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ZAMIAST WSTĘPU - UCZESTNICY O PROJEKCIE


Justyna Miłosz

P

rzez ostatnie półtora roku brałam udział w projekcie „Ogniwa Czasu czyli jak zostać autorem własnego życia”. Podczas jego trwania uczęszczałam na różnego rodzaju zajęcia. Były to między innymi warsztaty teatralne, fotograficzne i historyczne.
Dzięki spotkaniom historycznym dowiedziałam się wiele o Chociszewie.
Nie miałam pojęcia, że z moją miejscowością wiąże się tyle interesujących
wydarzeń.
Kolejnym ważnym zajęciem, było odwiedzanie Pana Mieczysława Deca.
Podczas tych spotkań wraz z moją grupą słuchaliśmy wielu opowiadań z czasów wojny. Były one czasami straszne, czasami zabawne. Dzięki ludziom
takim jak Pan Mieczysław, potrafię racjonalnie patrzeć na otaczający mnie
świat. Zauważam rzeczy, na które kiedyś nie zwróciłabym uwagi.
Bardzo pomocne były dla mnie warsztaty teatralne. Zdawałam sobie sprawę
z tego, że niedługo pójdę do nowej szkoły. Bałam się, jak poradzę sobie z tym,
że poznam wielu nowych ludzi. Dzięki warsztatom łatwiej nawiązuję teraz
nowe znajomości. Już nie boję się, tak jak dawniej, występować przed ludźmi,
myśląc, że mogę być przez nich ignorowana. Potrafię wyrazić własną opinię
na wiele tematów. Kiedyś nie miałabym odwagi na to.
Szczególnie ciekawe były wyjazdy, organizowane podczas projektu. Jednym
z nich było zwiedzenie Mniszek. Dowiedziałam się tam wiele o dawnych,
zapomnianych już dzisiaj zawodach.
Biorąc udział w tym projekcie, spędzałam miło mój wolny czas. Wiele się
nauczyłam dzięki niemu. Mam nadzieję, że będzie więcej pomysłów na podobne projekty, ponieważ one uczą i rozwijają.
Projekt „Ogniwa czasu - czyli jak zostać autorem własnego życia”, był
realizowany w ramach programu Równać Szanse. Celem projektu było to,
aby młodzi ludzie nauczyli się pytać, odkrywać, poznawać i wykorzystywać zdobytą wiedzę. Myślę, że te cele się spełniły. Teraz, gdy projekt już
się zakończył, chciałabym podzielić się moimi spostrzeżeniami.

Wszystkie wyjazdy, warsztaty, spotkania pozwoliły nam, młodzieży zdobyć
nowe doświadczenia. Na warsztatach teatralnych rozwijaliśmy swoją wyobraźnię, poprzez wcielanie się w różne postacie. Ćwiczyliśmy dykcję i wysławianie, aby nie bać się występować przed większą publicznością. Przygotowaliśmy nawet jasełka, które były inne niż zwykle. Był to teatr cieni.
Obejrzeli, go uczniowie Zespołu Edukacyjnego w Brójcach podczas Wigilii
w szkole. Każdy włączył się w realizację jasełek jak mógł, na przykład poprzez
śpiew, czy przygotowanie lalek. Przydały się więc doświadczenia zdobyte
podczas warsztatów plastycznych. Efekty naszej pracy z tych warsztatów
można zobaczyć w salce parafialnej w Chociszewie. Dużo ciekawych informacji o naszej miejscowości i okolicach zdobyliśmy na warsztatach historycznych. Niektórych nawet skłoniły one do pogłębiania wiedzy o swojej rodzinie. Bardzo interesujące były także warsztaty fotograficzne, podczas których uczyliśmy się wykonywać profesjonalne zdjęcia. Ciekawym doświadczeniem było też własnoręczne wywoływanie zdjęć z aparatu analogowego.
Dużo umiejętności zdobyliśmy też podczas różnych wyjazdów. Bardzo
fajnie było w Mniszkach, gdzie znajduje się Centrum Edukacji Regionalnej
i Rzemieślniczej. Nauczyliśmy się między innymi robić kwietniki z wikliny
oraz naczynia z gliny. Chłopcy mogli pobawić się w kowala, a dziewczęta
zobaczyły, jak kiedyś ubierały się kobiety. Poznaliśmy także „od kuchni”
archiwum w Wilkowie. Już wiemy, gdzie szukać informacji o naszej okolicy. Podczas wizyty w Muzeum w Międzyrzeczu poznaliśmy pana, który
z ogromną pasją opowiadał o znalezionych podczas wykopalisk kaflach.
Na początku było to dla nas dziwne, jednak zrozumieliśmy, że w zwykłym
przedmiocie mogą być „ukryte” przepiękne wspomnienia. To tylko niektóre z
naszych wyjazdów, jednak myślę, że każda osoba wyniosła z nich indywidualne doświadczenia.
Bardzo ważnym elementem projektu były rozmowy ze starszymi ludźmi.
Usłyszeliśmy wiele ciekawych opowieści, nauczyliśmy się pokory, która przyda
się nam w ciągu naszej dalszej pracy. Jednak najważniejsze jest to, że nawiązaliśmy kontakt z tymi osobami, umiemy już z nimi rozmawiać. Z kolei starsi
ludzie zrozumieli, że młodzież chce poznawać stare historie i nie nudzi to
ją. Jest to bardzo ważne, ponieważ wiele z tych wspomnień, nawet z pozoru błahych, nie odejdzie w zapomnienie.
Dzięki temu projektowi nauczyliśmy się pracować w grupie, a pasja różnych osób umożliwiła nam uczestnictwo w tak ciekawych warsztatach.
Wielu dorosłych nam pomagało, szczególnie nasz koordynator Pan Paweł
Pawłowski.
8

Projekt „Ogniwa czasu - czyli jak zostać autorem własnego życia” pozwolił na wyrównanie szans młodych ludzi z mniejszych miejscowości.
Podczas rozmów z młodzieżą z innych szkół jestem dumna z tego, że mieszkam na wsi. Często nawet osoby z miast są zdziwione, że w Chociszewie
tyle się dzieje. Osoby, które brały udział w tym projekcie, zdobyły wiele
umiejętności, które na pewno przydadzą się w zdobyciu pracy, czy nawiązywaniu nowych znajomości. Umiemy lepiej planować wykorzystanie wolnego czasu. Zwiększyło się także nasze poczucie własnej wartości.


Magdalena Półtorak

P

rzez ostatnie półtora roku brałam udział w projekcie „Ogniwa Czasu czyli jak zostać autorem własnego życia”. Podczas jego trwania uczęszczałam na różnego rodzaju zajęcia. Były to miedzy innymi warsztaty teatralne, fotograficzne i historyczne.
Dzięki spotkaniom historycznym dowiedziałam się wiele o Chociszewie,
nie wiedziałam, że moja mała miejscowość ma tak ciekawą historię.
Wspólnie z innymi uczestnikami projektu, odwiedzaliśmy Pana Mieczysława Deca. Podczas tych spotkań Pan Mieczysław opowiadał nam o swoich
przeżyciach z czasów wojny. Niektóre z tych opowieści bawiły nas, jednak
wiele było strasznych. Po tych spotkaniach inaczej patrzę na świat, doceniam
i zauważam rzeczy, które dawniej traktowałam jako „normalność” lub w ogóle
się nimi nie interesowałam.
Także wiele zawdzięczam warsztatom teatralnym. Wiedziałam, że czeka
mnie zmiana szkoły, bałam się tego. Inni nauczyciele, inni znajomi. Nie wiedziałam jak poradzę sobie w nawiązywaniu nowych kontaktów. Zajęcia
teatralne w bardzo miłej atmosferze, pozwoliły mi wyjść na przeciw tym
obawom. Przede wszystkim łatwiej nawiązuję nowe znajomości. Również
nie mam lęku przed wystąpieniami publicznymi. Nauczyłam się wyrażać
własną opinię i nie obawiam się już tak bardzo krytyki z tego powodu.
Dzięki zajęciom teatralnym, zrealizowaliśmy nietypowe jasełka: teatr cieni.
Bardzo lubię wspominać wyjazdy: wycieczkę w góry, na bunkry, ale także
do Muzeum w Międzyrzeczu, gdzie wysłuchaliśmy między innymi opowiadania o pracy archeologa. Byliśmy również w Mniszkach, gdzie uczestniczyliśmy w zajęciach na temat zawodów, które współcześnie odeszły w zapomnienie. Mieliśmy również możliwość praktycznego uczestnictwa w nich.
9

Dzięki tym wyjazdom poznaliśmy wiele nowych miejscowości, zabytków,
ludzi, dowiedzieliśmy się o ich zajęciach.
Biorąc udział w tym projekcie, bardzo miło spędzałam mój wolny czas. Poznałam wielu ciekawych ludzi, również z mojej najbliżej okolicy. Także nauczyliśmy się pracy w grupie, było wesoło, inaczej niż zwykle. Nauczyłam
się wielu nowych rzeczy, które pomagają mi w codzienności. Chciałabym,
żeby było więcej takich projektów, ponieważ one uczą, rozwijają i pomagają patrzeć daleko przed siebie.
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OGNIWA CZASU CZYLI JAK ZOSTAĆ AUTOREM WŁASNEGO ŻYCIA.

Projekt realizowany w latach 2008-2009
w ramach Programu „Równać Szanse”


D

ziałania w projekcie zmierzały do tego, aby młodzi ludzie potrafili odkrywać, poznawać, rozumieć, pytać, słuchać oraz nauczyć się wykorzystywać wiedzę, która jest bardzo blisko nich, zachować i przekazywać ją
innym. Początkowe działania prowadziły do integracji grupy i do wzbudzenia w nich ciekawości i chęci odkrywania tajemnic. Poprzez seminaria,
warsztaty i wyjazdy poznawali wyjątkowość miejsca, w którym mieszkają.
Poznając losy ludzi, często wyjątkowe, wplecione w wydarzenia historii,
kształtowali własne różne umiejętności - od zbierania informacji, rozmawiania z dorosłymi, konstruowania opowieści w sposób słowny i plastyczny,
aż do prezentowania samego siebie i efektów swojej pracy. W ramach projektu
powstała też niniejsza publikacja.

FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI PROJEKTU

Zdjęcie grupowe, Świeradów Zdrój

Wyjazd do BWA w Zielonej Górze

Poznajemy stare zawody,
wyjazd do Mniszek
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Warsztaty plastyczne

Warsztaty historyczne

Warsztaty teatralne
w Zielonej Górze

13

Przed zielonogórskim teatrem

Przed zamkiem w Międzyrzeczu. Wycieczka do Muzeum i na bunkry
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O NAJSTARSZYCH DZIEJACH
WSI I KOŚCIOŁA DO 1945 ROKU


Historia wsi

S

łownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich podaje,
że pod koniec XIX wieku znaleziono w lesie koło Chociszewa urny i inne
naczynia z cmentarzyska wypełnione ptasimi kośćmi. Wprawdzie w obrębie wsi nie prowadzono znaczących badań archeologicznych, ale wiadomo,
że jeszcze przed II wojną światowa Niemcy odkryli w pobliżu miejscowości znaczące ślady świadczące o obecności na tych terenach kultury wielbarskiej związanej z okresem wpływów rzymskich w II i III wieku naszej
ery. Osadnictwo przedhistoryczne w okolicach Chociszewa związane z doliną
Gniłej Obry potwierdzają liczne znaleziska począwszy od epoki kamienia
po okres tzw. kultury prapolskiej poprzedzającej powstanie państwa piastowskiego w X wieku.
Wobec braku szczegółowych danych źródłowych, jednoznaczne określenie momentu powstania wsi Chociszewo pozostaje zadaniem utrudnionym,
nadto informacje odnoszące się do dziejów najstarszych są skąpe. O średniowiecznym charakterze wsi świadczy także jej układ przestrzenny, który
można określić, jako owalnicowy wydłużony. Cechą charakterystyczną tego
układu jest obecność zabudowy rozmieszczonej wzdłuż łukowatych ulic
z położonym między nimi podłużnym placem, gdzie znajduje się kościół
oraz zbiornik wodny. Tego typu układy przestrzenne określane są jako
słowiańskie i wiąże się je z dość wczesnym osadnictwem.
Można jedynie przypuszczać, że miało to miejsce w XIII wieku, kiedy cała
Wielkopolska stała się obszarem intensywnego rozwoju osadnictwa miejskiego i wiejskiego. W literaturze przedmiotu Chociszewo zalicza się do osad
starszych, które powstały w pierwszej fali osadniczej. Wydawcy monumentalnej pracy poświęconej zakonom cysterskim w Polsce (Monasticon Cisterciense
Poloniae) wskazują przy okazji charakterystyki Paradyża, że w 1250 roku niejaki
komes Krzysztof, syn Bodzanty ze Szczańca wraz ze swoimi braćmi (...comes

Christinus filius Bosathe de Stans, cum consensu fratris...) nadał klasztorowi
pustkę Kolmin koło Chociszewa. Należy jednak w tym miejscu podkreślić,
że dokument konfirmowany 23 kwietnia 1250 roku w Gnieźnie przez księcia
Przemysła, nie wymienia nazwy Chociszewa. Najstarsze formy nazwy wsi,
które zachowały się w źródłach to: Choczeschowo - 1393; Koczeschaw,
Goczechaw - 1397; Koczkow - 1435; Chociszewo - 1528, niemiecka forma
Kutschkau - do 1945 roku.
W każdym razie pewna wzmianka źródłowa dotycząca wsi Chociszewo
w starostwie babimojskim (...villam Choczeschowo, sitam in districtu Babymostensi...) w okresie średniowiecznym jest stosunkowo późna, gdyż pochodzi
dopiero z 1393 roku. Wówczas dobra te pozostawały własnością niejakiego
Grzymko Peregryna Karpickiego z Karpicka (w źródłach także Grzymko
syn Peregryna), który wymienił je z cystersami paradyskimi w zamian za
wsie Karpicko i Tłoki. Obie te wsie były w zastawie za kwotę 300 grzywien.
Transakcję potwierdził król Władysław Jagiełło 14 stycznia 1393 roku w Inowłodzu. Część literatury wskazuje, że dobra te zostały nabyte drogą zakupu.
Według dostępnych przekazów wcześniej wieś pozostawała w domenie królewskiej. Jeszcze z 1403 roku pochodzi informacja, że Hinczko Szkapa oddał
Lutol Mokry wraz z sołectwem chociszewskim klasztorowi paradyskiemu
w zamian za wieś Ścibowiec i inne dobra. Wzmianka ta jest jednocześnie
najstarszą informacją o tutejszym sołectwie. Dane te można odnosić do transakcji
dzierżawnych, klasztor bowiem wydzierżawiał swoje dobra w zamian za określone czynsze. Np. w 1435 roku Lutol Mokry został wydzierżawiony Piotrowi i Helenie Kubaskim, ale jednocześnie mieszkańcy Chociszewa zachowali
prawo korzystania z drewna w lesie koło Lutola. Wiadomo także, że mieszkańcy
wsi musieli odrabiać pańszczyznę na rzecz zamku starościńskiego w Babimoście. W XVII wieku wymieniani są dzierżawcy dóbr Chociszewo. W 1611 roku
wspominany jest Stanisław Hirt, właściciel połowy sołectwa, w 1616 roku
sołtysem jest tu Hans Kutzer, a w 1646 roku wzmiankowany jest Zatorski.
W sumie, już w okresie nowożytnym, powierzchnie dóbr ziemskich Chociszewa wraz z folwarkiem cysterskim w Lutolu Mokrym szacuje się na 2546 ha
w stosunku do 29 482 ha wszystkich dóbr klucza paradyskiego, które obejmowały obok pól uprawnych i łąk również lasy, jeziora. Wzmiankowane w XVI
wieku pobory obejmują dane dotyczące ziemi - zawierają informacje o ok.
21-25 łanach ziemi. Co ciekawe w 1510 roku wzmiankuje się w Chociszewie dwa sołectwa, wówczas także wspomina się o karczmie. W 1563 roku
obok sołtysa wymieniono czterech rzemieślników, karczmarza palącego gorzałkę, a w 1580 roku jest tu 15 zagrodników, 3 rzemieślników oraz 4 ko16

morników, czyli ludzi bez stałego zamieszkania i zatrudnienia. Warto jeszcze wspomnieć, że w 1571 roku wzmiankowane jest jeziorko Chociszewskie, które położone jest między Chociszewem i Rybojadami ok. 11 km na
południowy-zachód od Trzciela. W tym miejscu odnosząc się do domeny
dóbr cysterskich, która zasadniczo była rozbudowywana do końca XIV wieku,
Chociszewo należy uznać za nabytek późny. Większość posiadanych przez
klasztor dóbr stała się jego własnością w wyniku różnego rodzaju nadań oraz
kontaktów majątkowych z tutejszym rycerstwem w XIII wieku.
Można zakładać, że w XIII lub XIV wieku doszło tu do lokacji na prawie
niemieckim, trudno jednak określić czy była to reorganizacja prawna istniejącej już wsi, co było dosyć częstą praktyką zważywszy na wcześniejsze
uwagi, czy też założenie nowej wsi na tzw. surowym korzeniu. Ta druga
opcja wydaje się mniej prawdopodobna. Tym niemniej można przyjmować
na podstawie zachowanych źródeł, że osadnictwo niemieckie być może już
w obrębie dóbr cysterskich odegrało tu istotną rolę. Dokument z 1530 roku
wymienia bowiem mieszkańców Chociszewa, których nazwiska mają charakter niemieckojęzyczny: Merten Cromer, Michel Meller, Greger Goruncz, Michel
Franc, Freyer Jorge Scheimon, Jurge Hmieth, Lorencz Schicze, Peter Henczkie, Andris
Cromer, Michel Withcze itp. Innym ciekawym źródłem w tym zakresie jest pochodząca z 1500 roku dwujęzyczna łacińska i niemiecka inskrypcja na zachowanym w Chociszewie dzwonie kościelnym. W odniesieniu do tego typu
zabytków, taka forma inskrypcji na tym terenie jest stosunkowo rzadka.
W tym czasie tekst: o rex glorie christe veni cum pace (tłum.: o królu chwały
Chryste przyjdź z pokojem) występuje przeważnie w języku łacińskim.
Warto tu wskazać, że granica Królestwa Polskiego i Śląska przebiegała w
XVI wieku kilka kilometrów na zachód od Chociszewa. Ten stan potwierdza reces graniczny z lat 1528-1531. W opisie ukazującym rokowania graniczne sporna okazała się łąka w okolicach brodu Boleniny. W sąsiedztwie
tej łąki miały stykać się dobra wsi Chociszewo oraz miasteczka Brójce w
Królestwie Polskim z dobrami Szczańca i Myszęcina w Księstwie Głogowskim. Granicę w tej okolicy miała określać rzeka zwana Samica oraz miejsce
zwane Góra (chodzi o wyniesienie położone ok. 3,5 km na południe od
Brójec, które Niemcy jeszcze przed wojną nazywali Guhr Berg).
Ten stan rzeczy zdaje się potwierdzać także okres reformacji w XVI wieku,
kiedy wszystkie dobra klasztorne przeszły czasowo we władanie protestantów. Nowinki religijne ogłoszone przez Marcina Lutra były szczególnie popularne wśród niemieckiej ludności na pograniczu wielkopolsko-śląsko-brandenburskim. Chociszewska parafia przeszła w ręce protestantów w poł. XVI
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wieku. Kościół został odzyskany wraz z innymi na mocy decyzji króla Zygmunta III Wazy w 1613 roku. Ponownego poświęcenia miał dokonać w dniu
16 kwietnia tego roku biskup poznański Andrzej Rychlicki.
Wieś pozostawała w Królestwie Polskim do 1793 roku, a w ramach własności
klasztoru paradyskiego do 1796 roku, kiedy władze pruskie zajęły majątek
klasztorny, by ostatecznie w 600-rocznicę powstania konwentu, w 1834 roku
całkowicie go zlikwidować. Jednocześnie miejscowość Chociszewo wraz z całą
Wielkopolską została włączona do prowincji Prusy Południowe, następnie
w latach 1807-1815 do Księstwa Warszawskiego (w tym okresie był tu powiat
babimojski, później międzyrzecki), następnie do Wielkiego Księstwa Poznańskiego i w roku 1887 w Prowincji Poznańskiej. Od roku 1922 do 1938 była
to Marchia Graniczna Poznań-Prusy Zachodnie, natomiast w latach 1938-1945
prowincja brandenburska z siedzibą rejencji we Frankfurcie nad Odrą.
Wszystkie dobra klasztorne słały się własnością państwa, które wydzierżawiało je często zasłużonej szlachcie i wojskowym pruskim. Również w Chociszewie utworzono państwowe dominium. Według opisów z ok. 1880 roku
liczyło ono 1866 mórg ziemi, ok. 760 ha, w jego skład wchodziło 5 domów,
56 mieszkańców, z czego 14 było ewangelikami, a pozostali katolikami.
Wspomina się także, że w tym czasie w obrębie folwarku mieszkało 18 analfabetów. W połowie lat 80. XIX wieku właścicielem dominium był przedstawiciel nietytułowanej rodziny, porucznik Karl Fuss, który w 1872 roku występuje również jako właściciel Smardzewa na terenie ówczesnego powiatu
sulechowsko-świebodzińskiego. Byli ono właścicielami Smardzewa od 1853
roku. W Smardzewie niejaki Fritz Fuss zasłużył się renowacją zboru w 1911
roku. Z Chociszewa pochodził również Paul Fuss. Rodzina ta wzniosła w 1896
roku w obrębie folwarku, dwór mieszkalny oraz słabo dziś zachowane niewielkie założenie ogrodowo-parkowe. Piętrowy reprezentacyjny dwór posadowiony na osi północ-południe z ceramicznym dachem został wzniesiony
w stylu eklektycznym łączącym w sobie cechy klasycystyczne i barokowe.
W obrębie folwarku do dziś zachował się także kamienny spichlerz z 1800 roku.
W tym czasie wieś Chociszewo liczyła 68 domów, 444 mieszkańców, w tym
400 katolików, ponadto odnotowano 50 analfabetów. W roku 1885 wieś i folwark liczyły 528 mieszkańców, w 1933 - 576, a w roku 1939 - 556 mieszkańców.
Tuż przed wybuchem wojny Rogoziniec liczył 768 mieszkańców, a Lutol
Suchy 734. W XIX i XX wieku miejscowość podlegała pod dystrykt policyjny
w Brójcach i sąd powiatowy w Międzyrzeczu oraz stację pocztową w Lutolu
Suchym. W 1860 roku wybudowano nową drogę (szosę) łączącą Międzyrzecz ze Zbąszyniem. Do roku 1885 najbliższa stacja kolejowa znajdowała
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się w Zbąszyniu. Pierwszy pociąg drogą żelazną przez stację ChociszewoRogoziniec przejechał ze Zbąszynia do Międzyrzecza w dniu 1 czerwca 1885
roku - wówczas także nastąpiło otwarcie dworca w Międzyrzeczu. Przełom
XIX/XX wieku był także okresem przebudowy wsi. Wprawdzie miejscowość zachowała swój pierwotny układ przestrzenny, jednak wówczas to
powstała większość zachowanej do dziś zabudowy mieszkalnej i gospodarczej. W 1928 roku funkcjonowała tu szkoła ludowa (Volksschule) o charakterze katolickim, do której uczęszczało 56 dzieci. Była to przede wszystkim wieś rolnicza, choć np. funkcjonowała tu piekarnia i sklep z towarami
kolonialnymi, którego właścicielem był Paul Pinetzki. Przed wojną działał
także młyn wiatraczny, który położony był na wzgórzu przy polnej drodze
na zachód od wsi w kierunku Brójec.
Druga wojna światowa okazała się tragiczna w skutkach dla dotychczasowych mieszkańców Chociszewa i całego powiatu międzyrzeckiego. W wyniku ucieczki spowodowanej ewakuacją przed zbliżającym się frontem, a następnie wypędzeń w czerwcu 1945 roku i wysiedleń w lipcu i sierpniu 1945
roku, ludność ta musiała przymusowo opuścić swoje miejsca zamieszkania.
Natomiast napływ wysiedlanej ze wschodu ludności polskiej oraz przesiedleńców z Polski centralnej spowodował, że wieś Kutschkau stała się Chociszewem. Już na przełomie stycznia/lutego 1945 roku zaczęła się formować
polska administracja. Pierwszym polskim sołtysem w Chociszewie został Wacław Dudek, który wziął udział w zebraniu organizacyjnym 8 lutego 1945
roku tzw. Starostwa Pogranicza w Dąbrówce Wielkiej.
Historia kościoła i parafii

Z

nacznie więcej informacji zachowało się na temat kościoła. Wraz z lokacją
na prawie niemieckim lub włączeniem wsi do domeny cysterskiej doszło
zapewne do powstania tutejszego kościoła parafialnego. Przekazy w literaturze skłaniają się w tej kwestii do fundacji cysterskiej. Tutejszy pleban
jest wzmiankowany w 1420 roku, gdy został wymieniony kapłan i dzierżawca
Mikołaj, który prowadzili spór z Michałem plebanem Bukowca oraz właścicielem wsi Bukowiec i folwarku Łagowiec Janem Konopką o prawo do dziesięcin z Łagowca. W roku 1459 jest wspominany także inny pleban w Chociszewie, Jan z Goraja. Parafia ta nie miała charakteru jednowioskowego, gdyż
do 1459 roku do Chociszewa miała przynależeć także kaplica w Dąbrówce
Wielkiej. Zachowane dokumenty wskazują jednak, że mógł to być krótki okres,
gdyż z 1453 roku zachowała się informacja, że Adam, pleban z Kosieczyna
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zrzekł się po przegranym procesie kaplicy w Dąbrówce na rzecz plebana
chociszewskiego. Zwrot tych dóbr do parafii w Kosieczynie miał nastąpić
właśnie w 1459 roku. W zachowanych przekazach widać spór o te dobra,
ponieważ pleban chociszewski spierał się ze Stanisławem Zbąskim ze Zbąszynia
o dochody z kaplicy w Dąbrówce. W efekcie Zbąski miał zapłacić na rzecz plebana w Chociszewie 14 ćwiertni żyta, a ten zrzekł się dalszych pretensji. Posługi
duszpasterskie pełnili w Chociszewie aż do końca XVIII w. duchowni cysterscy.
Najstarsi znani plebani z Chociszewa: 1420-1431 Piotr Mangold; 1420-1428
występuje również Mikołaj Kloc określany, jako dzierżawca plebanii, a później
husyta w Zbąszyniu; 1423 - pleban Jakub?; 1437 - Paweł; 1453-1461 - Mikołaj
(Niklin); 1464-1468 - Stanisław; 1470 - Mikołaj Benwicz; 1506 - Jan Gorajski i
Marcin de Forstenberg; 1523 - Marcin cysters; 1523-1547 – Jan Strittel; 1551 - Jan
Bliestrie. Według dostępnych informacji w połowie XVI wieku kościół został
zajęty przez luteran i następny proboszcz, cysters paradyski Paweł ze Lwówka
pojawił się w 1613 roku, kiedy kościół odzyskali ponownie katolicy.
Pomijając uwagi dotyczące Dąbrówki, wydaje się, że do połowy XVI wieku
chociszewska parafia miała charakter jednowioskowy. Włączenie na dobre
Rogozińca i Lutola Suchego do chociszewskiego kościoła było związane z okresem reformacji, kiedy w wyniku odejścia wiernych do nowej konfesji, parafie jednowioskowe straciły swoje pierwotne uposażenie. Lutol Suchy w związku
z brakiem plebana miał zostać przyłączony do parafii chociszewskiej w 1551
roku. Według przekazów znajdował się tu drewniany kościół wybudowany na
początku XVI wieku. Tym niemniej opracowania niemieckie podają, że już
ok. 1400 roku kmiecie z Lutola ponosili ciężary na rzecz kościoła w Chociszewie. Ciekawa jest też informacja z 1506 roku, z której wynika, że już wówczas dochody z ołtarza w Lutolu Suchym należały do plebana Marcina de
Forstenberga z Chociszewa. Taka informacja wskazywałaby, że Lutol Suchy znacznie wcześniej przynależał do Chociszewa, chociaż np. w 1508 roku
wspomina się o parafii w Lutolu. Z tego samego roku pochodzi informacja,
że do parafii w Chociszewie należy także Lutol Mokry. Zresztą informacja
z 1551 roku nie daje pewności, o który Lutol chodzi.
Natomiast Rogoziniec przyłączono prawdopodobnie do Chociszewa w 1604
roku na mocy decyzji biskupa poznańskiego Wawrzyńca Goślickiego, jednak
informacje te nie są jasne. Należy w tym miejscu jednak podkreślić, że w poł.
XIX wieku Józef Łukaszewicz wskazywał, iż świątynia w Rogozińcu pw.
św. Józefa miała dawniej należeć do księży cystersów paradyskich, którzy
wybudowali tu drewniany kościół. Został on zniszczony w czasie najazdu
szwedzkiego w poł. XVII wieku. Nowy kościół mimo przynależności wsi
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do międzyrzeckich dóbr zamkowych, także mieli wybudować cystersi za
sprawą professa Alberta Sokoła. Wiadomo natomiast, że Rogoziniec i Lutol
Suchy od ok. 1607 roku przynależał do parafii św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu. Informacje takie pochodzą jeszcze z lat 1640-1645. W tym czasie ze
względu na małą liczbę katolików również kościół w Skwierzynie krótko
przynależał do międzyrzeckiego. Zarówno w Rogozińcu, jak też w Lutolu
Suchym, pomimo przynależności do parafii katolickiej, większość mieli stanowić protestanci. Według informacji z 1640 roku, w kościele w Lutolu Suchym
nie odprawiano nabożeństw, mieszkali tu sami Niemcy, a jedynie czasami rektor
szkoły z Rogozińca lub z Chociszewa czytał w języku niemieckim ewangelię. Ze
względu na to, że w Lutolu mieszkali sami luteranie, jeszcze w pierwszej poł.
XVIII wieku, tylko nielicznym katolikom udzielano chrztów w Chociszewie.
Wspomina się tu także o cmentarzu, gdzie chowano luteran. Przekazy wizytacyjne z 1640 roku wzmiankują o szkołach przykościelnych we wszystkich
trzech wsiach. W Chociszewie rektor miał pobierać od poddanych sześć korcy
żyta, ale jak zauważył Józef Łukaszewicz cytując zapisy wizytacyjne, (...) rektor
tutejszy miał być całkowicie niezdatny i trzeba postarać się o nowego. W Lutolu Suchym rektor miał brać korzec żyta od łanu, natomiast w Rogozińcu zdewastowana szkoła miała się znajdować po zachodniej stronie cmentarza, a w jej
uposażeniu miała być jakaś rola. W zasadzie do końca istnienia Królestwa
Polskiego przynależność kościoła do danej parafii nie oznaczała przynależności
wiernych. Ten stan powstał na gruncie oddolnego procesu reformacji i został
uregulowany dopiero przez państwo pruskie. Tymczasem w wielu miejscowościach katolickie kościoły stały puste. Tak było w Lutolu i Rogozińcu.
Wzmiankowane wcześniej informacje potwierdzają także, że patronami
tutejszego kościoła byli cystersi z Paradyża. Taki stan rzeczy miał miejsce
do początków XIX wieku, kiedy zlikwidowano klasztor. Do dziś w podziemiach
zachowała się trumna jednego z proboszczów chociszewskich i zarazem cystersa
paradyskiego Benedykta Skoraszewskiego. Na trumnie umieszczono następujący napis: R(everendus) P(ater) Benedictus. Skoraszewskÿ. P(ater) Par(adisiensis).
O(rdinis) C(isterciensis) Paroch(ialis) Chociszouensis. 1775. D(ie) 28. Aprilis (tłum.:
Czcigodny ojciec Benedykt Skoraszewsky, ojciec pradyski zakonu cysterskiego
parafii w Chociszewie (zmarł) 28 kwietnia 1775 roku). Po kasacie konwentu
cystersi pracowali w Chociszewie co najmniej do połowy XIX wieku. W 1818
roku zmarł tu Jozafat Hanczewski, później pracował tu Peter Gottfried Noack,
który zmarł jako proboszcz w Kaławie w 1860 roku oraz Leonard Wels, który
był proboszczem w Starym Dworze, a zmarł jako proboszcz w Chociszewie
w 1855 roku.
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Od 22 października 1910 roku do śmierci tj. do 8 czerwca 1929 roku, proboszczem w Chociszewie był Adalbert (Wojciech) Rönspies, urodzony 15
listopada 1870 roku i wyświęcony na księdza 23 czerwca 1895 roku. Zastąpił on zmarłego 18 lipca 1910 roku i pochowanego w Chociszewie ks. Bruno
Deniga. W okresie międzywojennym parafia licząca w 1928 roku 564 członków,
przynależała do dekanatu babimojskiego w ramach Administratury Apostolskiej w Pile, a wcześniej w Tucznie. Do parafii należał Lutol Suchy i Rogoziniec. Jednakże kościoły w tych miejscowościach miały charakter protestancki,
jedynie ludność katolicka korzystała z posług proboszcza w Chociszewie.
Neogotycki kościół w Lutolu Suchym został wybudowany w latach 1889/1890,
lecz przynależał do parafii ewangelickiej w Bukowcu. Według zachowanych
danych, w 1939 roku 99% mieszkańców było tu ewangelikami i staroluteranami, tylko kilka czy kilkanaście osób było katolikami. Kościół w Rogozińcu jest neoklasycystyczną budowlą z 1832 roku, zaprojektowaną przez
Karla Fridricha Schinkla. Pod koniec XIX wieku mieszkało to 794 protestantów i 47 katolików. Tym samym trzon parafii stanowili mieszkańcy
Chociszewa. Dopiero po wojnie, w 1946 roku, ponownie poświęcono kościoły w Lutolu Suchym i Chociszewie, włączając je oficjalnie do parafii.
Parafia była zarazem główną instytucją życia społecznego w miejscowości. Działały tu różnego rodzaju stowarzyszenia, m. in. Bractwo Chrześcijańskich Matek, Stowarzyszenie Franciszka Ksawerego od 1926 roku, Stowarzyszenie Św. Józefa założone w 1911 roku, a także organizacje kościelne
dla młodzieży i dzieci. Ostatnim niemieckim proboszczem w Chociszewie
był Johann Schulc. Pierwszym polskim księdzem po II wojnie światowej był
Aleksander Kusiak, który objął zarząd nad kościołem 14 sierpnia 1945 roku.
Obecna budowla kościelna w Chociszewie, położona na niewielkim wyniesieniu w centralnej części wsi, została wzniesiona według wszelkich przesłanek w XVI wieku - z tego okresu z pewnością pochodzi wieża. Do momentu wybudowania tego kościoła istniała tu budowla mniejsza, być może
związana z momentem erekcji parafii pod koniec XIV wieku, jednak nie jest
pewne czy był to kościół drewniany. Współczesny kształt budowli kościelnej
oraz jego wnętrze jest wynikiem akcji budowlanych i remontowych z XVIII
wieku. Ostateczny wygląd zewnętrzny budowla ta uzyskała w wieku XIX
i XX - wówczas miał zostać dobudowany charakterystyczny iglicowy hełm.
Ciekawym śladem po akcjach remontowych chociszewskiego kościoła jest
zachowana na jednej z posesji w miejscowości, drewniana belka konstrukcyjna
o długości ok. 3 m. Posiada ona napis w języku łacińskim: FRATER IOSAPHAT
PROFESSVS M(O)N(ASTE)RII PARADISIENSIS CVRATVS LOCI RESTAVRAVIT
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POSTERITATI (tłum.: Brat Jozafat, profess konwentu paradyskiego, opiekun
miejsca restaurował potomnym 1785). Należy tu wyjaśnić, że data jest zawarta
w chronogramie literowym.
Jeszcze w XVII wieku kościół ten określano, jako murowany z palonej cegły
i kryty szkudłami. J. Kohte wskazywał w 1895 roku, że istniejące do dziś
założenie, może być w posadzie starsze. Ogólnie obiekt ten został określony
przez tego badacza jako granitowa i ceglana budowla późnogotycka. Wskazuje
on jednak, że w XVI wieku dostawiono masywną wieżę do istniejącego już
kościoła, którego trzon stanowiła krótka nawa. Pierwotnie w kościele znajdowały się gotyckie okna i wejścia, które przebudowano i zamurowano w okresie baroku.
Sporo informacji zachowało się, jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza. W XVII
wieku w kościele miał znajdować się ołtarz główny z przedstawieniem Matki
Boskiej z Dzieciątkiem, nadto dwa inne boczne. Wspominany Kohte wskazuje,
że ołtarz ten miał charakter późnogotycki. Po prawej i lewej stronie przedstawienia, znajdowały się dwie niewielkie figury św. Katarzyny i św. Barbary.
Ołtarz wymieniany jest jeszcze w 1928 roku, gdzie wspomina się o jego odnowieniu w roku 1923 i poświęceniu przez Administratora Apostolskiego w Pile,
prałata dra. Roberta Weimanna. Wymieniana jest również pozłacana chrzcielnica. Według akt wizytacyjnych, po okresie władania kościołem przez luteran, w świątyni miało pojawić się nowe wyposażenie, które miał konsekrować biskup Mateusz Kurski. W 1718 roku pojawia się informacja o fundacji ołtarza przez professa Ambrożego, cysterskiego proboszcza. Za sprawą
fundacji opata paradyskiego Michała Józefa Górczyńskiego w kościele pojawiło
się (przed 1742 rokiem) nowe wyposażenie obecne do dziś. Był to ołtarz
główny z obrazami św. Jana Chrzciciela i Boga Ojca, ponadto dwa boczne
ołtarze z przedstawieniem: św. Bernarda z Clairvaux (założyciel zakonu
cystersów) oraz drugi ze sceną Świętej Rodziny i Pokłonu Pasterzy. Wyposażenie wykonano z drewna lipowego w formie marmoryzowanego retabulum. W nastawie ołtarzowej, w centralnej części pomiędzy barokowymi
spiralnymi kolumnami ze zwieńczeniem w porządku korynckim oraz figurami św. Pawła i św. Piotra znajduje się obraz św. Jana Baptysty w akcie
chrztu Chrystusa (wymiary zbliżone do naturalnych). W górnej części owalny
obraz Boga Ojca. Całość ozdobiona licznymi puttami oraz uszakami z motywami ażurowymi i elementami ornamentu okuciowego. Obiekt utrzymany
w kolorze kości słoniowej oraz w barwach błękitnej i czerwonej. W XVIII wieku
wymieniane jest także inne wyposażenie ruchome: srebrny kielich z pateną,
puszki na hostie, srebrna monstrancja, kandelabry, miedziane pateny.
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Jeżeli jest mowa o wyposażeniu wnętrza kościoła w Chociszewie, ciekawie
przedstawiają się informacje o dzwonach. Zachowany do dziś dzwon z 1500
roku jest najstarszym datowanym na terenie powiatu międzyrzeckiego. Jego
średnica dolna wynosi 105 cm, co pozwala przyjmować, że instrument ten
waży ok. 650 kg. Nie posiada on wprawdzie bogatych zdobień, co jest raczej
typowe dla dzwonów gotyckich, ale szczególnie cenna pozostaje wykonana
minuskułą gotycką, wspomniana już, dwujęzyczna inskrypcja: o rex glorie
veni cum pace o konigk der eren kom mit frede m ccccc. Powtórzone dwukrotnie
wezwanie jest interesującym przykładem oddającym popularne w XV wieku
formy religijności i kultu. Tego typu teksty miały za zadanie podczas dzwonienia nawoływać o spokój w przypadku niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych lub też o pokój w przypadku wojen. Były one bardzo popularne
na przełomie XV i XVI wieku. Obecnie dzwon ten nie jest używany ze względu
na pęknięcie, jednak stanowi cenny zabytek sztuki ludwisarskiej.
Kolejny dzwon, który znajdował się w Chociszewie w latach ok. 1785-1917
pochodził z klasztoru w Paradyżu. Pierwotnie był odlany w 1635 roku. Ze
względu na fakt, że był on przelany w 1891 roku, został zarekwirowany na
cele wojenne w czasie I wojny światowej. Dzwon ten posiadał średnicę 78 cm,
a zatem ważył ok. 300 kg. Inskrypcje, które znajdowały się na tym dzwonie
upamiętniały fundatora klasztoru Bronisza, patrona św. Marcina, nadto zawierały dokładną datę wielkiego pożaru konwentu z 1633 roku: (A) S(anctus)
Martinus patronus ecclesiae, Bronisius fundator (B) Arma ferant alii et debellant viribus
hostes, Tu patrocinio protage ab hoste tuos. A(nno) D(omini) 1635 (C) Conflagratum
monasterium cum templo ex toto anno domini 1633 die 10. Aprilis (tłum.: Święty
Marcin patron kościoła, Bronisz fundator. Niech jedni niosą broń i walczą przeciwko wrogom gwałtownie, a ty strzeż swoich od wrogiego jarzma. Roku Pańskiego 1635. Całkowite spalenie klasztoru z kościołem dnia 10 kwietnia roku
pańskiego 1633). Obok opisanych, w dostępnych inwentarzach wspomina się
jeszcze o małym dzwonie z 1691 roku, który był również zabrany na cele
wojenne. Obecnie na wieży znajduje się także dzwon, który pierwotnie
zawieszony był w Rogozińcu. Jest to także jedyny wykorzystywany dzwon.
Obok kościoła stoi kaplica, powstała prawdopodobnie w 2 poł. XIX, która
pierwotnie była kryptą właścicieli majątku. Cały plac kościelny otoczony jest
kamiennym murem oraz lipowym, zabytkowym drzewostanem przypominającym, że niegdyś był tu cmentarz.
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1945


D

otarliśmy do wielu dokumentów opisujących pierwsze miesiące obecności Polaków na tych terenach. W krótkim opisie chcemy je w tym rozdziale przedstawić. Przedstawiamy tylko niektóre z nich, według daty powstania, zachowując oryginalną pisownię.

