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„Pamięć nie umiera nigdy”
Teraz kolej na nas…
Nasi starsi koledzy i
koleżanki z naszego
gimnazjum,
którzy
dzisiaj są studentami
szkół wyższych lub już
pracują, w roku 2009
realizowali
projekt
edukacyjny:
„Skąd
pochodzimy, dokąd zmierzamy…? W ramach tego projektu nagrali film i opracowali publikację, w
których przedstawili wojenne i powojenne dzieje swoich rodzin. Ich celem było ocalenie od
zapomnienia swoich rodzinnych korzeni, odtworzenie wcześniejszych losów swoich dziadków i
pradziadków, znalezienie odpowiedzi na pytania: skąd i dlaczego przybyli na Ziemię Przelewicką?
W jakich stało się to okolicznościach? Jak odnaleźli się na nowej rzeczywistości, na nieznanych
przecież im wcześniej ziemiach? Czy łatwo przystosowali się do nowych warunków, w jakich im
przyszło żyć? Projekt ten bardzo nam się spodobał, dlatego postanowiliśmy zrealizować podobny,
będący w jakiejś części kontynuacją projektu naszych starszych koleżanek i kolegów.
Odszukaliśmy wiec dawne, zapomniane już relacje najstarszych osadników na Ziemi Przelewickiej
- repatriantów z Polski Centralnej i wschodnich ziem II Rzeczypospolitej, robotników
wywiezionych wbrew ich woli na roboty do Niemiec, rodzin przymusowo wysiedlonych przez
władze komunistyczne z południowo – wschodniej Polski w ramach akcji „Wisła”. Relacje te
spisali w połowie osiemdziesiątych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kpt. Lucyny Herc w
Przelewicach oraz szkoły podstawowej w Klukach. Dzisiaj to rodzice nasi i naszych kolegów, nasi
sąsiedzi i znajomi.
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Przeprowadziliśmy także rozmowy z najstarszymi mieszkańcami naszej gminy, którzy pamiętają
pierwsze lata osadnictwa. Zapytaliśmy ich o najciekawsze wspomnienia, o to, co najbardziej
utkwiło w ich pamięci z lat młodości. Które wydarzenia były dla nich szczególnie ważne i
wyjątkowo zapisały się w ich pamięci.

Naszą publikacje dedykujemy więc naszym rodzicom, dla których korzenie
rodzinne, wojenne i powojenne losy naszych rodzin są równie ważne jak, dla nas.
Naszym dziadkom i pradziadkom za sprawą, których jesteśmy przelewiczanami –
mieszkańcami Ziemi Przelewickiej.
Naszym nauczycielom, by pokazać im, że czegoś nas nauczyli, że potrafimy coś
więcej, niż tylko rozrabiać i że ich wysiłki „nie poszły na marne”.
Wszystkim znanym i nieznanym osadnikom na Ziemi Przelewickiej, bohaterom
pierwszych lat powojennych, którzy ofiarnie, nie szczędząc sił, ciężko pracowali, by
zbudować tu nową, silną i dumną Polskę.
Na początku przedstawimy wspomnienia pierwszych osadników na Ziemi Przelewickiej spisane
przez ich dzieci i wnuków – uczniów Szkoły Podstawowej im. Lucyny Herc w Przelewicach i
Szkoły Podstawowej w Klukach – dzisiaj rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjum,
szkół średnich oraz studentów szkół wyższych. Troszkę im zazdrościmy, bo mieli możliwość
rozmawiania z ludźmi w czasach, kiedy na terenie gminy żyło ich jeszcze wielu i byli na tyle
młodzi, że bardzo dobrze pamiętali swoje pierwsze miesiące i lata po osiedleniu.
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Wspomina p. Marta Klińska, mieszkanka Kluk. (…) Urodziłam się 8 Grudnia 1911 roku we wsi
Wrząca w województwie warszawskim. Wkrótce po wybuchu wojny, 10 września 1939 r., o 5
godzinie, Niemcy wysiedlili nas z
rodzinnej wsi do innej wioski, w
Pałac w Klukach, lata 30 –te XX w.
której mieszkaliśmy wraz z rodziną
do końca wojny. Po wojnie
zaproponowano nam wyjazd na
ziemie
zachodnie
obiecując
polepszenie warunków bytu. Bieda
była tym powodem, że rodzina
zdecydowała się przyjechać na
Ziemie
Odzyskane.
Pierwsze
zetknięcie z wsią Kluki nastąpiło w
dwa lata po wojnie - w 1947 r. Kluki
jeszcze dwa lata po wojnie były
ogromnie zniszczone. Brakowało
mieszkań. Prawie wszystkie domy
wymagały generalnego remontu, a
niekiedy całkowitej odbudowy. W
niedługim
czasie
po
wojnie
wyremontowano
pałac
dawniej
zamieszkiwany przez dziedzica i
przeznaczono ten budynek na szkołę
Pałac w Klukach dzisiaj
dla dzieci z pobliskich wiosek.
dzisiaj.
Wszyscy mieszkańcy Kluk zatrudniali się w gospodarstwach indywidualnych. Praca ta była bardzo
ciężka, gdyż brakowało maszyn i narzędzi. Niegdyś w Klukach istniał młyn i gorzelnia. (…) W
okolicy była czynna kolejka z Pyrzyc do Płońska. Linie elektryczne doprowadzające prąd do
domów były poniemieckie, ale pozrywane. Światło zastępowano lampami naftowymi (…). Zaraz
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po wojnie wybraną sołtysów i rady narodowe, którzy mieli za zadanie reprezentować wieś i dbać o
jej potrzeby. Porządku i ładu we wsi pilnowali chłopi. W latach 1945 – 48 przestępstw w Klukach
nie było, ponieważ była to mała wioska i
nie było tu żadnych spięć z bandytami
przeciwko nowo powstającej władzy.
Pożarów było mało, czasami tylko
zapalały się stogi ze słomą. (…). Kluki
w latach powojennych zamieszkiwali
Ukraińcy oraz Polacy i większych
konfliktów pomiędzy mieszkańcami na
tym tle nie było. (…) Najliczniejszą
grupę stanowili ludzie o wyznaniu
rzymsko - katolickim, pozostała część
Kosin, lata 30 - te XX w.
ludzi była wyznania prawosławnego.
dzisiaj.
Kościół po wojnie był bardzo zniszczony. Gdy go wyremontowano i poświęcono, to wówczas
przybyli pierwsi księża i zaczęli odprawiać Msze Święte. Obecnie nazwa naszej miejscowości
brzmi Kluki. Przed tą nazwą istniały inne nazwy takie jak: Tłukom, Kluken (…)
(Wspomnienia spisała Anna Bębenista, uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej w Klukach)
Wspomnienia p. Bronisławy Bojczuk,
mieszkanki Kosina. (…) Urodziłam się
24 czerwca 1924 r. w Związku
Radzieckim i tam mieszkałam na wsi
przed II wojną. W latach 1945 - 48
organizowane były wywozy ludności
polskiej i ukraińskiej na nowo
wyzwolone ziemie polskie. Podróż ta
na te tereny trwała 3 tygodnie. Podróż

Kosin – dzisiaj
jw.dzisiaj.
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utrudniali przesiedleńcom Niemcy poprzez wysadzanie torów kolejowych. Po przyjeździe na
Ziemię Pyrzycką mieszkałam już z mężem w Batowie. Po upływie roku zaoferowano nam małe
mieszkanie dwupokojowe w Myśliborkach. Stwierdzając, że panują tam warunki niedogodne do
życia, postanowiliśmy opuścić tą wieś i zainstalować się w Kosinie. Wojna zostawiła po sobie wiele
zniszczeń. Strącona była wieża kościoła, wiele zrujnowanych domów. Z nadzieją na podniesienie
wsi z ruin i ze zgliszcz postanowiła ludność zregenerować owe zniszczenia. Z pomocą nadszedł
sołtys pan Stanisław Myka oraz gmina znajdująca się we wsi Brzesko. Oprócz organów
administracji, istniały organy zapewniające stan bezpieczeństwa. Istniała służba zdrowia ze siedzibą
w Brzesku i Lipianach. Były już również szkoły w Brzesku, w Kosinie, Pyrzycach, Lipianach.
Organizowane były wybory do rad narodowych. Ludność współpracowała ze sobą. Były młyny,
gorzelnie, cukrownie - najbliższa w Kluczewie. Wieś zamieszkiwała ludność różnego wyznania.
Jedni wyznania prawosławnego, inni rzymskokatolickiego. Dawniej miejscowość nosiła nazwę
przejściową: Kosina, urzędową Kasino, niemiecką Cossin, pierwotną: Cussin.
(wspomnienia spisała Katarzyna Kwiatkowska, uczennica kl. VII SP w Klukach)
Wspomnienia p. Jerzego Drozdowskiego, mieszkańca Przelewic. (…) Masowy przyjazd na Ziemie
Zachodnie nastąpił w roku 1945. Na ziemiach tych osiedlali się ludzie z województw:
warszawskiego, kieleckiego, poznańskiego oraz
przesiedleńcy zza rzeki Bug, terenów dawnej
Polski zajętego przez ZSRR. W lipcu, w roku 1945
do Przelewic przybyły rodziny Drozdowskich,
Reszkowskich i wiele innych. Niegdyś mieszkali
oni w powiecie gostyńskim. Bodźcem do
zasiedlenia się poza Gostyninem było to, że ich
domy i gospodarstwa leżały w gruzach. Zostali
przywiezieni w wagonach towarowych, w których
znajdowało się o kilkanaście rodzin wraz z całym swym dobytkiem. Przeważnie byli to ludzie
małorolni lub też bezrolni. Do Przelewic dotarli po dwutygodniowej podróży. Widok był
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przykry. Większość domów uległa całkowitemu zniszczeniu. Każda rodzina początkowo zajęła się
odbudową i remontem budynków
mieszkalnych oraz gospodarczych.
Gmina mieściła się w Brzesku.
Pierwszym wójtem gminy był Wincenty
Pawłowski,
natomiast
sołtysem
Przelewic był Jan Głowacki. Powołana
została Rada Narodowa oraz organizacji
„Samopomoc
Chłopska”.
Rozprowadzała ona przywiezione konie
z Organizacji Narodów Zjednoczonych
Przelewice, lata 30-te XX w. Młyn
do spraw pomocy i odbudowy
1
(UNRRA) . Ludzie bardzo dobrze rozumieli
się i chętnie sobie pomagali. (…) W
tamtych czasach nie było maszyn
zmechanizowanych, mających zastosowanie
w rolnictwie. Ludzie więc rozumieli się i
chętnie podawali swoją dłoń przyjazną. W
Przelewicach
było
dużo
obywateli
niemieckich. Byli oni wysiedlani i
wywożeni na swoje ziemie. Znajdowali się
Młyn dzisiaj.
również Rosjanie. Ich stosunek do Polaków
był bardzo dobry. Pomagali w różnych
1

