończyłam 2 letnie Stu-
dium Ekonomiczno- Finansowe w Poznaniu i 3 letnie Technikum Rolnicze w Kaczkach Średnich. 

Droga zawodowa

W latach 1955-1962 pracowałam jak referent ds. skupu w Gromadzkich Radach Na-
rodowych w Skarżynie, Tokarach, Kowalach Pańskich oraz Ziemięcinie. Muszę zaznaczyć, 
że pracowaliśmy wtedy na drewnianych liczydłach. 01.05.1962 r. rozpoczęłam pracę w Ban-
ku Spółdzielczym w Kawęczynie na stanowisku Głównej Księgowej, gdzie pracowałam aż do 
przejścia na emeryturę. Księgowość była ręczna, tabelaryczna, z czasem wprowadzono ma-
szyny księgujące, sumatory do liczenia. Pracowałam razem z Leonem Kleśtą, Heleną Osie-
wałą, Heleną Pszczołą i Michałem Sikorskim. Z czasem pracę z nami rozpoczęła też pani 
Maciejewska. 

Długoletni okres w Banku zapisał się trwale w mojej pamięci, nie tylko pod względem 
wytężonej pracy, ale również poprzez pozytywne dokonania z zakresu problematyki stanowi-
ska, którym kierowałam przez 35 lat. Osiągnięcia te były możliwe dzięki właściwej współpra-
cy z instytucjami takimi jak: BGŻ, NBP, GBW, niektórymi Bankami Spółdzielczymi, Urzę-
dem Gminy w Kawęczynie, jak również dzięki zaangażowaniu pracowników Banku. W sumie 
przepracowałam 42 lata, a za swoją pracę zostałam odznaczona: 22.07.1984 r. Medalem 
40-lecia Polski Ludowej, 05.07.1990 r. Honorową Złotą Odznaką za zasługi dla Spółdzielczości 
Bankowej, 17.07.2012 r. Złotym Krzyżem za zasługi w Rozwoju Spółdzielczości Bankowej.

Dzieje Banku Spółdzielczego w Kawęczynie

Bank Spółdzielczy w Kawęczynie założono 19.11.1961 r. Mieścił się on w prywatnym 
budynku Eugeniusza Jasnowskiego. Zajmowaliśmy dwa pomieszczenia od strony ulicy, pań-
stwo Jasnowscy mieszkali od strony podwórka. W pierwszym pomieszczeniu znajdowała się 
kasa- obsługa klientów, w drugim pracował dyrektor, ja oraz stanowisko ds. kredytów. W su-
mie pracowało 5 osób. Pierwszym kierownikiem był Michał Sikorski, z kolei ja główną księgo-
wą. W Zarządzie zasiadały trzy osoby: Kazimierz Wodziński – prezes oraz Kazimierz Gat-
ka i Leonarda Kleśta – członkowie. Istniała również Rada Banku, w skład której wchodziło  
12 osób. Przewodniczącym owej Rady był Adam Gibasiewicz, zastępcą Józef Józefacki, se-
kretarzem Justyna Pawlak. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej był Edward Rogoziński. 
Teren działalności obejmował 2 gromady i 25 wsi. Bank posiadał dwa punkty kasowe: w Mi-
kulicach i Kawęczynie. Michał Sikorski kierownikiem był do 1971 r. Po nim, przez dwa lata, 
funkcję tę pełnił Henryk Skiera. Po 10 latach, lokal nie spełniał już swojej roli, toteż na plenar-
nym posiedzeniu Rady i Zarządu 05.03.1973 r. podjęto Uchwałę w sprawie budowy siedziby 
Banku w Kawęczynie. Zarząd został upoważniony do załatwiania formalności związanych 



WSPOMNIEŃ BLASK - TOM I144 145WSPOMNIEŃ BLASK - TOM I

 z zakupem ziemi i budowy. Działki nabyto od Władysława Binkowskiego z Kawęczyna, Ma-
rii Sypniewskiej z Kawęczyna oraz od Feliksa Wroniaka z Milejowa. Nowy budynek został od-
dany do użytku 14.08.1974 r. Na Prezesa Zarządu wybrano wspomnianego już Władysława 
Binkowskiego. Funkcję tę pełnił do 1994 r. Po nim Prezesem został Henryk Binkowski, z kolei 
przewodniczącym Rady Józef Ochocki z Kowali Pańskich. Dyrektorem był Michał Sikorski,  
a ja nadal główną księgową. 