Do obywatela Sołtysa w Kociszewie

Rogoziniec, dnia 1.6.1945

Niniejszym donoszę, że pismem z dnia 28.V.1945 wydanem przez Obywatela Inspektora Szkolnego z siedzibą w Wielkiej Dąbrówce zostałam mianowaną nauczycielką
Publicznej Szkoły Powszechnej w Rogozińcu. Równocześnie zostało mi powierzone
kierownictwo tejże szkoły. W związku z powyższem uprzejmie komunikuję, że z dniem
1 czerwca 1945 r. rozpoczynam zapisywanie dzieci do szkoły z całego obwodu. Obywateli Sołtysów proszę o poparcie powyższej sprawy i o powiadomienie rodziców.
Kierowniczka szkoły M. Dowgiałło


Sołectwo Kociszew

Kociszew dn. 3 VI 1945
Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu. Drogą służbową

Według zebranych przeze mnie informacji od miejscowej i okolicznej ludności
polskiej, właściwa nazwa wsi Kociszew brzmi Chociszew. Nazwa Kociszew jest tłumaczeniem nazwy wsi z niemieckiego na język polski, lecz jest to wykoślawienie zniekształcające właściwą nazwę wsi.
Wobec powyższego proszę o wydanie zarządzenia zmierzającego do przywrócenia
właściwej nazwy Chociszew. Nazwa Chociszew jest faktyczna i odpowiada rzeczywistości, pomijając już okoliczność że pisownia fonetyczna wyrazu mówi sama za siebie.
Podpis nieczytelny



Wojtostwo Rogoziniec

Rogoziniec dn. 13.6.45
Do Obywatela Sołtysa w Chociszewie

Dot. Zezwolenia na posiadanie rowerów.
W myśl porozumienia się z Komendantem Wojennym w Międzyrzeczu i Komendantami Rejonowymi ze Starostwem wszyscy posiadacze rowerów muszą mieć zaświadczenie Starostwa. Zaświadczenia te są przez Komendy Wojenne honorowane.
W wypadku braku takiego zaświadczenia będą Komendy wojenne nieupoważnionym rowery odbierać. Wszelkie inne zaświadczenia wydane przez podległe jednostki
administracyjne są nieważne. Proszę o podanie powyższego do wiadomości publicznej
i skierowanie petentów z odpowiednimi notatkami do Starostwa Powiatowego.
Wójt gminy Rogoziniec J. Brych

wz. podpis nieczytelny



Zarząd Gminy w Trzcielu

Trzciel, dnia 18.6.45
Do Obywatela Sołtysa w Kutschkau

Niniejszym donosze Obywatelowi Sołtysowi, że do Szpitala Miejskiego w Trzcielu
są przyjęci chorzy z Gromady Kutschkau. Jednak Gmina w Trzcielu nie może się
starać o ich wyżywienie, gdyż przydział żywności w naszej Gminie jest minimalny, ze ledwością wyzywimy naszuch obywateli; wobec tego proszę o natychmiastowe przyslanie zywności dla wyżej wspomnianych chorych. W przyszłości proszę
razem z chorymi również żywność przysłać, gdyz w przeciwnym wypadku Zarzad
Szpitala Miejskiego będzie zmuszony odmowic przyjecia chorych.
Wojt Gminy Trzciel (-) Niedzielski


Wójtostwo Rogoziniec

Rogoziniec dn. 22.6.45
DO obywatela Sołtysa w Chociszewie

Dotyczy Akcji wysiedlenia.
Na rozkaz Sztabu Głównego Komendy Wojsk Polskich zarządza Starostwo pismem
z dn. 22.6.45 znak akt 1372/45 50-1/5, wydanie ludności na terenie gromad rozkazu
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przygotowania się na jutro tj. dnia 23.6.45 wieczorem do przesiedlenia. Wolno zabrać
w myśl rozkazu bagaż i jedzenie do 20. kg. Sołtysi oraz Milicja dopilnują ażeby ludność
niemiecka nie zabierała wozów koni i bydła poza osobistym bagażem.
Wójt gminy Rogoziniec (-) J.Brych


Sołectwo Chociszew Nr 75

Chociszew dnia 4 lipca 1945 r.

Konie zatrzymano zwrot.- Bardzo pilne
Do Obywatela Starosty Powiatowego w Międzyrzeczu.
Donoszę, że dnia 3 lipca rb. przez Komendanta Milicji Obywatelskiej w Brodzcu tut.
powiatu zatrzymane zostały dwa konie stanowiące własność wsi Chociszew i pomimo
mojej osobistej interwencji i przy udziale miejscowej milicji konie zwrócone nie zostały.
Sprawa zatrzymania koni przez milicje w Brodzcu w świetle konkretnego faktu przedstawia się jak nastepuje:
Dnia 25 czerwca rb. w czasie wysiedlania Niemców ze wsi Chociszew, przedstawiciele wojska zarządali ażebym wysłał z chorymi i zniedolzianymi starcami trzy
furmanki do Międzyrzecza. Polecenie to wykonałem i osobiście dopatrzyłem by wspomniane furmanki były w oznaczonym czasie wysłane. a zatem z Chociszewa wyszlę
z Niemcami trzy furmanki. W dniu wczorajszym powrocil milicjant Huk Mikołaj
i Stachecki Karol, którzy mieli pieczę nad końmi wsi Chociszew. Milicjant Huk po
powrocie zameldował mi, że dwie pary koni Milicja w Brodzcu zatrzymała mu jakoby
z tego względu, że stanowią one ich własność. Natychmiast udałem się do Brodzca
w celu wyjaśnienia sprawy i tu okazało się że istotnie konie są zatrzymane, lecz bliższych powodów zatrzymania i celu Komendant Milicji nie mógł udzielić, a tylko
w mglistych przypuszczeniach twierdził, że konie nie są własnością Chociszewa, a jakoby
zostały gdzieś przez milicjanta złapane. Po dłuższych wywodach i tłumaczeniach
Komendant Milicji w Brodzcu zgodził się wydać dwa konie, zaś drugie dwa zatrzymał
rozkazując podkomendnym zamknięcie ich w Brodzcu.
Zważywszy nadzwyczajne okoliczności jakie ostatnio zaistniały we wsi Chociszew
odnośnie koni których jest tylko 10 - uprzejmie proszę Pana Staroste o interwencje,
zwrotu koni wsi Chociszew przez Milicje w Brodzcu gdyż sprawa powyższa jest
tak jasna i przekonywująca, że nie wymaga komentarzy.
Konie które zostały zatrzymane przez Milicje w Brodzcu stanowiły uprzednio własność
Niemca Baka Józefa i każdy z mieszkańców wsi Chociszw - Polaków może ich rozpoznać.
Sołtys wsi Chociszew Stefan Kaczor.
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Urząd gminy w Rogozińcu

Rogoziniec dnia 23/7.1945.
Do Ob. sołtysów w gminie Rogoziniec.

W związku ze słabymi osiągnięciami żniwnymi na terenie tut. gminy zarządzam,
zarządzam prace rolne również niedziele i święta do odwolania. Równocześnie polecam
i rozkazuję komendom Milicji Obyw. w szystkich sołectw gminy a by dopilnowali
punktualnego i powszechnego obowiązku pracy.Winnych uchylania się od pracy należy na podstawie art.10 Dekr. o Och. Państwa z dnia 30/10.44.r. pociągnąć do odpowiedzialności karnej
Wójt gminy Rogoziniec j.Brych


Urząd Gminy w Rogozińcu.

Rogoziniec, dnia 24/8.1945.
Do obywateli Sołtysów Gminy Rogoziniec

W związku z zatwierdzeniem przez Referat Kultury i Sztuki w Międzyrzeczu
zmiany nazw ulic - Urząd Gminy podaje do wiadomości nazwy ulic niemieckie i obowiązujące polskie:
w gromadzie Rogoziniec:
1) Hauptstrasse ………………………….ul. Adama Mickiewicza.
2) Nebenstrasse …………………………ul.Bukowska
w gromadzie Chociszew:
1) Wilowska
2) Trocka
drogi prowadzące przez wioskę
Obywatel Sołtys winien w terminie 7-dniowym oznaczyć wloty i wyloty każdej ulicy
tablica z obecna nazwa polska ( czarne litery na białym tle ) i o wykonaniu donieść
Urzędowi Gminnemu.
Sekretarz (podpis nieczytelny)

Wójt (podpis nieczytelny)


Pełnomocnik Rządu Tymczsowego Rz.P.
na obwód Międzyrzecz

Międzyrzecz, dn. 1.9.194 r.
Do Sołtysa Ob. Kaczora w Chociszewie

Stwierdziłem, iż rzeźnictwo w Chociszewie nr 63(b. Firma Bock) nie zostało dotychczas
nikomu przyznane. Ponieważ zaś ważną rzeczą jest zaopatrywanie ludności w arty28

kuły żywnościowe, proszę Ob. Władysławowi Zając nie robić trudności, tylko wręczyć
mu klucze wspomnianego przedsiębiorstwa, aby natychmiast mógł podjąć pracę
w celu uruchomienia tegoż.
Pełnomocnik Rządu Tymczasowego Rz.P. na obwód Międzyrzecz
(podpis nieczytelny)


Sołectwo w Chociszewie
Nr. 90

Chociszew dnia 1.IX.1945r.
B. P i l n e .
Do
Obywatela Starosty Powiatowego
W Międzyrzeczu

Donoszę Obywatelowi Staroście, że dnia dzisiejszego o godzinie 7 rano do Chociszewa
przybył nieznany mi pułkownik Armii Czerwonej i wydał zarządzenie Naczelnikowi
„podsobnego choziajstwa”, by dodatkowo skosił 200 h.zbóż. Ponieważ na polach Chociszewa w tej chwili znajduja się zboża jare z b.nieznacznymi ilościami żyta, więć miejscowy Naczelnik „pods.choz.” wydał zarządzenie by natychmiast przystąpi do sieczenia
zboz jarych i pozostałego Zyta i w tym celu zebrał u siebie wszystkie maszyny i zmobilizował ludzi i niebawem całym swym rozporzadzalnym potencjonalnym sily roboczej
wyruszy w pole by dokonac zniw zboz jarych i pozostałego Zyta na polach wsi Chociszew ostatnio przydzielonych nowoprzybylym gospodarzom. Poniewaz wśród gospodarzy
komentują rozmaicie te posunięcia jako odbieranie ich własności - proszę Obywatela
Staroste o odpowiednie pouczenie mnie jak mam się do tego zagadnienia zastosować.
Sołtys wsi Chociszew


Komenda Powiatowa M. O.
pow. Międzyrzecz
Wydział Służby Zewnętrznej

Międzyrzecz, dnia 2 listopada 1945r.

Do
Obyw. Sołtysa
w Chociszewie
Jak stwierdziłem na szosie pomiędzy Chociszewem a Suchym Lutolku znajduje się
na brzegu szosy rozbite działo, skutkiem czego mogą wystąpić katastrofy. Zwracam
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się z prośbą o usunięcie rozbitego działa przez wciągnięcie go do rowu, ażeby uniknąć w przyszłości katastrof.
Mł. Ref. Służby Zewnętrznej
Jan Freitag


Gromada Chociszew
Nr. 192
Kontygent masła przesłanie

Chociszew dnia 25 listopada 1945r.

Inspektorat Świadczeń Rzeczowych
Międzyrzecz
Przy niniejszym przesyłam 12 klg.70 dk masła /dwanaście kilogramów siedemdziesiąt deka/ jako kontygent ze wsi Chociszew gminy Wielka Dąbrówka powiatu
Międzyrzeckiego do dyspozycji tamt.Urzędu.
Proszę o wystawienie pokwitowania.
Sołtys Gromady Chociszew. (podpis nieczytelny)


Urząd Gminy w Wielkiej Dąbrówce.
Do obywatela Sołtysa Gromady Chociszew
Dot. popierania imprezy P.C.K.

Wielka Dąbrówka dnia 21.XII.1945.

Urząd Gminy prosi o powiadomienie mieszkańców o obowiązku wstrzymania się
od urządzania w dniu 31.XII.1945. jakichkolwiek imprez - dzień ten bowiem jest zarezerwowany dla „balu sylwestrowego”, który będzie urządzany przez P.C.K. w każdej
gminie w miarę możności w gromadzie.
Wójt M. Stanny


Ochotnicza Straż
W Chociszewie

Chociszewo dnia 25 stycznia 1946r.
Do
Urzędu Pełnomocnika Rządu na obwód Międzyrzecz
/ Wydział Informacji i Propagandy?/
w Międzyrzeczu

Proszę o udzielenia zezwolenia na prawo urządzenia zabawy tanecznej we wsi Chociszew w dniu 3 lutego 1946r., która urządza Ochotnicza Straż Pożarna w Chociszewie.
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W programie przewidziane jest wystawienie jednoaktowej komedii pod tytułem
„Poseł czy kominiarz”
Dochód przeznaczony jest na cele pomocy szkolnej we wsi Chociszew tudzież na
rzecz Straży Pożarnej.
Początek zabawy i przedstawienia o godzinie 3-ej po południu.
Odpowiedzialny za przebieg zabawy będzie sołtys wsi Chociszew z ramienia Straży
Pożarnej.
Za zarząd Straży Pożarnej w Chociszewie
(podpis nieczytelny)


Sołectwo Chociszew
Gmina W.Dąbrówka.
pow.Międzyrzecz

Chociszew dnia 24 lutego 1946r.

Komenda Milicji Obywatelskiej
w Brójcach.
Stosownie do ustnego porozumienia się odnośnie Niemki Wieczorek Jadwigi powiadamiam, że przed dwoma tygodniami pomocnica domowa Kortuza Franciszka-Kaszewczuk Marja, córka Karola i Marji, lat 20, repatriantka z Monastyrzystka, przyłapana
przez Kortuza Franciszka w czasie przywłaszczania niektórych przedmiotów stanowiących własność wymienionego Kortuza i doprowadzona do Sołectwa, oświadczyła między
innymi, że do przywłaszczenia przedmiotów namówiła ją Wieczorek Jadewiga z którą
żyła w bliskiej komitywie.
W dalszych wynurzeniach, Wieczorek Jadwiga mówiła do Kaszewczuk, że
w niedługim czasie przyjdą do Chociszewa Niemcy, wygonią polaków, a wszystek dobytek i tak przejdzie do rąk niemieckich. Wyrażała się przytym Wieczorek z pewnego rodzaju wyższością o narodzie niemieckim, a polaków stawiała
na niższym szczeblu pod każdym względem. Dodała jeszcze, że kto w tej chwili
nie szanuje Niemców i źle się z nimi obchodzi, ten będzie pomszczony gdy
wrócą Niemcy.
Osobiście niejednokrotnie słyszałem jak się do mnie zwracała Wieczorek i stale
podkreślała swe niemieckie pochodzenie, wyrażała chęć udania się za Odrę do
swego męża i dzieci, które jej zdaniem się tam znajdują.
Wyznaczona przeze mnie do sprzątania klasy szkolnej i opalanie - oczywiście za wynagrodzeniem, jakiś czas pracowała, a gdy jej się widocznie uprzykrzyła ta praca, zrzuciła ją i bez żadnego mnie zawiadomienia ani uprzedzenia
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klasy nie opaliła, tak że dzieci były tego dnia zmuszone do szkoły nie pójść.
Zapytana o przyczynę samowolnego porzucenia pracy oświadczyła, że jest
chora, do pracy więcej nie pójdzie, a i w ogóle pracować nie może. Gdy zarządałem zaświadczenia lekarskiego o chorobie, nie dostarczyła go, bo widocznie
lekarz jej nie dał bo była zdrowa.
(podpis nieczytelny)


Starostwo Powiatowe
jako Urząd Pełnomocnika Rządu R.P.
na Obwód Międzyrzecz
Pow. Referat Kultury i Sztuki
L.dz. 103/17/46

Międzyrzecz, dnia 4.III.1946 r.

Do
Ob. Sołtysa
w Chociszewie
Prosimy o odwrotną odpowiedź dlaczego nie zostały zarejestrowane i zgłoszone w referacie 2 pianina, które według doniesień znajdują się u ob. Wincentego Borowicza w Chociszewie nr. 48.
Za Pełnomocnika Obwodowego Rządu R.P.
/K. Wieczorek/ (podpis nieczytelny)
Sekr.Pow.Ref.Kultury i Sztuki


Odpis

Chociszew, dn. 23.III.1946 r.
Do
Starostwa Powiatowego
w Międzyrzeczu
/Referat Kultury i Sztuki/

Na Polecenie z dnia 4.III.1946 r. Nr 103/17/46 donoszę, że dotychczas nie jest
mi wiadomym o posiadaniu przez Borowicza Wincentego pianina.
Stwierdzam, że Borowicz nie posiada ani jednego pianina za czasów niemieckich w mieszkaniu. Borowicza była mała fisharmonia, która obecnie jest
wypożyczona do chóru kościelnego.
(bez podpisu)
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PIERWSZY ROK W „PIGUŁCE”


Śluby
Pierwszy ślub mieszkańców Chociszewa odbył się 1 stycznia 1946 roku.
Przysięgę małżeńską złożyli: Stefan Siatkowski i Maria Czaja. Ślubu udzielił
ks. Maciej Bulak.
Stefan Siatkowski urodzony w 1920 roku w Westfali.
Maria Czaja urodzona w 1923 roku w Białym Borze koło Mielca.
Już 6 stycznia 1946 roku ślubowali sobie Władysław Baloński i Władysława Malec. Władysław Baloński, urodzony w 1918 roku, pochodził z Wilna,
a Władysława Malec urodziła się w 1924 roku w Mielcu.
W roku 1946 ślubowało 8 par.
Chrzty
1. Lidia Błaszków urodzona 12.10.1945 r. Ochrzczona 14.10.1945 roku,
2. Stanisław Stachuła urodzony 19.11.1945 r. Ochrzczony 2.12.1945 roku,
3. Ireneusz Musiała urodzony 15.12.1945 r. Ochrzczony 1.01.1946 roku.
W 1946 roku sakrament chrztu przyjęło 73 dzieci, w tym z Chociszewa 29.
Pogrzeby
Odeszli od nas w 1945 roku:
1. Henryk Knych lat 4,
2. Czesława Czubak lat 45,
3. Sawiński Antoni lat 5.
W 1946 roku zmarło dwoje dzieci.
Ostatnie ogłoszenie duszpasterskie napisane w języku niemieckim nosi
datę 3 lipca 1945 roku.



OPOWIEŚCI MIESZKAŃCÓW


Znamy już odpowiedzi, znamy je wszystkie.
Ciągle jednak zagadką pozostają dla nas pytania.
Archibald MacLeish

P

owoli wydarzenia z pierwszych lat powojennych zanikają we mgle czasu.
Odchodzą ludzie, zmienia się miejsce. I tak być powinno, bo tak jest od
zawsze. Możemy jednak sprawić, że mgła czasu nie zasłoni wszystkiego. Uratujemy wspomnienia, przeżycia, często bolesne lub kiedyś wstydliwie ukrywane. Los sprawił, że na kawałku naszej ziemi przeżywaliśmy radości, smutki,
szkołę, pierwsze zakochania i miłości sięgające poza grób. Przyjechali tu z różnych stron dawnej Polski ludzie, często zmuszeni, ale i często pełni nadziei,
że to miejsce jest właśnie ich miejscem. Tutaj żyli i umierali. Tutaj mieszkają
nadal. Zaczerpniemy ze skarbnicy życia innych, aby nasze było lepsze. Ta
książka, którą trzymasz w ręku drogi czytelniku, jest zaproszeniem, do dzielenia się z innymi bogactwem naszych przeżyć. Ta książka to dopiero początek, mamy nadzieję, że wspólnej drogi. Zawiera przeżycia i wspomnienia obecnych mieszkańców naszej miejscowości, dlatego też nie zawsze dotyczą
bezpośrednio Chociszewa.
Jednocześnie współautorzy książki pragną zauważyć, że we wszystkich
wspomnieniach zachowano oryginalny styl wypowiedzi, aby lektura jak najlepiej oddawała atmosferę przeprowadzonych przez nas wywiadów.


Rozmowa z Agnieszką Kalinowską
mieszkającą w Chociszewie przed 1945 rokiem
Czy Pani pamięta jak było w Chociszewie za czasów niemieckich?
- Ja sobie pomyślałam tak: poszli, wszyscy weszli, a nikt nie wie jak i co było.
Czy tu coś w ogóle było? Tak! Tu byli bogaci ludzie i mieli dużo wszystkiego.
Przed wojną to było dużo. Poczta była, kuźnia była, straż pożarna, dwie ma-

sarnie, dwie restauracje, dwie piekarnie, trzy sklepy spożywcze, trzech szewców, krawcowa, dwóch fryzjerów dużo wszystkiego tu było. Bogate było
Chociszewo.
A na przykład dzieci?
- Dzieci chodziły do szkoły. Dzieci szkolne chodziły tam, gdzie teraz jest
nasze przedszkole, przed kościołem, miały plac zabaw. Nie tam gdzie teraz, bo tam był ogród nauczyciela, a dzieci wszystkie bawiły się przed kościołem. Był płot z jednej strony i drugiej i bramka, tam, gdzie się wchodzi do
kościoła z przodu.
Jaki był sprzęt na tym placu? Były huśtawki?
- Nie, tam nic nie było. Jak dzieci uczyły się i przyszła przerwa to tam dzieci
biegały się bawić. Kiedy Niemcy byli, to organizowali tam zbiórki i uczyli
dzieci. A ja mieszkałam tam, gdzie pani Marzena dziś. Z okna wszystko widziałam. Każdy tam miał kawałek ogródka i był płot od strony ulicy i z drugiej
strony. Żadne auto nie wjechało. To był specjalny plac dla dzieci przy kościele.
A nauczyciel grał w kościele, jako organista, przechodził przez bramkę do
kościoła i przechodził na plac, gdzie dzieci się bawiły, a dzieci szły ulicą. Troszkę
inaczej jak dzisiaj. A druga szkoła miała swój plac, przy szkole, bo było tam
duże podwórze. Wtedy było 8 klas.
To i dzieci musiało być dużo...
- Było i to sporo. Dwóch nauczycieli było i wszystko na 8 klas. Niemieckie
dzieci to były dobrze zorganizowane. Były bardzo grzeczne.
A pani tu nie chodziła do szkoły?
- Ja chodziłam do szkoły w Dąbrówce. Tam była polska szkoła. Tu w Chociszewie była niemiecka.
A jeżeli jakiś uczeń źle się zachowywał, to nauczyciele co robili?
- Oj bili, a ksiądz na religii jak bił. 1 i 2 klasa nie miała religii, ale już od 3 klasy
była. Chodziło się na religię przed kościołem, gdzie dzwonnica. Tam jest biały
dom, to tam się odbywała. Ksiądz jak wchodził trzymał w kieszeni długą, cieniutką trzcinową rózgę. A jak ktoś wszystkie pytania z katechizmu nie umiał,
ksiądz kazał uczniowi oprzeć się o ławkę, a on z góry zaczął go bić rózgą.
Tak bił, aż były same sińce. To nie bajka, ale to prawda.
Ale za to znali katechizm…
- Tak, chodzili trzeci rok, czwarty i piąty... Dopiero w czwartej klasie dzieci
miały Komunię. Każde dziecko zostało dopuszczone. Później w piątej i szóstej
to już się nie szło na religię, a w siódmej i ósmej znów trzeba było chodzić.
Przez całe lato i zimę w każdy piątek i niedzielę trzeba było chodzić do kościoła, na poranną Mszę. O siódmej była Msza i dopiero po niej szło się do
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szkoły. Kiedy się przyszło do szkoły to nauczyciel pytał się, kto był lub nie
był w kościele. Jeżeli ktoś nie był, to nauczyciel go bił po palcach tak, aż były
siniaki. Dlatego wszystkie dzieci szły do kościoła. Taka była dyscyplina, a kiedy
wychodziło się ze szkoły już w ostatniej klasie, to rozdawali książki do kościoła.
Tę książkę to ja do dziś mam. Tam były różańce, różne modlitwy itd.
Może Pani opowiedziałaby jedną psotę zrobiona przez uczniów dla nauczycieli?
- Dzieci nie psociły. Jak już byliśmy w niemieckiej szkole, to tak miesiąc przed
już wszystkie miejsca w szkole w Dąbrówce były zajęte. Wchodziliśmy do
klasy to niemieccy żołnierze maszerowali. Nauczycielka miała na nazwisko
Kozłowska. Była bardzo wymagająca. Niektóre dzieci chodziły za nią i mówiły
„Kozak”. Zrobiły sobie takie przezwisko na nią. Był jeszcze jeden nauczyciel
Łągowski. Kiedy były tu wybory każdy musiał iść. Łągowski nie poszedł i już
drugiego dnia przyjechała do niego policja i zginął bez śladu. Miał żonę i dzieci,
musiał gdzieś do więzienia chyba pójść.
A jak już zaczęli przyjeżdżać z różnych ziem Polacy, to jak się zaczęło z wywózką Niemców?
- W czerwcu ich wypędzili, a Rosjanie byli w styczniu. W piwnicach majątkowych zrobili schrony. Nagle wołają na ulicach, że mamy iść do domów,
bo Rosjanie już idą ze Trzciela. Wszyscy rzucili prędko pracę i poszli do domów. Ludzie wołali, żebyśmy wszyscy poszli do piwnicy, bo patrol rosyjski
nadjeżdża. Wszyscy się ich bali. To była prawda. Wychodzę sama z domu, jestem koło bramy, i słyszę pocisk. Leciał taki duży i uderzył prosto w czyjś
dom. Od tej bomby powstała wielka dziura. Może już jej nie widać, bo wszystko
jest zaklejone. Szybko poszłam do piwnicy, po chwili „Ruski” przyjechał na
koniu. A Niemcy wołali: szybko, szybko do piwnicy! Chodziło wojsko, niektórzy pouciekali w pola, gdzie się tylko dało. Było już bardzo dużo Rosjan.
Zaczęliśmy wychodzić z piwnic. Mówiliśmy, że jesteśmy Polakami a Niemcy,
że Niemcami. Ale powiem szczerze, że nie było Polaków, wszyscy byli Niemcami. Jak Rosjanie weszli to już oni nagle umieli mówić po polsku. Wszyscy
powychodzili. Rosjanie chcieli zboża. Poszli po klucz i chcieli otworzyć magazyn pełen zboża, ponieważ chcieli jedzenia dla koni. Rosjanin wziął ten klucz
od dzierżawcy, ponieważ właściciel był na wojnie. Po chwili zastrzelił dzierżawcę. Właściciel musiał mieć dzierżawcę, bo jego córka była jeszcze niepełnoletnia. Posiadał dużo majątku. Ludzie mówili, że był niedobry. Wiatrówką każdemu wybijał okna, wsiadał na konia jeździł po całym pałacu.
Niemcy na to nie pozwolili, bo musiał być porządek. Więc zabrali mu gospodarkę i dali na dzierżawę. Właściciel pochowany jest w Chociszewie.
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Rosjanie pytali o Niemców, zabijali ich i ograbiali. Zabierali z domów zegarki, pierścionki. Jeden człowiek miał na ręku zegarek i pierścionek. Nie
mógł zdjąć z ręki, to rękę mu obcięli. Człowiek się wykrwawił, bo żadnej
pomocy nie było, no i na drugi dzień umarł. W taki sposób obieli cały majątek. Wybierali ludzi do pracy. Nas wybrali na wykopy do Trzciela. Przyjechali samochodem, jeżeli powiedziałeś, że nie idziesz, to cię zabijali. Władowali nas do tego samochodu i zawieźli. Dali nas do szopy, gdzie położona była słoma i kazali się przespać i na drugi dzień iść na wykopy. Dali
nam świece, żeby było jasno. Wszyscy się tam modlili, a zwłaszcza Niemki.
Poszliśmy na te wykopy, każdemu dali łopatę i trzeba było kopać dół o głębokości metra. Było bardzo dużo pracy przy tym. Wymyśliłam plan, abyśmy
w nocy uciekli. Przyszła dwunasta w nocy. Wszyscy spali. Co tu zrobić? Na
dworze ciemno i drogi się nie zna. Ale w końcu wyszliśmy. Szliśmy wzdłuż
murku w Trzcielu a później poszliśmy chyba na rynek. Doszliśmy do drogi,
która prowadziła do Chociszewa. Szliśmy polem, bo ulicą mogliby jechać
Rosjanie. Nagle zauważyliśmy jak jeden Rosjanin kopie dół. Widocznie musiał
kogoś zabić, bo zakopywał po chwili rów. Zaczęliśmy biec do lasu. Zaszliśmy
na jezioro. Woda! Przejść nie idzie. Jak tu się teraz dostać? Musieliśmy cały
kawał do tyłu się cofnąć, aż spotkaliśmy jakieś bagno, gdzie przez pień
drzewa można było przejść. Cały dzień błąkaliśmy się po lesie. Weszliśmy
na drogę koło bloków. Nie mogliśmy iść dalej, bo było widno, a jakby nas
Rosjanie spotkali, to by zastrzelili. Usiedliśmy koło torów pod wierzbami
i czekaliśmy. Zrobiło się ciemno, to poszliśmy do domów i ukryliśmy się.
Dom był ogrodzony ze wszystkich stron płotem. W każdym rogu była wędzarnia. Weszliśmy na te wędzarnie i zakrywaliśmy otwory szmatami, żeby było
ciemno i żeby nas nie zauważyli. Tam przynieśliśmy pierzyny, poduszki kołdry.
Czekaliśmy tam dwa tygodnie. Później zrobili porządek i wybrali sołtysa. Zawołali mnie oraz paru ludzi i zrobili milicję. Był komendant, ale on czytać
i pisać nie umiał. Jak jakiś list przyszedł, to ja mu przeczytałam. Umiałam
po prostu dobrze czytać po polsku. Pracowaliśmy na komendzie. Pierwsi Polacy, jacy przyjechali do Chociszewa to: Irzykowski, Dynowski, Kufel i Bargiel.
To były pierwsze rodziny, które przyjechały. Rosjanie zabrali Niemcom wszystkie krowy i dobytek. Ludzie musieli się dzielić jedzeniem. Wszystkie krowy
spędzali do Rosji. W kościele został utworzony chór. Księdzem był ks. Bulak.
A pan Baloński był też z Wilna?
- Tak też. Też śpiewał w chórze, był też kucharzem.
A czy w Chociszewie brał, jako drugi ślub?
- Tak brał, jako drugi. Ale pierwszego ślubu to nie pamiętam.
38