UNRRA, czyli Administracja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy. UNRRA w latach 1945 - 47
dostarczyła do Polski 2 mln ton różnych towarów, m.in. ciągniki, maszyny budowlane i rolnicze, parowozy, wagony
kolejowe, samochody ciężarowe, warsztaty naprawcze i montownie, a także odzież, tekstylia, sprzęt medyczny, leki,
materiały budowlane. płynne, zboże, zwierzęta, artykuły spożywcze i kilka milionów 5-kilogramowych paczek
żywnościowych z zapasów wojskowych.
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pracach i pilnowali bezpieczeństwa. W Brzesku znajdował się również Posterunek Milicji
Obywatelskiej. Byli w nim zatrudnieni Polacy i Rosjanie. Pilnowali porządku i bezpieczeństwa.
Później na posterunku pracowali tylko Polacy. Ludność osiedlała się na gospodarstwach
indywidualnych lub folwarkach, opuszczonych
przez niemieckich dziedziców. Były to tzw.
Państwowe Nieruchomości Ziemskie. Chłopi z
gospodarstw indywidualnych utrzymywali z
Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw
Pomoc i Odbudowy konie do pracy na roli,
natomiast Państwowe Nieruchomości Ziemskiej
otrzymały zagraniczne traktory. W folwarkach i
gospodarstwach
indywidualnych
rozwijano
hodowle bydła i trzody. Z biegiem czasy zaczęto
uruchamiać młyny, cukrownie i gorzelnie. W
Folwark Przelewice , Lata 60 – te.
naszej wsi znajdowały się tylko sklepy prywatne.
Była piekarnia, którą prowadził Józef Bruchajzer. Produkcje swą dostarczał żołnierzom radzieckim,
gdyż dostarczali oni mąkę. Ludność zamieszkująca Przelewice i inne wioski musiała robić sama
chleb i inne przetwory mączne. Znajdował się również sklep spożywczy. Prowadził go Stefan
Kliński. Następowała elektryfikacja wsi. Zostały uruchomione hydrofory w folwarkach. Z
komunikacją było ciężko. Przejeżdżał tu tylko dwa razy dziennie pociąg. W latach 1945 - 1946
rozbudowana została poczta, która mieściła się w pegeerowskim budynku. Później została ona
przeniesiona na inną placówkę. Była również szkoła, ale znajdowała się w Kłodzinie. Uczniowie
chodzili do szkoły pieszo, a ci, którzy mieli rowery dojeżdżali nimi. W latach 1946 - 47 powstała
pięcioklasowa Szkoła w Przelewicach. Uczniowie robili zeszyty z kartek papieru, a ilość
podręczników była bardzo, ale to bardzo znikoma. Bardzo uroczyście były obchodzone różne
święta. Przyjeżdżano na nie bryczkami, zaprzężonymi w konie, które były pięknie przystrojone.
Msze święte odprawiano raz w tygodniu. Odprawiał je Ksiądz z Brzeska.
Wspomnienia spisała Anna Reszkowska, uczennica kl. VII SP w Przelewicach
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Wspomnienie pani Antoniny Papaj, mieszkanki Kosina. (…) Przed wojną mieszkałam na terenie
Lubelszczyzny. W 1947 roku przyjechałam na
nasze ziemie poprzez Urząd Repatriacyjny2 z
siedzibą w Lipianach. Jechaliśmy wagonami
towarowymi, a wagony były tak obładowane
przez ludzi z zewnątrz, jak i wewnątrz, że nie było
jak wyjść z wagonu. Dojechaliśmy do Stargardu, i
wszyscy dostaliśmy obiad. Potem ludzi
rozdzielano, Jedni zostali w Stargardzie, drudzy
byli skierowani do Lipian. Trafiliśmy do
Przystań rybacka w Klukach: lata 60 –te.
gospodarstwa Skrzynka koło Lipian. W skrzynce
w PGR-e nic nie było, wszystko było
zniszczone i nawet jeść nie było co, bo nie
otrzymaliśmy żadnej pensji, tylko w naturze.
Otrzymywaliśmy tylko trochę mąki, kartofli,
aby jakoś przeżyć ten ciężki okres. Byli
sołtysi, istniał również urząd gminy - mieścił
się w Lipianach. Szczególnie w tym czasie
groziło
ludziom
jeszcze
wiele
niebezpieczeństw, w związku z tym
powołano milicję oraz ORMO3, która
Przystań w Klukach: lata 60 –te.
wspomagała w wykrywaniu i ściganiu ludzi
niebezpiecznych. (…) Mimo wielu niedogodności, wszyscy ogromnie się cieszyli, że znaleźli się
2

Państwowy Urząd Repatriacyjny (PUR) – został powołany w roku 1944. Jego było przesiedlenie polskiej ludności z
terenów przejętych przez ZSRR, a w dalszej kolejności zorganizowanie powrotu Polaków z Niemiec i zachodniej
Europy oraz wysiedlenie do Niemiec obywateli byłej Rzeszy Niemieckiej.
3
ORMO - Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej – paramilitarna organizacja ochotnicza i społeczna wspierającą
Milicję Obywatelską, powołana w roku 1946.
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już w wolnej Polsce. Że nie musimy już ukrywać, bać się, że ktoś na nas gdzieś doniesie. To jest
naprawdę uczucie, którego nie jestem w stanie opisać. To trzeba przeżyć, by móc potem docenić
wolność.
Wspomnienia spisał Jan Jaskulski, uczeń klasy V SP w Klukach.
Wspomnienia Franciszka Kustosza, mieszkańca Przelewic (…) Do Przelewic przyjechałem wraz z
rodzicami 6 czerwca 1946 r., jako repatriant ze Związku Radzieckiego. Przywieziono nas najpierw
do Szczecina. Tam staliśmy przez
tydzień Moich rodziców ciągnęło do
pracy na ziemi, gdyż bez przerwy
byli związani z rolnictwem. Ojciec
mój miał na Sybirze w obozie
Irkuckim
gospodarstwo.
Po
rewolucji wstąpiłem do kołchozu i
pracowałem w nim do 1943 roku.
Jak się zaczęła formować dywizja
Kościuszkowska
wstąpiłem
ochotniczo do Wojska Polskiego,
Pan Kustosz w pochodzie z okazji 1 maja (święta robotniczego). Lata 70 – te XX w.
ochotniczo, gdyż mój rocznik nie
podlegał
już
mobilizacji.
Ponieważ zostałem ranny na Pradze pod Warszawą, nie brałem już dalszego udziału w walkach. W
Szczecinie wiele słyszałem o bogatych ziemiach pyrzyckich i jak tylko przyjechał administrator
majątku Przelewice, to zaraz zgodziłem się na wyjazd do Przelewic, aby podjąć pracę w charakterze
kowala. Kiedy przyjechałem do Przelewic, jako piętnastoletni chłopak, majątek Przelewice
podlegał pod Szczecin. Tutaj powstał zespół, w skład, którego wchodził majątek: Kosin, Ślazowo,
Myśliborki, Podlesie. Wszystko trzeba było zagospodarować, zaorać, postawić straże, żeby nie
dopuścić do dalszej dewastacji, gdyż tamte majątki nie były zasiedlone przez mieszkańców.
Majątek Przelewice posiadał 420 hektarów ziemi ornej, koni było czternaście, dwa woły,
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dwadzieścia krów, trzydzieści świń. Na jesieni 1946 r., za pomocą Państwowych Nieruchomości
Ziemskich i Lipian otrzymaliśmy cztery ciągniki poniemieckie ''lanzbulldogi'4 W 1947 roku zaczęły
napływać już nowe ciągniki i pługi. Park i pałac w roku 1946 nie były zniszczone, dzięki dobremu
dozorowi
administracji,
która
otaczała wielką opieką park, pałac i
szklarnię. W szklarni rosły pomidory,
różne inne warzywa i kwiaty. Niemcy
zostali wysiedleni jesienią 1947 r. W
prywatnym sklepie można się było
zaopatrzyć
w
różne
artykuły
spożywcze. Czynna była piekarnia,
Przelewice, lata 30 - te
którą prowadził Pan Bruchajzer. Była
też piekarnia majątkowa, która
mieściła się w domu, gdzie teraz mieszka pan Halarewicz (obecnie P. Kowalewscy – autorzy). Była
komunikacja kolejowa. Na pocztę trzeba było
jeździć do Brzeska. Szkoła zaczęła prowadzić
swoją działalność w1946 roku. Szkoła
mieściła się w budynku dzisiejszej biblioteki
(obecnie apteka p. Kowalczuk – autorzy).
Działała biblioteka przyszkolna. Na drugi
dzień już zatrudniono nas do pracy, bo czas
gonił. Pola były jeszcze nieobsiane i
Przelewice, dzisiaj
nieobsadzone. Wszyscy przystąpiliśmy do
wybierania ziemniaków. Obiady gotowali na
stołówce. Byliśmy jedną z pięciu polskich rodzin, które osiadły w Przelewicach - administrator,
rządca, magazynier i ogrodnik.
4

Ciągnik rolniczy produkowany w Niemczech. Był jednymi z najbardziej popularnych ciągników niemieckich.
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Reszta to byli starzy Niemcy i dzieci. Przelewice nie ucierpiały wiele w czasie wojny i nie było
dużo zniszczeń wojennych, gdyż Niemcy nie stawiali oporu i radzieckie
czołgi przemknęły z Barlinka pod Pyrzyce przez Przelewice. W tym czasie
było wielu szabrowników, którzy wykradali mienie państwowe, zwłaszcza
maszyny rolnicze. Przeciwko nim stawali osadnicy wojenni. Najbardziej w
walce z szabrownikami przysłużył się magazynier komunista wysiedlony z
Francji w 1945 r. – Feliks Fabich i Milicja Obywatelska. Posterunek MO
mieścił się wówczas w Brzesku. Gospodarstwa indywidualne były
przyjmowane przez Polaków z Polski Centralnej i Polaków wracających ze
wschodniej części. W Przelewicach był czynny młyn elektryczny. Był też
młyn wodny przy stacji kolejowej. Do czasu założenia elektryfikacji w
całej wsi, młyn elektryczny był napędzany maszyną parową. Już w 1946
roku działały takie organizacje PPR5, PPS6, SL7, PSL,
Wspomnienia spisał Szymona Sołtysiak, uczeń kl. V SP w Przelewicach.
Wspomnienia p. Sadowskiej, mieszkanki Kosina. (…) Urodziłam się w 1902 roku na ziemiach
niemieckich. Choć od wojny minęło już 40 lat, w mojej pamięci pozostały ciężkie lata powojenne.
W czasie, kiedy wojska radzieckie wkroczyły na tereny Niemiec, wszyscy Polacy musieli opuścić
Niemcy. Przesiedlenie na ziemie polskie trwało 3 tygodnie. W czasie swej tułaczki jedynym
uczuciem, jakim pamiętam był strach. Po długiej podróży przyjechałam do Kosina, aby osiedlić się
tu na stałe. Po moim przyjeździe trwało wysiedlenie Niemców. Początki gospodarowania były
bardzo trudne, ludzie pozbawieni byli niezbędnych narzędzi i maszyn, pola nie były rozminowane.
Przesiedlona ludność zamieszkała w domach ocalałych od bombardowania. Jedyny ślad, jaki został
po tamtych chwilach, to lotnisko, o którym z czasem zapomniano. Dawny niewielki kościół, wtedy
stał na miejscu obecnego przedszkola, został rozszabrowany przez miejscową ludność. Założono
5

PPR -Polska Partia Robotnicza.
PPS – Polska Partia Socjalistyczna.
7
SN – Stronnictwo Ludowe (partia chłopska).
6
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wtedy też gminę. (…) Wójtem wybrano p. Kozłowskiego. Posterunek MO znajdował się w
sąsiedniej wsi - w Brzesku. Później założono PGR8, w którym sytuacja była nieco lepsza, ponieważ
posiadał on pierwsze maszyny rolnicze. Głównym miejscem handlowym był jarmark w Pyrzycach.
Jedynym sposobem porozumiewania się była poczta. Z braku elektryczności ludzie zamiast światła
elektrycznego używali lamp naftowych. Dopiero w 1949 roku założono elektryczność. Był to
pierwszy szczęśliwy moment dla wielu ludzi. (…) Podziały religijne ludności nie sprawiały kłopotu
w porozumiewaniu się i nie prowadziły do konfliktów. Kościół w Kosinie został kościołem
filialnym. Pierwszym księdzem był ksiądz Kopeć. Coraz częściej i z większą radością obchodzono
różne uroczystości takie jak: 1 maj, dożynki, itp. (…).
Wspomnienia spisała Małgorzata Huk, uczennica kl. VII SP w Klukach
Wspomnienie Franciszka Dwornika, mieszkańca Przelewic. (…) W roku 1913 rodzice mojego
dziadka wyjechali z Sieradza, gdzie
zamieszkiwali, na roboty do Niemiec. W
1920 roku w miejscowości Hohen – Denicin
(Niemcy) przyszedł na świat mój dziadek.
Dzieciństwo jego bardzo różniło się od
naszego. Nie miał czasu na zabawy, bo
musiał pomagać rodzicom, aby jakoś wyżyć
w tych trudnych warunkach. W 1939 roku
wybuchła wojna. Jak wiemy, w czasie jej
trwania Niemcy znęcali i mścili się nad
Folwark w Przelewicach, lata 60 - te
Polakami. Nie ominęło to mojego dziadka
zwłaszcza, że mając 18 lat wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Pracy w Niemczech z siedzibą w
Lipsku. Dnia 16.03.1939 roku adnotację, wystawioną przez Prezesa Towarzystwa stwierdzającą, że
jest członkiem organizacji polskiej, podpisał Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w
8