Z czasem powstał BGŻ, który sprawował nadzór nad BS w Kawęczynie. Z byłego Banku 
Rolnego w Turku przejęto obsługę kredytową ludności wiejskiej. Na mocy ustawy o zmianach 
w organizacji spółdzielczości z 20.01.1990 r., zmieniono Statut Banku, uchylając np. ograni-
czenia terytorialne i członkostwa podmiotów kredytowania. BS w Kawęczynie podpisał umo-
wę o współpracę z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA. w Poznaniu. 25.05.1995 r. 
połączono BS w Kawęczynie z BS w Malanowie, którego prezesem został Jan Tygielski. 

Wspomnień blask o moim mężu

W 1959 r. wyszłam za mąż za Józefa Dymkowskiego, który mieszkał w Głuchowie. Docze-
kaliśmy się trzech wspaniałych synów: Marka, Dariusza, Przemysława. Mąż rozpoczynał karierę 
zawodową jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kawęczynie. O jego dalszej karierze nie będę 
opowiadać, można o niej przeczytać wyżej. Za swoją pracę został odznaczony Medalem Komi-
sji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi. Piękną kartą jego poczynań jest działalność 
sportowa. Wychowankowie męża odnosili sukcesy sportowe na szczeblu gminnym, powiatowym, 
wojewódzkim oraz w kadrze narodowej. Działał w klubach sportowych: LZS i MOS. Sympatyzo-
wał z klubem i trenerami MARATONU TUREK. Wybrał trudny i odpowiedzialny zawód. Bardzo 
angażował się w działalność swoich szkół. Muszę zaznaczyć, że oddany był pracy z dziećmi, dążył 
do rozwoju kultury fizycznej, edukacji uczniów, nie szczędząc im swojego czasu. Organizował wie-
le zajęć i spotkań dla młodzieży np.: wycieczki, biwaki, kolonie, zimowiska, obozy sportowe. Był 
wzorem dobrego i odpowiedzialnego nauczyciela, wychowawcy oraz trenera. Wiem, że dla męża 
straszną traumą była okupacja hitlerowska w Tokarach i Głuchowie. W 2009 r. zostaliśmy odzna-
czeni Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. Mąż zmarł po długotrwałej chorobie 22.03.2016 r.  

Jeśli chodzi o mnie to obecnie jestem spełnioną babcią - czworga wnucząt i czterech 
prawnuczek. 

Z albumu Haliny Dymkowskiej

Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej Śp. Józefa Dymkowskiego – 1949 r.  
z ks. Franciszkiem Bartczakiem - proboszczem parafii Tokary oraz Głuchów w latach 1948-1956

Tokary 18.04.1955 r. Stoją od lewej: Jan Osiewała, Józef Rykowski, Wiesław Nykiel, NN, Józef Nykiel. 
Klęczą od lewej: Lucjan Chudzik, Czesław Bartosik, Józef Dymkowski, NN
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawęczynie wraz z Józefem Dymkowskim - 1963 r. 

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Tokarach. 
Grudzień 1956 r.

     

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawęczynie z nauczycielem Józefem Dymkowskim – 1959 r.

Zdjęcie ślubne państwa  
Dymkowskich – 1959 r.

Przed kościołem pw. św. Andrzeja Apostoła 
 w Tokarach. Od lewej: Halina Dymkowska, 

NN, Józef Dymkowski
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawęczynie z nauczycielem Józefem Dymkowskim – 1958 r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawęczynie z nauczycielem Józefem Dymkowskim – 1959 r.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kawęczynie wraz z nauczycielem Józefem Dymkowskim – 1960 r.

Odznaczenie „Wzorowy Saper” rozkazem 2/57 dla Józefa Dymkowskiego
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