Mamy tu notatkę od księdza, że pierwszy był 1 stycznia a drugi ślub był
6 stycznia.
- Pierwszy ślub nie wiem, kto brał. Tylko wiem, że dobrali się tak śmiesznie, że Kazia miała Kazika, Henia miała Heńka, a Cześka miała Czesia. Tak
akurat pasowało. Pan Andrzej uczył chór. Całe msze śpiewali. Na święto Jana
to już polski chór w kościele śpiewał. Przyszli też Niemcy, bo święto Jana
uwielbiali, było to dla nich wielkie święto. Ksiądz najpierw mówił po niemiecku kazanie i po polsku. Chór z początku śpiewał po łacinie, ale później
było coś nie tak i śpiewali po polsku. Jechaliśmy do Wyszanowa na odpust,
do Starego Dworu, bo był też katolicki. W Rogozińcu i w Lutolu był ewangelicki. W Brójcach to był katolicki i ewangelicki. W Chociszewie Niemcy
odprawiali mszę, była godzina 10.00. Dzwony już dzwoniły. Sołtys mówił,
że Niemcy po dwóch godzinach mają być gotowi, mają brać tylko rzeczy
do 20 kilo i szli za Odrę. Wszyscy się spakowali, każdy miał mały wózek.
Starszych ludzi wieźli powozy.
Czy pamięta Pani jak koło Lutola w czasie wojny rozbił się samolot? Czy
coś Pani o tym pamięta?
- Nie, nie pamiętam, ale pamiętam, że koło Dąbrówki się rozbił. Pierwszy
samolot, gdy się rozbił to ludzie poszli oglądać, bo nie wiedzieli jak samolot wygląda. Przeważnie były te dwupłatowe.
Mam jeszcze pytanie. W Internecie podają, że jak Rosjanie wkraczali to
w Lutolu Suchym na wiosce był szpital niemiecki, czy to prawda?
- Nie szpitala tam nie było, tylko musiał być chyba punkt medyczny, bo
miesiąc front już tam był. Jak robili drogę to w stodole pełno Żydów było a
także Włosi, Francuzi i chyba Holendrzy. Tyle tam niewolników dali. Całą
zimę trzymali tam tych niewolników, a wojsko było w pałacu. Oni codziennie
na front jeździli i codziennie przywozili zabitych i rannych ludzi. Więc musiał
gdzieś być taki punkt. Zabitych przywozili na wozach. Gdyby Żyd wziął kartofla, to na miejscu zastrzeliliby go. Wtedy była sroga zima, śnieg padał, było
-30°. Boso jeńcy chodzili, tylko mieli deski drewniane na nogi zakładali, i jeszcze musieli robić drogę. A jak wyciągaliśmy buraki, to miesiąc czasu wykopki
były. Mokro, zimno było na składnice buraki dawali, a jak by burak, choć jeden
spadł a Żyd podniósł, na miejscu byłby zabity. Oni tylko w stodole siedzieli
i nocowali.
Jakie były tradycje bożonarodzeniowe za Niemca?
- W Chociszewie chodzili na pasterkę, ale o 18, ponieważ robiło się ciemno
to wszyscy musieli okna pozasłaniać, żeby samoloty nie widziały i nie zbombardowały. Pasterka była bardzo uroczysta. Żadne Mikołaje nie chodziły,
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bo nie wolno było chodzić. Przed wojną w Dąbrówce to bardzo dużo chodzili.
A jak Niemcy stąd wyjechali to szybko zapełniła się wioska?
- Szybko, bardzo szybko. Rok czasu do zimy to już pełna była wioska. Dużo ze
strony Poznania przyjeżdżało. Bo powiedzmy szczerze, ludzie nie mieli gdzie
mieszkać, bo Niemcy powypędzali wszystkich
A ile ludzi w pierwszych miesiącach było w Chociszewie?
- Było dużo ludzi, dużo gospodarstw. Nie było tysiąc czy pięćset ale każdy
gospodarz miał rodzinę, która u niego pracowała. Jak z Dąbrówki przyszliśmy to Niemcy zabrali całą gospodarkę. Bo niby powiedzieli, że mieliśmy
broń uszykowaną na Niemców jak nas wypędzili. A mój sąsiad, mój chrzestny
zrobił się jak typowy Niemiec, on chciał naszą gospodarkę przejąć, więc szukał
pretekstu, aby nas wysiedlić. Jak była wojna to była okazja. Dużo ludzi wywieziono, a jak przyjeżdżali do Niemiec to niektórzy zostali powiązani sznurem i utopieni w basenie pełnym kału.
Może pamięta Pani jakąś starą opowieść chociszewską?
- Gospodarskie dziewczyny to były takie panie, a majątkowe dziewczyny
to wszystkie razem się trzymały. Jak gdzieś chodziły i coś zbroiły, to ludzie
od razu wiedzieli, że to majątkowe dziewczyny. Jednego razu na Wielkanoc
zachciało się wszystkim placka na rabarbarze upiec, a tu nikt nie miał. Było
dwóch ogrodników, jeden ogrodnik miał duży ogród, w którym przy siatce
rósł rabarbar. Więc wszyscy przy tej siatce tego rabarbaru narwali sobie i placki
napiekli. Lecz w domu nie było piekarników, trzeba było zanieść placki do
piekarni. Niemiec ogrodnik ogłosił, że rabarbar mu ukradli w nocy, przyszedł niemiecki policjant, wszystkie placki pospisywał. Kto miał placek z rabarbarem to musiał go ukraść, ale jeśli ludzie pokazywali, że mają na ogrodzie nawet mały krzaczek rabarbaru to nic policja nie mogła zrobić.
Zaskoczyło mnie, że Rosjanie tak zabijali Niemców, czy to prawda?
- Tak, zabijali Niemców. Z miejsca zabijali Niemców. Jak na kościół wchodzili to ta cała wieża blaszana była powystrzelana. Rosjanie okropni byli.
Jak czereśnie były dojrzałe, jedzie Rosjanin, zetnie ci cały krzak, stawi na
samochód i gotowe, jadą sobie i obrywają. Później kazali Niemcom sprowadzić wszystkie rowery do szkoły. Dobre rowery to Niemcy sobie pochowali. Rosjanie jak się dopadli do tych rowerów to pierwsze, na co patrzyli, to gdzie jest dzwonek. Tylko ich dzwonek obchodził, żeby dzwonił,
ale jeździć nie umieli, po prostu je prowadzili. Jak wchodzili do mieszkania
to rozwalali cały dom, tłukli lustra, wtedy trzeba było uciekać. Ciężkie
życie było.
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A koło Brójec gdzie był obóz, czy byli tam tylko Żydzi?
- Tam byli Żydzi, ale Polacy też tam byli. Bo pamiętam jak jeden Polak
chodził tu gdzieś do dziewczyny i to się wydało, to na oczach wszystkich
powiesili go. Za to, że chodził do polskiej dziewczyny. Powiesili go w obozie. Jak Rosjanie weszli do ludzi to każdy nosił przy sobie taki sam karnister 20
litrów bimbru, bo w Dąbrówce gorzelnia była. Po Dąbrówce Rosjanie chodzili
pijani, to miejscowi wrzucili psa zdechłego do tej wódki. Myśleli, że nie będą
brać, bo pies leży. Nic ich to nie obchodziło! Dalej nalewali sobie kanistry i gdy
weszli do kogoś domu to robili, co chcieli. Strugali sobie ziemniaków i smażyli
i boczku, bo codziennie jakąś świnię bili, ponieważ była tam rzeźnia. Jeżeli
ktoś nie chciałby z nimi jeść, to od razu by człowieka zabili. A jedli jedzenie
bez kultury. Jak byli w Zbąszyniu, to poszli do lasu i nazbierali grzybów, nazbierali samych muchomorów. Myśleliśmy sobie, potrują się, chociaż będzie ich
mniej. Najedli się tych muchomorów, na drugi dzień wszyscy zdrowi. Nikt nie
umarł po tych muchomorach. Wszystko nam zabierali. Jeden Rosjanin przychodził często do nas i nosił ze sobą dużą czarna walizkę otworzył ją a tam
same złoto, pierścionki i zegarki, mówił, że to wszystko zawiezie do Rosji.
Dlaczego Państwo nie wrócili do Dąbrówki?
- Akurat wracaliśmy, wzięliśmy, co mogliśmy. Wyszła Niemka i prosiła żebyśmy zostali u nich w domu, ponieważ nikt z jej rodziny nie umiał rozmawiać po
rosyjsku i się bali, że ich zabiją. Kazała nam powiedzieć, że jak spadła bomba na
dom to jej syn ogłuchł i nie umiał rozmawiać. Poszliśmy tam i zanocowali. A nasz
dom już zdążyli okraść. Matka poszła do Dąbrówki i sołtysowi Gołkowi powiedziała, że chcemy wrócić na gospodarkę do Dąbrówki. A on mówi: lepiej siedźcie w Chociszewie, bo czy tu Chociszewo czy Dąbrówka tu teren niemiecki i tu
teren niemiecki, a na gospodarce pełna szopa śmieci. Trzeba byłoby posprzątać.
Wyszło, że mamy gospodarkę w Dąbrówce, a mieszkamy w Chociszewie.
A jakby Pani popatrzyła w przeszłość, czy w Chociszewie jest jakieś ciekawe miejsce a zapomniane?
- Przy kościele ta kaplica to ona była własnością Niemki. Przejście było od
parku, pod ziemią do kostnicy. W ten sposób powstało takie przejście. Teraz te
przejście jest chyba zasypane.
Czy Pani pamięta, jak początkowo na Chociszewo mówiono Kociszew?
- Tak, na początku tak było. Później nazwa została zmieniona na Chociszewo.
Jeszcze wrócę do tych 7 osób niemieckich, co zastrzelili ich Rosjanie - to
na ich miejscu pochowani są Polacy?
- Tak, pomiędzy grobami są chowani Polacy. Wtedy to wszędzie chowano
ludzi. Po wojnie bardzo dużo ludzi znajdowano. Rosjanie weszli do Choci41

szewa dokładnie 29 stycznia, było wtedy po południu, kiedy wielki pocisk
uderzył w dom. Dla Rosjan najlepsze co było - to zabijanie Niemców.
Czy zdarzały się gwałty?
- Gwałcili, taką dziewczynę, miała chłopca, który miał około 5 czy 6 lat.
Prowadzili ja po wiosce, z osiem Rosjan gdzieś było. Później ja zastrzelili.
Była bardzo ładna. Została pochowana tutaj na cmentarzu. Jeżeli zobaczyli,
że leży gdzieś zabity Niemiec to ściągali z nich buty, bo swoje mieli podarte
i rozwalone. Karabiny nosili na sznurkach, ponieważ nie było pasków.
Jak tutaj kształtowała się Spółdzielnia?
- Ja na początku za Spółdzielnią nie byłam, w ogóle nie znałam ludzi ze Spółdzielni. Po wojnie bardzo dużo szyłam, nawet koszulki szyłam.
Czy zmuszali ludzi do wejścia do Spółdzielni?
- Tak, zmuszali. Musieli ludzie iść. Ale niektórzy ludzie nie poszli. I na domach,
gdzie mieszkali napisane było: „Wróg Spółdzielni Produkcyjnej”.
Czy pamięta Pani w jakich to było latach?
- Było to gdzieś w latach 50.
Czy ten napis długo wisiał?
- Nie wiem, co później z tym zrobili. Napis był na ścianie domu.
Czy ma Pani jakieś zdjęcia z Chociszewa z tamtych czasów?
- Nie mam, powiem szczerze, że nie było wtedy fotografów. Jak chcieliśmy
zrobić sobie razem zdjęcie, to z moją koleżanką Niemką pojechaliśmy rowerami do Zbąszynia zrobić zdjęcie, bo nie było fotografa.
Czy ma Pani świadectwo szkolne z polskiej szkoły?
- Miałam świadectwo, później jak przyszliśmy tu do Chociszewa, to musieliśmy iść do szkoły gotowania, bo akurat mój rocznik podlegał, że musiano iść. Niemcy bardzo dbali o edukację młodzieży. Byłam parę razy na
zajęciach i dostałam na piśmie, że chodziłam do polskiej szkoły. Niestety
wszystko poginęło.
Czy po Pani ucieczce z Trzciela po tych dwóch tygodniach, Rosjanie pamiętali Panią?
- Oni może nie zapomnieli, ale poszłam na milicję i tam pracowałam. Później ich się nie bałam. Tylko jednego razu, gdy ten Rosjanin, co ciągle przychodził do nas z czarną walizką, do nas przyszedł, usiadł koło łóżka i mówi do
mnie: „Ubieraj się, wstawaj i do Rosji cię zabiorę”. Mówiłam, że nie pojadę
i zaczęłam się z nim kłócić. Nie pojechałam. Poszedł na komendę wojenną
i po chwili przychodzą, rzucili ze schodów tego Rosjanina i powiedzieli, że
jutro front. Już go więcej nie widziałam. Gdyby nie oni, mógłby mnie
zastrzelić.
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W Chociszewie są dwie kapliczki, czy coś wiadomo o ich powstaniu?
- Nieraz przychodził do nas Kudliński i Rajewski. Oni je robili. Byli Niemcami, ale nazwiska mieli polskie i po polsku też umieli mówić. Tak siadaliśmy koło nich i oni nam opowiadali jak Niemcy wyprawiają Boże Narodzenie,
jak choinkę stroją. Jeden Niemiec, jak pojechał na wojnę i latał samolotem,
a kiedy przyjechał i leciał na front to zawsze przyjechał na podwórze
objechał je całe w kółko. Na tym podwórzu był stawek zawsze tam jakiś list
spuścił na dół. Ludzie machali do niego jak leciał samolotem.
Dziękujemy za rozmowę. Rozmowę przeprowadziły: Ania Fila, Agnieszka
Szablewska i Ania Burakiewicz.
Tekst opracowały: Katarzyna Raróg i Anna Klimczak.



Chociszewo jakie pamiętam… Opowiadanie Franciszki Jarmużek
Przychodząc do Chociszewa 4 lipca 1945 roku, miałam już 16 lat. Wcześniej, byłam 2 lata u Niemca na pracach. W tym czasie pan Kaczorowski
zarządzał miejscowością i przydzielił nam mieszkanie. Miał w Chociszewie
właściwie 3 domy: jeden, który teraz należy do państwa Ziarko, drugi państwa Pawłowskich oraz przedszkole. Jednak prawdopodobnie przedszkole,
a właściwie tzw. ochronka, należało najpierw do parafii i mieszkały tam siostry
zakonne. Chociszewo było bardzo zaniedbane, domy poniszczone, bo mało
kto miał pieniądze na odbudowę. Ładniej wyglądały jedynie domy, które
z wierchy były z cegły. Nikt nie dbał o wygląd wsi, bo ważniejsze były
starania o przeżycie.
W naszym domu mieszkał z nami pewien żołnierz sowiecki, aż do później jesieni 1945 roku. Nasz sąsiad był ze Wschodu. To były takie czasy, że
każdy się zaprzyjaźniał. Rozmawialiśmy ze sobą, odwiedzaliśmy się nawzajem. Po wojnie w kraju panowała straszna bieda, która jednoczyła ludzi.
Czasami trzeba było nawet sól, czy cukier pożyczać od kogoś, bo nieraz zabrakło. Mój brat poszedł do wojska w 1947 roku, a ja w 1948 roku wyszłam za mąż.
W tamtym czasie przyjeżdżali do Chociszewa ludzie z różnych stron, między
innymi z województwa krakowskiego, poznańskiego, ze Wschodu. Tak więc
pomału Chociszewo zaczęło się zaludniać po wojnie. Jednak pan Borowicz
oraz państwo Stacheccy mieszkali tu, zanim my przyjechaliśmy. Sowieci
dali nam po kilka arów, na których mogliśmy sadzić ziemniaki, czy zasiać
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trochę zboża. Nasze pole znajdowało się niedaleko kurników, jednak wydawało mało plonów, bo ziemia była mało urodzajna. Duże szkody robiły nam
też dziki i jelenie. Dostaliśmy także w przydziale konia, jednak musieliśmy
go odebrać w Międzyrzeczu. Szliśmy po niego, bo nie mieliśmy wtedy nawet
rowerów. Musieliśmy go jednak potem spłacić. Pamiętam, jak pewnego dnia
ukradli nam konia. Przyjechała do nas kuzynka z mężem, siedzieliśmy w kuchni
i rozmawialiśmy dosyć długo. W tym czasie wyprowadzili nam konia ze
stajni. Pewnego dnia przyjechał pewien pan z Rogozińca do księdza, ale nie
było go na plebanii. Przyszedł więc do nas. Tak się zgadaliśmy, że powiedział
nam kto ukradł nam konia. Ale nawet jak już wiedzieliśmy kto to zrobił, policja nie odzyskała go. Innym razem w Lutolu Suchym wyprowadzono z jednego gospodarstwa krowy. Jednak świadkowie mówili, że była tam policja.
Więc już wiadomo było, że policja współpracuje ze złodziejami.
Jeśli chodzi o księży to pamiętam jednego księdza, który przybył do naszej parafii z Poznania z zakonu jezuitów. Jednak został u nas tylko 3 miesiące. Kolejnym proboszczem był ksiądz Bulak. Nigdy nie zostawił kogoś
w potrzebie. Gdy trzeba było to ludzie przychodzili do niego w nocy. Nasza rodzina pomagała w sprzątaniu kościoła przez przeszło 20 lat. Pamiętam nawet jak zmienialiśmy kwiaty niemieckie z ołtarzy. Mój dziadek był
przez kilkanaście lat kościelnym. Ksiądz Bulak był dwa razy napadnięty.
Dlatego zawsze ludzie przychodzili do nas, a potem ktoś z domu szedł na
plebanię, aby ksiądz mógł w spokoju otworzyć drzwi. W tamtym czasie u
księdza pracowała pani Mrukowicz, była w Chociszewie przez 3 lata. Tego
dnia odwiedziły ją na plebanii koleżanki. Była godzina 21. Wejście od frontu
było bardzo zaniedbane, dlatego wszyscy chodzili tyłem. Ktoś zapukał do
drzwi. Ksiądz Bulak zapytał, kto. W odpowiedzi usłyszał, że to policja. Otworzył więc drzwi. W tym samym czasie, te kobiety siedziały w pokoju. Usłyszały co się dzieje i pani Mrukowicz wyszła z pokoju. Okazało się, że to napastnicy. Prowadzili księdza do wewnątrz, a ona zaczęła krzyczeć. Jeden ją
złapał i pobił. Drugi na chwilę puścił księdza. Ksiądz wbiegł szybko do pokoju
i zamknął się. Wołał przez okno o pomoc, mając nadzieję, że sąsiedzi go
usłyszą. Jednak włamywacze uciekli i nikt ich nie rozpoznał. To wydarzyło
się niedługo po rekolekcjach i być może ksiądz miał na plebanii ofiary pieniężne dla rekolekcjonisty. Pani Mrukowicz była później na rozpoznaniu,
jednak nie mogła sobie nic przypomnieć, bo wtedy było ciemno. Ona w tamtym
czasie była młodą kobietą, teraz ma ponad 80 lat. Rozmawiając z nią, nieraz
wspominała, jak się wtedy bardzo bała, bo myślała, że ją zabiją. Później wyszła
za mąż, miała trójkę dzieci. Najmłodszy syn został księdzem, córka jest
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w Opolu, a drugi syn w Słubicach. Pracowała także później w Obrzycach,
jako pielęgniarka. Teraz mieszka razem ze swoim najmłodszym synem - księdzem w Trzebiechowie. Drugi raz natomiast, na plebanię włamali się Cyganie.
W Chociszewie przez pewien czas był także wiatrak. Znajdował się przy
polnej drodze za domem państwa Bilińskich, na polu pana Szczepana Kufla. Był trochę zniszczony, a później został zburzony. Mieliliśmy więc zboże na
mąkę w Lutolu Suchym u pana Michalaka. Jego młyn funkcjonował bardzo
długo. Pan Guzek potem otworzył piekarnię. Mieszkańcy zanosili do niego
mąkę, a potem przychodzili po gotowy chleb. Piec chlebowy był także blisko
miejsca, gdzie teraz jest sklep pani Śledź. Był dosyć duży, bo mieścił nawet
8 bochenków. Jednak później się trochę zniszczył i ktoś z mieszkańców go zburzył. Pierwszy sklep po wojnie znajdował się niedaleko pałacu i należał do
pana Pempery. Pamiętam także sklep, tam gdzie teraz mieszka pan Przepiórka, w domu pani Gajewskiej, pani Czepulonis, u pana Guzka oraz u pani
Mazur. Także te sklepy często się zmieniały. Natomiast tam, gdzie teraz jest
świetlica wiejska była kuźnia, która należała do pana Jóźwiaka. Kuli tam konie
i robili wozy.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna została założona mniej więcej w latach 50.
Musieliśmy oddawać odpowiednią ilość zboża, dla państwa, zależną od ilości
hektarów oraz mleko. I nikt się nie pytał czy krowa daje mleko czy nie. Dostawaliśmy za to bardzo niską kwotę. Wszystkie pola były obrabiane przez Rosjan,
sadzili dużo cebuli, tytoniu. Za to kapustę sadzili daleko, bo aż pod lasem.
Wszystkie pola były wcześniej zasiane przez Niemców, dlatego że oni zostali
wysiedleni dopiero w maju i czerwcu. Na początku w Chociszewie tylko dwóch
gospodarzy miało konie. Dlatego pożyczali je ludziom. Każdy pomagał drugiemu.
Szkoła powstała bardzo wcześnie, ale dokładnie nie pamiętam kiedy. Znajdowała się tam, gdzie teraz mieszkają państwo Szablewscy i Szafrańscy.
Później została przeniesiona tam, gdzie znajduje się teraz przedszkole. Szkoła
była tylko do piątej klasy, a później tylko do trzeciej. Pierwszymi nauczycielami byli państwo Pająk, a szkoła była wieczorowa. W naszej wsi było kilku
analfabetów, ponieważ nie miał kto ich nauczyć i nie chodzili do szkoły. Z państwem Pająk jest ciekawa historia, bo to byli już starsi ludzie i czasami zapominali o tym, że mieli nas uczyć. Szli sobie na spacer, a uczniowie siedzieli
sami. Kolejnymi nauczycielami byli państwo Dutczak, później pani Chwiędacz.
W szkole bardzo dużo się działo. Często odbywały się zabawy dla dzieci
albo jakieś przedstawiania na święta lub Dzień Dziecka czy Matki. Pamiętam
jak podczas jednego przedstawienia dzieci miały założone świecące ozdoby na
baterię. Zdobycie takich ozdób w tamtych czasach było rzadkością.
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W naszym domu nie mieliśmy światła, dopiero później został nam podłączony prąd. Paliliśmy jedynie lampy naftowe lub inne na karbid, które
używano na kolei.
Gdy ktoś chciał młócić zboże to mógł to robić jedynie w nocy, ponieważ
zakazane było młócenie w dzień. Ale nie znam powodu tego zakazu.
Ciekawa historia jest też związana z naszą wieżą kościelną. Ta wieża jest
lekko skrzywiona i jej górna kopuła jest przestrzelona przez pocisk. Kiedyś
była mowa, że jakaś bomba w nią uderzyła i stąd to skrzywienie. Ale to nie
jest prawdą, ponieważ wieża była już tak zbudowana. Dzisiejszy staw mieszczący się obok państwa Kucera teraz jest mniejszy niż kiedyś. Wcześniej sięgał
aż do stojącego niedaleko tam bloku. Staw był więc bardzo duży i kąpały
się w nim dzieci. Poiliśmy tam nawet krowy, ponieważ woda była bardzo
czysta. Zimą staw był także codziennie zajęty przez dzieci. Chłopcy grali
w hokeja, a dziewczyny jeździły na łyżwach. Pewnego razu starsi wbili w lód
kołek i zaczepili do niego koło od wozu. Do tego koła zaczepiało się sanki
i dzieci mogły kręcić się w kółko. Wszyscy się świetnie bawili. W ogóle młodzież była bardzo zorganizowana. Na górce kościelnej, gdy napadał śnieg
to można było zobaczyć gromadki dzieci na sankach. Pewnego razu pan Dudek zrobił tzw. „smyk”. Był on duży jak stół kuchenny i miał wielkie wyheblowane kółka, żeby się ślizgały. Pozwalało to nawet na to, aby w siedmiu bardzo szybko zjechać z górki. Gdy taki pojazd się wywrócili to śmiechu było co niemiara. Zimą dzieci można więc było zobaczyć cały czas na
górce. Organizowano także kuligi, ale to konie ciągnęły sanie, a nie tak jak
teraz ciągniki.
W Chociszewie była restauracja i znajdowała się tam, gdzie teraz mieszka
pani Wojtek. Wtedy mieszkał tam pan Skrzypczak. Potem restauracja była
w domu państwa Mazur. Organizowano tam trzy razy w tygodniu, przeważnie w czwartki, soboty i niedziele, potańcówki. Teraz to młodzież mówi
dyskoteki, a wtedy to były potańcówki. To było dobre miejsce na zapoznawanie się, bo w Chociszewie mieszkali ludzie z różnych zakątków kraju.
Zawsze było wesoło, zgodnie, bez kłótni. Ludzie się szanowali.
Na pałacu Chociszewskim, między dwoma oknami znajdowała się płaskorzeźba. Przedstawiała Matkę Boską z Dzieciątkiem. Ale pewnego dnia
przyjechali jacyś ludzie i powiedzieli, że zabierają ją do renowacji do Zielonej Góry. Później okazało się, że to byli oszuści i ukradli tą piękną płaskorzeźbę. Z tego co wiem, nikt do tej pory jej nie odnalazł.
Pamiętam też, że w Chociszewie był przychodnia. Znajdowała się tam, gdzie
teraz mieszkają państwo Olejniczak. Właściwie to najpierw nie było tam
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żadnego lekarza, ale pacjentów przyjmował felczer o nazwisku Kasprzak.
Był to młody mężczyzna po studiach. Zawsze chciał zostać lekarzem, ale jego
ojciec przed wojną był strażnikiem granicznym i władze nie zgodziły się na
naukę syna. Czytał jednak wiele książek medycznych. Przychodnia była wyremontowana, była poczekalnia i gabinet, ale felczer mieszkał u nas przez dwa
lata. Początkowo miał zostać w naszym domu 3-4 dni, ale zapytał, czy mógłby
zostać na dłużej. Później przeniósł się do Międzyrzecza na pogotowie. Przypominam sobie jedno zdarzenie z panem Szeligą, który mieszkał, tam gdzie
teraz mieszkają Państwo Jóźwiakowie. Bolała go ciągle głowa i źle się czuł.
Objeździł wtedy wielu lekarzy, był nawet w Poznaniu, ale nikt nie potrafił
mu pomóc. Pan Kasprzak przepisał mu lekarstwo za 12 złotych, to pamiętam do dziś. Pan Szeliga myślał sobie, że co to może mu pomóc skoro objeździł
już tylu lekarzy. Ale spróbował. Jak się potem okazało ten lek mu pomógł.
Pamiętam, że zawsze dobrze wspominał tego felczera, bo wcześniej stracił
bardzo dużo pieniędzy na wizyty, a on go wyleczył.


Dzieciństwo i młodość - wspomnienia. Rozmowa z Marią Lemańczyk
Moje dzieciństwo wyglądało okropnie. Byłam malutka jednak rodzice mi
powiedzieli o tym, co było. Wiadomo, że wojna zaczęła się w 39 roku i wtedy
mieszkaliśmy w poznańskim, ale przywędrowaliśmy aż z krakowskiego. Do
poznańskiego przenieśliśmy się, ponieważ tutaj były gospodarstwa do wykupienia i mój tata z mamą kupili gospodarstwo w Uścięcicach. Mieszkaliśmy
tam tylko dwa lata.
Jak wojna się zaczęła, to Niemcy - wojskowi, podjechali pod dom samochodem, nie tylko po nas, ale i po jeszcze wielu innych i kazali wynosić się z domu.
Mama mogła tylko zabrać pierzyny i nas, dzieci - a nas wtedy było sześcioro.
Ja miałam 3 latka. Załadowali nas na samochód tak jak staliśmy i wywieźli nas
do Zbąszynia. W Zbąszyniu załadowali nas na wagony bydlęce i wieźli do
Niemiec. Tylko, że my nie wiedzieliśmy czy wiozą nas do pieca, czy do pracy.
Na szczęście do pracy.
Tata i mama do pracy do majątku się nadawali. Najpierw wywieźli nas
do małej wioski i tam nas wsadzili do domu, gdzie podłoga się zarwała i gdzie
gnojnik był pod samymi stopami. Byłam malutka, wyszłam na ten próg i jak
to dziecko, wpadłam do tego gnojnika. Prawie się utopiłam, ale moja mama
zorientowała się szybko, wybiegła za mną i wyratowała mnie.
47

Potem mój tata skarżył się, że to mieszkanie nie jest do zamieszkania, bo
wszystko się zarywa, więc załadowali nas z powrotem i wywieźli do innej
wioski. Nazywała się Gross. Tam zakwaterowali nas do jednorodzinnego
domku i tam już całe 68 miesięcy, do końca wojny byliśmy w Niemczech.
Tata i mama pracowali w majątku niemieckim, a my, jako dzieci pozostawione byłyśmy zawsze bez opieki. Troszkę ode mnie starsza siostra, jeden
brat, drugi starszy do pracy się nadawał, i tak jedno drugim opiekowało się
w tym domu. Nie mogę powiedzieć, że wszyscy Niemcy byli niedobrzy,
dobrzy też byli. Czasami, mieliśmy takiego piekarza naprzeciw naszego domu
i jak nam chleba brakowało, to wieczorem późno, żeby nikt nie widział, to
on często nam go przynosił. Jakiś bochenek chleba, jeden na tydzień, nie było
to dużo, ale już zawsze coś. Bo tak, to mama ograniczała nam chleb, bo jakby
dzieci dopadły się do niego, to by cały bochenek od razu zjadły.
Jeśli chcieliśmy głód zaspokoić mieliśmy taką rozpaloną płytę - taką kuchnię
kaflową i kroiliśmy plastry ziemniaków i na tę płytę kładliśmy. I tak na
jedną i na drugą stronę, i tak się nam dopiekły. Tym się dojadaliśmy - inaczej
nie można było.
Jeśli chodzi o ubranie, butów nie mieliśmy w ogóle. Tylko drewniaczki i tak
chodziliśmy. Mój brat, chociaż nie był szewcem, to jednak nauczył się robić
buty, a skórki miał od kolegi, który pracował u Niemca. Brat zrobił mi takie
trzewiczki, butki. Tak je szanowałam, że były tylko do kościoła, a tak to chodziliśmy w chodakach.
Czasami spotykaliśmy się z dziećmi niemieckimi. Dokuczały też nam naloty.
Myśliwce - latały nisko i tak strasznie strzelały, ale my już nauczeni byliśmy,
że zaraz kładliśmy się na ziemię i nic nam jakoś nigdy się nie stało.
Ojciec i mama pracowali jako przymusowi robotnicy w tym majątku. Musieli
iść do pracy, bo inaczej nie moglibyśmy żyć. A w czas wolny biegaliśmy po
wiosce i nieraz Niemcom żeśmy się sprzeciwiali - jak to dzieci. Poszliśmy
latem na ich ogród, oni mieli zawsze dużo porzeczek narwanych, to żeśmy
im czasem podbierali. Nam się chciało a nie mieliśmy tego. Cukierków też nigdy
prawie nie było, tylko czasem dawała je nam pewna Niemka u której byliśmy
brać łupinki od ziemniaków (mieliśmy parę kurek, mama im te łupinki gotowała).
Cukierki były jak lód pokruszone i zawsze jak szliśmy po te obierki, ona
dawała je nam. Innych cukierków nigdy my nie widzieliśmy i nie jedliśmy.
Były tak samo kartki na żywność. Dawali nam w nich między innymi smażony
ser - był tak śmierdzący, że nikt nie chciał go jeść. Mama go kupiła, ale musiała
go wyrzucić, bo nie był on do zjedzenia. Dawali też margarynę. Masła to
myśmy nigdy nie widzieli.
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Młodzież niemiecka wobec nas zachowywała się bardzo brzydko. Czasem nas bili, nie zawsze, ale zdarzało się, że dostaliśmy tak bez powodu.
To byli „Hitlerjugend”, po polsku hitlerowska młodzież. Spore chłopaki
poradziły nam wlać, ale nie można było nigdzie się poskarżyć. To było nie
do przyjęcia, im można było wszystko a nam nic. Czasami wrzucali nam
do mieszkania kamienie, wszystko. Jak mama z tatą wracali z pracy, to nie
wiedzieli za co mają się najpierw zabrać. Zdarzało się, że klucze nam schowali
i były gdzie indziej. Także nie można było żyć sobie swobodnie. W Niemczech,
były naloty i ludzie - najczęściej Polacy - wychodzili w nocy i patrzyli, w którym
kierunku lecą, a one wszystkie leciały na Berlin. Wtedy właśnie tam go zupełnie „strzaskali”. My mieliśmy tylko 60 kilometrów do Berlina, a to było tak
dokładnie słychać. W oknach nie mogliśmy nawet światła zaświecić, musiały
być wszystkie szczelnie pozakrywane, obłożone takimi czarnymi matami.
A jak policja chodziła - SS - i jak zobaczyli gdzieś pod domem, że ktoś się
„gapi” na niebo i patrzy gdzie te samoloty lecą, no to jak dopadli, to tak
bili, że aż szkoda mówić. Trzeba było mieć oczy - z tyłu i z przodu.
Do szkoły nie chodziliśmy wcale, mój brat był jeden dzień, ale to już było
pod koniec wojny. Niemcy już wiedziały, że skapitulują, że nie wygrają i wtedy
to już bratu zabronili a nas wcale nie wzięli do szkoły. Mieliśmy już kupione
takie tabliczki, rysiki i gąbki do ścierania. Zeszytów nie było, była tylko ta
tabliczka.
Ta dziewczynka pobiegła do swojego ojca, mówiąc mu, że ja ją zbiłam,
i kiedy siedziałam tak sobie z koleżanką na tej ziemi, podszedł do mnie - w
ręku miał siekierę - i tak się zamierzył jakby chciał mnie przeciąć, albo co.
Tak strasznie krzyczałam, że się zahamował. Innym razem Żydówki chciały
mnie w piwnicy udusić.
Niemieckie wojsko pędziło - ale same Żydówki - chyba do obozu, albo na
jakąś stację, na wagony - tego już nie powiem, bo nie pamiętam. Poszłam do
szopy, bo tam mieliśmy ziemniaki, marchew i to wszystko, co do życia było
potrzebne, a one zobaczyły, że tam poszłam i drzwi mam otwarte (a szopkę
mieliśmy tak dalej od domu), weszły tam i jakie tam wszystko było, tak się
na to rzuciły, drapały marchew i wszystko jadły. Jedna trzymała mnie w kącie
żebym się nie odzywała, nie krzyczała. Ale tak strasznie się darłam, że złapała
mnie za szyję i chciała udusić. Na szczęście przyleciał mój tata - bo chyba
musiał coś zauważyć, usłyszeć. Wyratował mnie, a po te Żydówki przyszedł Niemiec i je wszystkie wypędził. Zapytał się mojego taty, czy one mają
mu oddać to, co sobie wzięły w ręce, tyle ile mogły sobie wziąć, ale tata nie
chciał - mówił, żeby sobie zjadły.
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A do lekarza można było normalnie pójść, tak jak się dziecko pokaleczyło,
czy coś. Pamiętam raz jak mi Niemka najechała rowerem na drogę, i już nie
mogłam ustać. To było w dzień, już nie pamiętam, kto zobaczył, że leżę w tym
rowie, ale potem, że jak byłam już w domu, mama, ułożyła mnie do starego
wózka dziecięcego - bo ja nie mogłam sama iść - i zawiozła mnie do lekarza.
Lekarz mnie opatrzył takim czerwonym płynem, wysmarował nim te wszystkie rany i od tego wszystko szybko się zagoiło.
A swojego roweru to żeśmy nie mieli. Jak przyjechał do nas ktoś z rowerem, ledwo postawił go pod domem, to myśmy już pilnowali - brat i jego
koledzy - aż wejdzie do mieszkania, drzwi zamknie. Szybko ten rower braliśmy i już gdzieś tam pojechaliśmy żeby sobie troszkę pojeździć. Ja, raz tak
było, że bawiłam się z koleżanką, akurat było po deszczu i robiłyśmy sobie
z błota różne rzeczy. Przyszło dziecko ukraińskie, dziewczynka z pola, a jej
ojciec rąbał drzewo, zaraz tak blisko mnie i tej koleżanki. A ona przyszła i nogą
nam to wszystko zepsuła, wstałam i jej - chyba - trochę wlałam.
Pod koniec wojny Rosjanie na szczęście wkroczyli do tej wioski i pozabijali tych wojskowych, którzy otoczyli już wioskę na około. A był taki przywódca, stał pod taką wielką lipą, na skrzyżowaniu ulic i zapowiedział przez
mikrofon, że za pół godziny wszystkich Polaków wybiją. Wieś była obstawiona wojskiem, byli przygotowani, ale nie zdążyli - wkroczyło wojsko rosyjskie. Tego pod tą lipą zaraz zabili i leżał pod tym drzewem taki zastrzelony. Za jakieś dwa dni potem mój tata wziął konie i wóz z tego majątku
gdzie pracowali, i załadowaliśmy się na wyjazd. Był to początek kwietnia.
Wyjechaliśmy kawałek a Rosjanie nas cofnęli z drogi, z powrotem, że mamy
nie jechać, bo są partyzantki. I jakby gdzieś nas napadali, to by nas wytłukli.
Wróciliśmy do tej wioski i dopiero potem, dwa dni wyjechaliśmy do Polski.
Jechaliśmy długo - 14 dni, zawsze nas cofali, i tak żeśmy okrążali tę podróż
cały czas żeby jakoś bezpiecznie dojechać. Ale zanim przyjechaliśmy do Polski,
to w drodze tak samo chciało się trochę obiadu.
I wjechaliśmy do takiego gospodarstwa, gdzie Niemcy jeszcze byli, i Niemki
nie pozwoliły nam nic ugotować, ale przyszedł Rosjanin i wypędził je z tego
domu i kazał mamie jakiś obiad ugotować. Czasem w podróży obiad zjedliśmy. Chociaż na ten wyjazd mieliśmy zabitą świnię, i chleb dał nam ten piekarz - Niemiec. Tak dojechaliśmy do rzeki niemieckiej, Odry, i tam już zobaczyliśmy, że jest polskie wojsko, a oni przeprawili nas na drugą stronę przez rzekę.
W jednym miejscu, wracaliśmy do Polski i jechaliśmy przez las, natrafiliśmy na wykopany rosyjski grób, nad którym stało trzech Rosjan. Z boku
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było bagno i w nim leżało bardzo dużo zabitych rosyjskich żołnierzy. Jechaliśmy jeszcze z innymi, było dwóch braci - Bronisław i Janek - musieli
oni iść tam i na kijach - bo inaczej nie szło wynieść ciał - położyli topielca.
I tak ich wszystkich zanosili po kolei, do grobu. Wynieśli ich stamtąd chyba
z 10. Ci Rosjanie kazali ich zasypać, zrobić taki grób i jeden z nich, pamiętam, że wygrawerował - chyba - tamtych nazwiska.
Kiedy przyjechaliśmy na dawne miejsce, gdzie tata przed wojną kupił
gospodarstwo - na miejscu było tylko gołe pole. To był dom nowy, a Niemcy
rozebrali go i zabrali cegłę - bo chyba była im na coś potrzebna. Ale po
przeciwnej stronie przez drogę zbudowano drewnianą szopę i w tej szopie
mieszkaliśmy. W szopie było tylko posłanie, nawet słomy nie było i zanim
tata znalazł jakieś gospodarstwo na ziemiach zachodnich, mieszkaliśmy
tam przez trzy miesiące.
Chodziłam od pierwszej do piątej klasy w Chociszewie, bo innych klas
już nie było. Nie było tak jak dzisiaj autobusów żeby sobie do szkoły dojeżdżać, ale pociągiem dojeżdżaliśmy do 6 i 7 klasy do szkoły w Międzyrzeczu. Tam chodziliśmy do tej jedynki, potem dalsza nauka, to jak kogo
było stać. Nas było wtedy w domu sporo, bo już dwanaścioro.
Kiedy zaczęłam pierwszą klasę byłam już nieco starsza - miałam 9 lat i kiedy
w Międzyrzeczu skończyłam 7 klasę musiałam iść do pracy. Pracowałam
w Chociszewie w tym pierwszym kołchozie, ale było mi za ciężko, odeszłam
stąd i poszłam pracować do Międzyrzecza, do szwalni.
Była taka organizacja w Chociszewie, ona działała w całej Polsce - „Służba
Polsce”, i ona brała na miesiąc do pracy takiej trochę przymuszonej - bezpłatnej. Ale ja wtedy wyjechałam aż w krakowskie, uciekłam po prostu i już wtedy
nic mi nie mówili, dali mi spokój. Potem przyjechałam z krakowskiego do
domu, pracowałam w gospodarstwie, byłam przy rodzicach, a potem dopiero
zajęłam się tą pracą w Międzyrzeczu.
Dawniej było tu bardzo fajnie. Był park za pałacem, odbywały się w nim
co roku dożynki, graliśmy w piłkę i w siatkę. Była też taka wielka huśtawka,
więc po kolei huśtaliśmy się na niej. Była bardzo ogromna i musieli mocno
rozbujać żeby się zabawić.
Kiedy odbywała się u nas gwiazdka (z krakowskiego) tata robił taki snopeczek kwadratowy, który przywiązywał słomą, był to taki znak krzyża i to
przynosił i kładł pod stół. Przynosił za chwilę jeszcze „snopek” owsa i stawiał
to do kącika przy wejściu. Jak ktoś wchodził, to pochwalał - Jezus Chrystus,
mówił. Potem ubieraliśmy choinkę w Wigilię do południa, a mama wtedy
przygotowywała tych dwanaście dań jakich trzeba było.
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Na gwiazdkę chodził święty Mikołaj, był to jeden taki, który miał swój
własny sklepik i co w nim miał, to wszystko do worka pozbierał i chodził
po wiosce tam gdzie były dzieci. Miał porządną rózgę, gdy któreś z dzieci
jak on prosił, mówiło pacierz, to dostawało trochę tych słodyczy, a jak któreś nie chciało nic powiedzieć, to dostało lanie.
Kiedy któregoś razu przyszedł do nas i zmuszał nas do pacierza, mój brat
nie chciał mówić, ja też się uparłam i schowaliśmy się w kąt pod łóżkiem.
Stamtąd już nas nie wydostał, ani nie dostaliśmy cukierka, ani nie dostaliśmy bicia.
W zimę, na lodowisku - na stawku, robiliśmy taką zabawę. Jak dobrze lód
zamarzł, nasi koledzy wbijali taki wielki kołek w ten lód, aż do samej ziemi,
potem zakładali drewniane koło od wozu - nasadzali na ten kij - potem dawali
taki długi drąg, przywiązywali do tego koła i na samym końcu były przywiązane sanki. Inni koledzy pchali ten drąg dookoła żeby na tych sankach się
dobrze przejechać. Jeden z kolegów - tak go strasznie szybko rozbujali w koło,
że wyleciał z sanek i wpadł pod dom Kłosa. Nic mu się nie stało. Oprócz tej
zabawy robiliśmy kuligi i cała młodzież trzymała się razem.
Mój teść, ojciec męża Franciszka, walczył we Francji, na górze pod Verdun. Był tam osiem lat. Był też w niemieckim wojsku, ale nie wiem już jak
długo. Leżał w szpitalu, był poparzony - całą buzię miał spaloną. Po tym
wszystkim ożenił się i tu w Chociszewie tak samo przebywali.
Czy wiadomo, dlaczego zostało później wybrane Chociszewo?
- Dlatego, że nie mieliśmy żadnego domu, tata przed wojną - jak już wcześniej wspomniałam - kupił gospodarstwo, ale jak z Niemiec wróciliśmy nie
było już tam niczego. Tylko zostało drzewko posadzone przez mojego tatę.
Dowiedzieliśmy się potem, że można poszukać gospodarstwa na zachodzie
i zostaliśmy zmuszeni tu przyjechać, w 45 w lipcu przywędrowaliśmy do Chociszewa. A od kwietnia do lipca mieszkaliśmy właśnie w Uścięcicach w baraku drewnianym.
Wyczytałem taką wiadomość, że aresztowano jedną panią w Chociszewie,
bo nie chciała pożyczyć sąsiadowi koni, została aresztowana, ze względu
na postawę nieobywatelską…
- No właśnie. Ale było też tak, że mój tata tutaj w Chociszewie miał konie,
zawsze takie najpiękniejsze, kupił sobie wóz na gumowych kołach. Kiedy
kupił sobie ten wóz, bo chciał trochę w lesie sobie dorobić, to w nocy przyszedł ktoś - do dzisiaj nie wiem kto to był - i napisał pędzlem, farbą na
domu - „kułak”. To było za czasów Gomułki. Nie wolno było czegoś więcej
mieć.
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A co z opałem? Był węgiel?
- Był węgiel, mieli go jak już tu przyszliśmy. Węgiel musieliśmy kupić, a w lesie
drzewo - tak samo jak teraz - trzeba było też wykupić. Ale akurat opału nigdy
nam nie brakowało.
W szkole dostawaliśmy tran do picia - obowiązkowo. Codziennie łyżkę,
w szkole do domu nie dawali, więc trzeba było tam wypić. Dostawaliśmy
również mleko w proszku, nieraz całe beczki z Caritasu.
W szkole tutaj, z tej strony gdzie teraz jest przedszkole chodziłam do piątej
klasy, a ten ogródek, który jest tam obok - tam, każdy miał swoją własną
grządkę i o tą grządkę musiał dbać. Obojętne było co sobie zasiał i co lubił,
czy nawet samą pietruszkę, czy cokolwiek, ale musiał mieć tam posiane.
Był taki nauczyciel, nazywał się „Pająk”, (było to starsze małżeństwo, bardzo
dobrzy nauczyciele), wieczorem z żoną wychodzili na wieś, czy to było lato
czy zima, i tak sobie naokoło wioski spacerowali - obserwowali co się dzieje.
Jak zauważyli coś złego, to na drugi dzień już było (...).
Bili w szkole?
- Tak. Był taki jeden co się nigdy nie chciał obciąć. Włosy miał kręcone, długie
i tak chodził - może rodzice nie dbali o to - nie wiem. Nauczyciel złapał go,
przycisnął go do kąta wziął maszynkę i na środku głowy wyciął mu taką
ścieżkę. Wtedy jego rodzice już musieli coś z tym zrobić. Następnego dnia
przyszedł już ostrzyżony.
Nauczyciel miał nie rózgę, ale taki długi patyk i pamiętam, że jak się ktoś
źle zachowywał, to obrywał.
Były lekcje rysunku. Rysować i malować to ja umiałam bardzo ładnie,
także z całe klasy robiłam to najlepiej, i tu w Chociszewie i wtedy kiedy
uczyłam się w Międzyrzeczu. Nauczyciel - w zimę najczęściej - przynosił
do klasy owoce - gruszki, jabłka - ustawiał je po kolei na biurku i mówił, że
kto najlepiej i tak samo je namaluje, to wszystko otrzyma. I zawsze na końcu
okazywało się, że wszystkie owoce ja dostawałam. Dostałam je, ale zawsze
się podzieliłam.
Na lekcję religii chodziliśmy do kościoła. Ja bardzo późno poszłam do Komunii, były przeróżne roczniki. Było nas chyba z 60 osób i z Chociszewa,
i z Rogozińca. Ale nie było wtedy żadnych uroczystości w domu, tylko na
plebanii było podane całe śniadanie, a po śniadaniu zostały rozdane obrazki,
pomodliliśmy się i wracaliśmy do domu. Nie spraszało się żadnych gości,
a ja przez wojnę nie znam swoich chrzestnych, nawet nie znam babci i dziadka
- z jednej i drugiej strony. Oni byli bardzo daleko, a my już nie mieli jak ich
zobaczyć - było krucho.
53