PGR -Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR) –gospodarstwo rolne, którego właścicielem było państwo.
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Berlinie. Dziadek mając 25 lat ożenił się. Z żoną Gretą i synem Edmundem wyemigrowali z
Niemiec do Polski przy pomocy Polskiej Misji Wojskowej przy Sojuszniczej Radzie Kontroli w
Niemczech9. Niemcy opuścili naszą wioskę dnia 27 kwietnia 1947 roku o godz. 19. W tym dniu
mój dziadek został wybrany przez Polską
Misję Wojskową przy Radzie Kontroli w
Berlinie na stanowisko sołtysa transportu
powracającego z Niemiec do Polski. Miał
wszelkie
prawa
i
obowiązki
do
reprezentowania interesów uczestników
transportu wobec władz osiedleńczych w
kraju, w czasie od dnia 27. 04.1947 r. do
momentu rozładowania transportu. Ten
Przelewice, lata 30-te
wybór podpisał Kierownik Punktu
XX w. dzisiaj.
Rejonowego Punktu Repatriacyjnego porucznik Zbigniew Nanowski. (…) Do Szczecina
dojechaliśmy 30 kwietnia 1947 roku. 1 - maja
byliśmy już w Stargardzie na stacji
kolejowej. W tym dniu witali stargardzcy
mieszkańcy nowych osiedleńców hymnem
Polski i oklaskami (bo obchodzono Święto
pracy). Następnego dnia wyruszyliśmy
pociągiem w stronę Pyrzyc. W Pyrzycach
byliśmy 2 mają 1947 r. Pyrzyce były w
Przelewice, dzisiaj
gruzach. Szukaliśmy mieszkań i nie było nic
solidnego, więc szukaliśmy dalej i dojechaliśmy do Brzeska, pow. Pyrzyce. Tam zostaliśmy
zameldowani 9.5.1947 r., ale domu i gospodarstwa nie było. Brzesko już było osiedlone przez
9

Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec– organ wojskowy z siedzibą w Berlinie, działający w okresie sierpień 1945 –
marzec 1948 r., sprawujący władzę zwierzchnią na terytorium pokonanych i okupowanych Niemiec. Była najwyższym
organem prawodawczym i administracyjnym działającym po 1945 r. na terenie okupowanych Niemiec.
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innych ludzi, więc dziadek zostawił babcie w Brzesku, a sam rowerem jeździł po wioskach i szukał
domu i gospodarki, aż znalazł w Kosinie stary gliniany i resztę zabudowań – starą stodołę i oborę.
Wszystko było podupadłe, nie było konia ani wozu, żadnego narzędzia. Pole kopaliśmy szpadlem
pod ziemniaki i buraki. Przy kopaniu pomagała mu babcia, żeby mieli z czego żyć. Ciężko było się
z czegokolwiek utrzymać, bo były ciężkie
czasy. W roku 1946 była regulacja ziemi i
otrzymałem 12 ha ziemi. Cukrownia była w
Kluczewie, młyny były w Przelewicach,
Pyrzycach, a w Kosinie był młyn
wiatrakowy,
a
gorzelnia
była
w
Przelewicach.
Piekarnia
była
w
Przelewicach, prowadził ją Pan Bruchajzer.
Mleczarnia była w Kłodzinie i Pyrzycach.
Przelewice, lata 70 – te ; budowa Banku Spółdzielczego
W Kosinie była rzeźnia, poczta, kościół,
plebania, szkoła, którą potem rozebrali, bo
była nie do użytku i nie było, komu
odbudować. Sklepy były w Przelewicach,
Pyrzycach i Lipianach. Pierwsza była
kolej Pyrzyce – Płońsko, potem
jeździliśmy PKS. Światła nie było,
wszystko było zrujnowane. Byłem
prezesem w komitecie elektryfikacji.
W czynie społecznym zostały zebrane
składki pieniężne na założenie prądu j do
chwili obecnej mamy światło i możemy
Przelewice, Bank Spółdzielczy dzisiaj
oglądać telewizję i słuchać radia. Szkoła
była w Klukach, tam, gdzie p. Korol zamieszkuje. Potem przebudowano na szkołę pałac. Służba
zdrowia była w Brzesku, Lipianach i Barlinku. Pierwszym księdzem był ksiądz Kopacz, który dbał
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o takie uroczystości jak Wielkanoc, Boże Ciało, Komunie Święte, Boże Narodzenie. Obchodzone
były uroczyście również święta państwowe: 1-majowe, Święto Ludowe, Dzień Wojska Polskiego,
Dzień Wyzwolenia, Dzień Zwycięstwa. Posterunek Milicji był w Brzesku, ponieważ była tam
gmina. UB10 było w Pyrzycach. Wójtem w Brzesku był pan Pawłowski, sołtysem w Kosinie był pan
Stanisław Myka.
Wspomnienia spisały Katarzyna i Anna Zduńczyk, uczennice kl. VII i V SP w Klukach.
Wspomnienia pana Jana Grabarczyka, mieszkańca Kluk. (…) W lutym 1942 r. zostałem
wywieziony przez Niemców na przymusowe roboty, gdzie przebywałem półtora roku w Wiedniu i
pracowałem w przedsiębiorstwie transportowym
jako robotnik. Później, po likwidacji tegoż
przedsiębiorstwa przydzielony zostałem do
pracy u bauera we wsi Untersiebenbnin, 12 km
od Wiednia, gdzie pracowałem do dnia 9
kwietnia 1945 r, do chwili wyzwolenia przez
Przelewice, lata 30-te
XX w. dzisiaj.

wojska radzieckie,. Po powrocie z robót
przymusowych z Austrii w maju 1945 r.,
osiedliłem się wraz z rodziną w Kłodawie.
Ponieważ nie było tam stałego miejsca pracy
dla nas wszystkich, postanowiłem na apel
władz powiatowych w Kole wyjechać na
Ziemie Odzyskane celem osiedlenia się i