Nawet w domu pod choinką nie było żadnych prezentów, bo wiadomo,
że po wojnie wszędzie było biednie.
Czy czas był ograniczony wieczorem?
- Tak. Kiedy była zabawa, to młodzież, która nie miała ukończonych jeszcze 18 lat (a musiało się mieć żeby móc pobawić się na zabawie), to milicja
wszystkich wypraszała, nie było ani jednego. Niektórzy chcieli być i chowali
się, ale i tak nie dało się ukryć.
Czy miała Pani telewizor, kiedy była Pani mała?
- Nie. Jeszcze wtedy zaraz po wojnie nie było telewizorów. Radio, założyli nam
jak byliśmy w Spółdzielni Produkcyjnej w kołchozie. To była taka skrzynka,
wisiała na ścianie a my na ten głośnik mówili „kołchoźnik”. On grał cały dzień,
rano o 5 piał kogut z tego głośnika, nie mogliśmy go wyłączyć, grało tak do północy. O północy zagrali hymn i tak się zawsze zakończyło. To tyle było z radia,
ale niektórzy może mieli swoje własne, ale nie wszystkich było stać tak od razu.
Czy pamięta Pani jaki był pierwszy - drugi telewizor w Chociszewie. Jak
ludzie chodzili?
- W Chociszewie był taki jeden i drugi, ale oni byli dość bogaci i mogli sobie
pozwolić na ten telewizor, a co biedniejsze to już nie.
Słyszeliśmy, że tutaj w Chociszewie pod lasem był strącony jeden samolot,
czy słyszała Pani o tym?
- Tam wiem, ale ich było więcej. Tu jak się idzie do Lutola pod górkę też był
jeden, w rowie. I na tej drodze jak się idzie na łąki. Ale to nie były samoloty
takie aż wojskowe, to takie lżejsze.
A jak Państwo tutaj przyjechali, czy jeszcze była tutaj ludność niemiecka?
- Mieszkała tu, gdzie jest teraz Ziarko taka jedna pani, ale ona była chora raka pewnie miała, bo miała łysą głowę, opaską przewiązaną. Potem jeszcze byli tacy dziadkowie, gdzie pani Wanda - Kowalczyk czy Szmigielska
mieszkała. Ale potem już wiele ich nie było, wydalili ich z Chociszewa.
Czy miała Pani jakieś zabawki?
- Nie, nie mieliśmy zabawek. W Niemczech, jak były naloty, to już po nabojach, po wszystkim, rzucali taką srebrną, pociętą „lametę”. Rzucali to całymi
„kupami” i my to zbieraliśmy, żeby tym się pobawić. Niemki wyzywały,
że mamy tego nie ruszać bo jest to trucizna. Może i była, ale jakoś żeśmy
się nie potruli. Tego nie wolno było zbierać, ale czym mieliśmy się bawić?
A może zna Pani jakąś historię z Chociszewa? Co się wydarzyło, czy komuś,
czy z kimś związaną, czy jak to było z założeniem Spółdzielni (Kołchozu)?
- Kiedyś musieliśmy oddawać za darmo zboże, nazywało się to „Plan”, trzeba
było zboże podstawić, a kto nie był w stanie oddać planu, to wsadzali go do
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więzienia. I pamiętam śp. Adamowicz, jakoś mu tam nie wychodziło i swojego
planu nie oddał. Potem siedział trzy miesiące. Mój tata nie siedział, bo chociaż
było mniej do jedzenia, ale oddał. A tak to spokój był, nie było tu żadnych
rozrób ani niczego. Ludzie może kiedyś więcej zgodni byli, może trochę lepsi
- weselsi, więcej jakby czasu było. A teraz tak wszyscy „gonią i gonią”.
Chodziłam do pracy z rodzicami, i na żniwa i na pole i do buraków i gdzie
tylko. Narobiłam się bardzo. Troszkę było inaczej niż dzisiaj, teraz jak chcą
to mogą iść. Wtedy zapisali najwyżej dniówkę i to było wszystko. To nie
wiele (ale nie pamiętam dokładnie ile było za dniówkę).
Praca na roli kiedyś była inna. Musieliśmy wszystko w domu zrobić, ale
nas w domu było kilkoro to praca była podzielona. Tak, że każdy miał swój
obowiązek i musiał swoje zrobić. Inaczej nie było. Jeden brat przy koniach,
ja byłam więcej z mamą przy świniach, młoda byłam - a już krowę musiałam doić. Tak, że każdy z rodzeństwa musiał pomagać.
Trzeba było pomagać w polu, sialiśmy dużo, między innymi, konopie siać
i odstawialiśmy wszystko do Gorzowa. A z konopi to już wiadomo, robili
różne rzeczy - worki i... W zamian dostawaliśmy trochę białego materiału,
płótna, flaneli. Moja mama umiała szyć, więc jakoś to wszystko było wykorzystywane. Trochę pieniędzy też za to było, ale wszystkich pieniędzy nie
dawali w zamian. Trzeba było brać co było.
Jako już dorosła byłam 11 lat w komitecie szkolnym, dość długo jako skarbnik rządziłam pieniędzmi szkolnymi. Organizowaliśmy zabawy, a wszystkie
zarobione pieniądze przeznaczaliśmy na wycieczki dla dzieci, na jakąś imprezę - rodzice wtedy nie dawali pieniędzy. W szkołach nie było legitymacji.
A Koło Gospodyń Wiejskich, czy kiedyś działało?
- Byłam kiedyś w tym kole, naszą przewodniczącą była pani Józia Kufel. Też
robiliśmy różne imprezy, nawet raz pamiętam przyjechał poseł. Był wtedy
wywiad na sali. Pamiętam w ten czas pan Lemańczyk był w szpitalu, a mi
węgla trzeba było przywieźć. Poskarżyłam się. Na drugi dzień przywieźli
samochodem, tak, że wszystko miałam załatwione.
8 marca, mieliśmy urządzony Dzień Kobiet, też - każda coś zrobiła, i na salę i było.
A jak było kiedyś z randkami?
- No różnie było. Kto już tam ze sobą „coś” się zapoznał i chciał się pobrać spotkać, to jedno do drugiego przychodziło, nie włóczyło się tak po wiosce.
Rodzice pilnowali?
- Nie, nie. Tak jak chciałam sobie wybrać, tak sobie wybrałam. Oboje żeśmy się
wybrali, mieliśmy złote wesele - dożyliśmy 50 lat razem.
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A zimą, tak jak młodzież teraz, schodziliśmy się tak co tydzień do innego
i co tydzień graliśmy w „fanty” - taka gra była. Innym razem graliśmy w „dupnika” - grali to tak, że jeden siedział, drugi musiał „tu” schować się głową
(żeby nic nie widział) a ktoś inny mu tam przylał porządnie. Musiał wtedy
zgadnąć kto to był, i jeśli zgadł, to następny musiał się położyć, a jak nie, to
jeszcze raz nadstawiał tyłek.
Bardzo fajny był Dyngus na święta. Ja byłam trochę cwana, poszłam na
strych, otwarłam sobie okno i tam nikt mnie już nie dostał. A jak się chłopaki podkradały pod domem z wiadrami, to ja z tego strychu wiadrem
wodę na nich wylewałam. A było tak, że nawet na mszy w drzwiach oblali,
nawet w pokoju, bo chcieli mnie i siostrę koniecznie oblać. A moją kuzynkę,
to tak samo - wzięli ją bracia, wynieśli do piwnicy i oblali.
W ciągu tygodnia były potańcówki, jak myśmy w domu coś podczas żniw
robili, to na wieczór żeśmy raz dwa się uwinęli i już - tutaj gdzie była taka
restauracja poniemiecka, tam właśnie robiliśmy sobie potańcówki. Właściciel
przychodził z akordeonem i nam grał, tak do 11 żeśmy się bawili. Ale po
godzinie jedenastej trzeba było już być w domu, dłużej już nie można było
być, bo rodzice się gniewali.
Czy namawiali Pani tatę żeby szedł do Spółdzielni?
- Tak, namawiali. Do pierwszej, ale on nie chciał iść - nie przystąpił, a potem dopiero już do tej drugiej. To już tak dokuczali, że trzeba było iść.



Z okruchów pamięci. Rozmowa z Stefanią i Janem Bimek
Czy pamięta pani jakieś historie sprzed lat?
- Co ja pamiętam... Urodziłam się w 1937 roku, do szkoły chodziłam w poznańskim, bo urodziłam się w Zbąszyniu, ojciec pochodził ze Zbąszynia, a
później mieszkaliśmy w Chobienicach, tam do szkoły chodziłam. Tam się
wszystkie dzieci porodziły, ja też miałam swoich siedmioro, jedno zmarło.
A jak było na przykład z ubraniem? Z butami?
- Teraz już przychodzi moda taka sama, co kiedyś u nas była, gdy my chodziliśmy. Z ubraniem tak samo. Jak my byliśmy młodzi to potańcówki były, to
chodziliśmy. Dopiero jak chłopak skończył 21 lat to mógł iść wtedy na zabawę...
A czy Pani pamięta pierwszy dzień swój w szkole?
- Nie...
56

- Czy nauczyciele bili uczniów?
- Dostałam na rękę od księdza, bo przed Komunią czegoś nie umiałam, nawet
mamie nie powiedziałam, klamki otworzyć nie szło, tak ręka bolała. Nauczyciele też bili. No i dobrze było! I dostali chłopcy i cichutko było, ani mamie
niektórzy nie powiedzieli, że dostali. A teraz... Inaczej teraz wszystko, no, ale
ja nie jestem za tym, żeby tam bić dzieci, ja tam, jak na naszych za głośno
powiedzą, to już drzwi otwieram. No, ale i od rodziców też nieraz dostaliśmy i jeszcze musieliśmy przeprosić, że zdenerwowaliśmy ich.
A mogłaby Pani podać jeden przykład, za co? Jedną łobuziarską rzecz.
- No jedną to pamiętam, miałam brata młodszego o rok. On umiał się tak wygłupiać. Nieraz mi dokuczał. I chował się za szafą, a my mieliśmy taką szafę,
co lustro w środku było. No i on takie miny robił a ja wzięłam laczka i w te
lustro. I lustro poleciało. Wtedy dostałam lanie.
A czy rodzice lali pasem?
- No, bo ja wiem czy mam powiedzieć czy nie? Tata miał taki, bo przecież
było trzech braci i ja, a potem jeszcze młodsza siostra. To miał taki z siedmiu rzemieni i to troszkę „przyciągło” nieraz jak dostałeś. Ale on nas tak
kochał, że jak nas uderzył, to potem zaś przyszedł, przytulił i pytał: „Czemu?
Po co? Dlaczego?” - no to rodzice, nie?
A pamięta Pani lekcje religii? Bo nie była w szkole?
- A to na plebanię trzeba było chodzić i zdawać przed Komunią, po pięciu
byliśmy wzywani. W Chobienicach chodziłam, tam do Komunii szłam.
Czyli kawałeczek stąd.
- No... Tam też ten wypadek był. Przy samej plebanii.
To niech Pani opowie jak było, jeśli można prosić...
- O tym wypadku?
Tak oczywiście!
- Była jakaś uroczystość w parku w Chobienicach i miejscowi piekarze chcieli
też tam iść. Wstawili w piec chleb i pomyśleli, że tam tyle i tyle czasu sam
może się piec, więc wzięli motor i pojechali. Potem im się wspomniało, że
w piecu chleb i szybko pojechali zobaczyć co się dzieje. I zderzyli się przy
plebanii z samochodem. Obaj zabici na miejscu.
Chcieli się pobawić a stracili życie... A jakie przedmioty w szkole Pani lubiła?
Czy matematykę czy polski i jacy nauczyciele byli?
- Ja nie lubiłam matmy, to głównie z matmy było ciężko, a tak, to ja tam byłam
pierwsza...
A czy tam, gdzie Pani mieszkała za dzieciństwa przyjeżdżali ludzie ze Wschodu? Tak jak tu do Chociszewa dużo się przeprowadziło?
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- Nie, nie, ja mieszkałam w Chobienicach. A później dopiero przeszłam z Chobienic, bo ojciec tam pracował na poczcie. Potem poszliśmy do Siedlca. To tu
w Dąbrówce więcej przyjeżdżało ze Wschodu, bo ja 40 lat jak mieszkałam
w Dąbrówce od 1959 roku.
Bo mi chodziło, czy tam nie było tarć żadnych, bo ludzie miejscowi i ze
Wschodu trochę się różnili.
- Nie, w Dąbrówce też byli ze Wschodu, bardzo im się tutaj podobało, oni
jeszcze się tutaj nauczyli... czystości.
Dąbrówka jest nauczona tego.
- Tak...
A czy coś z wojny Pani pamięta?
- Jak się kończyła wojna to miałam 8 lat
No właśnie, co Pani pamięta?
- Co ja pamiętam... No pamiętam, dużo pamiętam, bo przecież pamiętam
jak Rosjanie wjeżdżali. Wszystko się paliło i wrota pootwierane i gdzieś z lasu
wyjeżdżali, musieliśmy być w piwnicy pochowani. Musieliśmy się chować
i moja mama, to przecież młoda była, nie miała 50 lat, to tata musiał na poczcie
ją schować przed nimi. Pamiętam dobrze, stoję sobie przy furtce a Niemcy
uciekają. Wołają mnie, a mama krzyczy z podwórka: „Gdzie tam idziesz!”.
A ja tam idę do tego samochodu i nasypali mi cukierków do fartuszka. Pamiętam, jak Rosjanie weszli, tak Niemcy uciekali. Później mój brat, ten o 7 lat
starszy ode mnie, szedł i widział jak potem leżeli ci Niemcy. Przecie to też ino
wojsko nie? Jeden różaniec, jeden list miał, do matki pisał. No a mój ojciec nie
miał palców to go wzięli do Tuchorzy i tam musiał wisielców ściągać.
A odnośnie szkoły, czy pamięta Pani klasy jak były łączone, jakąś zabawę
czy klasy były np. pierwsza, druga, trzecia czy w czasie wojny - Pani była
przecież malutka - czy w czasie wojny chodziło się do szkoły czy dopiero
po wojnie?
- A po wojnie później łączyli parę roczników razem do klasy.
Ile lat trwała taka edukacja? 5-7 lat?
- Siedem lat, siedem lat myśmy do szkoły chodzili.
(W tym momencie dołączył Pan Jan, mąż pani Stefani)
- A o czym wy tu robicie ten wywiad? Mogę się spytać?
Można, robimy wywiady ze starszymi ludźmi jak to bywało.
- Jeszcze przed 45?
Może być i przed, może być i po, może być i nawet dwadzieścia lat temu,
to już dla młodzieży jest historia, stan wojenny, my tego nie pamiętamy,
jak to było. Z opowieści możemy trochę dowiedzieć się.
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- Z Dąbrówki rdzennej od pokolenia pochodzę. Z Dąbrówki dziadki, pradziady
aha tu muszę powiedzieć, że z ojcem Pawłowskim my żeśmy też mieszkali
w Dąbrówce.
Wiem.
- Po sąsiedzku.
Przed sklepem mieszkali z tego, co wiem.
-Tak! Tam klasa była.
Ale tam bardzo krótko mieszkali.
- Nie wiem czy dwa lata czy trzy, wiem, że mieszkali, ale wiem, że krótko no,
bo dziadek ten rocznik, co ja 35.
Tak 1935.
- Prababcie i pradziadka Pawłowskiego ja znałem.
- No babcia jest ten sam rocznik, co ja 37.
Tak 37! To jest Bielecka z Rogozińca.
- No on tam więcej wie niż ja.
- Bo to był krawiec.
- A ty jesteś od Bani? (Pan Jan zwrócił się do Dominiki)
Tak.
- To myśmy trochę rodzina. Moja matka i matka waszego (Dominiki) dziadka
Wejmana to były kuzynki, my byli trzecie kuzyny, wasza mama czwarte, a wy
piąte pokolenie.
My mieliśmy warsztaty takie, że przyjeżdżał pan z Zielonej Góry i uczył jak
tworzyć drzewo genologiczne, widzisz i przy okazji się czegoś dowiedziałaś.
To zawsze powolutku, powolutku wychodzą takie rzeczy. Prosimy niech
Pan usiądzie też.
- No siadaj!
- To wy tutaj to nagrywacie?
No tak, bo pamięć jest zawodna czasem i za tydzień czasu, to połowę by
umknęło, a tak to zostanie na dyskietce. No tak właśnie rozmawiamy o czasach starszych czy przedmiotach, które opowiadają troszkę historii. Opowiedziano nam na lekcji, jak na kresach wschodnich była rodzina, no i weszło NKWD i mieli pół godziny czasu. Wysyłali wtedy nie na Sybir tylko
do Polski, pół godziny czasu na opuszczenie tego miejsca, mogli wziąć,
co chcieli, była zima, to nie wzięli pierzyn nie wzięli jedzenia, tylko wzięli
pianino dla nich najważniejsze dla tej rodziny było pianino i do Polski
taskali 250 kg. Więc to kłopot najpierw załadować, potem wyładować przecież to delikatnie nie wolno rzucać nie? Ale przywieźli do Polski pianino, bo dla nich ono było najważniejsze. Kosztem jedzenia i przemarz59

nięcia. I w domu stoi pianino, teraz mało, kto na nim gra, ale stoi, przypomina o takich czasach, jest takim łącznikiem tamtej jeszcze przedwojennej Polski i z tamtych terenów.
- To tak samo jak mój ojciec pracował na poczcie i nas na wóz brał i w tę stronę
aż do Kutna uciekali to on z poczty pobrał wszystkie papiery, ale nie pobrał
niczego dla dzieci. Tylko to było ważne. No, papiery żeby to wszystko nie
poginęło.
- To w 39 jak ten napad na Polskę był, to uciekali, bo Dąbrówka wtedy do
Niemiec należała. Przed Zbąszyniem była granica, a my, jako Niemcy, ale
narodowość Polska, mniejszość i tu my mieli szkoły i przedszkole do 39 roku.
Pan Paweł pisał pracę magisterską o Związku Polaków w Niemczech.
- Tam były trzy domy, na Zbąszyń jak się jedzie była jedna szkoła, i później
tam gdzie przystanek w Dąbrowce jest autobusowy po jednej stronie i tam
dalej po drugiej stronie u Błocha to było, a przedszkole było tam nie wiem czy
znacie Staszka Gołka?
Wiemy, gdzie były szkoły, bo są tablice.
- No, no, a tam było przedszkole a tu jeszcze bliżej, gdzie jest remiza Kusior,
tam była biblioteka polska. Mojego dziadka też trochę pamiętam, bo zmarł
w 1942, a ja miałem wtedy 7 lat. Pamiętam, że chociaż w Dąbrówce byli i Niemcy i Polacy to wszyscy się nawet szanowali i święta swoje też, bo Niemcy
to byli ewangelicy a my katolicy. Za Hitlera zaczęły powstawać Związki Polaków i inne. I wielu aresztowano. Wywieziono z Dąbrówki do Niemiec już
w czasie wojny 10 czy 12 rodzin, a na ich gospodarstwach osiedlono Niemców. My w domu cały czas mówili po polsku, tylko na ulicy po niemiecku.
Ja już teraz mało pamiętam, ale teraz to dobrze umieć języki: angielski czy
niemiecki. Teraz to podstawa.
A pamięta Pan jak wyglądało święto Bożego Narodzenia w Dąbrówce?
- U nas nie mikołaje tylko gwiazdory chodziły i one od chaty do chaty szły
na Mięsopusty i Wielkanoc. Jak jeszcze post miał rozpocząć się, te ostatki,
to też syn tam chodził.
- Nazbierali jedzenia: i kiełbasy i szynki.
- I później Ci wszyscy uczestnicy i zaproszeni gospodarze szli na sale i bawili
się do 12 w nocy. Był u nas też kozioł, to była ta cała kapela.
- Ale do kogo oni weszli, to tych zaraz zapraszali. A nazbierali tych koszyków na tym tak poukładali...
W Chociszewie nie ma takiego zwyczaju.
- Kiedyś w poznańskim, w Zbąszyniu, Podmoklach i Siedlcu to cympry chodziły. A także w Przyprostyni.
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- Pamiętam jak już po wojnie w 1945 dla dzieci szkolnych to nauczyciele
organizowali takie jasełka, do chat szli. W Chociszewie też chodzą od paru
lat.
No tutaj sami się zgłaszają i chcą chodzić, nie ma problemu z tym.
- No u nas, co roku są, bo akurat jesteśmy w domu.
Pierwsza grupa miała najgorzej, bo ich tam przezywali, ale cóż...
- Teraz to jest Internet, tam jeszcze inne rzeczy młodzież więcej znajdzie,
a takimi ludowymi nie za bardzo się interesują. No może są tacy, co chcieliby
wiedzieć o dawnych czasach jak to było.
- Kiedyś...
Już się Pana żony pytaliśmy czy nauczyciele w Dąbrówce lali jak ktoś był
niegrzeczny?
- Ja pamiętam (śmiech).
- Nawet córka Iza może powiedzieć, że lali.
- Ja w 1950 skończyłem szkołę, bo taką przyśpieszoną robiłem - 4 i 5 klasa
w jednym roku. To jeszcze pamiętam, że kierownikiem był Dybowski Franciszek. On przed wojną w Dąbrówce uczył, później siedział w obozie i w 45
wrócił do Dąbrówki i był kierownikiem.
Znamy z opowiadań tylko Pana Budycha.
- Wiem, że w kościele przy ołtarzu z boku taka ławka jest, teraz tam ksiądz
siedzi, przedtem on zawsze z żoną, a dzieci tu z przodu. Teraz to wszystko
jest pomieszane... dzieci z tyłu, starsi z przodu, a kiedyś to taki porządek
był - z tej strony chłopacy z lewej dziewczyny. Pamiętam, że kiedyś nas trzech
siedziało na ławeczkach, a kierownik obserwował. My się trochę podśmiechiwali. Później nauczycielka Ratajska kazała nam się zgłosić do kierownika i on kazał nam spodnie ściągnąć i każdemu wlał po 2, 3 razy.
Rodzice nie musieli już karać?
- I nikt nic nie mówił w domu, mało, kto się przyznał, że dostał, to w domu
może by i poprawili. A tak żeby tam specjalnie bić - to nie.
Nie no właśnie o to chodzi, jakie przewinienie i za co.
- Tak no. Wajman ogniska muzyczne prowadził i uczył dzieci z Dąbrówki
i z Rogozińca i tu nawet z Chociszewa do ogniska dojeżdżali na skrzypcach
na fortepianie, na trąbkach, saksofonie, klarnecie. Dużo takich muzykantów stąd wyszło z tego ogniska. To uczył matmy, polskiego on zawsze dawał
szanse. Jak ktoś nie rozumiał w szkole i nie odrobił to zawsze pomagał. Zawsze dawał szansę każdemu, a jak było półrocze to ci lepsi musieli podciągać
tych słabszych. Taka solidarność była - pomagać drugim. Całej klasy się pytał,
ale macie pomóc słabszemu.
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W gimnazjum są zajęcia wyrównawcze kolejka na przerwie, żeby się dostać
na te zajęcia. Nie no zmienia się...
- No wesoło było, bo tych telewizorów nie było, to jakieś tam zabawy wymyśleli i się bawili.
- Pewno, że było weselej jak my byli młodzi i komputerów nie było...
Bardziej otwarci byli na drugiego - nie? A dzisiaj się pozamykają, siedzą
przed telewizorem, przed komputerem.
- My się tam zbierały dziewczynki i panienki, jeden przeszedł z harmonijką
pośpiewali, a teraz jakby tak, to by było...
Teraz też się spotkają, ale piją, trochę chipsów pojedzą, że potem pełno papierów. Teraz to inaczej.
- Ale jak pamiętam, młodzi to zawsze mieli jakieś tam pomysły, to na albo
na to, ale jeden drugiego tak więcej upilnował. Jakby młodzi się bili, to starsi
zwracali uwagę młodszym a teraz... Teraz młody to ani nie słucha, a jeszcze
jest gorzej, bo jak się zwróci uwagę, to tak źle na niego spojrzy, że nie wiem,
co by temu starszemu zrobił...
A pamięta Pan czy klasy były łączone? Jak to było, czy chłopak mógł siedzieć z dziewczyną w ławce czy nie? Czy się tego nie wstydził?
- Przeważnie chłopcy z jednej strony siedzieli po dwóch, a z drugiej strony
dziewczyny. Ale też tam u nas było, że nie było do pary.
- No i ławki były dłuższe nieraz, że nawet po trzy się siedziało.
- U nas to po dwie.
- No w Chobienicach to nie... Zależy, jaka klasa nie?
- A jak ja chodziłem, to grało się w dwa ognie, to dziewczyny też zawsze
razem z chłopcami.
Więc ta gra wiecznie żywa (śmiech).
- Tak...
- Tak podchody były kiedyś i się bawili.
A właśnie, jakie gry były? Czy w Dąbrówce czy w Chobienicach w kiczkę
np. grali? Znają państwo taką grę kiczkę? Bo mnie moja babcia uczyła.
Rowek, kijek zaostrzony tak na ostro z dwóch stron.
- To my u nas mówili na to myke.
- A tak to myka no... Takie tu i na końcu gwoździk i...
- Uderzało się w tą nie?
I uderzało się w to.
- I później dziewczynki sobie robiły, rysowały i skakały, albo dołek sobie
ładnie wykopały i najlepsze najładniejsze guziki myśmy brali z domu i stylaki,
kto to dołku najwięcej wrzucił. Pamiętam jak ja mojej mamie od płaszcza po62