Przelewice, dzisiaj

10

Urząd Bezpieczeństwa – powszechnie używane określenie organów bezpieczeństwa państwa funkcjonujących
w Polsce w okresie stalinizmu (1944 – 1956). Nazwa pochodzi od jednostek terenowych, czyli wojewódzkich
(miejskich, powiatowych) urzędów bezpieczeństwa publicznego.
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objęcia gospodarstwa rolnego. Udałem się do Urzędu Repatriacyjnego w Kole, w celu
załatwienia formalności z wyjazdem i tam spotkałem ludzi, którzy już byli i oglądali miejscowości
w okolicach Stargardu i Pyrzyc i wybrali sobie gospodarstwa. Namówili mnie abym jechał razem
z nimi. (…) I tak po załatwieniu
formalności, z transportem w lipcu
1945 r., dokładnie 3 lipca, przyjechałem
do
Stargardu
Szczecińskiego
i
spotkaliśmy tam furmankę ze wsi
Młyny, która przyjechała po ludzi,
którzy już tu byli i wracali wioząc ze
sobą inwentarz żywy. Z tymi właśnie
ludźmi przyjechałem do miejscowości
Przelewice, lata 70 – te. Budowa parkingu przy gminie.
Młyny i w tym samym dniu
przyjechałem
do
Giżyna.
Zaproponowano mi osiedlenie się w tej miejscowości, co się nam spodobało i objęliśmy
gospodarstwo rolne. Wioska w 50% była zniszczona, ale jeszcze były miejsca do zamieszkania.
Ludzie przystępowali do remontu
pomieszczeń,
zaczęli
zagospodarowywać opuszczone przez
Niemców
gospodarstwa
rolne,
indywidualne, jak i też osiedlali się w
PGR - ach. Na terenach tych
organizowała
się
administracja,
częściowo już była, gdyż powstała już
wtedy gmina, na czele, której stał wójt.
Przelewice, parking dzisiaj
Zorganizowano władze powiatowe na
czele ze starostą. Utworzono również władze porządkową, jak MO i ORMO, które czuwały nad
utrzymaniem porządku i ochrony osiedlonej już ludności przed niebezpieczeństwem i
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szabrownictwem przez różne grupy szabrowników, którzy przyjeżdżali na zachód, aby wywozić
stąd pozostałe po Niemcach rzeczy nadające się do użytku gospodarczego. Namawiali oni ludzi,
Pałac w Przelewicach w latach 30 - tych
aby zabierali, co się da i wyjeżdżali stąd,
bo jeszcze przyjdą Niemcy. Ludzie jednak
w większości zbijali te plotki i werbowali
swoich znajomych do osiedlenia się na
tych ziemiach.. (…) Napływali ludzie z
różnych stron, jednak wszyscy się
zgadzali, pomagali sobie nawzajem.
Zaczęło rozwijać się życie na Ziemiach
zwanych Odzyskanymi. Rozwijało się
rolnictwo. Urząd gminy mieścił się
wówczas w Turzu, poczta w Lipianach,
ponieważ miasto Pyrzyce było bardzo zniszczone. W mieście i we wsiach zaczęły powstawać
placówki handlowe, sklepy prywatne,
Spółdzielnie
Związku
Samopomocy
Chłopskiej i Powszechnych Spółdzielni
Spożywców. Zaczęto odbudowywać młyny,
budować
piekarnie.
Organizowano
Państwowe Ośrodki Maszynowe (POM - y),
powstawały zakłady rzemieślnicze, kuźnie,
stolarnie. W PGR – ach uruchomiono
gorzelnie i zaczęto odbudowywać cukrownię
w
Kluczewie,
remontowano
linie
telefoniczne łączące poszczególne wsie z
Pałac w Przelewicach dzisiaj
gminą i powiatem, organizowano straże
pożarne. Reperowano linie kolejowe ze Stargardu do Kostrzyna, biegnącą przez Pyrzyce i Lipiany.
Wraz z rozwojem usług i handlu zaczęły powstawać szkoły, biblioteki, świetlice wiejskie oraz
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zaczęła rozwijać się w poszczególnych wsiach działalność amatorskich zespołów artystycznych.
Wszystko to zaczęło odbywać się przy
szkołach. Również w Giżynie została otwarta
szkoła z dniem 1 września 1945 r., której
zostałem nauczycielem i kierownikiem. Po
rozpoczęciu przeze mnie pracy w szkole, która
powstała na skutek organizacji mieszkańców
wsi, została ona zarejestrowana przez
Inspektora Szkolnego na powiat pyrzycki z
siedzibą w Lipianach. 15 września 1945 r.
Pałac w Przelewicach przed remontem
odbył się zjazd nauczycieli, na którym było nas
18 nauczycieli. Oprócz pracy w szkole,
prowadziłem zajęcia świetlicowe z młodzieżą
dorosłą oraz z zespołem amatorskim, gdzie
urządzaliśmy przedstawienia w swojej i
sąsiednich wioskach. Działały również w tym
okresie partie polityczne takie jak PPR, PPS
Stronnictwo
Chłopskie
Stronnictwo
Demokratyczne, które działały nieomal w
każdej wsi. W listopadzie 1947 r. wstąpiłem
do PPS w Giżynie. Było nas tam 5 członków.
Natomiast w PPR było 12 członków. Jednak
Pałac w Przelewicach dzisiaj
nie było kłótni i żeśmy ze sobą
współpracowali.
(…)
Główne
życie
polityczne, społeczne i kulturalne odbywało się w szkole, która była ośrodkiem kultury dla całej
wsi. Tu odbywały się przedstawienia, zebrania, zabawy i inne uroczystości, jak akademie,
wieczornice, itp.
Wspomnienia spisał Piotr Wodonos, uczeń kl. VII SP w Klukach.
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Ze wspomnień Krystyny Budnickiej, mieszkanki Kosina. (…) W czasie trwania II wojny światowej
moja babcia mieszkała w Brzezinach koło Łodzi. W czasie okupacji z Brzezin wysiedlili babcie do
Tadzina na roboty do Niemców. Po zakończeniu wojny babcia wróciła do Brzezin, gdzie mieszkała
przed wojną, jednakże nie zastali tam nic. Niemcy zagarnęli całe mienie, jakie babci rodzina
posiadała. Niedługo potem babci rodzina
postanowiła przyjechać na Ziemie
Odzyskane na zachód. Dotarli tam
transportem kolejowym do wsi Brzesko,
gdzie postanowili się osiedlić. W Brzesku
zastali nieład i nieporządek, nie było czym
uprawiać ziemi. Własny inwentarz, konia i
krowę przywieźli w wagonach. Ziemie i
budynek mieszkalny przekazała babci
Rada Osiedleńcza, która już w tym okresie
Młocka zboża w PGR Kosin
działała. Już po przyjeździe do Brzeska
babcia wyszła za mąż. Z mężem przybyła do Kosina, gdzie postanowili osiedlić się na stałe. W
Kosinie, podobnie jak w Brzesku, nie było narzędzi do pracy. Ludzi w tym okresie też wielu nie
było, było to po prostu pustkowie. Aby zasadzić ziemniaki ziemie kopano szpadlami, bo nie było
pługa i koni, jako siły pociągowej. Mój dziadek i babcia musieli zakopywać okopy, które tu
pozostawili Niemcy. Na polach znajdowało się dużo amunicji pozostawionych przez Niemców i
Rosjan. Chcąc uprawiać role, babcia z dziadkiem musieli oczyścić ją od niewypałów, dział,
pojazdów wojskowych, samochodów. W tym okresie uprawiać ziemie było niebezpieczne - łatwo
można było zginać od niewypałów. Aby to wszystko zlikwidować musieli zwrócić się z prośbą o
zabraniu niewypałów do wojska, które stacjonowało niedaleko wsi. Babcia wraz z dziadkiem
mieszkali w domu z dwiema rodzinami. Maszyny, jakie zastali w miejscu zamieszkania,
pozostałości po niemieckich gospodarzach, wywożono na stacje. Na babci polu znajdował się
wiatrak do mielenia mąki. Wiatrak ten z wielkim trudem uruchomił dziadek, Z wiatraka później
korzystało wielu gospodarzy. W jednym z budynków znajdowała się piekarnia, jednakże zastali ją
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w złym stanie, zburzoną doszczętnie. W późniejszym okresie życie zaczęło się rozwijać coraz
lepiej, z dnia na dzień stawało się łatwiejsze. Przybywały kolejne, duże transporty ludzi, którzy
zaczęli się osiedlać i remontować swoje uszkodzone budynki zamieszkane. Ludzie zaczęli
pracować na roli, mieli swoje maszyny rolnicze, łatwiej było o wszystko. Wagonami przywożono
węgiel, narzędzia rolnicze. Ludzie zaczęli z sobą współpracować, pomagać sobie nawzajem.
Wspomnienia spisał Zbigniew Kłaczkiewicz, uczeń kl. VIII SP w Klukach.
Wspomnienia pani Stefanii. (…) Urodziłam się na ziemiach wschodnich. Pochodzę z województwa
lubelskiego. Z rodzinnych stron wysiedlono nas wszystkich na Ziemie Odzyskane w 1948 r.
Wyjeżdżaliśmy i opuszczaliśmy swoje strony nie z własnej woli, ale z przymusu. Podróż na ziemie
zachodnie trwała dwa tygodnie i była bardzo ciężka i męcząca. Transport odbywał się pociągiem.
Wszyscy wyjeżdżali często z całym dobytkiem, wieźli krowy, owce i konie. Z braku wody
niejednemu padła zwierzyna. Nadszedł jednak
dzień, w którym podróż ta skończyła się i
dojechaliśmy do Pyrzyc. (…) Zaczęliśmy
wyładowywać wszystko z pociągu. Każdy
chyba z nas odczuwał lęk przed nowym i jak
dotąd nieznanym otoczeniem. Niejeden
zadawał pytanie, czy tu będzie lepiej, czy
gorzej, co nas tu czeka? Następnego dnia
rozwożono nas do różnych miejscowości,
gdzie przydzielono gospodarstwa. Te, które
Prace melioracyjne w PGR Kłodzino
nam przeznaczono było w krytycznym, a
nawet w beznadziejnym stanie. Budynki były bez okien i drzwi. Z podwórza i mieszkań wszystko
pokradziono. Patrząc na to wszystko, żal aż serce ściskał, a łzy same leciały do oczu. Nie było gdzie
się wprowadzić, aby zamieszkać. Pozostałe gospodarstwa były już pozajmowane przez ludność,
która przeniosła się z różnych regionów kraju na Ziemie Odzyskane z własnej woli. Byli to
ochotnicy z miast i wsi. Oni właśnie zabierali wszystko to, co mogli z gospodarstw jeszcze nie
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zajętych. Dłuższy okres mieszkaliśmy pod gołym niebem i przez trzy lata żyliśmy jedynie z
zarobku u ludzi, gdyż dla nas zabrakło ziemi. Po pięciu latach kupiliśmy niewielkie gospodarstwo
w innej miejscowości, to było trochę lepiej. Zniszczenia wojenne nie były tak dotkliwe, jedynie
cukrownia była w najgorszym stanie. W miejscowości tej mieszkali ludzie różnych narodowości.
Mimo różnicy poglądów i wyznań nie dochodziło do
większych kłótni. W czasie, gdy odbywały się zabawy
ludowe, festyny, odpusty, to wszyscy się bawili wspólnie.
Był Kościół wyznania rzymsko - katolickiego, do którego
chodzili wszyscy wierzący. Urząd Powiatowy znajdował
się w Lipianach, zaś gmina była w Wierzbnie. W gminie
urzędował wójt, a na wsi sołtys. W miejscowości gminnej
była poczta, posterunek milicji, a w późniejszym czasie
zorganizowano straż pożarną. Wyposażenie było dość
skromne. (…) Biblioteka była bardzo skromna i uboga w
książki. Nie było świetlicy, więc młodzież często
spotykała się na moście albo na boisku do piłki nożnej
zrobionym przez siebie. Umieli wykorzystać każdy czas
wolny od obowiązków na wspólne zabawy. Cieszyli się
tym, co mają. Za wioską była cegielnia, cukrownia, obok
której znajdowała się i jest nadal stacja kolejowa, która
prowadziła do Pyrzyc i Stargardu. Z każdym dniem
Samochód „Warszawa „, Kosin , lata 60 – te XX w.
przemysł rozwijał się, a za nim szło rolnictwo. W
Pyrzycach powstawały przetwórnie owoców, młyn, piekarnia. Tworzył się handel prywatny. Często
odbywały się targi, gdzie można było wszystko kupić i wszystko sprzedać. (…) Przychodnia oraz
szpital znajdowały się w Pyrzycach, u nas nie było ośrodka zdrowia. Służba zdrowia nie była
najlepiej wyposażona, a kadra lekarska niepełna. W razie cięższych wypadków lub zachorowań
odwożono do Szczecina.
Wspomnienia spisali Dariusz i Małgorzata Smyka, uczniowie kl. VI i VII SP w Klukach.
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Wspomina Stanisław Okupski, mieszkaniec Przelewic. (…) Ja, Stanisław Okupski, po zakończeniu
II wojny światowej przyjechałem na Ziemie Odzyskane z Niemiec, gdzie przebywałem na robotach
przymusowych. Przyjechałem pociągiem do miejscowości
Kosin w rok 1945. W Kosinie nie znalazłem żadnego
dobrego budynku mieszkalnego i stamtąd przyjechałem do
Przelewic, gdzie się osiedliłem. Po osiedleniu się w
Przelewicach, ściągnąłem żonę z trojgiem dzieci z
Gostynina. W tym budynku, w którym teraz mieszkam, był
kiedyś CPN i warsztat naprawczy (dzisiaj dom p. Brockich i
Bilów - autorzy). W Brzesku mieściła się Milicja
Obywatelska i gmina. W Przelewicach były sklepy
prywatne, młyn, gorzelnia i piekarnia. Nie było żadnego
autobusu. Był pociąg, który kursował dwa razy dziennie.
Powstały organizacje polityczne takie jak: PPS i PPR. Ja

Pan Okupski sadzi drzewa przy drodze do Lucina, lata 60 -te.

należałem do
partii PPR. Brałem czynny udział w
wyborach do sejmu w styczniu 1947 r. Po
II wojnie światowej Ogród Dendrologiczny
nie był bardzo zniszczony. Przystąpiliśmy
w czynie społecznym do odnowienia młyna
i parku. Ja pracowałem w Zarządzie Dróg

Pan Okupski w pochodzie 1 - majowym , lata 70 -te. XX w.
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Lokalnych, jako drogomistrz. Do moich obowiązków należało naprawianie dróg lokalnych, mostów
oraz sadzenie drzew i krzewów na wszystkich drogach lokalnych należących do Zarządu Dróg
Lokalnych w Przelewicach. Nie było
żadnej dobrej drogi dojezdnej, więc podjęliśmy z kolegami drogę tę utwardzić. Postanowiliśmy
więc również zrobić drogę do Stacji Oceny Nasion. W czynie
społecznym zasadziliśmy drzewa z Przelewic do Topolinka. Od
początku zamieszkania w Przelewicach byłem aktywnym
społecznikiem. Należałem do Ochotniczej Straży Pożarnej, byłem
również ławnikiem i kontrolerem. W Ochotniczej Straży Pożarnej
byłem członkiem, a w późniejszym czasie zostałem Naczelnikiem.
Funkcję tę pełniłem przez długi okres życia,
aż do chwili przejścia na emeryturę. Później
zostałem
honorowym
członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej. Po odejściu z
pracy z Zarządu Dróg Lokalnych,
przeszedłem do pracy w GS Lipiany. Za
wybitne osiągnięcia w pracy oraz w pracach
społecznych otrzymałem odznaczenia takie
Pan Okupski jedzie do pracy
jak: Złoty Krzyż Zasługi Krzyż Kawalerski
Odrodzenia Polski, Gryf Pomorski. Za osiągnięcia w Ochotniczej Straży Pożarnej otrzymałem kilka
medali, Po zakończeniu wszystkich prac na Ziemiach Odzyskanych przeszedłem na emeryturę.
Wspomnienia spisała Agnieszka Brocka, uczennica kl. VII SP w Przelewicach.
Wspomina Zofia Skulska, mieszkanka Przelewic. (…) Przyjechałam do Przelewic z Lipian w maju
1946 r. Jechaliśmy pociągiem razem ze zwierzętami gospodarskimi. Wszyscy musieli się gnieść
razem. Podróż była straszna. Pociąg się zepsuł i trzeba długo było czekać na naprawę. Po naprawie
pociągu już bez większych problemów i emocji przyjechaliśmy do Przelewic. Dom, do którego
przyjechałam był straszny. Nie było w nim okien, ani drzwi. Dom był strasznie zniszczony. W
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wiosce nie było ani świń, ani krów, ani psów, kur, kotów. Ludzie, którzy przyjeżdżali musieli
przywozić inwentarz gospodarski ze sobą. Ja byłam już wdową i miałam troje dzieci. Od razu
wzięłam
gospodarkę.
Miałam wtedy jedną
krowę, dwie świnie,
kilka kurek. Nie było
nawet, czym orać i siać.
Bardzo trudno było wiec
zagospodarować ziemie i
odbudować gospodarkę.
(…) Po jakimś czasie
zazieleniły się pola,
Przelewice, lata 30 – te XX
w.
powiększył
się stan
inwentarza, zaludniły się wioski. Początki jednak były bardzo trudne. Nie było światła. Używało się
wtedy do oświetlenia lamp naftowych. Wszystkie urzędy były w Lipianach. Ludzie musieli chodzić
tam pieszo, gdyż nie było jeszcze żadnych pojazdów mechanicznych. Tylko konie i wozy. Na tych
terenach nie było lekarza, a także dentysty. Do lekarza chodziliśmy na pieszo do Brzeska. Na
plecach też ludzie nosili świnie, które kupili na targu. Nie było żadnych kółek rolniczych.
Sprzedawałam mleko, gdyż mało, kto miał krowę. Sklepik znajdował się tam, gdzie teraz mieszka
p. Brodzińska. Sprzedawano czekoladę, mleko, chleb. Ludzie zabijali kury i świnie i zanosili mięso
do sklepu, żeby je tam sprzedać. Ludzie piekli też chleb sami w jednym piecu. Musieli prać rękoma,
gdyż nie było pralek. Szkół na początku też nie było. (…) W tym budynku, gdzie teraz mieszka p.
Sokołek, p. Kaczorowska i inni, była poczta. W miarę upływu czasu do Przelewic przybywało coraz
więcej ludności. Po jakimś czasie została zrobiona u p. Bruchajzera piekarnia. Ludzie przychodzili
do niego i czekali na chleb nawet do późnej nocy, żeby mieć chleb na jutro. (…) Żołnierze
radzieccy byli dla Polaków bardzo dobrzy. Dawali im mąkę i inne produkty żywnościowe. Na chleb
musieliśmy sami pracować (…).
Wspomnienia spisała Agnieszka Zgierska, uczennica kl. VIII SP w Przelewicach.
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Wspomnienia rodziny Prybów, mieszkańców Przywodzia. (…) Na Ziemie Odzyskane
przyjechaliśmy w 1946 r. (wspomina najstarszy członek rodziny). Jechałem tu z myślą o nowej,
Zajazd w Przywodziu, lata 30 niepodległej Polsce, gdzie będzie
te.
można żyć spokojnie po tylu latach
cierpienia, tułaczki, więzień, obozów i
walki. Jechałem tu po ogłoszeniu
odezwy
do
ludu
o
zagospodarowywaniu
Ziem
Odzyskanych.
Wyjechałem
z
Aleksandrowa Kujawskiego, by tu, na
pomorskich, nieznanych ziemiach
rozpocząć nowe, być może trudniejsze
życie. Po przyjeździe zobaczyłem
Pyrzyce – prastary słowiański gród.
Jego wygląd daleko odbiegał od moich
osobistych wyobrażeń. Wiedziałem, że
należy spodziewać się najgorszego, ale
to, co ujrzałem było okropne. Pyrzyce
były jednym cmentarzyskiem gruzów.
W tym dopiero, co wyzwolonym
mieście nie było wody, światła, stałej
pracy i szkół. Wszyscy jednak pragnęli
Zajazd w Przywodziu, dzisiaj
pomóc miastu, dźwignąć go z gruzów, te.
by znów zatętniło życiem. (…) Moje pierwsze spotkanie z nowym miejscem zamieszkania, mimo,
ze było to tak dawno, do dziś pamiętam w najdrobniejszych szczegółach. Z Pyrzyc udałem się wraz
z rodzina do Przywodzia. Wieś nie była zniszczona, choć i tu brakowało wielu rzeczy: nie było
wody, światła, szkoły. Przy opisie mojego przyjazdu nie sposób pominąć dość niezwykłego i
tragicznego w skutkach wydarzenia. Otóż młody oficer niemiecki na wieść o zbliżającym się
26

wojsku radzieckim, być może ze strachu przed czekającymi go konsekwencjami, popełnił
samobójstwo. Przed tym wymordował całą swoją rodzinę. Było to coś strasznego. O całym zajściu
dowiedziałem się od sąsiada, który przybył tu przede mną i był świadkiem tej okropnej sceny. (…)
W Przywodziu zamieszkałem wraz z rodziną w
czterorodzinnym baraku. Obok mnie mieszkali i
pracowali Polacy z różnych regionów Polski, którzy
podobnie, jak ja przybyli tu, aby swój los złączyć z
nowo odzyskanymi ziemiami. (…) Żyli tu jeszcze
także Niemcy, którzy opuszczali jednak nasze ziemie
wraz z żywo prowadzoną akcją osiedleńczą. W
Przywodziu powstało Państwowe Gospodarstwo Rolne
Kościół w Przywodziu, lata 30 - te.
(PGR), pozostali też rolnicy indywidualni. (…) Po
zakończeniu wojny ważną sprawa nurtującą nasze społeczeństwo była sprawa religii. Polska była
państwem, w który ścierały się różne poglądy religijne i wyznania. W Przywodziu kościół nie był
bardzo zniszczony i po powierzchownym remoncie
nadawał się do użytku. Początkowo do wsi dojeżdżał
ksiądz z Dolic. Później, po utworzeniu parafii rzymsko
– katolickiej, kościół nasz stał się filią kościoła
parafialnego w Rosinie, skąd przyjeżdżał ksiądz
Zygmunt Noga. (…) W pierwszym miesiącu mojego
pobytu na ziemiach wyzwolonych brałem udział w
odgruzowywaniu Pyrzyc. Ludność uruchamiała
gazownie i wodociągi, powstawały szkoły. Podczas
Kościół w Przywodziu dzisiaj
odgruzowywania zdarzały się przykre incydenty.
Pewnego razu pod nawałem cegieł i kamieni znalazłem zwłoki niemieckiego żołnierza, które
częściowo uległy już rozkładowi. Podobnie moi koledzy niemalże codzienne mieli przed oczyma te
same smutne i bolesne obrazy. (…) Gdy jedni budowali odbudowywali Pyrzyce, byli też tacy,
którzy w tej pracy przeszkadzali. Tworzyli bandy, rabowali, niszczyli mienie państwowe i
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społeczne. Było to bardzo przykre, gdyż tego bezprawia dopuszczali się rodacy, których wojna
niczego nie nauczyła, a może zdemoralizowała. Oni byli postrachem dla ludzi, którym należał się
nareszcie spokój po wielu latach cierpienia i walk. (…)
Po wielu zmaganiach z gruzowiskiem powróciłem w
zacisze wiejskiego domu, lecz i tutaj czekała na mnie
praca. W owym czasie w Przywodziu nie było szkoły
podstawowej.
Dopiero
w
późniejszych
latach
doprowadzono do jej powstania. Głównym jej
organizatorem był p. Szymański, cieszący się dużym
uznaniem wśród okolicznej ludności. Po utworzeniu
Kuźnia w Przywodziu , lata 50 – te XX w.
szkoły powstała
również
biblioteka
publiczna
zaopatrująca mieszkańców Przywodzia w dość ciekawe i niekiedy poszukiwane książki.
Wybudowano świetlice, w której spotykała się młodzież
dyskutująca o różnych problemach dopiero kształtującej
się generacji. Nowe pokolenie było nadzieją ludzi
starszych, którzy wierzyli, że ich potomkowie będą
budowali tu nową Polskę. (…) Młodzi ludzie zakładali
związki i organizacje. W Przywodziu powstał Związek
Młodzieży Wiejskiej (ZMW), który prowadził sprawną i
konkretną działalność. (…) Po wysiedleniu Niemców
Przywodzie , lata 70 – te XX w.
uruchomiono gorzelnię, która zaczęła przynosić naszemu
PGR – owi znaczne i potrzebne dla jego rozwoju zyski (…).
Na tym kończą się archiwalne wspomnienia naszych rodziców i sąsiadów, do których udało nam
się dotrzeć dzięki pomocy i życzliwości p. Grażyny Koniecznej, Dyrektorce Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przelewicach. Następne spisane i zamieszczone wspomnienia pierwszych
osiedleńców na Ziemi Przelewickiej udało zebrać się nam, członkom Koła Historycznego przy
przelewickim gimnazjum.
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Wspomina p. Feliks Sikora, mieszkaniec Żukowa, wieloletni nauczyciel i dyrektor Szkoły
Podstawowej w Żukowie. (…) Pochodzę z rodziny chłopskiej. Urodziłem się koło Przeworska, 15

Żuków, główna ulica, , lata 30 – te XX w.

kilometrów za Przemyślem, dzisiaj już za granicą Polski. Tam mieszkałem ze swoimi rodzicami i
rodzeństwem na niewielkim gospodarstwie – dwa konie były, dwie, trzy krówki, trochę świnek i
drobiu. Przed wojną chodziłem do szkoły podstawowej. Przerwałem ją, bo na wschód