odrywałam wszystkie guziki i przegrałam, mama do kościoła chce iść bez
guzika przy płaszczu. W takie coś my grali. A później takie skakanki i skakali my. No też mieli my lalki.
- Miałem łyżwy, narty, ale takie łyżwy teraz są przy butach, a kiedyś to były
do butów, kluczyk... i przykręcane.
Żeby butów nie zniszczyć...
- Kiedyś były zimy, dwa, trzy miesiące na lodzie. Chodziliśmy zawsze tam
gdzie pałac, tam było wyżej. Dziewczyny zazwyczaj sankami zjeżdżały z tej
góry przez drogę aż na stawek rozbujali się i kto najdalej - czy sanki dojadą
aż do głównej ulicy przez cały stawek. Albo już więksi, to kołek wbijali na
środku stawku i linę, nie? I tam się ścigali a drudzy kręcili.
I na końcu tam na sankach...
- Niebezpiecznie, nie? Wszyscy musieli uważać trochę.
- No ja słyszałem o tej zabawie, właśnie, że wylatywało się z tych sanek jak
dobrze rozkręcili.
- No...
A czy pamięta Pan - to dotyczy praktycznie Chociszewa - a może tam koło
Dąbrówki, czy tutaj koło Chociszewa były samoloty rozbite?
- Jak po wojnie...
Po wojnie.
- Pamiętam jeden, za naszą stodołą to był. Mówili, że paliwa mu brakło, albo
pobłądził. To my chłopcy szli tam patrzeć. Siadali my na takie coś i mówili,
że jedziemy samolotem.
Ale jaki to był samolot?
- Niemiecki jeden to był tutaj, a drugi, jak na Lutol Mokry z tej góry się zjeżdża
drogą i przed lasem po lewej stronie. Był to cały dwupłatowiec, a później
przyjechało wojsko rosyjskie i go rozmontowali, i pozabierali samoloty, to
tyle wiem o tych samolotach.
Nie, bo tutaj za Chociszewem słyszałem, że się rozbił...
- Może być, że tutaj. Musiałbyś się pana Stacheckiego pytać. Stachecki tu
był, jest starszy, bo ja więcej pamiętam jak po wojnie byli tu Rosjanie, jaki
bałagan tu był.
W Internecie jest informacja, że w Lutolu Suchym, tam gdzie dzisiaj świetlica wiejska, był jakiś szpital polowy i żołnierze rosyjscy weszli i zastrzelili
30 rannych żołnierzy niemieckich i dwie sanitariuszki. Szukają ich grobów,
bo chcą ich ekshumować i na cmentarzu pochować i nie wiadomo gdzie
są pochowani. Taka prośba w Internecie się pojawia.
- No to dużo może jest takich miejsc.
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Dlatego szukają dzisiaj. Szukają, pytają się, bo może ktoś coś pamięta.
- No, no. To u nas, jak na łąki na Bolewiny się jedzie, zawsze był tam Budych Marek, tu blisko torów i był grób, zawsze był krzyż, kwiatki... Ale czy
do dzisiaj ktoś jeszcze o to dba? Pewno jakiś żołnierz czy cywil musiał tam
być pogrzebany, ale czy tam ktoś się tym teraz opiekuje, to nie wiem.
Opowiadał nam pan Paweł, że jak był dzieckiem, to jak się jechało z Rogozińca do Lutola Mokrego przez lasy na łąki to był też grób w jednym miejscu. Śladu już nie ma nawet.
- I tutaj na Rogoziniec gdzieś miał być przy polu.
- No i w Dąbrówce, tam za tym boiskiem.
- A tam był cmentarz niemiecki ewangelicki i pamiętam, że w Dąbrówce zrobili
tam w jednym miejscu na tym cmentarzu niemieckim taką wspólną mogiłę
i ja nie wiem, kto tam tym się zainteresował. Ktoś zrobił tam taki elegancki
płocik, teraz tam są kwiaty. Rosjan trzech czy czterech było tu zabitych i pochowano ich tu gdzie kiosk, ale potem zabrano ich ciała do Wolsztyna na
cmentarz.
Ale trochę ludzi zginęło jak do Dąbrówki wkroczyła Armia Czerwona?
- No właściwie nie było takiej strzelaniny, frontu. Ja pamiętam, że w piwnicy u sąsiada my siedzieli, gdy otwarły się drzwi, wszedł Rosjanin z Konopą
i on mówił, kto Polak. Potem kobiety musiały wydoić krowy, a oni napili
się ciepłego mleka. Rosjanin mówił: „gore”, a ja nie wiedziałem co znaczy
to. A to paliły się stodoły.
- Jeździliśmy do Rogozińca rowerami ojciec, Józek, Hania, ja, Antek Zieliński, Wanda Dąbrowska, Irka - wszystkich pamiętam i mógłbym tak wymieniać.
My tak z Rogozińcem mieli więcej kontaktu. W Rogozińcu zrobili szkołę. Budych tam przyszedł i był kierownikiem. Dopóki tam nie było 7 klas. Od 5, 6
chyba robił. Do Dąbrówki przyjechał na 3 lata.
Teraz też jeżdżą, ale najpierw do Zbąszynka jeździli, a z Chociszewa do
Lutola Suchego.
- No teraz nie ma tyle dzieci, to jest inaczej. Teraz w tym roku - był taki
Lipiński Marian, w 62 roku wyjechał do Warszawy - i w lesie, koło MAGO, na
grzybach my się spotkali. Później przyjechał do Chociszewa i mnie odwiedził.
On mieszkał tam gdzie Kuszyński - gdzie teraz Furmanowicze mieszkają.
W Rogozińcu?
- Tak w Rogozińcu. Furmanowicze to praktycznie ostatni dom.
Za Furmanowiczem moi dziadkowie mieli pastwisko swoje. Teraz jest troszkę
inaczej. A czy np. ma Pan jakaś rzecz, z którą jest Pan emocjonalnie związany, która coś przypomina o rodzicach, o dziadkach? Opowiadał mi mój
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tata jak dziadek zawsze w niedzielę rano ostrzył brzytwy o pas zawsze
przed goleniem. Tata zabrał dziadkowi i do dzisiaj ma bliznę, bo się
skaleczył.
- Syn wziął i ołówki naostrzył.
Dziadek miał specjalny pas.
- No specjalny.
- My poniszczyli.
Czasami są takie przedmioty, które coś opowiadają, jakąś historię.
- To takie z Babimostu robili kołowrotki do robienia linek.
A to jest jeszcze praktyczna rzecz, tym można jeszcze robić.
- Tu chłopakom zrobiłem linki i w siatkówkę grają. Siatka taka ma dwie linki,
naciągnąłem je i latem grają w siatkówkę.
Czasami jest jakieś zdjęcie, które coś opowiada...
- Zdjęcia to mamy stare. Iza (córka) pokaże je.
Ja (pan Paweł) akurat pisałem pracę magisterską o Dąbrówce i też tam
jeździłem na spotkania z ludźmi i jedna pani miała zdjęcie i mówi: „Wiem,
że to jest mój tata, ale nie wiem, o co chodzi, niewiadomo gdzie”. Ja znalazłem w jednej z książek opis tego zdjęcia akurat to samo zdjęcie i tam
było napisane, że to 27 rok, jakieś spotkanie. Ja sobie przepisałem i tej
pani zaniosłem, żeby wiedziała. To tylko raz mi się udało. Mówię ciekawe
to, że numerują niektóre nazwiska. Kiedyś numerowali. Ze Związku Polaków w Niemczech - Jan Budych IV.
- Bo tych było 4 albo i więcej i później nie wiadomo, który to był. Jan to był
1, 2, 3, albo Paweł, Piotr 3.
A Bimków ilu było?
- A to mieli przydomki, my poprzednio na jednego mówili Jurga, ale faktycznie mieszkał tam kiedyś Jurga. Jeszcze ksiądz Witucki był w tych księgach.
Ja (pan Paweł), jeszcze księdza Wituckiego pamiętam z opowiadań. Mój
tata dużo opowiadał o nim.
- Ile razy dostał ręczniki ode mnie.
Ja z nim jeździłem na polowania z myśliwym.
- Człowiek jak był młodszy, to tacy jak pamiętam frontowcy to mieli 30-40
lat jak wojna się skończyła. Oni po 6 lat w okopach siedzieli, to chyba coś wiedzieli i widzieli. To tak jak przy pracy, każdy opowiadał jakąś historię.
- Tutaj jest mój tata (pani Iza). Takie starsze zdjęcie.
- Małe.
- O! - to jest ojciec, a to są bracia.
- To ojciec.
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- A to są moi rodzice świętej pamięci, ślub jak brali. A to jest mojego ojca
matka, babcia. Tu jest brat z żoną.
Też zdjęcia w strojach ludowych.
- No, no.
- Tak, tak, chodzili tak.
Ja pamiętam (pan Paweł) jeszcze koniec lat 70. Do Zbąszynka dojeżdżałem, taką „budą” wozili dzieci z Rogozińca. Gdy wieczorami czasami wracaliśmy ze Zbąszynka z różnych zajęć, to widziałem w Dąbrówce panie ubrane
w stroje ludowe, na ławkach siedziały. Czego nie było w innych wioskach
w ogóle.
- Czy wiecie, kto to był Zyta Budych?
- Zmarł w Poznaniu. Córka jego jest w Poznaniu.
- To są jego rodzice (pokazuje zdjęcie). A Kugielską znacie?
Gdzieś słyszałem, nazwisko...
- Kugielska to jego siostra.
- To jest matki brat.
- Widzicie - wszyscy w stroje ludowe ubrani.
- To jest ołtarz w Dąbrówce.
- To jest ksiądz Witucki jak obraz niesie. Te wszystkie młode co obraz nosiły, to też tak poubierane w stroje ludowe.
- Za księdza Wituckiego były trzy prymicje. On tu pomagał w Jordanowie
czy Gożdzikowie i później jak prymicja to zawsze w Dąbrówce. Jeden wiem,
że Kłos się nazywał. O tu jest, ale nie w Dąbrówce w stajence podczas 25-lecia
Wituckiego, tu jest przed kościołem na ambonie. A tu, jako student.
- Jeszcze podpis Ci tam zrobił.
- A tu zdjęcie jak witają biskupa Plutę.
Tu był proboszcz z Chociszewa. Czasami na krzyżówce, samochody „ustawiał”.
- Ja nie wiem czy ten z boku to nie ksiądz Jankowski, on też przyjeżdżał do
Dąbrówki do księdza Wituckiego.
- Jest takie zdjęcie... tam może jest coś napisane, ale nie wiem gdzie to jest.
- 1933 rok.
- To było jak był młody, niepodobny.
- No teraz dziadkiem jestem.
- 1959 rok.
- Tu jest w jakimś Związku pełnym Polaków.
Z tyłu widać albo kościół, albo fabrykę jakąś. Czasami się trafi jakieś zdjęcie. Zobaczcie, w jakich strojach byśmy chodzili do szkoły.
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- No, ale szpilki my też mieliśmy teraz tak modnie przychodzą, bo kiedyś
takie szerokie korki się nosiło. Do sukienki nie pasowały, ale tak moda.
Ci młodzi ludzie, którzy tu żyli w 1933 roku, to teraz mają ponad 80 lat.
- A tu jest jeszcze mój brat, ale w 1937 roku.
- To ja się dopiero urodziłam.
- Ja miałem 2 lata, brat miał 15 lat. Zmarł. Też grał w piłkę w szkole, tam ktoś
go w kolano kopnął, nic nie mówił, a noga puchła. Pojechał do lekarza, ale już
było za późno. Musieli mu amputować nogę.
Już nie szło uratować?
- Później jak ja zacząłem grać w piłkę, ojciec krzyczał: „Jednego pochowałem teraz drugi zaczyna grać w piłkę!”.
- Mój syn tak samo i nerkę stracił przez piłkę i operację miał na nogi i co ma
z tej piłki? Teraz ci (wnuki) trenują, trzej piłkarze.
- Ale no lubią to, ale ja bym im nie radził, bo piłka nic nie daje. Zawsze musi
się liczyć z jakąś kontuzją i bez zawodu. Koniec.
Dowiedziałaś się Dominika o swoim dalekim pokrewieństwie...
- Bo w Przyprostyni z ojca rodziny miał jedną kuzynkę no i brata. Ja miałem od
tych dwie kuzynki. Teraz niedawno ta najstarsza z Przyprostyni zmarła - 1924
rok - to 84 lat.
Pan mieszkał niedaleko moich - mojego dziadka, bo babcia to z Rogozińca.
Czy pamięta Pan coś związane z moim dziadkiem?
- Do szkoły my chodzili z Piotrem. No jak później poszli do Rogozińca pracować, to był sekretarzem jakiś czas, a później z Rogozińca się wyprowadził.
W 1978 roku.
- Chciałam się zapytać czy babcia pracowała w Technikum Leśnym?
Tak.
- W którym roku pracowała?
Babcia najpierw pracowała w kiosku 2-3 lata, bo tam był kiosk. Teraz w starym internacie nieczynnym, bo teraz wybudowali nowy, a później w kuchni.
- Tak...
Z kuchni do spółdzielni na 2-3 lata.
- To już po mnie tam pracowała.
Na kuchni babcia pracowała długie lata, początek lat 70.
- A ja przecież w 59 roku ślub brałam, to ja już nie pracowałam.
Opowiadano nam, że kino objazdowe przyjeżdżało.
- Do Dąbrówki teatr z Poznania, z Gorzowa przyjeżdżał. Ja się zajmowałem
salą. Wszystkie krzesła, ławki ustawione, numery i przedsprzedaż biletów,
który rząd, który tam numer siedzenia, nie krzesło. Wszystko musiało grać.
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Wiem, że z Poznania chyba 2 lub 3 razy jakaś sztukę grali, ale już nie pamiętam, jakie to były. I z Gorzowa.
My też za tydzień we wtorek jedziemy do teatru. Właśnie w ramach tego
projektu.
- Sala pełna była. Z Rogozińca i okolic przyjeżdżali - nie mieli samochodów.
- Jak kiedyś dzieci chodziły do szkoły to robili zabawy szkolne, gwiazdkę,
jakieś grali przedstawienia, była pełna sala rodziców, wszyscy przychodzili
popatrzeć. Mi się to podobało.
Teraz przedstawienia są, tylko rodziców nie ma.
- No nie ma.
Przedstawienia w szkole są nadal, każda uroczystość jest związana z jakimś
apelem. Tylko rodziców nie ma. W tym projekcie jest 31 młodych ludzi,
których się zgłosiło. Wiadomo, że ten się wyprowadził, ten szkołę skończył.
Zapraszaliśmy dwukrotnie rodziców. Przyszło 7. Na pierwsze 4, a na następne 3. Takie jest zaangażowanie rodziców. I to w czasie zebrania rodziców.
- Ja rozmawiałem z mamą kiedyś i mówię: „Mamo, ci ludzie są tak zapracowani, że nie mają wolnego”. Jeden idzie po obiedzie, drugi do obiadu. Kiedyś było tak stabilnie, za komuny, jak mówią...
To znaczy troszkę się zmieniło. Teraz na etaty, a kiedyś rodzina była na
pierwszym miejscu. A teraz inne rzeczy stawia się na pierwszym miejscu
i to przez to tylu ludzi z Chociszewa wyjechało.
- Wszystko przez te pieniądze.
Na 1 stycznia, rok temu. mieliśmy 474 zameldowanych w Chociszewie.
- Teraz wam trochę taki kawał powiem. Przy wigilijnym stole, tak jak tutaj,
dziesięcioro dzieci siedzi i rodzice. Kiepska wigilia, pod choinkę patrzą, nie
ma prezentów, a mama mówi do tych dzieci: „Widzicie tata jeno bociana
zamawiał, a o Mikołaju zapomniał”.
To prezent i tak mieli.
- Wy jesteście dorosłe, to wiecie, o co chodzi...
- Ale, chociaż teraz się tak mówi, że to bieda, ale kiedyś tego nie było, co dzisiaj
mają i teraz ja widzę sama, co ludzie kupują w sklepie.
- W jakimś woreczku czy torebce...
- Ja kiedyś nie mogłam sobie pozwolić na kupienie chipsów, bo tego nie było,
ale kupiłam torebkę cukierków musiało starczyć na parę dni.
Pan Paweł opowiadał, że chipsy robili sobie sami z ziemniaków.
- Aa, no.
Na blat, troszkę soli jedna druga strona i już, i chipsy były własnej roboty.
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- Albo tego picia, gdzie tyle!
U mnie w domu jak w Dąbrówce, robili coś podobnego do piwa.
- U nas były piwo na drożdżach.
Nie, u nas nie było piwa, było dużo czegoś jak herbata cytrynowa, mówili
na to „dziorbas”.
- Aha.
Pamiętam, jak babcia robiła na święta taki gar prawie 50 litrowy oranżady,
tylko to było tak smaczne, że robiło się to kilka razy w roku.
- Pamiętam kompoty w słoikach, a tych owoców, co było, nikt tego nie jadł.
- To wszystko było zjadane, kto tam wyrzucał owoc. Teraz to my z dziadkiem jemy owoce.
- Zmienia się, zmienia.
- Teraz, teraz tego nie robią, bo kupią sobie tych chrupków i jedzą tam, dłubią.
A kiedyś to był ogródek, marchewkę się szło wyrywać, w trawę albo w spodnie
się wytarło i chrupał jak królik, kalarepę wyrywał i to zjadał.
- Zębami obrał.
- Były porzeczki, agrest...
- Skórę zdarł.
- ...wiśnie. Zawsze cały rok coś było. Gruszki się miało.
- Teraz to musi być takie wypłukane, eleganckie, czyste.
- Albo przy drodze mieli wiśnie, czereśnie, śliwki inne owoce. Tam się szło
na kradzież...
- Przecież oni to nagrywają.
- To, co.
Przynajmniej szybko biegało się.
- Chłopiec przybiegł trzy razy z jabłkami do domu, a mama się pyta: „A skąd
masz te jabłka? Od sąsiada. A sąsiad wie? No, mnie gonił”.
Będę prosił żeby Państwo sobie coś przypomnieli, za jakiś czas znów młodzież zajdzie, żeby zapytać się. Ja bym prosił.
- Jak będą chcieli słuchać opowieści - obojętnie.
- Człowiek nawet nie wie, o co będą się pytać.
Chodzi po prostu o spotkanie, porozmawianie ze starszymi ludźmi. A czy
Państwo mówią o tym, czy o tym, to jest ważne wszystko. Ale chodzi o sam
fakt porozmawiania, spotkania się ze starszymi ludźmi. Już dzisiaj właśnie
brakuje czasu na takie spotkania. Ja pamiętam jak moja babcia opowiadała,
to było przy pracy, jak zbieraliśmy ziemniaki. I te opowieści też dużo się
pamięta, ale tak nie było też czasu, ale przy pracy, przy pracy zawsze ktoś
coś opowiadał, jak kiedyś bywało.
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- Na Bolewinach, albo na łąki czy jeszcze dalej się jechało to godzinę czasu,
końmi wolno, z ojcem na wozie, to opowiadał różne rzeczy. O tym, albo tu
tego jest pole, tego jest las, tam jest to. I to się pamięta.
- No właśnie tak troszkę sobie poprzypominać, bo teraz zacznie się myśleć, to się przypomni to, ale bardzo chętnie wszystko będziemy...
- Jeszcze ja takie rzeczy o technice. W Dąbrówce po I wojnie światowej: elektryka. Było zebranie, pamiętam jak ojciec opowiadał to przynajmniej musiało być 10 odbiorców, to dopiero wybudowali transformator. Jeden mówi
na zebraniu: „No a jak gapa stanie na drucie to weźmie wtyczkę i poleci z nią,
prądu nie będzie”. No takie ludzie mieli rozeznanie. Gapa wiecie co to jest?
Wrona. Na wronę mówią gapy.
Dziękujemy za rozmowę.



Tamte lata. Irena Szeremet
Zacznę od tego, że moi rodzice pobrali się w październiku w czterdziestym pierwszym roku w Trembowli. Mama pracowała w sklepie, była ekspedientką, a tata był kowalem. Oboje zostali powołani do wojska. Do I Dywizji Wojska Polskiego im. Tadeusza Kościuszki, która formowała się wtedy
nad Oką. Przeszli cały szlak bojowy. Tata był aż pod Berlinem, a mama została
w magazynach żywnościowych zaraz za pierwszą linią frontu. Mama została zdemobilizowana w Szczecinie w 1945 roku. Po skończonej wojnie przyjechali tutaj na zachód, gdyż jako żołnierze znalazło im się mieszkanie. Mamie
zaproponowali, żeby została w Szczecinie. Razem wspólnie ukończyli szkołę
i mama dostałaby stopień kapitana i mieszkanie w Szczecinie. Rodzice podjęli
taką decyzje jaką podjęli, przyjechali, tutaj na zachód. Wprowadzili się do
tego domu, w którym były tylko puste ściany a oni przyjechali w mundurach
wojskowych, w których chodzili przez dłuższy czas. Sytuacja przypomina
mi film „Sami swoi”, w którym z gminy rozdawano mieszkańcom konie. Moi
rodzice jako żołnierze dostali krowę holenderkę, która miała potężne rogi
na pół metra, a ponieważ mama pracowała i mieli w Trembowli gospodarstwo, krowę też umiała doić. Mama ma skończoną podstawówkę i trzy klasy
handlowe, jak na tamte czasy była bardzo wyuczona. Wraz z nimi osiedlił
się pierwszy ksiądz Maciej Bulak, który pochodził z Trembowli, tak jak mama.
Podczas kolędy to zawsze ksiądz wspominał czasy z dzieciństwa i pytał się,
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kiedy jedziemy do Trembowli. Pewnego roku, nie pamiętam już dokładnie,
zabrałam mamę do Trembowli gdzie odwiedziliśmy jej siostry. O Chociszewie
powiem jeszcze tyle, że tą krowę rodzice dostali później szafę i dwa łóżka. Tata
został kowalem w Spółdzielni Produkcyjnej, to się kiedyś nazywało kołchoz.
Mama była w domu. Ja się urodziłam się w 1948 roku, brat w 1953 roku i tak
swoją biedę klepali.
Czy coś niezwykłego się tutaj wydarzyło?
- Nic nie wiem, na ten temat. Pamiętam, że tata nie chciał pracować w kołchozie, ale nie miał wyboru, więc podjął pracę. Miał bardzo wielkie perypetie, to mało powiedziane, bo kiedyś za tamtych czasów był PZPR. Czy
słyszeliście o tym?
Uczyliśmy się tego.
- Tutaj w Międzyrzeczu był pierwszy sekretarz. Tata nie chciał iść do tego
kołchozu, przez to miał wiele nieprzyjemności, często go wzywali i w końcu
musiał się zapisać do tego kołchozu - tyle wiem. Mam zdjęcia, dzięki którym,
przypomina mi się taka historyjka. Otóż tata umiał naprawiać rowery, motory,
radia to jest radio - niemiecki AT. A tu jest ksiądz Maciej Bulak (pani Szeremet
pokazuje zdjęcia).
A może mi Pani powiedzieć, która to jest Komunia?
- Tak to jest 1957 rok, to jest moja Komunia. Obok mnie chyba Danka Jóźwiak.
Tu są rodzice, widzisz mama w spódniczce, w której pracowała w magazynach żywnościowych. Na tym zdjęciu mam około dziesięciu lat, bo jest już
braciszek. Zobacz jaką ma rogatywkę z orzełkiem, tata ma tu chyba furażerkę i oficerki, wygląda elegancko.
A czy może ma Pani jeszcze jakieś pudełeczko z pamiątkami?
- Chciałabym wam powiedzieć o pierwszych moich nauczycielach. Pierwszymi
nauczycielami, którzy pracowali tutaj w Chociszewie, było małżeństwo Pająk.
Wiem, że ona miała na imię Jadwiga. Słuchajcie, był taki hymn, który śpiewaliśmy zawsze przed szkołą, jak była ładna pogoda to staliśmy wzdłuż płotu
pani Pihanowej, przy którym rosły morwy. Wyobraźcie sobie, na swoim piętrze,
na strychu mieli taki pokoik, w którym hodowali jedwabniki, które żywią
się liśćmi morwy i dlatego była tam ta morwa i tam ten jedwab. Na tej kartce,
którą widzicie jest hymn, który codziennie był śpiewany. Piosenka ta powstała z listu, który żołnierz pisał do żony. Zaśpiewam:
„He he hej daleko za mgłą jest rodzinny mój dom,
tam dziewczyna ma śpi
w mej rodzinnej wsi”.
Druga zwrotka:
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„Gwiazdy gaszą mój blask
bo już budzi się brzask
gdy już śpisz, kraju strzeże ktoś tu
by cię nikt nie zbudził ze snu”.
Zawsze przed rozpoczęciem nauki się go śpiewało. Później kiedy oni się wyprowadzili, nauczycielami byli Druczakowie, raczej Dłużczak, ona nie uczyła.
Dłużczakowie mieszkają teraz w Międzyrzeczu, oni również dużo mogliby
powiedzieć na ten temat bardzo dużo. Wybudowali się gdzieś na nowej ulicy
szpitalnej koło naszego księdza, który tutaj był proboszczem. Dawniej klasy
były łączone, pierwsza z drugą i trzecia z czwartą.
A na przykład gzie był jakiś sklep?
- U pana Guzka, który miał przecież piekarnie. Piekli tam chleb, na początku
to on sprzedawał a później to już się chyba nie opłacało, może później już
nie mógł. Zanosiliśmy jemu blachy z ciastem, a on nam piekł. Za każdą blaszkę
brał dwa złote. Tu z tej strony od pana Kęsego był sklep i pani Guzkowa sprzedawała słodycze. Była tam taka cukiernia, a może i był chleb, już nie pamiętam. Wiem, że dawniej była cukiernia, chodziłam tam po cukierki, sprzedawano takie cukierki jak teraz są w szklanych pojemnikach. Tu, gdzie mieszka
pani Wojtkowa, była restauracja. Jako brzdąc byłam tylko raz. W tej restauracji
były cztery stoliki. Mogę coś powiedzieć na temat parku. Idąc tą dróżką przez
park, tu koło „Pszczółki Mai”, koło wielkiego dębu, koło leszczyny, jak kończy
się pałac, w samym rogu była sala. Jak byłam panienką to przyjechał Reniek
Paradowski. Prowadził z nami lekcje strzelania. Strzelaliśmy w „dołach”.
Później założono ZMW. W pałacu wygospodarowaliśmy dwa pomieszczenia,
które musieliśmy najpierw uporządkować, później w tym miejscu powstała
kawiarnia. Mój pierwszy telewizor kupiłam w 1969 roku, pamiętam dokładnie
marzec 1969. Jak nie było telewizora to się chodziło na potańcówki do kawiarni.
Pani mówiła, że Pani tata naprawiał radia.
- Tak, ale tata naprawiał sobie radia. Miał trzy czy dwa radia i zawsze miał
motor. Później jak podreperował to, sprzedawał.
A czy rodzice coś może Pani opowiadali?
- Tak opowiadali, ale z czasów wojny, jak było przed wojną i po wojnie. Życie
toczyło się swoim rytmem. Chodziliśmy do szkoły a rodzice ciężko pracowali,
nie było łatwo tak jak teraz. Zobacz - niektórzy maja po 50, 100 hektarów ziemi
- i on sobie daje radę, a kiedyś to było nie do pomyślenia. Dawniej należało
pole najpierw kosą obkosić na około. Kto dzisiaj kosi kosą i wiąże snopki
przewrósłem? To był koszmar sami wiązaliśmy i podawaliśmy snopki. Ciężko
było. Miałam 16 lat jak mieliśmy pole pod lasem. Pamiętam jak tata przywiózł
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jeden wóz i poszedł po drugi, bo zanosiło się na burzę. Wraz z braciszkiem
te snopki rozładowywaliśmy. Miałam 16 lat on 12 albo 13. Nie mogliśmy porządku znaleźć na tym wozie i tych snopków nie zrzucaliśmy pomimo, że
były lekkie. Tata myślał, że nam się nie chciało więc sam zaczął je zrzucać
szybko. Deszcz nie padał i lejcami dostaliśmy po dupie. Dzieci bardzo ciężko
pracowały. Po Komunii był obiad, po którym musieliśmy iść z krową na
pole. Niedziela, nie niedziela, krowa chciała jeść. Nie było żadnych przyjęć.
Na Komunię dostałam zegarek „Buksiak”. To był mój najlepszy prezent.
Rower dostałam jak byłam w piątej klasie, dojeżdżałam wówczas do Lutola
Suchego. Był taki chłopak nazywał się Janusz Kaczorowski, jemu tata zafundował motorek przy rowerze i nie musiał pedałować, a my pedałowaliśmy.
Pamiętam takie głośniki, niemieckie, które nam pozakładali na słupy, były
druty oraz przewody, przekaz z Warszawy. Stało u nas w korytarzu i tarabaniło od rana do wieczora. Tata słuchał radia, pamiętam do dzisiaj sygnał
wiadomości sportowych, ten sam od pięćdziesięciu lat sygnał - „Kronika
sportowa”. Codziennie po 19 tata słuchał wiadomości. Do dnia dzisiejszego
pozostała dziura po tym kablu.



Wspomnienia z tamtych lat. Zofia Łukiewska
Niebezpieczne dzieciństwo
Opowiem wam, co się działo pod koniec II wojny światowej. Mieszkałam
z rodzicami, starszą siostrą i młodszym bratem w Lubczynie, to była wioska pod okupacją niemiecką. Nasz dom znajdował się przy głównej drodze.
Pamiętam, jak pewna grupa mężczyzn dostała wiadomość o tym, że jakieś
pobliskie miasto będzie bombardowane. Wtedy byłam sześcioletnim dzieckiem.
Dorośli postanowili wywieść za wioskę wszystkie dzieci, dla naszego bezpieczeństwa. Poubierano nas ciepło. Mieliśmy duży, drewniany wózek i w nim
wieźli nas do pobliskich okopów wojskowych. Było to ok. godziny 17, a wiadomo było, że bombardowanie mało odbyć się w nocy. Dotarliśmy na miejsce. Przed domami, w ziemi wykopane były piwnice, czyli ziemianki, do których schodziło się po schodach. Ludzie trzymali tam kartofle czy buraki dla
swoich potrzeb. Rozścielono nam koce. W jednej ziemiance były dwie rodziny. Mamy zostały z nami, a ojcowie szli do lasu, do partyzantów i przekazywali im wiadomości. Partyzanci ostrzegali, kiedy będzie bombardo73

wanie w Wieruszowie - 7 kilometrów dalej lub w Kępnie - 20 kilometrów
dalej czy w Poznaniu. Rodziny mogły się przygotować, bo gdyby Niemcy
przyszli, to zabraliby mężczyzn do obozów lub na roboty do Niemiec. Niemcy
tak postępowali z gospodarzami. Wywozili całe rodziny do Niemiec, a na
ich miejsce przywozili swoich pracowników. Najgorzej było zimą. Ubierano
nas wtedy ciepło, w koszule flanelowe i płaszcze. Kiedy rano naloty były odwołane, znów wracaliśmy do domu na wózkach. Powtarzało się to codziennie.
Takie sytuacje trwały do końca wojny, czyli około roku.
U młynarza
Zaraz po skończeniu wojny, mama wysłała mnie i moją siostrę do młynarza. Miałyśmy iść po jakieś pieniądze, chyba przyznane nam z „unry”. Szłyśmy 2 km główną drogą. Siostra miała 10 lat i umiała pisać, więc podpisała
kwit, że otrzymałyśmy pieniądze. Musiała też napisać nazwę miejscowości
po Polsku - Lubczyna. Ta miejscowość dłuższy czas nazywała się Libental.
Młynarz pochwalił siostrę, że ładnie pisze po polsku. A ja odpowiedziałam, że
to nasz tata nas uczy pisać po polsku, na marginesach niemieckich gazet. Gdy
wróciłyśmy do domu, siostra naskarżyła na mnie mamie i dostałam parę klapsów. Ludzie po prostu tak się bali, że Niemcy wrócą. A moi rodzice przeżyli I i II
wojnę światową. Muszę też powiedzieć, że gdy szukano kogoś, to ojcowie uciekali na rowerach kilkadziesiąt kilometrów, nawet aż pod Warszawę i Łowicz.
Przygody na lodzie
W miejscowości, w której mieszkaliśmy, w Lubczynie, znajdował się pałac,
który należał do rodziny Sztanieckich. Była to bardzo wykształcona rodzina,
bo zaraz po wojnie rodzice byli wykładowcami na Uniwersytecie w Poznaniu.
Rząd komunistyczny prześladował ich za to. Dlatego ich czworo dzieci musiało kształcić się za granicą.
Przy pałacu znajdował się staw, gdzie hodowano ryby. Państwo Sztanieccy
rozdawali je mieszkańcom na święta. Byli to bardzo dobrzy ludzie. Zatrudniali
moją ciocię Celinę, jako pokojówkę, a mój dziadek pracował u nich jako rzeźnik. Niestety zaraz po wojnie Rosjanie wysiedlali bogatych ludzi i rabowali
pałace. Rodzina ta wyjechała do Poznania, bo mieli tam wybudowany dom.
Obok pałacu była gorzelnia. Mój tata pracował tam jako palacz. Kilka lat
później do pałacu przyjechał ogrodnik. Zajmował się ogrodem i całą posiadłością. Ludzie chodzili też do niego, aby kupić warzywa lub owoce. My,
dzieci, przychodziliśmy zimą nad staw, aby poślizgać się na lodzie. Pamiętam,
jak pewnego dnia, jeden chłopiec zawadził o kawałek lodu, bo miał drew74

niane, prowizoryczne łyżwy. Lód zaczął pękać, woda uciekała... Na lodzie
w tym momencie znajdowały się wszystkie dzieci z naszej miejscowości.
Rozpętała się panika. Zaczęliśmy uciekać... Na szczęście nic nikomu się nie
stało, jednak gdy dziś widzę lód lub jakąś przeręblę, to wszystko mi się przypomina, a na skórze mam gęsią skórkę.
Ślizgaliśmy się także na drodze, gdy wracaliśmy ze szkoły. Mieliśmy trochę
pod górkę i trochę z górki, więc mieliśmy świetną zabawę. Pamiętam, jak
mierzyliśmy, kto dalej ślizgał się na lodzie. Często wracaliśmy do domu z dziurami na kolanach. Mama krzyczała na nas, bo sama musiała nam, dziewczynkom, robić w nocy pończochy na drutach. Trudno było coś kupić. Zjeżdżaliśmy też na sankach z górki, kładliśmy się na śnieg i robiliśmy orły. To
były niezapomniane chwile...
Kościół
Jeszcze podczas wojny, aby pójść do kościoła musieliśmy przekroczyć granicę przez Prosnę. Pewnej niedzieli wybraliśmy się z tatą na mszę, a mama
została z młodszym bratem w domu. Muszę też powiedzieć, że w tamtych
czasach msza święta w naszej okolicy odbywała się raz w miesiącu. W tym
dniu przyjechali Niemcy i robili łapankę, bo szukali kogoś. Przeszukali nas
wszystkich w kościele. Wtedy każdy musiał mieć swój dowód osobisty, czyli
ausweis. Ksiądz odprawiał mszę po łacinie, ale zmuszano go, aby kazanie mówił
po niemiecku. Msza się więc przedłużyła. A nasza mama czekała na nas w domu
z obiadem i strasznie się martwiła, że tak długo nie wracamy. Przyszliśmy
dopiero po dwóch godzinach. Ale wszystko na szczęście dobrze się skończyło.
Takie to były trudne i niebezpieczne czasy...
Zajęcia w świetlicy
W naszej miejscowości dzieci i młodzież miała organizowane zajęcia pozaszkolne. Odbywały się one w głównej świetlicy w pałacu. Opiekowała się
nami pani świetliczanka, która czytała nam książki, organizowała zabawy.
Mogliśmy też pograć w warcaby lub młynek. Pomagała jej w tym nauczycielka, która wróciła z Wilna. Przygotowywała też przedstawienia, dobierała role i szyła stroje. Pamiętam, jak grałam Marysieńkę w przedstawieniu
pt.: „Jak sierotka Marysia szukała swoich gąsek”. Pasłam gąski, które się pogubiły, ale na szczęście przyszedł Jasiu i pomógł mi ich szukać. Takie zajęcia były dla dzieci bardzo fajne.
Osoby starsze przychodziły także na świetlicę i przygotowywali różne przedstawienia. Przypominam sobie, że grali „Mękę Pańską” i jasełka. Na te wy75