Żuków, główna ulica, dzisiaj

wyjechaliśmy. Ojciec mój miał życie bardzo ciężkie. W czasie I wojny światowej w wojsku
austriackim. Dostał się do niewoli włoskiej nad rzeką Piawą (w północno - wschodnich
Włoszech) po słynnej bitwie. Był w niewoli w Lombardii, a potem z Turynu dostał się statkiem
do Marsylii, do Francji, gdzie organizowano wojsko polskie.
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Służył w Armii Hallera, zwanej potocznie od niebieskiego koloru mundurów „błękitną armią”.
Wzięła ona udział w II bitwie pod Verdun, a
Żuków, Kościół, lata 30 – te XX
następnie wysłana została do Polski, która wtedy
w.
dopiero powstawała. (…) 14 września 1939 r.
znaleźliśmy się na linii frontu, dosłownie w środku
bitwy. Boratycze, nazwa tej miejscowość i data
bitwy wyryte zostały na Grobie nieznanego
Żołnierza w Warszawie, więc musiała to być bardzo
ważna bitwa. A my jako dzieci, miałem braci
starszych, jak sznaprele się rwały, to odłamki tak
podskakiwały w trawie na łące, bo zaraz koło domu
była łąka. To myśmy na bosaka biegali i
sprawdzaliśmy, czy gorące są te odłamki. Albo, jak
z karabinów maszynowych strzelali po tynku, to
sprawdzaliśmy,
czy zdążymy
przebiec. No jakoś nic się nie stało,
ale mądre to nie było. Jak dzieci, a
dzieci
są
zawsze
bez
doświadczenia. A potem była
Syberia. 10 lutego 1940 r.
załadowano nas do bydlęcych
wagonów w 40 stopniowy mróz i
ruszyliśmy – miałem 12 lat. Biegł
tylko piesek zwany „Pepe”. Bardzo
Żuków, Kościół, dzisiaj
skomlał i biegł za pociągiem aż do
Gródka Jagiellońskiego. W Gródku Jagiellońskim stał jeszcze przed oknem pociągu i skomlał.
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Historię opisał nam sąsiad z sąsiedniej wioski, przyjaciel Roman Homa, Ukrainiec, który odwiedzał
nas. Historia tego psa jest
niesamowicie ciekawa. Jak
zwierzę
potrafi
być
przywiązane do człowieka
(…) Najstarsza moja siostra,
która
skończyła
szkolę
krawiecką w czasie transportu
zapadła na grypę, ciężką grypę
i niestety wynieśli ją z wagonu
na sanie. Co prawda przeżyła,
ale wszystko poszło na stawy,
na kości i wróciła kaleką. Żyła
Żuków, pałac, lata 30 – te.
jeszcze parę lat, ale męczyła się
raczej. (…) Mieszkaliśmy w
barakach – 800 przeszło osób do
jednego baraku, do jednej sali zbitej
z desek, na piętrowych pryczach. Do
okolicznej wioski nie wolno było
chodzić, ja miałem okazje tylko raz
się tam dostać. (….) Inna historia,
którą szczególnie zapamiętałem.
Przychodzę do baraku. Siedzi
kobieta i usiłuje karmić piersią
Żuków, pałac, dzisiaj
niemowlę. Ale mleka nie ma.
Strasznie płacze, żeby, choć szklankę, pół szklanki mleka mieć. Ale do wioski nie można było
chodzić. Ale ja idę. Wziąłem kankę i pytam, czy ma pieniądze. Miała. Idę wiec. Przed wioską most
zbudowany przez Polaków. Rozglądam się, nikogo nie ma, można wejść. I nagle tętent konia i na
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środku mostu enkawudzista. Zdjąłem czapkę i ukłoniłem się. I to był mój największy błąd. Potem
zrozumiałem, po sześciu latach dopiero. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem. On zawrócił konia i
popędził mnie przed koniem do wioski, tam przekazał mnie milicjantowi i kazał zamknąć w
areszcie. Ale milicjant mnie puścił, jak
enkawudzista poszedł. Po co dzieciaka będzie w
areszcie trzymać. Ja kankę wziąłem i poszedłem z
powrotem. Byłem wściekły, było pod wieczór. I
nie na most, tylko z boku. Rzeka burzliwa, jak to
górska rzeka. I czterech takich wyrostków na
tratwie i żerdkami tratwę popychają. Pytają mnie
„a ty kuda? (a ty gdzie?) do dierewni”? (do wsi?).
Dobili do brzegu i kazali siadać na tratwę. Bałem
się, co ze mną zrobią. Ale przewieźli mnie na drugi
Żuków, szkoła i pomnik w latach 30 – tych XX w..
brzeg. Jeden wziął mnie za rękę i mówi „paszoł sa
mnoj” (chodź za mną). Poszedłem. Otwiera drzwi. Taka typowa syberyjska zagroda. Ogrodzenie to
nie płot, tylko z bali zbudowana
jakby ściana. Furtka, brama z
wieżyczką. W środku w tej
zagrodzie domek. Otwiera drzwi i
mówi:
”mamoczka
ja
tiebie
Polaczka prywiął” – „mamusiu
przyprowadziłem ci Polaczka”. A ta
kobieta odwróciła się, bo jak raz tam
coś gotowała, chyba obiad. A ty
chłopcze skąd jesteś. To ja mówię,
Żuków, szkoła i pomnik dzisiaj
że z posiołka, a ona mówi”:
„wszystkich was tu zmarnują”, czystą polszczyzną mówiła. To był dla mnie taki szok. Syn nie
mówił po polsku, ale rozumiał, a matka mówiła czysto po polsku.
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Okazuje się, że w 1937 z Kijowa zostali wywiezieni, bo wtedy Stalin robił czystkę. Mówi do mnie
tak: „ja ci zorganizuję mleko, a ty codziennie przychodź” I ja już później też się zorganizowałem i
po to mleko przychodziłem. Ale też z
przeprawy chłopców czasem korzystałem,
a czasem chodziłem przez most, bo ten
enkawudzista nie zawsze jeździł na tym
koniu przez most. A potem się szło
brzegiem drogą i jak się słyszało jakiś ruch
na drodze, to w krzaki i się przeczekało.
No i w ten sposób handlowałem. Miałem
tez problem z Żydami, bo to mleko chcieli
mi zabierać. Ta idylla trwała parę
Polskie dzieci w sierocińcu w Porogu – 1944 r.
miesięcy. Gdy wybuchła wojna miedzy
Rosja a Niemcami w czerwcu 1941 r.,
zarządzono amnestię. Ojciec zmarł w maju 1942 r. Pracowałem w cegielni, układałem w piecu
surówkę. Majster tylko mnie kazał to robić i
byłem bardzo z tego powodu szczęśliwy.
Miałem tam wypadek – drzewo zgniotło mi
klatkę piersiową. Ponad miesiąc leżałem bez
sił w baraku. Potem postanowiłem wyruszyć
w świat. Zgłosiłem się do delegatury
ambasady polskiej. (…) Niemcy napadając
na Rosję po prostu nas uratowali. Po napaści
Rosjanie szukali przyjaciół i sojuszników i
zawarli
porozumienie
z
Anglią
I
Polskie dzieci w sierocińcu w Porogu – 1944 r.
Amerykanami, a ci wymusili także umowę z
Polską i wtedy Generał Sikorski upomniał
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się o deportowanych Polaków, Stalin wspaniałomyślnie ogłosił amnestię (jakbyśmy jakimiś
przestępcami byli!!!). (…) Ja znalazłem swoją rodzinę wracając do Polski, po drodze. Przyłączyłem
się do rodziny w Łowiczu. Stała jakaś kobieta, siwa. Rozmawiała i gdyby nie głos…. . Po głosie
poznałem mamę. Wracały
strzępy ludzkie. Do 700 tyś.
zostało tam pogrzebanych.
Najważniejszy był dla nas
powrót do Polski. Bo przez
sześć
lat
do
polski
wracaliśmy,
codziennie
wracaliśmy. Nie był on
znowu taki słodki. Po drodze
mięliśmy kilka przygód, że o
mało nie zostaliśmy na
zawsze po tamtej stronie.
Przystań w Żukowie, lata 30 – te 30 XX w.
(…) Transport nasz poszedł
dalej na Śląsk, a ja do Szczecina. W Szczecinie, na Krzekowie, mieszkaliśmy rok. Tam
zajmowałem się transportem mleka na rowerze i do gimnazjum na rowerze dojeżdżałem. Moja
mama jednak, natura wiejska, chciała na wieś, do ziemi. Wzięła gospodarstwo w Kolinie, no i
przeprowadziliśmy się do Kolina wiosną 1947 roku. No i trzeba było pomagać, trzeba było
pracować. No i potem była kolektywizacja. Ja dojeżdżałem do ogólniaka do Stargardu. No, ale to
była taka nauka, że jak była praca w polu, to w ogóle nie jechałem. Ale zimą to tak. Potem była już
kolektywizacja i trzeba było pracę znaleźć, w zasadzie już od 1949 r. Ja pracowałem w Urzędzie
likwidacyjnym w Stargardzie. Uwłaszczaliśmy opuszczone mienie poniemieckie. Jeździłem po
całym województwie, od Zalewu Szczecińskiego po Krzyż, po wszystkich wioskach. Po dziś dzień
wspominam tamtych ludzi. To byli wspaniali ludzie, ci pierwsi osadnicy, ludzie, którzy byli gotowi
do poświeceń. Dlatego tu Polska powstała. A później, kiedy zaczęto kolektywizować, to nam nie
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uwłaszczać, ale kazali z powrotem zabierać ziemie tzw. „kułakom”. Żeby chłopów zmusić do
wstępowania do kołchozów, nakładano na nich domiar podatku – zapłacił podatku pół miliona, to
dołożyli mu jeszcze dwa miliony. Jak nie zapłacił, to egzekucja albo konfiskata mienia.
Zbuntowałem się. Nie będę odbierać ludziom ich majątku. Trzasnąłem drzwiami i naczelnikowi
wymówienie natychmiast na stół rzuciłem. Zostałem bezrobotny. Miałem kolegę, który był
kierownikiem szkoły i mówię, że szukam pracy. Już umówiłem sobie tartak nawet, w Rębuszu. A
on mówi: ”coś ty!, nauczycieli brakuje!”. A ja na to mówię, że nawet kwalifikacji pedagogicznych
nie mam, a on na to, że ludzie po podstawówkach uczą w szkołach, a ty przecież z powodzeniem
możesz sobie poradzić, a wykształcenie pedagogiczne uzupełnisz
sobie w Myśliborzu. Przyjechałem do Lipian, tam był jeszcze
powiat. Inspektor Smoliński mówi: „kolego! z nieba nam kolega
spadł, proszę bardzo, gdzie? Do Bielic poszedłem. A z Bielic
potem do Rzeplina, a stamtąd w sołdaty (do wojska) mnie wzięli
na stare lata, do Grudziądza. Jak wróciłem, miejsce było w
Lubiatowie, a stamtąd do Żukowa. W Żukowie nie było szkoły.
Była sala jakaś i w takim gospodarstwie dwie klasy i kuchnia.
Postanowiliśmy zbudować szkołę, bo nie było w planie, w czynie
społecznym. I zbudowaliśmy. W 1964 r. już szkoła działała.
Tylko, że wtedy nie wolno było mieć centralnego ogrzewania, bo
było rozporządzenie premiera, że centralne ogrzewanie można
było budować, gdy było, co najmniej osiem izb. W Przelewicach
też była inwestycja. Została zbudowana szkoła piętrowa, ale też
były piece, bo nie było tyle izb. Później dopiero założono
centralne ogrzewanie. Te głupoty dzisiaj trudno sobie wyobrazić.. (…) Pracowałem długi czas. I
cieszy mnie, że zostało coś po mnie. (…) W Polsce lata 1946, 47, 48 były bardzo ożywione. Ludzie
bardzo ciężko, ale i radośnie pracowali. Było tak, dopóki nie zaczęli kołchozów zakładać. Tak, to
było wszystko w porządku. A ludzie jak sobie radzili? Pamiętajmy, że te tereny były ogołocone, bo
armia radziecka wszystko, co zdobyła, to była zdobycz wojenna i wszystko – cały inwentarz, bydło,
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konie, krowy, wszystko to szło na wschód i tylko zostało ok. 4%, co Polacy zdołali uratować. Ale
tylko podstępem, często za pół litra wódki można było od żołnierz rosyjskiego dostać krowę, ale
zaraz drugi przyszedł i mówił że ona jest ich, i znowu trzeba było się okupić. (…) Był sobie w
Żukowie taki dziadek Walenty, którego syn miał już krowę, zięć jeden i drugi też sobie jakoś
zdobyli, a on nie miał. W Karsku była komendantura, a on sobie upatrzył porządną krówkę w ich
stadzie, które wypasali żołnierze. I tej krówce zarzucił sznurek na szyje, ale ten sznurek urwał się w
połowie i wtedy poszedł do komendanta – był kapitanem i nazywał się Pietuchow i mówi tak: „ a
ty stary za czem tuda” (a ty stary po co tu?). A on mówi tak: „Panie komendancie, krowa mi uciekła
do waszego stada”, pokazuje ten sznurek i mówi „urwała sznurek i uciekła, i co ja teraz bez krowy
zrobię!”. Komendant zawołał dwóch żołnierzy i mówi: „poszukać krowę, o, z takim sznurkiem” i
pokazuje sznurek, który Walenty trzyma w ręce. „Znaleźć i zaprowadzić staremu do domu” i
żołnierze przyprowadzili mu krowę. (…) Do emerytury zaliczone mam 49 lat pracy. W Żukowie
pracowałem do końca i poszedłem na emeryturę. I jedno, co chce wam powiedzieć. Nie wierzcie
innym. Dzisiejsze pokolenie jest wspaniałe. Możecie być i bądźcie z siebie dumni. Nie pozwólcie
źle o sobie myśleć. (…) Pierwsi byli tu ci, co byli na robotach w Niemczech. Ponieważ Niemcy
uciekali na zachód przed armią czerwoną, to tabory, konie, i wszystko inne tam pędzili, a potem
Polacy, którzy byli przymusowo wywiezieni mogli sobie wziąć wóz, koniki i jeszcze wyposażyć
odpowiednio i jechać do Polski. Przeprawa przez Odrę była w rękach radzieckich. Oni bez
problemów przepuszczali, chociaż często też ograbili, ale to inna rzecz. Ci, którzy przyjechali do
Żukowa (chyba siedem rodzin), znali się już w Niemczech, bo tam pracowali. Jechali tutaj razem i
w Ukiernicy zatrzymał ich patrol radziecki. I mówią, że maja skręcić w prawo i zajmować domy,
gdyż „zdies Polsza” (tutaj jest już Polska). To byli ludzie z Mazowsza, łódzkiego i chętnie te domy
zajmowali. Rosjanom byli natomiast potrzebni, bo w Karsku mieli swoją komendanturę – służba
tyłów, to się nazywało (wypasali krowy, itp.). Mieli młyny – tak naprawdę, to wszystko mieli. I
pierwszych tych osadników, trzeba powiedzieć, Rosjanie wspomagali (parę bochenków chleba, czy
co innego). Potem zatrudniali młodych ludzi, którzy nie mieli, co robić, u siebie. A więc ta
współpraca jakoś się układała. Czy zawsze tak? Nie! W Sądowie się nie ułożyła. W Warszynie była
też placówka radziecka i oni robili wypady na tych osiedleńców, żeby ich ograbić. Pojechali więc
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sobie pod Sądów i tam się zatrzymali. Ale traf chciał, że tam w Sądowie osiedlili się z
Wileńszczyzny partyzanci. Ci, którzy Wilno zdobywali. W nocy wyszli sobie z bronią na
polowanie, coś do jedzenia upolować. Zwierzyny w lasach jeszcze dość dużo było. Jak zobaczyli
wóz, i że, Rosjanie planują napad na wioskę, to jeden z nich, Kaśkiewicz Władysław, dał rozkaz,
żeby ich, Rosjan, otoczyć (było ich chyba pięciu) i wydaje rozkaz, jak do plutonu. Ten wystrzelił,
tamten wystrzelił, i po rosyjsku mówi: „Poddajcie się, jesteście otoczeni”. No cóż mieli zrobić!
Poddali się. I ich, na ich wozie zawieziono do Warszyna, i mało tego, tenże Kaśkiewicz zażądał
pokwitowania od dowódcy, że ich oddaje całych i żywych, tych którzy
napadli z bronią na ich wieś. Ale byli przestraszeni, bo mają broń.
Skąd ja mają? Nikomu nie wolno było mieć broni. Więc wysłali
dwóch ludzi do Lipian, do Urzędu Bezpieczeństwa z opisem sytuacji i
zgodą na posiadanie od tej pory broni. Jak im dali pozwolenie, to od
tej pory byli już w porządku. Tak, że to osadnictwo w niektórych
miejscach nie było takie łatwe i bezpieczne. No, ale po sześciu latach
wojennych okrucieństw, to już była drobnostka. Ale konflikty były. W
Szczecinie na przykład na Małopolskiej tak do 23 był spokój (mówimy
Pan Feliks Sikora, Dyrektor SP w
Zukowie
o roku 1946). A Potem była zwykła strzelanina. Na dole, tam, gdzie
jest Dom Marynarza, znajdowała się placówka polskiej Milicji, a u góry była radziecka
komendantura portu i codziennie sobie popili i postrzelali, ale jakoś nikogo nie zabili. Pamiętam,
jak raz radzieckiego majora wzięli nasi do niewoli, to major się rozpłakał i mówi: „ja za was
wajewał, a wy mienia sabralis” (ja za was walczyłem, a wy teraz mnie aresztujecie) i takie historie
się często zdarzały. Konflikt miało też Brzesko z Zaborskiem. Był to graniczny konflikt o łąki. Był
też jeden sadysta w Starym Przylepie. Niemców tam trochę zostało, to codziennie defiladę robił.
Siadał na ganku, a Niemcy w zaprzęgu brony i pługi ciągali. Tak ich poniewierał, niewinnych ludzi
przecież. Ktoś zawiadomił Rosjan, którzy niedaleko stacjonowali, i oni przyszli i jakiś tam
porządek z nim zrobili (prosił nawet tych Niemców, by go nie wydawali). To wszystko ludzie
robili, a ludzie maja różne charaktery. (…) Czego najwięcej brakowało? Światła! Państwo robiło
szantaż. Zapiszecie się do spółdzielni, to dostaniecie światło, wieś wam zelektryfikujemy.
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Tak swoje dzieciństwo i młode lata Wspomina p. Elżbieta Kapuścińska, mieszkanka Płońska,
wieloletnia nauczycielka szkół podstawowych w gminie Przelewice.
(…) Czas Biegnie bardzo szybko, a lata młodości nigdy już nie wrócą. Warto wiec sięgnąć do tych
lat, kiedy to kształtowałam się, jako człowiek. Im
jestem starsza, tym bardziej nabieram ochoty nad
rozmyślaniem o swojej wczesnej młodości.
Wracam wiec często myślami na Podole, do
miejsca, gdzie przyszłam na świat w rodzinie
Malwiny i Antoniego Medyńskich. Nasza wieś
Jurjampol położona była w przepięknym
krajobrazie, w scenerii podolskich jarów, lasów,
wzgórz i rzek (głównie Dniestru i Seretu), w
Rodzina p. Kapuścińskiej
powiecie
Borszczów,
województwie
tarnopolskim. Tam na kilku morgach urodzajnej ziemi gospodarowali moi dziadkowie, a później
rodzice. I tam się urodziłam, na Podolu, kochanym Podolu. (…).Gospodarstwo było nieduże i była
bardzo wielka bieda, na boso, bez
butów się chodziło. (…) Jak
skończyła się wojna, to nas tu w roku
1945 przywieźli stamtąd i tu nic nie
było, ani szkoły, ani prądu, czy wody.
Dlaczego tu przyjechaliśmy?
Uciekaliśmy od noża i od siekiery.
Ukraińcy chcieli tu zrobić Ukrainę,
swoje państwo, na tym Podolu
naszym kochanym. A tam było pełno
Polaków, bo tam była Polska
przecież. A oni, co mieli z tymi Polakami robić? To zaczęli nas Polaków mordować, w okropny,
ohydny sposób. Plan był prosty: trzeba mordować Polaków w taki sposób, żeby pozostali z
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przerażenia stąd wyjechali. I rozpoczynają się te wszystkie mordy. Przed moimi oczyma pojawiają
się często te przerażające obrazy, o których nie zapomnę do końca życia. Mordowano wszystkich
bez wyjątku – kobiety,
mężczyzn,
starców,
dzieci. Przeważnie nocą
wyprowadzali ich i
mordowali
okrutnie
banderowcy.
Później
zaczęły płonąć nie tylko
gospodarstwa
indywidualne, ale całe
wsie, osiedla, a nawet
zasiewy.
Wołali
Ukraińcy ”grzejcie się,
grzejcie się lachy” i w
ten sposób zmusili nas
do
opuszczenia
ukochanego Podola.. Dlatego musieliśmy stamtąd uciekać, wszystko zostawić i tu przyjechać, w
nieznane strony. Zostawiliśmy swoje gospodarstwa, domy, dobytek, inwentarz, no wszystko. Po
prostu nas wygnali ogniem, nożem i siekierą z naszych ojcowizn, ziemi uprawianej od stuleci przez
naszych pradziadów i dziadów. Dopóki nie wyjechaliśmy, to się w różny sposób ukrywaliśmy.
Kopaliśmy schrony i w nocy, a jak było trzeba, to i w dzień tam się chowaliśmy. Trwało to jednak
za długo i było coraz gorzej i wtedy zbierało się po kilka rodzin i wyjeżdżało do najbliższego
większego miasta – my wyjechaliśmy do Borszczowa. Mieszkaliśmy tam po kilka rodzin w
ciasnych mieszkaniach, bo nie było miejsca i długo przyszło nam czekać na transport. (…)
Transport trwał sześć tygodni i jesienią najpierw przywieźli nas koło Wrocławia, do Prochowa.
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Wrocław był okropnie zniszczony, tego nie da się opowiedzieć, ale ja to na własne oczy widziałam.
Mój ojciec służył wtedy w wojsku i nas tam odnalazł. Dotarły do nas tam wiadomość, że w
okolicach Szczecina są do objęcia gospodarstwa, a na polach stoi jeszcze zboże, są ziemniaki,
warzywa w ogródkach i owoce w sadach.
Ojciec wraz z innymi repatriantami, jakoś im
się udało, zorganizowali wiec transport.
Jechaliśmy w odkrytych, bydlęcych wagonach
i dotarliśmy do Dolic. Z Dolic tu, do Płońska,
przywieźli nas gospodarze, którzy już tu byli i
mieli konie i wozy. Od jesienie 1945 r.
nieprzerwanie jestem tu, w Płońsku (…).
Płońsko, lata 30 – te XX w.
Okazuje się, że jest wiele dzieci, jest
analfabetyzm i nie ma szkoły. Na Podolu jak szkoła była, to była jedna klasa, i druga, i jeden
nauczyciel. W pierwszej klasie było się dwa lata, a w drugiej dwa – trzy. I koniec. I jak ktoś chciał
dalej się uczyć, trzeba było iść do miasta. Najbliżej było do Korolówki, tam było już siedem klas.
Za szkołę trzeba było płacić i uczył się tam tylko ten, co mógł, kogo było na to stać. (…) Nie było
wtedy jeszcze gmin, powiatów i województw.
Wszystkie sprawy urzędowe załatwiali moi
rodzice w Lipianach. Tam był specjalny urząd
repatriacyjny. I właśnie tam moja mama, która
umiała czytać, przeczytała, że w lutym (1946 r.)
rozpoczyna się kurs pedagogiczny w Myśliborzu
i bardzo proszą każdego, kto skończył siedem
klas, ażeby na ten kurs się zapisał. Bo nie było
Płońsko, dzisiaj
wcale nauczycieli. I moja mama zapisała mnie na
ten kurs. Nie zapytała mnie wcale, czy ja mam
ochotę być nauczycielką i co w ogóle chcę robić – na ten temat nigdy nie było rozmowy. Okazało,
się, że jest egzamin, że trzeba mieć świadectwo (ja nie miałam), że trzeba się czymś wykazać. Dali
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nam jakieś ołówki i czyste na jednej stronie kartki, powyrywane z niemieckich książek. Trzeba było
napisać życiorys i ile klas się skończyło (a ja siedem klas przecież nie skończyłam). I o dziwo
zostałam przyjęta na ten kurs, sześciomiesięczny. (…) W lipcu trzeba było już organizować szkołę,
w Pyrzycach. I mnie tam wzięli, jako nauczycielkę, do tych Pyrzyc. Po jakimś czasie okazuje się, że
jest Liceum Pedagogiczne. Ja chcę do niego iść, wiec zgłaszam się do Inspektora od szkolnictwa z
prośbą, by mnie zwolnił z nauczycielki w Pyrzycach, bo ja nic nie umiem, a chcę być nauczycielką
z prawdziwego zdarzenia. Najpierw jeszcze skończyłam wakacyjny kurs pedagogiczny, a następnie
wraz z koleżankami i kolegami z tego kursu od września 1947 r., przyjęli nas do Liceum
Pedagogicznego, i to od razu do drugiej klasy. Po skończeniu liceum (czteroklasowego) zaczęłam
pracę nauczycielki w liceum w Kozielicach i tam pracowałam dwa lata. Okazuje się, że tu, w
Płońsku, powstaje piata klasa, a nie ma nauczycieli. Szczęście, że skończyłam Liceum
Pedagogiczne, i inspektor z chęcią przyjmuje mnie do pracy do szkoły w Płońsku. Mogłam
zamieszkać znów z rodzicami i już było bardzo dobrze. Powstało jeszcze szósta, siódma i ósma
klasa i była już szkoła ośmioklasowa. (…) W szkołach w Płońsku, Kłodzinie i Laskowie
przepracowałam w sumie 42 lata. Moje młode lata przeplatały się więc ze szczęśliwym
dzieciństwem na ukochanym Podolu, ogromnym strachem przed ukraińskimi mordami, żalem za
utraconą ojcowizną, ogromną radością z możliwości uczenia się i wreszcie wielkim szczęściem
bycia nauczycielką.
Niesamowitymi wspomnieniami podzieliła się z nami P. Wanda Bitenc, która przez całą wojnę
mieszkała w Kosinie i tam doczekała nadejścia
armii radzieckiej. (…) Urodziłam 30 listopada 1929
r, w Kosinie. Moja mama Wiktoria pochodziła z
Częstochowy i tu przyjeżdżała do sezonowych robót,
a później została już na stałe. Ojciec mój, Prokop
Guszczenko, był Ukraińcem z Odessy. Służył w
rosyjskim wojsku i w czasie I wojny dostał się do
niemieckiej niewoli. Jako jeniec wojenny
Dziewczyna, która leży, to Irena (Lili), siostra p. Bitenc, która
zginęła w wybuchu niewypałów w Kosinie w lipcu 1947 r.
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wywieziony go do Kosina, i tu się poznali i wzięli ślub. Historia, którą najbardziej zapadła mi w
pamięć wydaje się dzisiaj zupełnie nieprawdopodobna. Wydarzyła się 31 stycznia 1945 r., gdy
dotarł tu już ruski front. Myśmy spali wtedy w nocy w piwnicy pod oborą i wychodziliśmy do
swojego domu w dzień. Samoloty latały, ostrzeliwały i bombardowały niemieckie stanowiska i
wszystko, co było
dla nich podejrzane, dlatego chowaliśmy się tam, gdzie wydawało się nam najbezpieczniej.
Poszliśmy wiec rano do naszego domu i mama
wstawiła na piec mleko dla nas na śniadanie. Ja w
tym czasie byłam w pokoju u góry, myłam się i
zaplatałam włosy, bo miałam bardzo długie.
Wtedy pod dom nadjechał rosyjski czołg i pod
wpływem hałasu i drgań otworzyło się okno.
Właz od tego czołgu był równo z oknem. I wtedy
wyszedł z tego włazu czołgista cały w skórze
ubrany, a właściwie wpadł do pokoju, bo iść w
stanie nie był, tak był pijany i okropnie
śmierdział. Strasznie się wystraszyłam, zobaczył
mnie i zaczął się do mnie się zbliżać. Wtedy
zaczęłam uciekać po schodach do mamy, do
kuchni. Jak wbiegłam do korytarza, to zamarłam
i podniosłam ręce do góry. W drzwiach
Jeńcy jugosłowiańscy w Płońsku ( P. Bitenc w środku) w czasie wojny
wejściowych stał ruski oficer – ręce wydłuż
spodni, ubrany w kożuch przepasany raportówką. Na ramionach (pagonach) i czapce miał tyle
różnych gwiazdek, że aż się świeciło. Jak mnie taką wystraszoną zobaczył, tylko się uśmiechnął. Ja
wtedy wbiegłam z tego korytarza do kuchni i zaczęłam płakać, i mówię do mamy po niemiecku, że
wlazł do naszego pokoju pijany żołnierz ruski, a on już za mną po tych schodach leciał. Jak
zobaczył stojącego w sieni oficera, to sam stanął. Oficer coś mu tam po rusku powiedział, to ten
jakby się wystraszył i wyszedł drzwiami, przy których stał oficer. Gdy to się działo, ojciec mój był
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w ubikacji na dworze, bo w domu ubikacji wtedy nie było. Ja dalej opowiadam mamie, a on stoi i
nic się nie odzywa. Wtedy przechodziła sąsiadka – Strzębuszewska się nazywała – ogromna baba.
Schodziła z góry do kuchni też ugotować mleko i mówi tak: „co Guszczenkowa, już gotujecie
mleko?”, a mama mówi, że tak, że jest już udojone i gotuje. A on tak stanął jakby zaskoczony i
podszedł do nas. Mama mnie trzymała, a ja się i tak
trzęsłam niemożebnie. I on mówi do mnie po
niemiecku, że mam się nie bać i nie płakać, bo mi się nic
złego nie stanie. I w te razy, jak on do mnie to mówi, ojciec
wchodzi tymi drzwiami wejściowymi z podwórka, dochodzi
do nas i mówi po polsku do mamy „co się stało?”, a on, ten
oficer ruski, przy nas stoi. Odwraca się wtedy do ojca i
mówi: „Guszczenko?”. A ojciec też się bał, jak on się
strasznie bał tych ruskich, chyba gorzej, niż Niemcy, i
dziadek mówi „tak”, oficer mówi dalej „Prokop?”, dziadek
znów mówi „tak” – oni po rusku rozmawiali i dopiero wtedy
się wszystko okazało. Zapytał, czy wszyscy mówią tu po
niemiecku, bo chciał, żeby wszyscy go rozumieli (mój brat
Zenek przecież też był w kuchni i brat Mietek). I zaczął
opowiadać. Przedstawił się (ale jakoś zapomniałam jego
imię, strasznie się bałam, wtulałam głowę w mamę i
dokładnie nie słyszałam), że on jest synem ojca starszego
brata, czyli to nasz brat stryjeczny (przeżył wojnę, bo
kilkanaście lat później widziałam go w telewizji, w jakiejś
delegacji wojskowej, wiec musiał w wojsku zrobić jakąś
karierę). Rozmawiał później z ojcem po ukraińsku, to nie
wiem, o czym dokładnie mówili. W każdym razie, jak mówił
P. Wanda Bitenc u komunii (przed wojną)
nam ojciec, kazał nam natychmiast uciekać stąd, bo tu
będzie front i będzie bardzo niebezpiecznie, bo za frontem idzie dzicz – rzeczywiście pojawili się
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na koniach tacy mali skośnoocy, co na nich nic nie działało. Jak nam to powiedział, to ojciec z
moim przyszłym mężem zbudowali specjalny wóz ze skrytką, gdzie mnie i siostrę zaraz schowali.
I w tej skrytce bardzo małej, bo przecież wóz nie był duży, przez wiele dni w deszczu albo mrozie,
wychodząc tylko na kilka minut w nocy, dotarliśmy do Bydgoszczy. Ten kuzyn – rosyjski oficer kazał konie wysmarować brudem, owinąć słomą i
udawać, że kuleją, bo ruscy mogą zabrać. I tak
rzeczywiście było, brali co tylko, się dało. (…). A ja, no
byli tam Rosjanie, żołnierze okropni, pijani, nie da się
opowiedzieć. To ja przez cały tydzień siedziałam na tym
wozie za walizkami, było takie zrobione, no tylko, że
siedziałam. Jak nikogo nie było to wyszłam nogi
wyprostowałam i się chowałam, a siostra młodsza była, a
ja wtedy miałam 15 lat. (…) Z Bydgoszczy przewieźli nas
w
okolice
Łodzi,
i
przydzielili
nam
mały
domek i tam do
maja
jakoś
przewegetowali
śmy. Przez te
kilka miesięcy
Pan Bitenc – oficer jugosłowiańskiej marynarki wojennej
do
szkoły
chodziłam tam, do Łęczycy. Jak w maju wróciliśmy, to
domy były puste, paru Niemców jeszcze tylko było (…).
Potem prowadziliśmy gospodarstwo, które było mojego
ojca. Z początku było duże, ale potem zostało tylko 7
i jego okręt – niszczyciel flagowy Zagreb
hektarów, bo tyle wolno było mieć, ale mąż nie chciał.
44