stępy przychodziły całe rodziny z dziećmi. Do świetlicy można było też
przyjść, aby pośpiewać starodawne piosenki.
Później w naszej wiosce otwarto też tzw. ochronkę. Rodzice, którzy oboje
pracowali, mogli przyprowadzić tam dzieci. Świetliczanka się nimi zajmowała.
Takie właśnie mieliśmy życie na wsi.
Zabawy taneczne
W sobotnie wieczory wszyscy mieszkańcy schodzili się na zabawę. Zawsze ktoś ze starszych grał na harmonii, młodzież i dorośli śpiewali i tańczyli. Dzieci biegały i bawiły się wokół placu. Panie i panienki miały modne
kwieciste sukienki. Wszyscy się świetnie bawili.
Pamiętam też tzw. ostatki, inaczej zapusty w naszej miejscowości. Najstarsi
seniorzy brali wielki wózek, specjalnie przygotowany na tą okazję. Jeździli
po wiosce i zabierali te pary, które krótko przed zapustami brały ślub. Dzieciaki
biegły koło wózka, była to dla nich frajda. Młodych wożono do karczmy, gdzie
musieli stawiać wódkę, jedzenie oraz ciasto. Inni mieszkańcy wioski także się
schodzili na zabawę i wszyscy bawili się do białego rana.
Szkoła podstawowa
Gdy szłam do szkoły miałam 7 lat. Nie miałam tornistra, bo to nie było tak
jak dzisiaj, że można iść do sklepu i wybrać najładniejszy. Moja siostra też
nie miała, więc mama uszyła nam z łat worek na ramię. Dostałyśmy też tabliczkę o wymiarach ok. 40x25 cm oraz rysik do pisania, czyli grafit z ołówka.
W worku miałyśmy elementarz, pamiętam, że był w zielonej oprawie i miał
tylko osiemdziesiąt kartek, zeszyt 60-kartkowy w linie, taki w jakim teraz dzieci
uczą się pisać, zeszyt w kratkę oraz czysty zeszyt do rysunków. Dostałyśmy
też piórnik, w którym był ołówek, gumka do mazania, obsadka ze zwykłym
piórem do pisania atramentem. Atrament był w kałamarzu i później zostawialiśmy go w szkole, w ławce. To było całe nasze wyposażenie.
Razem z siostrą umiałyśmy już oczywiście pisać, bo rodzice nas nauczyli.
Siostra od razu szła do III klasy, a ja zaczynałam od I. W podstawówce w Lubczynie były dwie klasy, ale w jednym pomieszczeniu, podzielonym na pół.
Później w naszej wiosce były już trzy klasy. Do klasy IV, V, VI i VII trzeba było
chodzić już do Wyszanowa, który był oddalony od nas o 2 kilometry. W szkole
podstawowej był jeden nauczyciel. Pamiętam jak mieliśmy miesiąc wolnego,
gdy okazało się, że nauczyciel który nas uczył, mówił do nas po polsku. Powstała też plotka, że był on szpiegiem i przez to uciekł. Po miesięcznej przerwie
przyjechała do nas pani Salmanowicz z Wilna. Ona pomogła mojej siostrze
dostać się do prywatnego Liceum Handlowego.
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W szkole był rygor. Jeśli ktoś nie miał piórnika, nie odrobił zadania lub
rozmawiał na lekcji, nauczyciel miał prawo upomnieć i uderzyć linijką po
rękach. Nie było tak jak teraz, że rodzic idzie do szkoły i kłóci się za dziecko.
To było nie do pomyślenia.
Zmiana szkoły
Pod koniec VI klasy przeprowadziliśmy się do Wałbrzycha i tam też kończyłam szkołę podstawową. Od II klasy uczyłam się angielskiego, jednak
w Wałbrzychu uczono się języka rosyjskiego. Miałam więc problem, bo pani
od rosyjskiego nawet nie zapytała się mnie, czego ja się uczyłam. Pewnego
dnia, na lekcji kazała mi podejść do tablicy i coś mi podyktowała. Napisałam to po polsku. Dopiero wtedy zapytała się skąd ja jestem, a ja odpowiedziałam jej, że nigdy nie uczyłam się języka rosyjskiego. Dostałam ocenę
niedostateczną. Kazała mi usiąść. Zaczęłam płakać, byłam w szoku. Wróciłam
do domu cała zapłakana, mama się zapytała mnie co się stało, a ja odpowiedziałam, że dostałam dwójkę za to, że nie uczyłam się rosyjskiego. Mama
poszła do nauczycielki, aby z nią porozmawiać. Na początku w ogóle nie
chciała patrzeć na mój zeszyt. Jednak w końcu powiedziała, że VI klasę oceni
na podstawie moich ocen z angielskiego, bo musiałam mieć wystawioną ocenę,
ale już od 7 klasy muszę poznać podstawy rosyjskiego. Nauczycielka poleciła
mi też pewną panią, do której chodziłam na korepetycje. Musiałam za nie płacić
20 zł za godzinę, a to w tamtych czasach była bardzo duża kwota. W ciągu
wakacji poznałam alfabet rosyjski i gramatykę, nauczyłam się trochę czytać
i pisać. Od nowego roku już mogłam normalnie prosperować na lekcji.
Szkoła ponadpodstawowa
Po podstawówce poszłam do trzyletniego Technikum Odzieżowego w Wałbrzychu. Przedmioty były takie same jak w liceum, tylko dodatkowo miałam rysunek zawodowy, materiałoznawstwo, historię ubioru i technologię.
Do szkoły chodziły Polki, Niemki i Żydówki, a także młodzież innych narodowości, która wróciła z emigracji z Francji i Rosji. Trzeba też wspomnieć,
że Żydzi mieli swoją szkołę, swój teatr Lewartorskiego, cukiernię i wiele firm,
jednak młodzież żydowska chodziła do naszej szkoły. W technikum znowu
pojawiły się problemy z językiem rosyjskim. Nie tylko ja miałam taki kłopot.
Na przykład Niemki, które popołudniami mówiły w swoim języku. Dlatego
nasza nauczycielka poleciła nam pewną panią, która uczyła także w liceum.
Kto chciał mógł do niej pójść na płatne korepetycje. Po tych zajęciach poprawiłam swój rosyjski i miałam już lepsze oceny. Dobrze, że miałam taką okazję,
żeby się poduczyć.
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Wysiedlenie
W 1947 roku prezydentem kraju został Bolesław Bierut. Władzy przyszła
taka myśl, żeby zacząć zasiedlać zachód. Ja byłam wtedy w II klasie szkoły
podstawowej. Z naszej wioski chciano wysiedlić nas i naszych sąsiadów, łącznie cztery rodziny. Jednak mama strasznie płakała z tego powodu. Nie chciała
wyjeżdżać, bo w domu, w którym mieszkaliśmy, urodzili się jej rodzice, a
ona się w nim wychowywała. Dziwiliśmy się, że wybrano właśnie nas, bo tata
był w Związkach Zawodowych. Sprowadzał różne gatunki materiałów krawieckich i kto potrzebował, mógł wybrać sobie i wziąć za darmo. W domu
mieliśmy nawet wygospodarowany specjalny pokój na te materiały, ludzie
przychodzili często do nas. Być może to było powodem tego, że chciano nas
wysiedlić. Tata się jednak postarał i odpuszczono nam wyjazd na trzy lata.
Sytuacja uspokoiła się.
W 1950 roku znów chciano nas wywieźć. W tym czasie odwiedził nas
w Lubczynie taty brat z Francji. Mama opowiedziała mu wszystko. On zaproponował, żebyśmy przyjechali do niego, do Wałbrzycha. I w taki sposób
przeprowadziliśmy się na Dolny Śląsk. Kończyłam wtedy VI klasę.
Niezapomniany nauczyciel
W Technikum Odzieżowym był profesor Dąbrowski, który uczył matematyki i fizyki. Mówiliśmy na niego „Pitagoras”, bo za powiedzenie na pamięć
twierdzenia Pitagorasa dostawało się piątkę. Gdy dyżurny otworzył okno,
on także wstawiał za to piątkę. Przed jego lekcją zawsze była lekcja rosyjskiego. Na panią od języka rosyjskiego mówiliśmy „Bukwa”, bo kto błędnie
pisał dostawał dwóję. Profesor Dąbrowski miał zwyczaj, że kiedy przychodził,
brał ściereczkę i wycierał swoje krzesło. Wietrzył też klasę, bo pani od rosyjskiego miała intensywne perfumy.
Pamiętam też, że na jego lekcjach stereometrii, czyli nauce o budowie figur
przestrzennych, robiliśmy właśnie takie figury. Mieliśmy do wyboru na przykład stożek, walec, czy sześcian. Nauczyciel zawsze pomagał nam, jednak
obserwował nas podczas pracy. Gdy zauważył, że dobrze pracujemy, to dostawaliśmy dobrą ocenę. Po prostu uważał, że jeśli mamy wyobraźnię, to
umiemy myśleć.
Gra w szachy
W Technikum Odzieżowym działało kółko gry w szachy. Mój nauczyciel
od matematyki i fizyki, profesor Dąbrowski, miał II miejsce w Wałbrzyskim
Stowarzyszeniu Szachistów. Wiedział też, że ja dość dobrze gram w szachy,
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więc zawsze na długiej przerwie szukał mnie i razem graliśmy. Nieraz chciałam się jeszcze trochę przed lekcją pouczyć, ale musiałam iść grać. Profesor
uważał, że ktoś kto gra w szachy, potrafi logicznie myśleć. Miałam więc dobre
oceny z matematyki. Właściwie to zawodów w szachy nie było, ale zawsze
graliśmy na przerwach i na wolnych lekcjach, wtedy, gdy jakiś nauczyciel
miał wolne.
Rekolekcje
Gdy chodziłam do Technikum Odzieżowego w Wałbrzychu, w parafiach
organizowano rekolekcje. Nasi uczniowie także chodzili na nauki rekolekcyjne w trakcie zajęć. Jednak kilka uczennic, które przyjechały z Francji, uważały się za niewierzące, choć pokazywały nam zdjęcia z Pierwszej Komunii
Świętej, gdzie były ubrane w białe suknie i klęczały na klęcznikach. Gdy przyjechały do Polski, uważały, że ich rodzice, jako komuniści są niewierzący. Nie
chciały chodzić na rekolekcje. Dyrektorką naszej szkoły była Żydówka i nie
przeszkadzało jej to, że religii uczy nas zakonnica z Niepokalanek. Na rekolekcje szliśmy grupami. Każda szkoła miała ustaloną godzinę nauk. Jednak dziewczęta z Francji powiedziały, że nigdzie nie pójdą. Wtedy profesor Dąbrowski powiedział: „Z Francji? No to już, są trzy klasy „a”, „b” i „c”. Idziemy wszyscy, a wy będziecie miały matematykę, a potem fizykę”. One bardzo się zdziwiły i od razu stwierdziły, że jednak pójdą na te rekolekcje. Jednak profesor
mówił dalej: „Nie. Na religię nie chodzicie. Dziennik macie, więc idziemy
do auli na lekcje, skoro jesteście niewierzące”. W następnych latach te dziewczyny zaczęły chodzić na rekolekcje i nic im już nie przeszkadzało.
Potańcówki szkolne
W Wałbrzychu chodziłam do żeńskiej szkoły, jednak chodził z nami jeden chłopak, który uczył się na krawca. W mieście było też Technikum Górnicze. Często zapraszałyśmy chłopców z tej szkoły do nas na dyskotekę. Później oni się nam odwdzięczali i na przykład szłyśmy do nich na Majówkę.
Ci chłopcy mieli duże powodzenie, bo dziewczęta z Technikum Pielęgniarskiego także ich zapraszały. Jednak nie wszyscy mogli iść na zabawę. To nauczyciele typowali uczniów, biorąc pod uwagę oceny i zachowanie. Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego nigdzie nie jeździła, bo w szkole byli zarówno chłopcy jak i dziewczęta.
Takie potańcówki dla młodzieży organizowane były także w piątki i soboty
przy świetlicach zakładowych, na przykład w Hucie „Karol”.
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Rękawiczki
Szkołę podstawową kończyłam w Wałbrzychu. Do szkoły chodzili Polacy,
ale też i młodzież innej narodowości, na przykład z Francji. Ta młodzież
była starsza od wszystkich, ale musiała zaczynać naukę od I klasy. Byliśmy
przy nich jak dzieci, ja jednak zawsze byłam uważana za nową, choć skończyłam VI klasę już w Wałbrzychu. Inne dziewczęta były z miasta, a ja ze wsi,
więc trochę różniłyśmy się.
Pamiętam jak byłam w VII klasie... Do naszej szkoły chodził pewien chłopiec
- Adam. Był jedynakiem i często źle się zachowywał. Jego rodzice mieli duży
sklep w mieście. Inny kolega - Gally - miał skórzane rękawice. Nieraz widzieliśmy jak Adam brał je i boksował się nimi. Pewnego dnia rękawice zginęły...
Adam posądził mnie, że ja to ja je ukradłam. Strasznie płakałam, nawet po
kątach w szkole. Wreszcie moja mama zauważyła, co się dzieje. Zainteresowała się też tym pani nauczycielka. Zapytała się mnie, czemu płaczę i czy mi
jest źle w szkole. Powiedziałam, że słyszałam jak Adam posądził mnie, że
zabrałam rękawice Gallemu. Ona go wzięła na rozmowę i kazała mu na drugi
dzień oddać rękawice, bo faktycznie to on je wziął. Żałowałam, że powiedziałam o wszystkim nauczycielce. Adam był w ten dzień strasznie wściekły, bo wszyscy krzyczeli na niego „złodziej”. Na szczęście uwierzyli pani
i nie szemrali miedzy sobą, że to ja je zabrałam. Na drugi dzień Adam podrzucił rękawice Gallemu i sytuacja się uspokoiła.
Jednak nie mogłam sobie podarować, że ktoś posądził mnie o kradzież, dlatego do teraz mam uprzedzenie. Gdy jestem w sklepie, a ekspedientka wychodzi, to ja też wychodzę, żeby nikt mnie o nic nie oskarżył.
Ważne wydarzenia
Moja mama nigdy nie pracowała, tylko tata pracował. Ja w szkole należałam do tej młodzieży biedniejszej. Jednak nie chwaląc się, dobrze się uczyłam i dostawałam nagrody. Na urodziny Stalina dostałam paczkę, w której
były buty zamszowe oraz bielizna. Za dobre stopnie dostawałam miesięcznie 390 zł. Z innej okazji dostałam nawet 200 złotych. Takie paczki dostawały dzieci biedniejsze, które dobrze się uczyły. Jeśli chodzi o urodziny Stalina, to było to wielkie święto. W całym mieście były porozstawiane głośniki, z których leciała muzyka rosyjska.
Pewna pani profesor, która uczyła języka rosyjskiego, założyła zespół taneczny. Uczyłyśmy się tańczyć. Dostawałyśmy stroje wypożyczone z teatru. Tańczyłyśmy różne tańce, na przykład taniec marynarski albo tatarski. W innym układzie miałyśmy kolorowe wianki na głowie i długie su80

kienki. Pamiętam, jak przed jednym występem pani wymalowała nas błyszczykiem, bo miałyśmy mieć rumieńce. Ja dostałam uczulenia, spuchła mi twarz,
a później musiałam jechać autobusem do domu. Nigdy nie zapomnę tego
tańca. Występowałyśmy też na innych wielkich uroczystościach, na przykład
z okazji Rewolucji Październikowej lub innych świąt politycznych. To były
bardzo ważne wydarzenia w mieście.



Harcerski czyn czasów wojny. Wspomnienia Mieczysława Deca
Powstanie Drużyny Harcerskiej w Milnie przy Szkole Podstawowej Publicznej nr 2, bo tam były dwie szkoły, nr 1 i nr 2, wieś była bardzo duża
ciągnęła się 7 kilometrów drogą prowadzącą do gminy zbiorowej Załośce.
W jednym końcu wioski była szkoła, tam była szkoła ukraińska, w której
nauczano języka polskiego. U nas była szkoła nr 2, nauczano w niej języka
ukraińskiego. I w tej naszej polskiej szkole, w szkole numer 2 po śmierci
Marszałka Józefa Piłsudskiego, bo to był maj 1935 rok, nasza młodzież
wystawiła takie żałobne słuchowisko publicznie na podwórku szkolnym.
To były różnego rodzaju wspomnienia, wiersze, pieśni patriotyczne. Oczywiście to społeczeństwu się bardzo podobało. Mieliśmy naprawdę wspaniałych nauczycieli. Szczególnie była taka nauczycielka Markowiczówna, także
była nauczycielka Karolina Niżankowska siostra późniejszego komendanta
placówki AK obwodu Złoczów, mieszkał on w Trościańcu Wielkim. W szkole
pracowały kobiety oraz mężczyźni z kierownikiem szkoły, Karolem Kowal, bo to nie był dyrektor - to się kiedyś nazywało kierownik. Kształceniem patriotycznym młodzież objęta była. Po śmierci Piłsudskiego my to
wystawili. Ja już byłem w tamtym czasie chyba w drugiej, czy trzeciej klasie, nie pamiętam. Występ odbił się dość szerokim echem u władz gminy,
do starostwa nawet dotarło. No i dotarło też do 52 Pułku Piechoty w Złoczowie. Przyjechali do naszej szkoły Kapitan Kurek, Dziekan ze Zborowa,
nie pamiętam nazwiska, wójt gminy i założyliśmy przy nich taką drużynę
harcerską pod nazwą Orlęta Lwowskie. Czas był trudny, bo w latach 19291933 był kryzys, podobny, albo i nawet większy, niż dzisiaj mamy na całym świecie. Nie wszyscy Ci, którzy się chętnie zapisywali do tej drużyny
Orląt Lwowskich mieli umundurowania. Nie stać było na wsi kiedyś rolników, rodziców tych chłopskich dzieci, żeby kupić mundurki. Ale dla naszego
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drużynowego, a był nim dawno mieszkający w Brójcach, zmarł on w Brójcach
Bronisław Mazur. Myśmy po prostu pomogli mu, żeby on był umundurowany, przeszkolony, bo był na miesięcznym kursie. I myśmy w szkole, ta
nasza drużyna Orlików miała działać pod kątem szerzenia patriotyzmu w
Polsce, o Marszałku Józefie Piłsudskim. W ogóle wszystko co Polskę stanowi, i to nas interesowało. Paradnie żeśmy maszerowali przez wieś, śpiewaliśmy patriotyczne piosenki w tamtym czasie. Tak powstała ta drużyna harcerska. To trwało aż do roku 1939, to się umacniało, wizyty Kapitana Kurka ze
Złoczowa, to był ciekawy oficer. Wizyty dziekana, który objął patronatem naszą
drużynę. To było bardzo takie głośne, że ksiądz dziekan zainteresował się
naszą drużyną. W gminie zbiorowej Załośce istniał taki związek Sokoła, mieli
dom, w którym młodzież gimnazjalna się uczyła. Mieliśmy też stamtąd wsparcie. W każdym bądź razie ta nasza niewielka grupa, bo nie było nas tam za
wielu, nie wszyscy rodzice mogli sobie na to pozwolić, żeby tam ktoś z domu,
z tej rodziny uczestniczył w tej grupie, bo to jednak tam były pewne koszty,
ale nas objęto takim wsparciem, że można było istnieć. To wszystko trwało
do wojny, po wybuchu wojny mieliśmy też wsparcie ze związku strzeleckiego, taki zawiązek był również w naszej wsi PW, czyli Przysposobienie
Wojskowe „Strzelec”. To była młodzież starsza w wieku od 18 do 24 i więcej lat. Byli też młodzieńcy, to przeważnie byli chłopacy, bo w naszej drużynie były tez dziewczęta. Także od nich mieliśmy wsparcie. Zastępca Komendanta Strzelca był takim naszym opiekunem. Opiekował się tą naszą drużyną. Strzelce mieli broń, uczyli nas strzelać z wiatrówki, to było kiedyś
bardzo ciekawe, chłopak dziesięcioletni czy ośmioletni dostał wiatrówkę. Była
tam strzelnica. Strzelcy strzelali z karabinków sportowych, z KBKS-ów. To
było dość ciekawe. Tak to trwało gdzieś 4 lata od 1935 do 1939 roku. Przyszła
wojna. Mobilizacja. Niektórzy strzelcy brali udział w ochronie linii telefonicznych, ponieważ były linie zagrożone, dywersja ze strony mieszkających
Rusinów, razem z innymi i którzy tam należeli do takich tajnych organizacji
ukraińskich potrafiła niszczyć linie telefoniczne, a także w czasie wojny, dopóki
nie przyszli Sowieci było to bardzo ważne dla wojska i tych ludzi, którzy
z zachodu uciekali przed Niemcami w kierunku Rumuni. Była taka linia telefoniczna, bardzo ważna. Nasi strzelcy, a nawet Orlicy również pełnili służbę.
Pilnowali tych słupów telefonicznych, tych linii na gościńcach, we wsi, aby
ktoś nie uszkodził tego i tak ta drużyna istniała do wojny. Wyciszyło się to
po inwazji sowieckiej 17 września, kiedy wojska wkroczyły, trzeba było to
wyciszyć, nie było żadnych zbiórek, spotkań, bo to było dość ryzykowne i było
tępione. Ukraińcy donosili, że tam ktoś kiedyś kimś był i to było notowane.
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Dwa razy w tygodniu Sowieci robili na wsi w części polskiej mitingi, tłumaczyli, że tu już Polska zgniła, że Polski już nie będzie, że to będzie Związek
Sowiecki już na zawsze i to trzeba było się nauczyć tych ich kłamstw i wtłaczali to nie tylko młodzieży, ale i ludziom starszym, że już nigdy nie będzie
tu Polski, bo Rosja wyzwoliła spod jarzma Polskiego naród, który tam mieszkał na kresach. Organizacja Orląt Lwowskich po prostu przestała istnieć,
ale przestała istnieć do czasu, kiedy Niemcy napadli na Związek Sowiecki.
W czerwcu 1941 roku Sowieci zaczęli masowo uciekać. Potyczki były niedaleko od naszej wsi jakieś 5 kilometrów. W lesie taka dywizja sowiecka
rozbita przez Niemców byli my na tym pobojowisku trwało to tak od 1941
lub do 1942 roku. Okupacja Niemiecka wzmagała się jeszcze gorzej jak Sowiecka. Sowieci zabierali tych najbardziej aktywniejszych, mądrych ludzi.
Tych, którzy dla Polski coś potrafili zrobić. Ludzi przez donosicieli ukraińskich i żydowskich - trzeba tutaj też podkreślić, że Żydzi współpracowali
z Sowietami - wskazywali, kogo wywieźć na Syberię. Pierwsza wywózka
była 10 lutego 1940 roku. Zima była bardzo okropna. Wywieźli około 20 rodzin z naszej wsi. Druga wywózka była w marcu czy w kwietniu i trzecia
wywózka miała być w czerwcu 1940 roku, ale to tej ostatniej nie doszło.
Nie wywieziono nikogo z naszej wsi. Po inwazji Niemców na Związek Sowiecki również nie było możliwości odnowienia tej naszej organizacji, chociaż młodzież się znała. Ale żeby zmylić przeciwnika i tych, których tam
donoszą, był taki człowiek we wsi samouk muzyk i stworzył on chór 4 głosowy kościelny. I pod płaszczykiem tego chóru ludzie starsi nie mieli czasu
należeć, a młodzież i starsze dzieci mogły to robić, bo na tyle było czasu
i trzeba było chodzić, bo tam przy nauce śpiewu u tego pana - on się nazywał
Sebastian Czapla - można było usłyszeć, co się dzieje w świecie, kiedy się
skończy wojna, czy jest jakaś nadzieja na odzyskanie wolności. Już poprzez
ten właśnie chór kościelny, który był dla ludzi postronnych takim niewinnym
chórem, bo uczyli się tylko pieśni kościelnych śpiewać, ale już wtedy istniały tajne organizacje wojskowe na kresach wschodnich. Już się organizowały
pewne oddziały, placówki, inspektoraty. Istniały tajne gazetki „Polska Zbrojna” tak się to nazywało w tamtym czasie. Tam właśnie było spotkanie młodzieży.
Nie wszyscy o tym wiedzieli, ale przeważnie większa część uczestników tego
chóru była zorganizowana do walki o wolność w jakiś pewien sposób, aby
przeszkadzać okupantowi. Pierwszy pobór na przymusowe roboty młodzieży
udał się Niemcom, bo nikt nie wiedział jak się przeciwstawić. Pierwsza tura prawie 100% pojechało młodzieży. Gdy był pobór powiedzieliśmy, że trzeba
coś zaradzić temu, bo jak wszystka młodzież pojedzie to, kto tutaj zostanie.
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Jak miał być drugi pobór to młodzież starsza powyżej 15 lat zaczęła się ukrywać nie szła do tego poboru nie szła do „arbaitzantu” wyjeżdżali do krewnych, do innych wiosek, robili schrony, chowali się po strychach, po piwnicach nawet niekiedy urządzali sobie takie różne schowki i po prostu ukrywali się przed wywózka do Niemiec. I tu właśnie nasiliła się taka potrzeba
zorganizowania się młodzieży tej najmłodszej. Starsza młodzież powyżej
15 lat ukrywała się, a młodsza młodzież szkolna, wydawało się, że to są dzieci
niewinne i na niczym się nie znają. Ale byli do tego stopnia przeszkoleni przez
starszą młodzież i przez starszych panów, tych, którzy mieli coś wspólnego
z tajnymi wojskowymi organizacjami. To była sieć dość taka pokaźna. Województwo Tarnopol, Złoczów i Zborów były powiązania placówki byli kurierzy,
którzy tam różne wiadomości rozsyłali i rozwozili po tych placówkach.
Była część młodzieży zakonspirowana i do tego my. W razie gdyby Niemcy
chcieli, nie było już poboru tylko była łapanka. Już nie wiedzieli Niemcy
czy Ukraińcy a władza ukraińska, kiedy tam wspólnie z Niemcami współpracowali. Już nie wołali tych młodzieńców czy młodych dziewczyn, do
„arbaitzantu”, że mają się stawić do jakiegoś poboru tylko przyjeżdżali do
wioski i robili łapankę. Kogo złapali i kogo znaleźli młodego na ulicy, na
wóz pod eskortą do pociągu i do Niemiec. Ale by temu zapobiec, to właśnie dzieci, dziewczyny i chłopcy byli tak zorganizowani, że do tej placówki
administracyjnej, gdzie był ten cały Hołowa ukraiński pracował z Niemcami,
przyjeżdżali Niemcy. Ten Hołowa musiał dać furmanki, żeby złapaną młodzież na tych furmankach zawieźć do stacji kolejowej. I tam trzeba koło tamtej
części biura SELRADY pilnować. Mieszkał taki chłopak, on mieszkał później
w Chociszewie pan Franciszek, ale on już nie żyje. Tam obserwował. Jak przyjechali Niemcy jakiś ruch był, to on dawał znać następnemu koledze wyznaczonemu - był taki z Kosieczyna Pawłowski. Pawłowski do Antka Deca.
Antek Dec do chłopaka, który niewinnie przebiegł przez ulice. Nikt na to
nie zwracał uwagi. I takim łańcuszkiem, hasłem wiadomość docierała przez
całą wieś, że są Niemcy i będzie łapanka. Młodzież, która wiedziała, że mogą
ją złapać i zabrać na przymusowe roboty ukrywała się po swoich schronach,
nikogo na ulicy z młodych nie było. Gdy Niemcy przyjechali to już była wieś
pusta. Gdy nawet przyszli do jakiegoś domu to matka mówi, że syn czy córka
wyjechała, nie wie gdzie. No nie ma. Starszych osób nie zabierali. Chociaż
raz za mnie się zdarzyło, że raz zabrali starszego brata ja uciekłem, a brata
zabrali, ale później też uciekł. Tak działała taka zorganizowana pomoc dla
ludności polskiej, by chronić ją przed wywózką do Rzeszy na przymusowe
roboty. Tak zdawała nasza organizacja egzamin. To było dość ryzykowne,
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ale nie było innego sposobu. Nie było telefonów, komórek trzeba było wszystko
robić na nogach i w przeciągu 15 minut przez jakieś odległości 3 km wiadomość rozchodziła się po wsi, że są Niemcy i jest łapanka. Nie tylko kryła się
młodzież od łapanki, ale kryli się też ludzie starsi. Nie wolno było robić przemiału we młynach, bo młyny były nieczynne, nie wolno było przemielać
zboża na chleb na żarnach. Trzeba było mieć zezwolenie od niemieckiej
władzy żeby na osobę 8, 10 czy 16 kg zemleć na chleb. Rzadko kiedy kto
dostawał takie pozwolenie. Ludzie budowali żarna prawie co trzeci dom
miał żarna. Jak przychodzili Niemcy i znaleźli w domu żarna to ten, który
na nich mełł dostał pejczem i żarna zostały zniszczone, kamienie były tłuczone. Każdy złapany musiał oddać 50 kg zboża na rzecz Rzeszy niemieckiej i do tego stopnia, że po roku 1943 to już był głód. Niektóre rodziny w marcu
już nie jedli chleba, nawet zamożniejsi. Ludzie oddawali ostatnie zboże, aby
Niemcy nie robili krzywdy. I to było też jak władza niemiecka i ukraińska
wjeżdżała do wsi, to ludzie chowali żarna, chowali chleb upieczony, szybko
trzeba było piec wygaszać. Jak znaleziono, to było bardzo źle w rodzinie.
I zabierali oni na posterunki. Niekiedy ludzie byli bardzo pobici i bywały
wypadki śmiertelne. I ta młodzież, te dzieci, ci Orlacy na Milnie w ten sposób
działali, że przeciwstawiali się wrogowi, aby chronić polską ludność.
Jak dostaliśmy wiadomość do naszej drużyny, że trzeba trochę namieszać
jak Niemcy jechali do Brodów przez Załośce. Była krzyżówka i stał tam drogowskaz, że w tym Kierunku na Załośce, w tym za Zbaraż, a tym na Brody,
to trzeba było ten drogowskaz obrócić. Te drogowskazy były przez naszych
chłopaków odwracane. Jak jechał jakiś wojskowy oddział niemiecki, to mieli
mapy, ale posługiwali się też drogowskazami i czasami skierowano ten oddział niemiecki w innym kierunku niż miał pojechać. Ta młodzież nasza w ten
sposób dokuczała okupantowi. Już w późniejszym okresie, w latach 1942
i do końca, była szerzej zakrojona konspiracja młodzieży polskiej i już chłopacy
powyżej 15 lat składali przysięgę, że w razie potrzeby wezmą broń do ręki
i jak trzeba będzie poświęcić życie, to je poświęcą. My wiedzieliśmy, że wygramy wojnę. Ludzie potrafili sami robić radia i słuchali ich w ukryciu, były to
stacje zagraniczne. W ten sposób młodzież dochodziła do tego, że trzeba stanąć
z bronią w ręku naprzeciw sąsiadom, czyli Ukraińcom. Byli oni zorganizowani. Ukraińcy mieli swoje tajne organizacje od dawna w Polsce. My nazywaliśmy Ukraińców banderowcami i trzeba było stanąć do walki z nimi. By
chronić polską ludność od zagłady. Bo przecież wiadomo, że ponad 200 000
Polaków zginęło z rąk banderowców. A młodzież polska była już tak zorganizowana, że stawiała opór. Kiedy Niemcy odeszli, przyszli Sowieci i przy85

mykali oni oko widząc tą rzeź. Między Ukraińcami a Polakami Sowieci
pozwolili polskim organizacjom mieć broń, a nawet niekiedy wspierali, dawali
broń, żeby nie dochodziło do jakiś większych tragedii, otwartych wyniszczeń
tego polskiego żywiołu. To było tylko moim zdaniem takie pozorne. Udawano, że Sowieci bronią ludności polskiej. Im to było na rękę, bo kiedy
żywioł polski wyjechał z kresów, to wiadomo było, że przyłączyli kresy do
związku sowieckiego. W okresie drugiej okupacji sowieckiej polska młodzież miała to właśnie ułatwienie, że Rosjanie pozwolili mieć broń do obrony
Polaków, bo mężczyźni w wieku od 18 do 50 lat wszyscy, chyba że któryś
był przypuśćmy bez nogi czy bez ręki, ale nawet ślepy na jedno oko również
był zabrany do ludowego wojska polskiego. Wszyscy pozostali chłopcy musieli być powołani do tzw. oddziału przedpoborowego. Czyli po zarejestrowaniu w wojenkomatach przechodzili pobór i mieli obowiązek odbywać ćwiczenia wojskowe pod nadzorem rosyjskich oficerów, czyli przygotowanie
tych chłopców do pójścia na front. Uważano, że 17-letni chłopak nie zna sztuki
wojennej i nie był nigdy w wojsku. Kiedy chłopcy kończą lat 18, wysyłają
go na front i już jest przeszkolony, jako żołnierz bojowy. Mieliśmy na tyle
dobrze, że 17-letni chłopcy byli przeszkoleni przez Rosjan, znaliśmy rosyjskie
komendy, broń, granaty itd. Za czasów okupacji trudno było ćwiczyć razem
z bronią. Za posiadanie broni groziła kara śmierci. A myśmy z tego korzystali.
Jednak przed wojna już jako Orlęta ćwiczyliśmy. Mieliśmy już jakieś pojęcie
przed wojną. Potem ci 17-latki szkolili młodszych. Trzeba było tworzyć drużyny. Nasza drużyna liczyła 86 osób razem z dziewczynami. Była rozdzielona na 2 patrole i tymi patrolami dowodzili Ćwikowie. To były zakamuflowane nazwy. Miał on swój oddział. Ten 17-letni ćwik miał nauczyć młodszych obchodzenia się z bronią. To był rok 1944. Niemcy wtedy uciekli i od
kwietnia roku 1944 przez całe lato już nawet nie patrzono na to, żeby 13-latek
składał przysięgę, że będzie utajnionym członkiem. Każdy, kto mógł i chciał
stanąć w obronie kraju był już przeszkolony przez naszych starszych kolegów
do obrony ludności polskiej. Polska część wsi została podzielona na placówki.
W każdej części placówki młodzież polska miała swoje mieszkania gdzie
pełniono warty z matkami, dziadkami, który pouczał młodych. Ta warta była
po 2 osoby. Trzeba było komuś kierować tymi dziećmi, żeby ta służba była
skuteczna. Niekiedy Ukrainiec dokładnie obserwował polską rodzinę i dybał
na nią. A również jak zabił rodzinę polska to zagarnął łup. Ukrainiec udawał,
że jest dobrym sąsiadem. W kwietniu 1944 roku front niemiecko-sowiecki
stanął na rzece Seret. Były mocne umocnienia niemieckie. Trzeba było przygotować się do ofensywy. Aby ruszyć to z kopyta. Trzeba było ludność od
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frontu ewakuować 30 km do tyłu. Nasza wieś leżała 10 km od frontu, więc
trzeba ją było ewakuować. W kwietniu przyszedł rozkaz opuścić gospodarstwo. Wywieźli nas pod Wiśniowiec na Wołyń. Na Wołyniu już Polaków nie było, bo byli wywiezieni na Syberię. Na Wołyniu Ukraińcy w 1943
roku wszystkich zabili. Ludność ta, 30 km od frontu ewakuowana na Wołyń, zamieszkała w ukraińskich domach, po stodołach, oborach, w sadach.
Zdarzyło się tak, że w Wielki Czwartek zabrali wszystkich chłopów ze wsi
do Ludowego Wojska Polskiego. Wieś spustoszała. Było takie małżeństwo,
ale bez dzieci. Jak ten mąż był w wojsku to nie mógł wytrzymać bez swojej
żony i zdezerterował do niej. Był on dezerterem 9 Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego. Wyprowadził mojego brata i porucznika Ziemskiego
do naszej wsi skąd pochodził ten dezerter, żeby powrócił do jednostki, bo
czekał go sąd polowy za dezercję. Był to mądry mężczyzna. Okazało się, że
wieś jest pusta i nie było możliwości spotkania się. Ja dowiedziałem się, że
brat jest we wsi i przyjechałem tam z Wołynia. Zamieszkał on u swoich
teściów. Poszedłem z bratem do kryjówki tego mężczyzny, jak ukrywał się
przed wywózką. Jego tam nie było, jego żony też nie i nie wiedziałem gdzie
oni są osadzeni na tym Wołyniu. Daliśmy znać krewnym, że musi się zgłosić
ten Piotr, że jeżeli się stawi, to porucznik wstawi się za niego i nie będzie
miał konsekwencji karnych za dezercję. Ale żeby udowodnić, że ten porucznik
i mój brat byli na tym terenie, to trzeba było się zgłosić do komendy wojskowej
rosyjskiej, żeby poświadczyli, że takich 2 żołnierzy było na tym terenie. Trzeba
było porucznika i mojego brata zawieźć na Wołyń. W takiej dużej miejscowości mieścił się sztab wojskowy wojenkomatu. Zameldowali się tam i w międzyczasie jak wiozłem tego porucznika Ziemskiego, to widział on to spustoszenie, te spalone osady, to co było polskie to było zniszczone. Ten porucznik był bardzo młody i wrażliwy. A ja byłem już na tym terenie jakiś
czas i już to wszystko widziałem. Powiedział mi on, że skoro tutaj jestem
i mam to pod nadzorem, to trzeba to jakoś pomścić, bo tutaj tyle Polaków
zginęło. Mój brat był i ten porucznik zaczęli rozmawiać na ten temat z Kapitanem. Powiedział on, że może wiele pomóc. Przy namowie porucznika zostałem takim szpiegiem na rzecz tego wojenkomatu. Ale, że ja nie mogłem
być sam, musiałem dobrać sobie kogoś niepozornego, aby nikt mnie nie rozpoznał. Znalazłem sobie kolegę starszego od siebie. Nazywał Stanisław Marcijaś.
Miał on krótszą nogę o jakieś 15 centymetrów. I chodził przy pomocy takiej
laski, którą miał pod pachą. Nikt się nie spodziewał, że my możemy coś szpiegować. Założyliśmy taką siatkę i wojenkomat nazywał nas zwiadowcami.
Robiliśmy rozeznania w terenie, co te bandy robią. Rozmawiając z naszymi
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ludźmi, którzy tam mieszkali, wiedzieliśmy gdzie są jakieś kryjówki itd.
Nasza ludność bała się chowających się Ukraińców. Okazało się, że są magazyny ze zbożem, sztuczne groby na cmentarzach, w których były np.
bibułki niemieckie, beczki ze smalcem. To wszystko rozpoznaliśmy i przekazywaliśmy do wojenkomatu. Myśmy to zaczęli robić w kwietniu/maju
i przydzielono nam młodego chłopca oficera rosyjskiego jako łącznika. Ten
łącznik przychodził do nas, do umówionej wioski ukraińskiej, było to gdzieś
na polu i ja wyprowadzałem wtedy konie. On też przyjeżdżał na koniu. I ja
składałem mu meldunek, gdzie się ktoś chowa. Mówiłem o numerze domu
czy ktoś jest w piwnicy itd. W piwnicach mieli schowki. Łącznik nasz szedł
do Komendy. Mieli tam już tych pryzywników 2 odziały, odział liczył po
60 chłopców. Batalionami wtedy to nazywali. Po naszym meldunku rozpatrywano czy warto wysyłać tam jakiś odział jeden czy dwa, żeby to likwidować. To zagrożenie, które myśmy tam napisali - o jednym, dwóch czy pięciu
chowających się Ukraińcach, którzy nie poszli do wojska, a są w tej bandzie
UPA. Naczelnik decydował i wysłał taki odział 30 czy nawet więcej chłopków
na furmankach. Ukraińcy musieli ich w daną miejscowość zawieźć. Przyjeżdżali, zabierali tych chowających się Ukraińców tam do siebie, do jakiegoś
aresztu. Magazyny. Również dobrze mi było z tą kaleką Staszkiem, niepozornie to wyglądało. Ale żeby coś wyszpiegować, gdzie te magazyny się
znajdują, to trzeba było mieć pomysł. Trudno było mi nosić jakąś laskę drucianą w ręku czy drut jakiś, bądź szpikulec, żeby badać czy coś się w środku
znajduje. A Stach miał tą krótsza nogę i miał tą laskę. Szpikulec żeśmy
zrobili z takiego grubszego druta, szóstkę, dobrze zaostrzony i dobrze wyczyszczony. To mógł za pas włożyć, był metr tego druta. Na tym kosisku
noga była sztywna, wcale mu to nie przeszkadzało i on to nosił. Tam na
polach, gdzie chodziliśmy można było coś zauważyć. Maj/czerwiec, zboża
rosną, tam, gdzie było coś zakopane był inny odcień zboża, wyglądało
inaczej. To podchodziliśmy tam, żeby nikt nie widział, by nas nikt nie obserwował. Wyciągał szpilę i szukaliśmy, ile taki szpikulec przejdzie. Jak
normalnie, to wejdzie 30 cm i dalej nie pójdzie, tam jest glina, ale jak ziemia
ruszona, jak jakieś doły są, coś tam skryte jest, to cały szpikulec wchodził
w ziemię i żeśmy brali i przekazywali to. Przyjeżdżał oddział, zwoływał
z tych miejscowości ludzi z łopatami. Kazali to odkopać. Było tam zakopane
zboże. Ile tam ton było, to trudno mi coś powiedzieć. Widziałem, że nie
było żadnych izolacji od ziemi. Grubsza warstwa od ściany do dołu to było
zboże zrośnięte, spleśniałe, a w środku było zdrowe. Jak myśmy takie rzeczy
odkrywali, to ta ludność polska, która była ewakuowana od frontu, wycieńczona
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już przez Niemców, bo był głód, to niektórzy nawet sobie parę worków zboża
dobrego suchego z tego środka wyjęli dla własnych potrzeb. Takich dołów
udało nam się kilka, nawet może kilkanaście, znaleźć. I później, po powrocie z Wołynia, już kiedy była zorganizowana silniejsza polska samoobrona.
Dalej nazywaliśmy się Orlętami - a w gminie, do której należało kilka wiosek,
mieszanych, a w większości były to polskie wioski, jak Trościaniec, Olejów,
Rejów, Załośce miasteczko, tam były różne drużyny i też tam byli zakonspirowani już w czasie okupacji. Ludzie, gdy utworzyła się taka jedna drużyna, poczuli się bezpieczniej. Tą polską samoobroną dowodził aptekarz Mieczysław Pytlik. Był taki pan Tomaszewski a również kilku starszych panów,
którzy nie poszli do wojska. Nie wiem z jakich przyczyn oni zostali. Później
mieszkali tam i koordynowali tymi drużynami na terenie gminy. Wiedząc
co ja robiłem na Wołyniu, że wykrywałem te różne schowki bandytów, powierzono mi również, żebym zorganizował zwiad na terenie tych polskich wiosek.
Miałem konia, miałem dobrych kolegów, miałem nawet zaprzyjaźnionego
tego nowego łącznika, do mnie przychodził po te „zwodki”. Był on zastępcą
naczelnika NKWD później w naszym miasteczku. On mnie dokładnie znał
i wiedział co ja potrafię. Dla mnie taki zwiad takie szpiegowanie, to było
już takie hobby życiowe. I musiałem gdzieś tam pojechać, żeby zobaczyć
jak wygląda Polska Samoobrona, jeździłem przywoziłem dla naszych polskich
kolegów meldunki. To trzeba było robić bardzo umiejętnie, było bardzo ryzykowne w tamtym czasie takie rzeczy robić. Gdyby się dowiedzieli banderowcy, kogo dzisiaj na wsi widzieli i kogo tam widzieli, to z daleka by mnie
sprzątnęli z horyzontu ziemi. Tak ten zwiad wyglądał. To nie był jakiś zwiad
wojskowy, bo nie było możliwości szkolenia się w takim trybie wojskowym,
ale to już było dużo, to było wiele. Taki jeden mój zwiad jest opisany przez
Maurycego Kowalskiego, poetę poznańskiego z Czerwonaka. To była ciężka
robota i było to ciekawe, ale to wszystko też warte... Zastanawiam się czy
to warto było... Kiedyś właśnie takie pytanie padło na sympozjum naukowym
w Łużyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej: „Czy warto było się tak poświęcać, bo to w każdej chwili i w każdej godzinie dnia groziła śmierć?”. „Czy
warto było się tak poświęcać?” - padło do mnie takie pytanie. Widząc co się
dzisiaj dzieje, jak doceniają nasze władze polskie to, co kresowiacy przeżyli, to,
co polska samoobrona zrobiła dla ludności polskiej kresowej, to wydawałoby się, że to co myśmy tam robili, do niczego się teraz nie przydaje, nikt
tego nie uważa za coś co było dobre, nikt nie chce o tym mówić, nikt nie
chce o tym wspominać. A ja mówię, że warto było, bo chociaż kilka istnień
młodych zginęło - również z naszej wioski zginął Władysław Gaździcki - to
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tysiące dzieci, kobiet, starców ocalało. Bo gdyby nie nasza działalność to
zginęłoby o wiele więcej ludzi. Ja nie jestem jakimś tam bohaterem, czy odważnym żołnierzem. Trzeba przyznać, że gdyby nie nasza działalność, gdyby
nie nasza śmiałość, to na pewno o wiele więcej istnień poszłoby do ziemi.
A tak niestety troszeczkę nas się obawiali, no i myśmy sprawiali, że ta ludność
pewniej się czuła, kiedy wystawialiśmy straże, czujki, kiedy wychodziliśmy. Proszę sobie wyobrazić miasteczko, które kiedyś tak jak Zbąszynek
przed wojną w 1939 roku liczyło 6 tysięcy mieszkańców. Z tego 50% było
Żydów w Załoścach. W 1941 roku społeczność żydowską Niemcy ewakuowali - część do Złoczowa do zamku Złoczowskiego, a drugą cześć do Zbaraża
i tam zostali unicestwieni w jakiś sposób. Te 3 tysiące Żydów domy opuściło,
domy te zostały zajęte przez Ukraińców. Jak przyszedł front, to 70 albo
80% tego miasteczka zniszczono. Miasteczko leżało nad rzeką, Niemcy z jednej
strony, Sowieci po drugiej stronie. No i oczywiście wiadomo, jakie działania
wojenne podjęto na tą osadę. Tych domów było bardzo dużo zniszczonych
i spalonych, rozwalonych, ale w listopadzie i grudniu w 1944 roku, i jeszcze
w styczniu, z okolicznych wiosek ludności polskiej zjechało się około 20 tysięcy
do tej ruiny tego miasteczka. To proszę sobie wyobrazić, jak wyglądało życie
tej społeczności polskiej w tym zniszczonym mieście. Za czasów spokojnych
było tam 6 tysięcy mieszkańców, a po wszystkim stał tylko komin, wokół którego były 3-4 arkusze jakieś zniesionej blachy i deski i 4 rodziny, które gnieździły się wokół tego komina ze swoimi dziećmi. To była zima, listopad, grudzień, styczeń aż do kwietnia. Ludzie chorowali, dzieci umierały z zimna.
Matka z Milna z trojgiem dzieci, umarła z zimna. Wszy były takie, że jakbyście wzięli kilogram ryżu i na was położyłbym, to tak byłyby one widoczne.
Nikt się tego nie wstydził, proszę mi wierzyć. To było okropne, okropne życie.
Powiem tylko tyle, kiedy miałem sweter, taki siwy, robiony z owiec, tak jak
robiono na Wschodzie, wełna nie była tak miękka, tylko ostra jak w górach.
Trudno było w nim zobaczyć te wszy. Jak ubierałem go jako kamuflaż, to
myślałem, że ich nie ma, ale w każdym oczku było co najmniej dwie, trzy to był taki ciężki. Wiecie, co ludzie robili? Ogień palili, na kij, potrząsali i do
ognia. Trzymali nad płomieniem, w dymie i wszystko spadało. Zakopywali do
ziemi i wesz jak nie ma powietrza, to ginie, trzeba długo czekać, takie były czasy.
Kiedy do mnie przyszło dwóch księży: Gajewski i nasz Markiewicz, pomagałem im zdobyć jakąś żywność, parę koni, dwie krowy. W rodzinie
było siedem osób, oprócz nas byli jeszcze brata teściowie - dwoje staruszków, razem dziewięcioro, to trzeba było coś zdobyć - chociaż trochę ziemniaka, żeby przywieść, żeby nakarmić, zdobyć jakiegoś siana. Kiedy do
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mnie przyszło dwóch księży prosić, żebym znalazł ochotników w naszych
polskich chłopcach na konwojentów, żeby dotrzeć do Tarnopola. Nie pamiętam dokładnie ile ta droga liczyła - 32 albo 33 km przez ukraińskie wsie.
Prosili, żeby na dwóch furmankach zawieść takie przedstawicielstwo PKWN,
czyli Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Było troje ludzi, którzy mieli
wypisywać dokumenty tzw. Karty Ewakuacji dla polskich rodzin na wyjazd
do Polski. Można gdzieś to znaleźć, nawet takie karty mam. Ci ludzie byli
upoważnieni, żeby takie dokumenty wystawiać i na postawie tych dokumentów można było zamawiać wagony, ładować ludzi i przekraczać granice z Ukrainy radzieckiej do Polski. A nie było innej możliwości dostania
tych druków. Trzeba było jechać do miasta wojewódzkiego, żeby tam w tej
jednostce je zdobyć. Były one w dwóch wykonaniach, napisane w języku
ukraińskim i rosyjskim. Żeby dostać te druki, trzeba było pojechać konno,
bo innej możliwości nie było. To był przełom grudnia, stycznia. Władza nie
chciała tego przywieźć, trzeba było jechać po to. To ja zorganizowałem 6 ochotników na dwóch furmankach oraz jednego starszego pana, który również odważył się. Zabraliśmy tych trzech przedstawicieli z naszej jednostki Załozieckiej,
zawieźliśmy do Tarnopola, do tego wojewódzkiego urzędu, żeby zdobyć pewną
ilość tych druków, żeby polskiej ludności wystawić dokumenty. Trzeba było
jechać 30 kilometrów, zabezpieczyć przedstawicieli PKWN, żeby im się krzywda
na drodze nie stała. Jechaliśmy przez takie duże wsie jak Muszaniec, Ihrowica,
Iwaczów, było 6 chłopców, najmłodszy miał 16 lat, a reszta 17-latki. Byliśmy
uzbrojeni. Tak sobie myślę, człowiek był albo tak odważny, albo taki głupi, przecież mogli nas z dachów wystrzelać jak kaczki na tych dwóch wozach. Jak ci
księża przychodzili mówili: „Mieczek (tak zawsze wołał na mnie ksiądz Markiewicz) zobacz ludzie umierają, Zającowa umarła, troje dzieci jest przeziębionych, zobacz jak wszystko cierpi. Musimy zorganizować wyjazd na zachód, nie
ma kart, nie ma dokumentów, trzeba coś zrobić, trzeba to przywieźć, zrób coś,
ratuj ludzi!” Zorganizowałem 6 odważnych chłopaków, pojechaliśmy do Tarnopola, żeby dać możliwość zamówienia wagonów i dokumentów polskich.


Wąsata pani. Opowieść Mieczysława Deca
Mogę zacząć od lat moich młodzieńczych. Kiedy miałem 6 lat (jeszcze
niepełne) to umarł mój ojciec. Ojciec również był sierotą, przed I wojną światową wychowywał go stryj. Ten stryjek wziął mojego ojca na wychowanie,
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było ich sześcioro rodzeństwa (dwóch chłopaków i cztery dziewczyny).
Miał jednego brata i cztery siostry. Wychowywał on mojego ojca i wykształcił
na dobrego stolarza, który potrafił zrobić meble i wybudować dom. Wszystko
co wiązało się z domem, mieszkaniem, ojciec potrafił zrobić. Stryjek, zastępując
mu ojca, był bardzo dobry dla mnie, był dla mnie jak dziadek. Często już
po śmierci ojca, dziadek mój (stryjek ojca) przyjeżdżał do nas, to było 15 km
od nas. Stryjek w bardzo młodym wieku wyjechał do Ameryki, tam pracował,
zarabiał na kupno większego gospodarstwa. Kiedy rozpoczęła się I wojna
światowa, i kiedy dziadek mój dowiedział się, że we Francji organizowana
jest Armia Polska, rzucił pracę w Ameryce i z dwoma kolegami przyjechał do
Francji, wstępując jako ochotnik do armii. Później z tą armią walczył o wolność
ojczyzny. Po wojnie za zarobione pieniądze w Ameryce, kupił gospodarstwo, tam wychował mojego ojca. Dziadek mi opowiadał, ale nie tylko opowiadał, zostawił rękopis - swoje wspomnienia z lat 37, 38, 39, krótko przed
wojną. Dziadek był bardzo religijny, w tamtym czasie, na tamtych terenach
ludzie pielgrzymowali do różnych sanktuariów, bądź to Maryjnych, bądź
to Sanktuarium Chrystusa Krzyżowanego. Dziadek kiedyś, idąc z pielgrzymką
(było to około 20 kilometrów od jego miejsca zamieszkania) do Sanktuarium
Maryjnego (piękny klasztor ojców Dominikanów), podsłuchał rozmowę oficerów polskich. Jeden z nich pod klasztorem opowiadał ludziom zebranym
przed odpustem (następnego dnia miał się odbyć odpust, można było tam
przenocować), że zbliża się wojna. Wojsko, oficerowie wiedzieli o tym już
wtedy, kiedy chodziłem do szkoły.
W szkole na każde półrocze wydawano wtedy świadectwo (dwa razy do
roku). Na każdym takim świadectwie, każdy uczeń (chyba, że był bardzo
biedny, wtedy był zwolniony) za 10 groszy musiał kupić znaczek Ligi Obrony
Powietrznej Kraju. Każde dziecko, każdy obywatel przy podatku, było to takie
groszowe wsparcie obronności kraju. Pod odzyskaniu niepodległości, kiedy
nasz kraj był 123 lata w niewoli pod trzema zaborami, zebrano 15,16, 17-latków
po I wojnie światowej i trzeba było wspierać, żeby odbudować kraj. To nie było
przymusowe. Nawet spontanicznie ludność wiejska, nawet w najgorszym
okresie czasu, kiedy wieś była zniszczona po działaniach I wojny światowej,
wspierała to, co chciał rząd w tamtym czasie zrobić: budować lotnictwo, czołgi,
czy kiedy jeden z naszych przedstawicieli państwowych, minister, budował
okręg przemysłowy w Polsce, ludzie spontanicznie wspierali. Kto jak mógł, nawet
10 groszy przez ucznia - na świadectwie był naklejany znaczek o takim wsparciu.
I ten mój dziadek, po wysłuchaniu tego co mówił oficer, wracając z odpustu, spotkał starszego mężczyznę, Ukraińca, z którym zaczął rozmawiać. Na
92

tamtych terenach kiedyś mieszkało bardzo dużo różnych narodowości. Oprócz
Polaków, Niemców, Ukraińców, Żydów, byli również Czesi i ludzie, którzy
zasłużyli w I wojnie światowej w Legionach. Dostawali w nagrodę ziemię,
gdzie się osiedlali z Wielkopolski, z Kresów, z Krakowskiego, na ziemiach
podolskich. Szczególnie na Wołyniu była mozaika narodowa. Ukrainiec również był na odpuście. Kiedyś nie było tak wielkiej różnicy między wyznaniami - grekokatolikami i rzymskokatolickimi. Były mieszane małżeństwa,
Polak żenił się z Ukrainką. Ukrainiec również był przed klasztorem, wysłuchał
rozmowy tego oficera o tym, że wojna jest nieunikniona. Zaczął opowiadać
dziadkowi, co się będzie działo w czasie, kiedy wybuchnie wojna. Oczywiście
dziadek nie wierzył w to, co mówił Ukrainiec, że zginą Żydzi, że będą mordowani, a po Żydach przyjdzie kolej na Polaków. Dziadek nie wierzył w to,
bo ludność była zgrana, nie było tam nienawiści. Kiedy wyjechał na zachód,
gdy wypędzono nas z tych terenów, mieszkał w okolicach Opola. Opisał to
całe zdarzenie i przekazał mi rękopis. Złożyłem go w Muzeum Kresowym
w Żarach, tak żeby ktoś mógł z niego skorzystać. Opowiadanie dziadka było
bardzo ciekawe, był w nim przewidywany kataklizm. Z tego, co wiem, będzie
to przedrukowane na książkę. Dziadek zmarł, pochowany został w jednej
miejscowości pod Opolem. Mój ojciec zmarł w roku 1933, matka była schorowana, starszy brat był już żonaty, kiedy wyszedł z domu. Matka postanowiła go ściągnąć, poprosić żeby wrócił. Nie było komu pracować na gospodarstwie. Nas była trójka - siostra lat 12, ja 6. Brat z moją bratową wrócili do
nas. Brat zajmował się gospodarstwem i opiekował mną jak ojciec, do czasu, aż
wybuchła II wojna światowa. Może byłem trochę uciążliwy w tamtym czasie
dla rodziny, miałem 6 lat i nie mieli co ze mną zrobić. Wysłali mnie do szkoły.
Była to szkoła czteroklasowa, w tamtym czasie było to popularne na wsi.
Publiczna Szkoła Powszechna numer 2 w Milnie. Do tej szkoły trzeba było
chodzić 7 lat, pierwsza klasa i druga - rok, III klasa - dwa lata, czwarta
klasa - trzy lata. 7 lat nauki i człowiek wychodził z czteroklasowym wykształceniem. Ale kiedy ja zacząłem chodzić do szkoły, nie można było uczyć
się w wieku 6 lat. Moja matka miała dobrą znajomość z kierownikiem szkoły,
który znał nasze położenie, często u nas bywał, więc postanowił przyjąć mnie
na zajęcia jako wolnego słuchacza. Miałem zeszyt, ołówek, ale nie musiałem
pisać na lekcji. Okazało się, że pierwszą klasę skończyłem. Nie można było
mi wystawić świadectwa, ale w wieku 7 lat od razu poszedłem do klasy drugiej. W tamtym czasie postanowiono wysłać mnie do gimnazjum. Ale to
wszystko wiązało się z kosztami, bo za szkołę średnią i gimnazjum trzeba
było płacić i zamieszkać w mieście. Znalazł się sponsor, ksiądz Dominika93

nin, który chciał sfinansować mi naukę w Seminarium Duchownym. Mógłby
mnie wziąć w wieku 12 lat, ale musiałbym skończyć 7 klasę. Po rozmowie
z Ojcem obiecałem, że w czasie wakacji skończę klasę 7. W roku 1939, kiedy
skończyłem klasę 6 musiałem się jeszcze cofnąć do klasy piątej, bo kiedy ja
zacząłem chodzić do szkoły kończąc czwartą, szło się od razu do 6. Nie było
pomieszczeń w szkole, więc wynajmowano pokoje, domy u chłopów - po
sąsiedzku przy szkole. Skończyłem normalnie klasę 5 i 6. Jedna z nauczycielek dowiedziała się, że w czasie wakacji chcę się uczyć i skończyć klasę 7,
więc podjęła się mojego kształcenia. Przez całe dwa miesiące, do 25 sierpnia co
wieczór chodziłem do tej pani, uczyła mnie. Egzamin z 7 klasy zdawałem
25 sierpnia przed kuratorem, inspektorem, księdzem dziekanem, porucznikiem.
Zdałem. Musiałem mieć świadectwo zdrowia od lekarza i wszystkie potrzebne
dokumenty, które wysłałem do seminarium.
Nie było tygodnia, po wysłaniu dokumentów, wybuchła wojna. Do seminarium nie pojechałem, zostałem w domu. Brata zabrali na wojnę, więc
musiałem zająć się gospodarstwem (mając lat 12). Siostra w tym czasie wyszła
za mąż, matka chorowała, brat był jeszcze młodszy, a bratowa sama nie
dawała sobie rady. Ale na moje szczęście uciekinierzy z woj. krakowskiego,
zatrzymali się u nas. Kiedy wybuchła wojna, ludność z woj. poznańskiego,
krakowskiego, części Polski - Śląska, uciekała przed Niemcami. Wszyscy chcieli
uciec do Rumunii. Nasza miejscowość była na trasie rumuńskiej, znajdowała
się w pobliżu rzeki, którą uciekano w tamtym kierunku. Jechało 10 osób dwoje dzieci i osiem dorosłych. Konie ustały przemęczone długą podróżą.
Pochodzili z powiatu tarnobrzeskiego. Zatrzymali się u nas, na naszym podwórku. Konie odpoczęły, a ci ludzie pomogli mi przy pracach na gospodarstwie. W listopadzie, kiedy na nasze tereny weszła armia sowiecka, było
ogłoszone, że ci którzy nie zdążyli uciec do Rumunii, mogą wrócić na swoje
ziemie, do Niemiec. Ta rodzina skorzystała z tego i w listopadzie wróciła do
swoich domów.
W okresie wojny bratu udało się uciec z niewoli sowieckiej, wrócił do domu,
więc jakiś czas trzeba było go chować. Nie można go było pokazywać publicznie, bo w tamtym czasach władze za okupacji sowieckiej przekazywały
takich ludzi w ręce Ukraińców. Polacy w tamtych czasach byli bardzo dyskryminowani, mało tego, przy naszym domu mieszkali Żydzi. Dobrze im
się powodziło - przed wojną żyliśmy po sąsiedzku bardzo dobrze. Żydzi
byli u nas na weselu, często wzajemnie sobie pomagaliśmy. Ale kiedy przyszli
„Ruscy”, syn starego Żyda ufarbował czarną płachtę i witał armię sowiecką.
Później, (mimo, że nie potrafił ani mówić, ani pisać po rosyjsku), ten Żyd został
94

sekretarzem gminy. On nie wiedział, że brat uciekł, i że nie ma dokumentów.
Myśleliśmy, że sąsiad jako sekretarz mógłby pomóc, ale widzieliśmy jak
bardzo lubi Sowietów, a dla Polaka był to wróg. Mało tego, ten sekretarz
przyszedł do mojej mamy i do mnie, wezwał nas do pokoju i powiedział:
„Jutro przynoszę tobie konstytucje Związku Sowieckiego, ty umiesz po rusku
czytać (uczyłem się 3 lata w szkole) i pisać. Ty pół wioski w swoim domu
będziesz uczył ludności polskiej z tej książki konstytucji sowieckiej”. Wyobraźcie
sobie, jak czuła się moja mama, bratowa, a nawet ja. Nie mogłem odmówić
tego Żydowi, bałem się go osobiście, bałem się o brata i wiedzieliśmy, że
będą wywózki na Syberię. Wyraziliśmy więc zgodę. Ludzie przychodzili na
naukę, bali się, siedzieli na podłodze, nie zawsze starczało krzeseł, a ja wokół
nich przy lampie naftowej czytałem książkę. Żyd siedział przy drzwiach i obserwował. Niekiedy musiałem czytać dwie godziny. Tak więc wyglądało
moje dzieciństwo w czasie okupacji sowieckiej. Trzeba było też chodzić dwa
razy w tygodniu na spotkania, przyjeżdżał polityk sowiecki, ubrany na cywilno, zawsze w kieszeni trzymał pistolet. Z każdego domu (jeśli chodził
ktoś do szkoły) musiał być ktoś na tym spotkaniu. Była lista obecności; osoba
ta musiała wysłuchać o Związku Sowieckim, jakie to dobro i jakie tam prowadzą ludzie wspaniałe życie. Mówiono, jakie dobro niesie gospodarka kołchozowa, bo w tamtym czasie była już mowa, że gospodarka indywidualna
istnieć nie będzie, wszyscy będą musieli iść do kołchozu. Brat nie mógł
chodzić na te spotkania, więc chodziłem ja. Pamiętam taki przypadek, kiedy
Sowiet opowiadał różne rzeczy o Związku Sowieckim i ktoś z sali (a sala
była duża) powiedział, że to wszystko nieprawda. Sowiet zapytał: „Kto to
powiedział?”, ale nikt nie chciał się przyznać, wiedząc czym to grozi. Więc
wyjął on ze swojej kurtki pistolet, położył go na biurku, odwrócił się do
ściany i powiedział tak: „Ja wam mówię, że ta ściana jest czarna (a ściana
była biała), to ta ściana jest czarna. Kto teraz się odważy powiedzieć że jest
ona biała?”. Ludzie byli zastraszeni, nikt nie odważył się zaprzeczyć. Ale było
jeszcze gorzej, kiedy przyszedł 10 luty 1940 roku dowiedzieliśmy się, rano
wstając, że w tamtą noc zabrali 18 rodzin z naszej wsi i wywieźli na Syberię.
Ludzie mieli pół godziny czasu na spakowanie, ubranie się, itd. Sanie sowieckie stały przed domem już gotowe. Potem wywożono ludność polską na stację.
Całe gospodarstwo zostało, więc był nakaz, że z każdego domu, całą dobę,
ktoś musi pójść na to gospodarstwo i pilnować dobytku. Była sroga zima,
mróz sięgał do 25 stopni, ja miałem wtedy dwa tygodnie swojego dyżuru.
Chodziłem do domostw ludności, która wyjechała na Syberię, czasem trzeba
było iść do 2 kilometrów. Wieś ciągnęła się 7 kilometrów długości i trzeba
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było dochodzić, trudno było dojechać. Trzeba było być tam na całą dobę,
i pilnować dobytku dopóki Rosjanie razem z milicją ukraińską nie zabrali
koni, krów, itd. z tych domostw. Gdy wszystko zostało wykradzione, ludność
polska nie miała potrzeby już tam chodzić na dyżury. W czerwcu 41 roku
Rosjanie uciekają na przyjście Niemiec. Tego Żyda, który przez cały czas
nas prześladował, razem z rodziną, zabrano do getta. Jednemu Żydowi udało
się uciec, przechowywał się razem z innymi Żydami w dość niedostępnym
lesie. Na przyjście Niemiec spotęgowała się jeszcze w gorszym stopniu nienawiść Ukraińców do Polaków. W tym czasie biedniejsza ludność uważała, że
rząd polski nie pomagał im, przeszkadzał, co było nieprawdą. Dlatego też
niektórzy Ukraińcy służyli na rzecz Rzeszy Niemieckiej.
To była dla nas najgorsza okupacja. Ci, którzy wstąpili do milicji pomocniczej jako ochotnicy, wyrządzali z Polakami okropne rzeczy. Należałem
do harcerstwa, drużyny im. Orląt Lwowskich; mieliśmy ze strony związku
strzeleckiego opiekuna, który był moim przyjacielem. Przebywał on z młodzieżą, pilnował, starszy o 7 lat. Za to, że opiekował się nami, ukraińska
milicja aresztowała go i zabrała do więzienia (piwnica).
W tej piwnicy przetrzymywano polskich patriotów. Do rodziny aresztowanego dawano znać, by odebrano tego człowieka. W mieszkaniu były przyczepione gwoździe, wbite w belki (dawniej sufit był drewniany). Ten człowiek wisiał tak, i tam go tylko „huśtali”. Całe ciało miał sine i obolałe. To
już nie był człowiek, a „kupa” mięsa. Ten mój przyjaciel był dawniej w Armii
Krajowej, więc kto mógł starał się mu pomóc. Naszym opiekunem został
aptekarz, który dopomógł mu w jakiś sposób, tak że ten człowiek wyszedł
z tego (później brał udział w walkach II wojny światowej, w 58 roku udało
mu się uciec z całą rodzina do Kanady i tam też umarł ).
Postać tego człowieka, to, jakie znosił cierpienie, było czymś okropnym.
Człowiek człowiekowi robił piekło. Takie właśnie wydarzenia miały miejsce w moim dzieciństwie. Dzięki Bogu przeżyłem, ale koniec wojny był dla
mnie tragiczny. Kiedy Niemcy uciekali, kiedy po raz drugi nastała okupacja rządu sowieckiego, był marzec 44 roku i wszystkich mężczyzn we wsi
od 18 do 50 roku życia wysyłano do Wojska Polskiego. W ten czas Ukraińcy rozprawiali się z Polakami.
Od 18 marca do czerwca, za rzeką, znajdującą się w okolicach naszej
miejscowości, stał front niemiecki. Armia sowiecka przez trzy miesiące przygotowywała się do ruszenia tej obrony. Był pas 30 kilometrów od frontu, na
którym ludność cywilna nie mogła się znajdować. Tam właśnie wrzucono
nas na wojnę. W kwietniu, kiedy wyprowadzałem konie napaść, trzeba
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było zaciągnąć je do wozu. Było tak, że na wóz można było wziąć dzieci i babkę
poza tym różne gary do gotowania, płytę kuchenną zerwaną z kuchni, żeby
można było ją gdzieś postawić na kamieniach. Nie wiedzieliśmy, czy tam gdzie
jedziemy, będzie jakieś miejsce na przenocowanie, czy będziemy w lesie,
czy na polu. Zamieszkaliśmy w takiej wiosce, w stodole. Pozwoliła nam na
to Ukrainka. Na podwórku mieliśmy tą płytę kuchenną, swoje garnki, żywność itd. Wtedy właśnie miałem okazję zobaczyć, co stało się na tych terenach z ludnością polską. Kiedy prowadziłem paść konie, zobaczyłem, że piękne
osady legionistów są spalone. Tam, gdzie dawniej znajdowało się gospodarstwo,
było tylko parę drzewek. Poszedłem zobaczyć co tam się dzieje. Był tam jakiś
bardzo dobry „gospodarz”, bo była bardzo dobrze ułożona pryzma bojowa
i obornik ładnie ogrodzony narzędziami. Zobaczyłem tam matkę z dziećmi,
które rozdziobywały wrony. Zobaczyłem tą scenę i postanowiłem sobie, że
muszę tych ludzi pomścić. Widziałem nie jedno jeszcze takie zdarzenie, nie
mogłem podarować tym ludziom, że postąpili w ten sposób. Później szedłem
razem z innymi, przyglądaliśmy się tym spalonym osadom. W pewnym zamku,
w piwnicy, znajdowało się zamordowanych 40 osób. W tym czasie spotkałem
porucznika wojska polskiego, dostałem wezwanie o wygnaniu z Wołynia
i pojechałem z nim do komendy sowieckiej. Miałem 17 lat i musiałem się
zgłosić na przeszkolenie w sztuce wojennej. Po ukończeniu 18 lat, od razu
wysłano by mnie na front. Gdy zgłosiłem się, zaproponowano mi, żebym znalazł
sobie jeszcze jednego kolegę i żebym usiłował zapobiec mordom na Wołyniu.
Miałem stworzyć Polski zwiad, w tym celu byli powołani już chłopcy. Gdy
działa się krzywda ludności polskiej, nasze oddziały szły na ratunek.
Mnie wyznaczyli na zwiadowcę, miałem szpiegować, gdzie są kryjówki
tych bandytów, jaka jest ich organizacja. Trzeba było dotrzeć do młodych ludzi,
podpytać się ich, rozmawiać z ukraińskimi dziećmi. Można było w ten sposób
dowiedzieć się wielu różnych rzeczy. W przeciągu 3 miesięcy pracy mojej
i mojego kolegi, udało nam się znaleźć kilkudziesięciu bandytów i oddać
ich w ręce rosyjskie.
My wskazywaliśmy kryjówki, rano i wieczorem wyciągali ich stamtąd,
ale nasze oddziały mogły tego człowieka znaleźć po tygodniu, bo go wypuszczali. Ci, którzy przez nas byli wskazywani, wiedzieli, że zdradził ich
ktoś z Polaków, przez co jeszcze bardziej mścili się na ludności polskiej.
Okres końca wojny był dla nas okropny. Co wieczór w każdą noc można
było obserwować łuny pożaru tam gdzie znajdowała się wieś polska. Rano
można było się dowiedzieć, ilu zamordowano i jaką wieś spalono. Było tak
przez całe lato 1944 roku. Miałem drużynę harcerską, w której byłem przy97

bocznym, było nas 6 siedemnastolatków, inni mieli po 15, 16, 13 lat. Wśród
nas był jedenastoletni, którego przeszkoliliśmy, mówiliśmy mu, co ma robić.
W jego domu mieszkało dwóch rosyjskich NKWDzistów, którzy wynajęli
pokój u jego matki. Oni obserwowali wieś. Ojciec tego chłopaka był zmobilizowany do wojska, jego natomiast nikt nie podejrzewał, że mógłby cokolwiek
zrobić. Namówiliśmy tego chłopaka, żeby podsłuchiwał Rosjan. Miałem przeszkolonych 86 osób, oprócz chłopaków, również dziewczyny, które były
sanitariuszkami i łączniczkami. Od czerwca do końca października nasza
drużyna była przez sześć osób szkolona, zakładaliśmy placówki obronne.
10, 15 osób co noc, pilnowało, czy nikt nie idzie, po dwóch godzinach odbywała się zmiana. Tak też było przez całe lato, całe żniwa, aż do października. Szkoliliśmy dzieciaki do obrony naszej ludności, naszych wsi. Wiedzieliśmy dokładnie, że nie damy rady obronić wsi, nie wpuścić bandytów,
bo strzelali już z daleka, pociski wpadały do szopy, powodując pożar. Kiedy
zaczynała się palić wieś, ludzie zaczynali panikować, banda natomiast wpadała z siekierami, nożami, widłami, mordowała i rabowała wieś. W ten
sposób zostało zniszczonych kilkanaście wiosek polskich i wymordowanych
wielu ludzi. Wiedzieliśmy o tym dokładnie, pilnowaliśmy wsi, naszych matek,
sióstr i dzieci. Mężczyzn nie było, wszyscy byli zabrani do Wojska Polskiego,
i w tym czasie byli na froncie pod Warszawą.
Nie wiedzieliśmy, że to była banda Ukraińska, UPA, dopiero później to
wyszło, my ich nazywaliśmy banderowcami. Ci banderowcy urządzili nam
święto niepodległości we wsi.
11 listopada 1944 roku. Z kolegami obeszliśmy gdzieś około godziny piątej
wszystkie placówki. Sprawdzaliśmy, czy wszystko było na swoim miejscu.
Koło godziny 18 już dostałem wiadomość, że wieś jest otoczona. Mieliśmy
zaprzysiężonych, powiedzieliśmy sobie, że my ze wsi uciekać nie będziemy,
mamy kryjówki, mamy broń maszynową, a każdy z nas ma dostateczną
ilość amunicji. Naszym planem było ukrycie mieszkańców wsi. Kiedy ludność
uciekłaby do lasu, banda dostałaby „lanie”. Ale tak się nie stało, była okropna
panika, dwoje moich przyjaciół uciekło razem z ludnością do lasu. Ja zostałem
na miejscu, powiedziałem sobie, że nie pójdę ze wsi, obserwowałem wszystko
z kryjówki. Gdy banda podchodziła, daliśmy znać, że rakiety zostały już
wypuszczone i są na przestrzeni półtora, dwóch kilometrów. Zaczęli strzelać
w kierunku wsi, na słomę. Kiedy wieś jeszcze się nie paliła, wyszedłem
ze swojej kryjówki, do placówki zaalarmować, że banda już idzie. Puściłem kilka serii z karabinu maszynowego w kierunku tej bandy. Jeden z
moich sąsiadów miał też ciężki karabin maszynowy i strzelał bardzo długo,
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puszczając serie w kierunku tych bandytów. Niestety zginął on i cała jego
rodzina.
Co 300 metrów znajdowały się placówki, było ich siedem i każda oddała
po kilka strzałów. Kiedy ludność zaczęła uciekać, obrońcy również uciekli,
cała wieś była w płomieniach i nie było sensu siedzieć w placówkach. 11 listopada wieś została kompletnie spalona, ale ludności ci bandyci nie spotkali we
wsi. Tego wieczoru zostało zamordowanych 15-20. Dalsze morderstwa miały
miejsce później, np. wtedy, kiedy kobiety szły za żywnością do swojej wsi.
Każdy miał ją w kryjówce schowane, zakopane ziemniaki i inne produkty
żywnościowe, coś trzeba było jeść. Kiedy kobiety szły po żywność, bandyci
korzystali z tego, że są bezbronne i mordowali je. W sumie około 50 osób
z naszej wsi w tamtym czasie zginęło z rąk banderowskich.
Napisałem o tym wspomnienia, wydałem książkę. Wnuczce pokazałem
również rękopis dziadka, z jego ręcznie pisanymi bajkami. Kiedyś nie było
radia, telewizora, a trzeba było czymś zająć dzieci. Kobiety przędły gądziele, mężczyźni też przędli, ale nie wszyscy, jednak zbierali się wieczorem koło tych kobiet. Starszy dziadek brał dzieci, naładował sobie fajkę
tytoniu i opowiadał im bajkę, żeby je jakoś uspokoić. Przy kominku, czy
lampie naftowej w tamtym czasie opowiadano dzieciom pouczające bajki.
Dziadek spisał te bajki.
W roku 45 uciekaliśmy z Podola, przekroczyliśmy granicę polsko-sowiecką.
W tamtym czasie uchodziłem w wiosce i w gminie za kogoś odważnego.
Tworzyłem z młodzieżą grupy samoobrony, uczyłem ich, jak się bronić, alarmować, co należy zrobić w razie napadu. Bardzo dobrze znali mnie księża.
Mieszkańcy wsi po napadzie uciekli do miasteczka. Uciekali tam mieszkańcy
okolicznych wsi. Kiedy padło Milno, mniejsze miejscowości nie miały żadnych
szans się utrzymać, wszystkie były napadane i niszczone po kolei.
Przed rokiem 39 w miasteczku wielkości Zbąszynka, mieszkało 6 tysięcy
ludzi, w roku 44 znajdowało się tam około 20 tysięcy mieszkańców, uciekinierów z okolicznych wiosek. Po trzech miesiącach działań wojennych miasteczko było w 80% zniszczone, zostały tylko fragmenty ścian, blachy, desek. Ludność polska uciekała do tego miasteczka, mając nadzieję, że znajdująca się tam władza sowiecka obroni ich przed Ukraińcami. Nie da się
opisać, jak wyglądały zmarznięte matki, dzieci. Przyszedł do mnie ksiądz,
przy którym służyłem przez siedem lat, widziałem, że po jego sutannie
chodzą wszy wielkości ryżu. Ludzie zamarzali z głodu (np. matka z dwojgiem dzieci z naszej wsi). Trudno było dotrzeć do wszystkich, do każdego
ukrytego w ruinach. Trudno było znaleźć miejsce, w którym można było
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przetrwać. Kiedy dostaliśmy się do tego miasteczka, po 3 dniach chciałem
zorganizować akcję odwetową. Po spaleniu wioski 11 listopada, już nazajutrz zebrałem chłopaków, którzy wrócili z lasów, bagien. W jednej chacie,
która płonęła, żyła taka kobiecina, ściągnęliśmy dach z gliny, i można było
w niej znowu zamieszkać. Chciałem od razu zemścić się, mieliśmy dostateczną ilość broni, pistolety, były też 4 ręczne karabiny maszynowe. Mówiłem, że od razu pójdziemy. Było gorąco, płonęły jeszcze budynki, w spalonych oborach paliły się zwierzęta. Kobiety lamentowały, dzieci płakały,
więc wziąłem 20 chłopaków i chciałem iść na ukraińską wieś. Chcieliśmy zabić
każdego napotkanego człowieka. Mieliśmy taką potrzebę, złość i nienawiść
do drugiego człowieka (dlaczego nam to zrobiono? Po co?). Zebraliśmy się
wszyscy, trzeba było ratować jeszcze jedną chatę, gdzie można było zamieszkać. Kiedy to zrobiliśmy, przyszli starsi ludzie, kobiety i powiedzieli: „Dajcie spokój, nie wolno tym ludziom zabijać ludzi, a jeżeli ci bandyci są pochowani w tych domach ukraińskich, i kiedy wy tam przyjdziecie, oni was
wszystkich pozabijają. I co z nami będzie? Z naszymi dziećmi? Kto nas ochroni?
Wy macie jeszcze broń, a jak zginiecie, przyjdą w biały dzień i wszystkich
nas wyrżną”. Kobiety zaczęły płakać, prosić, mówiły, że tak nie wolno, że
źle zrobimy. Wtedy zarządziliśmy, że wszyscy, którzy nie mają dachu nad
głową, to piechotą, bądź furmanką, pojadą do tego miasteczka.
Niektórzy mieli być umieszczeni w tych domach, reszta na własną rękę
szukała sobie jakiegoś przytułku. Był listopad, zaczęły brać mrozy, padał
śnieg, chodziło o to, aby nikt nie został na ulicy. 15 listopada nadal działałem w zarządzie, na Wołyniu byłem w konspiracji. Byłem w jednej wsi, w
której również mordowano Polaków, tam razem z kolegą odszukałem magazyny. Były zakopane w ziemi, w zbożu, na cmentarzach. Nie mogłem przyznać
się do tego, że pracowałem w zwiadzie, nikt nie wiedział co robię ani kim
jestem. Razem z kolegą mieliśmy rozeznanie, gdzie były ukraińskie schowki.
Mieliśmy łącznika (to oficer NKWD), który był łącznikiem pomiędzy mną
a placówką. Nie mogłem jechać sam do komendy, od razu bym się zdradził
po co jeżdżę do komendy raz albo dwa razy w tygodniu. Musiałem działać
na miejscu w trzech, czterech, pięciu wsiach i oni musieli wiedzieć przez
tego łącznika, gdzie ja jestem. A nie było wtedy telefonów komórkowych,
radia. Penetrowaliśmy teren, żeby odszukać jak najwięcej tych schowków
banderowskich. Po spaleniu wioski łącznik pytał się mnie, co się stało z moim
karabinem. Powiedziałem, że spalił się w chlewie. Karabinu im w ręce nie
oddałem. Przy pomocy tego karabinu i innej broni zorganizowaliśmy razem
z aptekarzem dobry oddział, około 200 osób. Nie wszyscy brali udział w ak100

cjach, trzeba było zostawić niektórych w mieście, aby pilnowali porządku.
Mnie ten NKWDzista, wysłał na zwiad, spodziewali się, że jest tam dowódca tych band - Jabłoński, przezwisko „Bandarenko”. Poszedłem więc
na zwiad, było nas dwóch, dowiedzieliśmy się, że znajdują się tam trzy bataliony band ukraińskich. W tych bandach znalazła się i policja, i rozbita SS,
i ci którzy uciekli z armii sowieckiej. Szli oni na Załośce, żeby wymordować
ludność polską, w tym miasteczku znajdowało się około 20 tysięcy ludzi.
Dowiedziałem się o tym. Jednego z moich kolegów Ukraińcy złapali i zabili
w haniebny sposób. Wyszliśmy naprzeciw tym bandom. Spodziewaliśmy
się, że banda będzie szła, w kierunku, gdzie znajdował się front i okopy.
Pierwszy nasz bój odbył się 15 listopada. Drugiego stycznia brałem udział
w odbiciu rosyjskiego samolotu, który wylądował na terenie Ukraińców,
chcieli oni zająć samolot.
W czasach kiedy mój dziadek chodził do szkoły, istniały szkoły parafialne lub przy dworze pańskim. Proboszcz, wójt, pan dworu, wybierali ze
wsi młodzieńców w wieku około 12, 13, 15 lat. Kazano im przychodzić do
szkoły parafialnej. Przy dworze pańskim znajdowała się kaplica, do której
przyjeżdżał ksiądz, albo jakaś nauczycielka, ucząca tych młodzieńców
pisać i czytać. Był to obowiązek przez jesień, zimę aż do wiosny. Latem
trzeba było pracować na pańskim dworze. Nasi dziadkowie uczęszczali do
tych szkółek, uczyli się czytać i pisać przez dwa lata. To co wiedzieli z geografii, to tylko tyle, ile sami zobaczyli, albo posłyszeli od kogoś, kto wrócił
z wojny. O historii za czasów austriackich (w zaborze austriackim), można
było mówić, ale nie było w niej wiele prawdy. Tym bardziej, że szlachta nie
chciała, żeby ludność wiejska zbyt wiele umiała. Woleli żeby chłop był głupi,
wtedy był bardziej skłonny do pracy. Mój dziadek pisząc bajki, posługiwał
się specyficznym stylem. Nie było tak łatwo jak dzisiaj. Kiedy ja chodziłem
do szkoły, miałem kolegę, który pochodził z biednej rodziny. Ja mogłem mieć
książki, zeszyty, ołówek, kątomierz itd. Mojego kolegę nie było na to wszystko
stać, więc chodził do Żyda i rozpalał mu w piecu. Żyd dawał mu kawałek
ołówka, czasem zeszyt 16-kartkowy. Kiedy on szedł do szkoły, Żyd już czekał,
bo oni nie mogli w sobotę według obyczaju sami nawet ognia rozpalić w kuchni.
Musiał ktoś im to zrobić. On siedział ze mną w szkole w jednej ławce, z prawej
strony i uczyliśmy się z jednych książek. Kiedy przychodziliśmy do domu
i były jakieś lekcje do odrobienia, on przychodził do mnie lub ja do niego.
Tak wyglądała kiedyś sytuacja biednych dzieci, które chciały się uczyć. On
chciał się uczyć, a nie miał warunków. Jego rodzina nie miała lasu, ojciec i
starszy brat był wynajmowali się do naszego lasu. Kiedy trzeba było zgrabić
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liście, ściąć drzewo, on razem ze mną pasł konie, czy krowy (trawa była jak
na łące). Kiedy chodziłem do lasu, on pilnował bydła, a mnie prosił, żebym
szedł po suchą gałąź dębową. Zwijałem z tych suchych gałęzi snopek i kiedy
pędziliśmy krowy do domu, on ten bębenek suchych liści niósł do domu.
Żeby matka miała na czym ugotować kolację, śniadanie czy obiad. Codziennie
zbierał taką wiązkę suchych gałęzi. Czasami jego ojciec wykopywał pniaki,
lasu nie mieli - a trzeba było czymś palić.
Ten dzieciak starszy ode mnie o rok, był moim bardzo dobrym kolegą.
Nie przeżył tego, co ja z Ukraińcami, poszedł na wojnę. Jego młodszy brat
był w mojej drużynie. On poszedł na wojnę, był przeszkolony w szkole
podoficerskiej, został kapralem i był strzelcem wyborowym. We wrześniu
poszedł na zwiad do Warszawy. Kiedy w Warszawie 1 sierpnia wybuchło
powstanie, poszedł razem ze swoją kompanią pomóc powstańcom warszawskim. Został ranny, kilku z nich zginęło, dostał się do niemieckiej
niewoli. Był ranny w nogę, nie mógł iść, krwawił, jeden z naszych w pewnym momencie zauważył, że ten mój kolega Piotr padł, a Niemiec strzelał
do niego (temu, który to widział, po wojnie udało mu się wrócić, zamieszkał w Starym Dworze - Zając). On opowiadał w naszej wsi, że Piotr nie
żyje, bo widział na własne oczy jak Niemiec do niego strzelał. W tamtym
czasie z dwoma innymi kolegami organizowałem wojska gminne. Myśleliśmy, że gdy Rosjanie po raz drugi przyjdą to będzie Polska. Do naszej gminy
przychodziły listy, powiadomienia itd. (była to poczta polowa). W pewnej
paczce z 9 pułku przyszło powiadomienie, że Piotr nie żyje. Byliśmy pewni, że
on nie żyje, opłakaliśmy jego śmierć. Wyobraźcie sobie teraz sytuację, że
w roku 48 pracowałem w zarządzie gminnym w Dąbrówce (w tamtym czasie
trzeba było wydawać robotnikom, kolejarzom itd. kartki żywnościowe) i rozliczałem takie karty siedząc przy biurku. Usłyszałem, że ktoś puka do biura.
Po chwili wchodzi. Odwracam się i patrzę, a to mój Piotr - stał w mundurze wojskowym. Byłem przekonany, że on nie żyje, sam dostarczałem jego
ojcu powiadomienie o śmierci syna, a on stoi nade mną. Pytam go: „To ty
żyjesz?”, a on odpowiada „Jakbym nie żył, to bym nie przyszedł”. Zostawiłem te kartki, żołnierza wziąłem na rower i przywiozłem do domu. Jego
ojca zamordowano 11 listopada, Piotr dowiedział się wszystkiego. Po czym
opowiedział mi, jak to wszystko wyglądało. Dostał się do niewoli niemieckiej, wiedział, że daleko nie pójdzie. Zauważył, że była odsunięta taka krata do
piwnicy przy kamienicy. Tej kraty nie było, była tylko taka dziura. Wymyślił
sobie, że krew mu płynie i Niemiec i tak go zastrzeli. A w tej dziurze nie sięgnąłby, żeby go zastrzelić. I tak też zrobił, włożył głowę na dół w tą dziurę
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i został żywy. Został tam do wieczora, dostał gorączki z powodu upływu
krwi. Zaczął padać deszcz, więc wyszedł z tej dziury na ulicę i zaczął pić
deszczówkę. W tym czasie znalazła go sanitariuszka z powstania warszawskiego. Zobaczyła, że on jest w mundurze, krwawi i pije deszczówkę, więc
wzięła go do powstańczego szpitala. Miesiąc czasu leżał tam i później z powstańcami, po kapitulacji ruszył z Warszawy. Żeby nie iść do obozu niemieckiego, znów uciekł i zamieszkał u pewnego chłopa. Piotr zaczął udawać, że stracił pamięć, nie wie kim jest. Rosjanie tłumaczyli mu w szkole
podoficerskiej, że nie wolno iść do niewoli, lepiej jest zginąć. Bał się, że
gdyby Niemcy zaczęli uciekać, chłop wiedząc kim on jest mógłby go wydać. Udawał nieszkodliwego wariata, którego chłop zaciągnął do roboty
w chlewie. Cały rok 46 pracował u tego chłopa, wszyscy we wsi mieli go za
wariata, a on sobie z tego nic nie robił. W 46 roku był pobór do zasadniczej
służby wojskowej, Piotr był dobrze zbudowany, wyrośnięty, silny. Był parobkiem u chłopa, więc ten zawiózł go na komisję wojskową. Piotr na komisji
był spokojny, zdrowy itd., więc został wcielony do wojska. W wojsku trzeba
było przejść przez szkolenia, a on był już na froncie kapralem. Rekruta trzeba
było zmęczyć, jego kapral zaczął się na nim mścić, Piotr w końcu odmówił
wykonania rozkazów. W batalionie byli oficerowie polityczni, którzy nasłuchiwali, co żołnierze między sobą mówią. Wezwali oni Piotra do siebie, a
polityczni byli jak śledczy. Zapytali się go, dlaczego odmawia wykonywania rozkazów. Piotr odpowiedział: „A to dlatego, że ten kapral jest głupszy
ode mnie, on sam nie umie chodzić, a mnie chce uczyć. Byłem w szkole
podoficerskiej”. A polityczny pyta: „Byłeś w szkole podoficerskiej?”. W końcu
Piotr musiał się przyznać. Powiedział, skąd pochodzi. Przyznał, że był w trzeciej dywizji 9 pułku Armii Wojska Polskiego na zwiadzie. Przyznał się do
wszystkiego i polityczny wysłał do archiwum wojskowego, by zbadano tą
sprawę. Tam potwierdzono, że człowiek o tym imieniu i nazwisku był w armii
Wojska Polskiego, ale zginął.
Piotr nie wiedział co stało się z jego rodziną. W roku 48, po dwóch latach
w wojsku, kiedy awansował. Wtedy zatrzymał się na manewrach koło Koszalina. Jechał do wsi, żeby nabrać wody dla żołnierzy na obiad. Pilnuje więc
tych żołnierzy, żeby wodę przynieśli i przy studni poznaje kobietę z naszej
wsi. Nie wie, jak się nazywa, ale poznał ją po tym, że to była jedyna kobieta
ze wsi, która miała czarne wąsy. Pytał się ją o swoją rodzinę, i o to, co się
stało z krawcami (ze mną). Ona powiedziała mu, że pracuje w Dąbrówce,
więc wziął przepustkę i pojechał do Zbąszynka, a stamtąd na piechotę przyszedł do mnie. Piotr został zawodowym żołnierzem, awansował na chorą103

żego. Później wyjechał do Katowic, do kopalni, gdzie poznał dziewczynę.
W latach 50. chciał założyć rodzinę, ożenił się. Po roku czasu Piotr ma pretensje do żony, że nie może mieć dzieci. Obarczył ją tym, że nie mają dzieci.
Stwierdził, że pójdą do lekarza. Okazało się, że ta kobieta miała już jedną
córkę, a to on nie może mieć dzieci. Uznał córkę dziewczyny za swoje dziecko.
Dzisiaj ona jest w Niemczech, Piotr zmarł w wojsku, a jego córka nazywa
mnie swoim wujkiem - uważa mnie za członka rodziny.



Przygoda z Solidarnością. Rozmowa z Ryszardem Jarmużkiem
Moja przygoda z Solidarnością trwała cały czas dopóki nasz kraj nie uzyskał pełnej wolności. Dużo ludzi spotkałem w swoim życiu, którzy chcieli
żebym pracował i działał z nimi. Byli to ludzie pełni zapału, odważni a niektórzy z nich uczestniczą aktywnie w życiu publicznym. Dzisiaj wszystkich
działań nie sposób poprzeć dowodami, ponieważ - i to jest przykra rzecz w stanie wojennym zabrano mi wszystkie dokumenty, listy, pieczątki. Ja
pracowałem w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Chociszewie. W sierpniu
80 roku, dowiedzieliśmy się o strajkach z „Radia Wolna Europa”. I tak jeden
drugiemu zaczął przekazywać, że w Gdańsku, w Stoczni Gdańskiej jest
potężny strajk. Strajkowało już całe wybrzeże. Wszystkie te informacje „śledziliśmy” przez „Radio Wolna Europa”. Tylko tam mogliśmy się czegoś dowiedzieć, ogólnopolskie radio podawało, że to buntownicy, warchoły i chuligani, a strajkowali zwyczajni ludzie, całe stocznie strajkowały, niezależnie
od tego, kto do jakiej partii należał. Strajkowali różni ludzie, wszyscy zazwyczaj. Strajki zaczęły się rozszerzać na południe Polski. Wiedzieliśmy, że
Lech Wałęsa tam w Gdańsku prowadził strajk, przeskoczył ten słynny już
mur i został szefem strajku. Nasza telewizja też to pokazywała - podpisano
porozumienie Gdańskie i powstał nowy Związek Zawodowy, który miał zajmować się tylko nie tylko załatwieniem wczasów. Powstał Związek, który
działał na rzecz robotników. Pracownik, który przyszedł do pracy przed
powstaniem Solidarności nie miał wpływu na nic. W Chociszewie nikt nie
kazał i nikt nie zabraniał zakładać Związku Solidarność. Zrodziło się pytanie czy i my możemy założyć taki związek? Ja pracowałem wtedy na budowie. Byłem majstrem, razem ze mną pracowało wtedy tam 40 ludzi, budowaliśmy fermę drobiu. Chciałem, aby i u nas w Chociszewie powstała Solidar104

ność. Ale jak założyć Związek Zawodowy? Jak to zrobić? Jak to załatwić? I tak
właśnie zacząłem działać. Pojechaliśmy do Międzyrzecza, tam znajdowała
się tak zwana Komisja Międzyzakładowa Związku Zawodowego Solidarność.
Stamtąd skierowano nas do Gorzowa. W Gorzowie był cały zarząd i tam
trzeba było jeździć na spotkania, co tydzień. Pierwszym szefem Solidarności
w Gorzowie był Edward Borowski. Obecnie jest jego ulica w Gorzowie. Spotkałem się również księdza Andrzejewskiego, który był kapłanem Solidarności i razem zorganizowaliśmy zebranie w Chociszewie. Na pierwszym
zebraniu zapisało się około 40 członków, pamiętam jednak, że gdy jechaliśmy zarejestrować się do Gorzowa to na liście było 38 członków. I od tego
czasu powstał Związek Zawodowy Solidarność w Chociszewie. Ja po pierwszym zebraniu byłem przewodniczącym związku, moimi zastępcami byli:
Wojtek Krajewski i Zygmunt Żurek. Kiedy powstały już struktury wojewódzkie powołano Gminny Zarząd Związku w Trzcielu. Muszę tutaj zaznaczyć, że bardziej był to ruch społeczny niż związek zawodowy. W związku
było więcej problemów, które nie dotyczyły spraw pracowniczych. Ludzie
skrzywdzeni przychodzili do nas i prosili o pomoc. Był to taki czas, kiedy
ludzie byli bardziej weseli. W 1980 i 1981 roku przychodzili do nas ludzie
z różnymi sprawami np. że nie mają węgla na zimę, najczęściej były to
zwykłe codzienne sprawy. Solidarność powstała też w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Panowicach i w Brójcach, gdzie Związek był bardzo silny.
Wspólnie z działaczami z kilku zakładów otworzyliśmy w Trzcielu swoje
biuro. Była to filia Wojewódzkiego Zarządu Związku Zawodowego Solidarność
i ja w skład tego organu wszedłem. Siedziba biura znajdowała się niedaleko od
przystanku PKS, dzisiaj jest tam sklep. Zawsze tam ktoś z nas musiał być.
Mieliśmy dyżury od 8 rano do 22, w czynie społecznym, nikt nam za to nie
płacił. Ludzie wtedy byli bardziej chętni, mieli większe poczucie własnej wartości i bardziej solidaryzowali się z innymi, chociaż wiedzieli, że mogą
pójść do więzienia. Mieli ogromne poczucie wolności. Rozpoczęliśmy zbiórkę
i kupiliśmy sztandar Solidarności. Z tym sztandarem jest też duża historia,
poświęciliśmy go 11 listopada 1981 roku. Miesiąc przed stanem wojennym
w Polsce. W tym dniu poświęcono też krzyże przyniesione przez rodziców, dla szkół w całej gminie. Zaniesiono je do szkół. Wybraliśmy akurat
ten dzień na poświęcenie, aby uczcić odzyskanie niepodległości, które w tamtym
czasie było zwykłym dniem pracy. Krzyże były uroczyście poświęcone w kościele w Trzcielu. Do innych akcji, które w Chociszewie zainicjowała Solidarność należało otynkowanie kościoła. Proboszczem był Stanisław Wojnar.
Dzięki Solidarności, tej międzyludzkiej w czynie społecznym otynkowano
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kościół. Pamiętam, że zaczęliśmy zbijać stary tynk 13 maja 1981 roku, to była
duża praca wykonana od serca. Wiemy, co ta data oznacza dla każdego
Polaka (w tym dniu był zamach na Jana Pawła II). Po wprowadzeniu stanu
wojennego musieliśmy zawiesić działalność, wprowadzono zakaz działalności
społecznej. Z naszej okolicy zostali internowani: Edward Borowski był pierwszy na liście, Zenek Werner z Międzyrzeca (był moim opiekunem, do dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi), Janek Płomka z Trzciela, też bardzo bliski przyjaciel. Utrzymywaliśmy kontakty z księżmi z Trzciela, my pokazywaliśmy,
że jesteśmy katolikami. Wiele uroczystości odbywało się w kościołach, aby
pokazać i zamanifestować naszą niezależność i wiarę. Organizowano wtedy
wiele różnych pielgrzymek, w tym do Częstochowy. Uczestniczyliśmy 17 września 1983 roku w pielgrzymce świata pracy, organizowanej przez księdza
Jerzego Popiełuszko. Byliśmy na pierwszej pielgrzymce, było nas tam około
2 tysięcy ludzi. Po trzech latach było tam pół miliona, a po śmierci księdza
Jerzego nawet milion. Na wałach (a był stan wojenny) była msza odprawiana
wieczorem o godzinie 21 po drodze krzyżowej. I tam obok sztandaru Huty
Warszawa stał drugi sztandar Solidarności z Trzciela. Nikt nie wiedział nawet,
gdzie leży Trzciel. W następnym roku było już więcej sztandarów. W tym
wyjątkowym roku były dwa sztandary i wśród nich nasz. W stanie wojennym
Służba Bezpieczeństwa szukała go i chciała nam go zabrać. Szczęśliwie się
stało, że w dzień wprowadzenia stanu wojennego miał go ktoś w domu, ponieważ po uroczystościach w Gorzowie wróciliśmy późno i nikt go do biura
nie odniósł. Ta osoba to nie był działacz tylko ktoś, kto z nami pojechał do
Gorzowa. Złożono nam nieoficjalną ofertę abyśmy dali ten sztandar kierowcy
PKS-u jeżdżącemu za granicę i on nam go sprzeda za 1000 dolarów. Zachód
miał go chętnie kupić. Wydaje mi się, że ten zachód to właśnie agenci. Zawieźliśmy go w pięciu „Maluchem” do Częstochowy. Gdyby nas złapali to zabraliby nam samochód a nas pozamykali. Podjęliśmy jednak to ryzyko i pojechaliśmy. Dojechaliśmy bezpiecznie omijając szczęśliwie dużo posterunków
milicji. Zawieziliśmy go do Częstochowy. W Częstochowie mogliśmy ten
sztandar używać za każdym razem, kiedy jechaliśy na pielgrzymki. Związana
jest z nim mała przygoda. Zawieszony był na dużej wysokości w Sali Maryjnej.
Jak chcieliśmy go używać to z zakonnikami biegaliśmy po klasztorze szukając
długiej drabiny. Zawsze trwało to chwilę i wprowadzało zamieszanie. Przez
cały stan wojenny standar przewisiał w Częstochowie. W 1987 roku jadący
na pielgrzymkę do Rzymu zabrali go, ale po powrocie został na nowo powieszony w klasztorze. Sztandarami Solidarności opiekował się ojciec Golonko.
Miał nawet całą kartotekę dotyczącą sztandarów Solidarności. Przywieźliśmy
106

go z Częstochowy na koronację obrazu w Rokitnie i od tego czasu jest
w Trzcielu.
Nie wolno było nosić znaczków Solidarności, ale zamiast znaczków mieliśmy krzyżyki w klapach marynarki. Dzięki temu, w czasie, gdy wszystko
było na kartki jak podjechaliśmy na stację paliw, już nie pamiętam miejscowości, to pracownik mówi: „Wy jesteście porządni ludzie, lać do pełna”.
Zapłaciliśmy za paliwo nie tracąc kartek. W czasie naszej legalnej działalności,
przed wprowadzeniem stanu wojennego, do Chociszewa przywożono na
całą wioskę od 3 do 5 kg kiełbasy na tydzień. Chodziliśmy po ludziach i zbieraliśmy zamówienia, aby każdy mógł, choć raz w miesiącu kupić. Przez pierwszych kilka miesięcy przywoziliśmy im tą kiełbasę z masarni. Ludzie mieli
pewność, że kupią sobie kilogram wędliny. Później odbieraliśmy ją ze sklepu.
Wyobraźcie sobie, jak patrzyli na nas ludzie stojący pod sklepem w kilkudziesięciu metrowej kolejce. Podjeżdża samochód Żuk i ładują na niego skrzynki
z kiełbasą, a oni muszą stać jeszcze kilka godzin i nie wiedzą czy w ogóle
coś kupią. Wtedy w Polsce kupowaliśmy wszystko na kartki np. cukier,
kiełbasę, buty, słodycze, jedzenie, itp. Octu nie brakowało w sklepach, bo
on nie był na kartki.
O stanie wojennym dowiedziałem się przed szóstą rano. Jechałem do pracy,
byłem kierownikiem w spółdzielni. Wiozłem kobiety na kurniki, włączyłem
radio i słyszę w wiadomościach o stanie wojennym. Choć była niedziela
poszedłem na zakład, na który zaczęli przychodzić ludzie, część z nich
kazała się zawieźć do Międzyrzecza, bo mieli powołanie do ZOMO lub do
wojska. Pod Chociszewem w rowie leżał czołg. Następnego dnia pojechałem
do tych żołnierzy, zimno im było, zabrałem więc ich żeby zjedli ciepły posiłek.
Pani Kalinowska przygotowała im gorące śniadanie. Wszedłem do biura,
a za mną wchodzi komisarz wojskowy z żołnierzami. W moim biurze wisiał
plakat z pierwszego zjazdu Solidarnośći. Plakat przedstawiał łąkę, a na niej
roczne dziecko w pampersie. Wtedy w Polsce nie było pampersów, ale na
plakacie dziecko w pampersie oznaczało, że Solidarność - jak to dziecko ma roczek, a pampers oznaczał kierunek na zmiany i nowoczesność. Zdarli
mi ten plakat i zabrali wszystkie dokumenty i powiedzieli, że jeszcze się
spotkamy. W pierwszych tygodniach stanu wojennego nie wiedzieliśmy co
mamy robić. Spotykaliśmy się po dwóch czy trzech i zawsze był ktoś kto to
wszystko łączył. Generał Jaruzelski nie wystraszył nas bardzo. Najczęściej
organizowaliśmy się w kościele. Przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Gorzowie założyliśmy sekcję Więzi Chrześcijańskiej w Trzcielu. Była to organizacja katolicka i dzięki temu mogliśmy spotykać się w kościele. Kościół był
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zawsze dla nas otwarty. W Trzcielu nad kościołem jest taki pokój i tam
najczęściej się schodziliśmy. Na terenie kościoła mogliśmy organizować
patriotyczne uroczystości. Nieraz w kościele podstawieni przez UB ludzie
zachowywali się nieodpowiednio. W czasie pierwszej pasterki po wprowadzeniu stanu wojennego w Gorzowie do katedry przez okna wrzucano
granaty z gazem łzawiącym. Służby wiedziały, że tam są wszyscy ci, których nie zamknęli w obozach dla internowanych. Na święta robiliśmy pomoc dla rodzin osób internowanych. Wielu ludzi zwolniono z pracy. Zbieraliśmy pieniądze i przekazywaliśmy je. Nie wolno było przekraczać granicy gminy bez specjalnego zezwolenia naczelnika. Godzina policyjna była
od 22 do 6 rano. W czasie godziny policyjnej nie wolno było chodzić po ulicy.
Stan wojenny był takim egzaminem. Później Solidarność nigdy się nie odbudowała tak jak przed wprowadzeniem stanu wojennego. Solidarność jest
teraz zwykłym związkiem zawodowym, może znacie nazwisko Zbigniew
Bujak? On uciekał przed złapaniem, cztery lata ukrywał się w Polsce. Trzy
miesiące przed końcem odwołania stanu wojennego został złapany.
Jechaliśmy syreną do Warszawy na pogrzeb księdza Popiełuszki. Drugiego dnia udało się wjechać do stolicy. Byliśmy na jego grobie. Znicze to
ładowarkami ładowano i wywożono. Cały teren wokół kościoła oraz chodniki
i część drogi była cała w zniczach, kwiatów to było może jeszcze więcej.
W 1986 roku, w ramach działalności Klubu Inteligencji Katolickiej zorganizowaliśmy pierwszą pielgrzymkę do Rzymu. Przyjechaliśmy do Rzymu w
momencie, gdy Jan Paweł II wrócił z Kolumbii. W sobotę papież przyjął
nas u siebie. Spotkanie to było przy ognisku. Mogę młodzieży powiedzieć,
że warto działać i coś dla innych robić. Już po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Trzcielu były organizowane Dni Kultury Chrześcijańskiej. Udało
nam się zaprosić do udziału w tej uroczystości księdza Jankowskiego. Z obawy
przed zatrzymaniem i dla bezpieczeństwa przejazd księdza z Gorzowa do
Trzciela był eskortowany przez dwa nasze samochody. Ksiądz uczestniczył
tylko we Mszy Św. Po przywiezieniu księdza, kościół był wypełniony wiernymi,
weszliśmy na chór, a tam już stała kilkuosobowa delegacja z Urzędu Bezpieczeństwa. Poznaliśmy ich od razu bo jedna osoba mieszkała kiedyś w Chociszewie.
2 marca 1982 roku do Spółdzielni przyjechała komisja z partii (PZPR) i zwalniali ludzi, ale mnie nie zwolnili. I - o ironio - sprzeciwił się mojemu zwolnieniu jeden z sekretarzy partii z Gorzowa. Tak się stało, że sekretarz partii
uratował przed utratą pracy solidarnościowca, chociaż wiedzieli, że na nowo
zacząłem działać. W Chociszewie trudno było się ukryć. Co do innych ludzi.
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Takim człowiekiem prawym był ksiądz ze Trzciela, Alek Bandura ze zgromadzenia św. Wincentego, to ten, który później odprawił Mszę w obronie Słubic
przed powodzią.
Po „okrągłym stole” mieliśmy kilka spotkań w Gorzowie, gdzie powstał
Komitet Obywatelski na całe województwo. Powołano Pełnomocników wyborczych na każdą gminę. Ja byłem takim pełnomocnikiem na gminę Trzciel
i Miedzichowo. Musiałem otrzymać pomieszczenie w gminie z telefonem,
takie były uzgodnienia. Chciano początkowo zrobić tak, że z jednej strony
biuro miał I sekretarz PZPR a z drugiej Prezes ZSL. Ja między nimi z telefonem grzecznościowym. Oczywiście się nie zgodziłem i oddano nam zabrane
pomieszczenie na rynku. Do tych wyborów podeszliśmy profesjonalnie.
Wszyscy kandydaci mieli na plakatach zdjęcia z Lechem Wałęsą. I wygraliśmy. Zdobyliśmy w całej Polsce wszystkie wolne miejsca.
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ILUSTRACJE

Akcja wysiedleńcza

Zaświadczenie o ewakuacji
do Polski z Litwy

Akt nadania gospodarstwa, 1947 rok

Drugie wesele w ChoCiszewie - państwo
Balońscy, 1946 rok

Chrzciny Władysława Guzek, 1946 rok
112

Przedszkole w Chociszewie,
koniec lat 50.

Choinka w przedszkolu,
lata 60.

Jan Bimek z rodzicami,
Dąbrówka Wlkp. 1937 rok

Zdjęcie ślubne
państwa Bimek
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Rodzina Bimek
w Dąbrówce Wlkp.,
początek lat 40.

Marianna Bimek, przed 1914 rokiem
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Książeczka wojskowa Marceli Kądzioły

Marcela Kądzioła,
02.02.1945 rok

Rodzina Szeremet, 1958 rok

Rodzina Łukiewskich
(Zofia Łukiewska z piłką)
115

Zofia Łukiewska

Ślub Zofii i Czesława
Łukiewskich, 1958 rok

Od lewej: Stanisława Kuta, Waleria Kuta, Andrzej Czepulonis,
Barbara Majta, Ania Wajman, koniec lat 40.
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I Komunia św., 1954 rok

Procesja Bożego Ciała, początek lat 60.
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Zbiórka harcerzy z Polskiej
Samoobrony z Milna. Na zdjęciu
Major NKWD, od niego na prawo:
E. Pawłowski, M. Dec, J. Zaleski,
W. Maliszewski, J. Krąpiec,
J. Pączek, A. i P. Dec, 1944 rok

Najstarsi Orlacy, 1944 rok

Marianna, Rozalia i Michał Dec,
ok. 1915 roku
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Wiktor Dec - kawalerzysta
(pierwszy z lewej), 1920 rok

Żniwa, lata 50.
Józef Bielecki
z synem Stanisławem, 1955 rok

Pierwszy traktor w Spółdzielni
Produkcyjnej w Chociszewie.
Cz. Pękala (za kierownicą),
M. Czubak, H. Ziarko,
E. lub T. Czaja, 1954 rok

Pierwszy kombajn w Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej
w Chociszewie. Na kombajnie
Cz. Pękala, 1955 rok
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Wycieczka do Krakowa zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich

Poświęcenie sztandaru dla OSP Chociszewo, 1985 rok
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Stan wojenny. Sztandar
Solidarności Trzciel
na wałach Jasnej Góry

Poświęcenie sztandaru
Solidarności w Trzcielu,
11.11.1981 rok

Pielgrzymka Świata Pracy
w drodze na Jasną Górę,
1985 rok
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hociszewo nie doczekało się jak dotychczas opracowania monograficznego. Miejscowość była jedynie przedmiotem pojedynczych wzmianek
w szerszych opracowaniach. Tym niemniej na uwagę zasługuje kilka pozycji. Wśród starszych publikacji polskich i niemieckich warto wspomnieć o pracy
J. Łukaszewicza dotyczącej kościołów parafialnych w Archidiecezji Poznańskiej oraz publikację J. Kohte na temat zabytków w Prowincji Poznańskiej.
Stosunkowo mało informacji dotyczących Chociszewa, w porównaniu do Lutola
Suchego czy Rogozińca znalazło się w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich. Już po wojnie szereg informacji dotyczących parafii
opublikował J. Nowacki w monumentalnym wydaniu Dziejów Archidiecezji Poznańskiej. Niewątpliwie wymienić należy publikację hasła Chociszewo w Słowniku historyczno-geograficznym województwa poznańskiego w średniowieczu. W tym kontekście wypada wspomnieć o Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski obejmującym grupę dokumentów dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Chociszewa. Szereg informacji na temat wsi znalazło
się również w publikacjach dotyczących klasztoru cysterskiego w Gościkowie-Paradyżu. W ostatnim czasie szereg informacji na temat miejscowości i zabytków ukazało się w zeszycie 1 tomu X Corpus Inscriptionum Poloniae, w pracy poświęconej dziejom najstarszych dzwonów na Ziemi Międzyrzeckiej, w monografiach Brójec i Trzciela wydanych w 2003 i 2008 roku.
Zabytki Chociszewa były także omawiane w popularnej publikacji poświęconej tej problematyce w północnej części województwa lubuskiego. W tym
miejscu można wymienić również publikacje prasowe, w tym serię Słownik
Gorzowski, która ukazywała się na łamach Ziemi Gorzowskiej.
Jeśli chodzi o archiwalia, trzon dokumentacji z okresu staropolskiego i dotyczący głównie dziejów kościoła znajduje się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego i Archiwum Państwowego w Poznaniu. W odniesieniu do okresów nowszych oraz czasów powojennych przedmiotem ewentualnej kwerendy
powinny być zbiory Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej Górze, gdzie można np. odnaleźć szereg informacji pośrednich związanych
z funkcjonowaniem organów administracji lokalnej w latach 1950-1975.