Pobraliśmy się 25 maja 1947 roku na Zielone Świątki. I potem, jak nam odebrali część ziemi, to
mąż stwierdził, że na 7 hektarach nie ma, co robić i zdali to gospodarstwo. Bo ono po śmierci ojca
było na mamę, ale mama nie chciała też sama je prowadzić. I wtedy mój mąż poszedł do pracy do
PGR-u w Kosinie. To był kombinat Kłodzino i mąż pracował tam w biurze, a ja nie pracowałam. I
wtedy stało się nieszczęście. W roku 1951 ubowcy zamknęli męża, bo był titowcem, a titowcy nie
podobali się władzy. Bo mąż był takim kombinatorem, umiał sobie radzić. Załatwił nawet radio i
wszyscy przychodzili do nas słuchać radia. I ktoś na męża doniósł, więc przyszli i go zamknęli.
Brali go za szpiega i miał dostać karę śmierci, ale udało mu się i dostał 5 lat. Ale siedział tylko 2 i
pół roku, ponieważ zmarł Stalin i ogłoszono amnestię. Kiedy wyszedł z więzienia, to poszedł znów
do pracy, był rewidentem w kombinacie w Kłodzinie. I potem wyprowadziliśmy się do Kłodzina i
tak do tej pory tu mieszkam.
Bardzo wzruszającym przeżyciem dla p. Bitenc, które bardzo zapadło w jej pamięci, był przybycie
do Kosina grupy polskich jeńców wojennych obozu dla oficerów Oflag IIC Woldenberg
(Dobiegniew) ewakuowanych przez Niemców na zachód. Tak wspomina to wydarzenie.
(…) Jeńców do Kosina przypędzili Niemcy. Było to w końcu stycznia – 30 stycznia 1945 r. Oni
przyszli od strony Kluk. Ilu ich było, to nie wiem, ale bardzo dużo, bo szli,
szli, szli i szli. Byli w mundurach polskich, w czapkach i płaszczach.
Chorych było bardzo dużo. Ich ciągnęli na tych saniach. Były one zbite z
drzewa i oni ich ciągnęli. I oni zostali w Kosinie w stodole. Przyszli jak
jeszcze widno było, a zimą ciemno jest dość szybko, czyli około 14 lub 15.
On zmarł ten Czirko (dzisiaj wiemy już, że oficer nazywał się Władysław
Sierko - autorzy) i został. I zaraz szedł front. I w tej nocy przyszły czołgi
ruskie. Tylko on sam jeden zmarł wtedy tutaj. Wszyscy wojskowe mundury
mieli, polskie mundury. Tam była słoma i w tej słomie siedzieli. Chyba
chcieli tu zostać dłużej, ale jak czołgi ruskie przyszły i dalej przejechały w
Kapitan Sierko przed wojną
stronę Pyrzyc, to popędzili ich dalej i ciągnęli chorych na tych sankach. I
wtedy tylko ten jeden oficer zmarł. A to była godzina gdzieś dwudziesta wieczorem. A światło
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wtedy jeszcze było. Ojciec mój (Prokop Guszczenko) suszył w tym czasie chleb – trzy takie grube
worki, bo to wojna była, a jeszcze z czasów I wojny na Ukrainie pamiętał, jak to było, jaki to głód
był!. To dwa worki rozdał im wtedy – tym jeńcom i oni zaraz je schrupali. Tam obora była, krowy
doili i ja tam po mleko chodziłam. Też duża świniarnia była, i był tam duży kocioł na prąd, w
którym kartofle świniom na noc parowali, żeby rano były już zimne. Mój późniejszy mąż Milan
Bitenc (Słoweniec), który jako oficer jugosłowiańskiej marynarko wojennej dostał się do niewoli
jenieckiej i przebywał w oflagu w Stargardzie, skierowany był wtedy do pracy w majątku Kosin,
poleciał wtedy tam i otworzył to, bo na kłódkę było wszystko
zamknięte, i oni wtedy jedli te kartofle ugotowane na pół i
mleko pili. Czy oni się czasem jeszcze bardziej nie
rozchorowali po tych na pół ugotowanych ziemniakach
popijanych mlekiem? Mąż tam trochę ich trzymał, żeby tak od
razu nie jedli, ale tak byli głodni, że na nic nie zważali. I jak ja
tam poszłam po mleko, to podszedł jeden z tych oficerów do
mnie – starszy
pan, (ale nie
taki
bardzo
stary,
bo
oficer
przedwojenny
to taki młody
nie
mógł
Kapitan Sierko z żoną Emilią
chyba być) i
po niemiecku mówi do mnie tak: ”dziewczynko daj
Kapitan Sierko z rodziną i kolegami oficerami z 65 pułku
mi proszę mleka” i ja mu wtedy dałam tą kankę z
mlekiem i potem w menażki je im porozlewał, oddał mi kankę i wtedy drugi raz poszłam po to
mleko, a oni położyli się widocznie spać. Oni wszyscy między sobą po polsku mówili, bo to
przecież Polacy byli. Mąż wypuścił wtedy niewolników robotników przymusowych), którzy tam
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pracowali i oni wtedy poszli do tych oficerów. Jak te czołgi podjechały i gdyby nie mąż, to by cały
Kosin i wszystkich niewolników Ruscy zrównaliby z ziemią. Czołgi były wielkie i jak nadjechały
to hałas był taki, że się okna na górze pootwierały, a oni do domu przez okna wchodzili. Wtedy
naprzeciwko tej stodoły mieszkali Niemcy i wyszedł taki stary Niemiec i miał w ręku broń
przeciwpancerną z taka głową na rurze (panzerfaust) i broń sobie na ramieniu położył i już miał
strzelać do tego czołgu. Mąż doleciał do niego i mówi po niemiecku „schowaj to, bo wszystkich nas
wybiją, jak ty strzelisz”, zabrał mu broń i wygonił do
domu. (…) Oficerowie pozostawiali wszystko, bo to
szybko, szybko i wzięli to, co mieli na sobie i sanki z
tymi chorymi, bo był wtedy śnieg, ale nie taki mocny. A
sanki to tylko dwa takie boki, a na środku to nawet nie
wiem, co było. I wtedy oni pozostawiali swoje rzeczy,
bo ciężko było im brać, bo słabi wszyscy byli i się
chyba jeszcze bardziej rozchorowali po tym mleku (oni
wszyscy byli raczej w średnim wieku). Oficerowie
kazali tym niewolnikom z majątku pobrać sobie te
rzeczy, które oni zostawiają. Mąż dostał wtedy akordeon
- taki wysoki i duży. Ten czołg podjechał i później
przyszły jeszcze cztery i to była wtedy już noc. I potem
front w tę, a potem z powrotem – to Niemcy, to
samoloty, to Ruscy. (…) On wtedy (zmarły jeniec)
został i oni poszli i światło już wtedy zgasło. Na drugi
Grób kapitana Władysława Sierki w Kosinie
dzień, już nie pamiętam, kto zbił z desek taką trumnę,
no taką normalną, i chowali go mój mąż Milan Bitenc i Polacy– jeden Franciszek Struś się nazywał
(na klarnecie grał), i Stochniałek Władysław i Mościcki Leon. We czwórkę go pochowali na
cmentarzu w Kosinie. W trakcie kopania grobu, trumnę na czymś tam zawieźli, nadjechał
samochód pancerny z Brzeska z niemieckimi żołnierzami, nie taki otwarty, a taki zamknięty i
zainteresowali się, co czterech chłopa robi w nocy na cmentarzu i karabiny maszynowe i do
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nich. Dobrze, że mąż umiał mówić dobrze po niemiecku, to powiedział, że chowają żołnierza –
oficera, ale nie powiedział, że Polaka, a oni myśleli, że niemieckiego i wtedy powiedzieli, że krzyż
ma postawić i nazwisko napisać (to
wiem z opowiadania męża) i odjechali.
Tak, więc mieli dużo szczęścia, że ich
wtedy nie rozstrzelali. Mąż wspominał,
że nogi mu się ugięły i pot, mimo, ze
mróz był okropny, popłynął po plecach.
Bał się, że pociągnie z pistoletu
maszynowego, bo cały czas trzymał rękę
na spuście. (…) Oficer pochowany
Codzienny apel jeńców w Obozie Oflag IIC
został w mundurze, tak, jak był ubrany.
Jak został oficer zidentyfikowany, to nie wiem, chyba miał tą blaszkę na szyi, ale nie pamiętam
dokładnie. Tak nam poradził oficer radziecki, który okazał się krewnym mojego ojca – kazał nam
uciekać stąd jak najdalej, bo mówił, że tu niedługo będzie strasznie, no i było. To później Durko
(był sekretarzem w gminie). To on później zajął się wszystkim i zrobiono wtedy nagrobek. (…)
Później Kosin odwiedził oficer, który był wtedy w tej grupie jeńców i czytał wtedy swoją książkę.
Myśmy to wszystko wiedzieli, co miał w niej zapisane. Opowiadał też o tym lagrze, jak tam byli.
Ale z rodziny nikt nigdy się nie zgłosił. Oficer ten nie pamiętał już wtedy nazwiska zmarłego kolegi
i dopiero mąż mu przypomniał.
Życie dopisało do tej niesamowitej historii ciąg dalszy…
Grobem pochowanego oficera zainteresowali się p. Kazimierz Grzybowski i p. Dariusz Jałoszyński
(nasz nauczyciel historii). Postanowili doprowadzić do odnowienia żołnierskiej mogiły. Okazało się
jednak, że w żadnej dokumentacji dotyczącej polskich żołnierzy oraz jeńców wojennych, oficer o
nazwisku Sterko, a takie nazwisko widnieje na nagrobku, nie występuje. Obydwu Panów bardzo to
zaintrygowało. Postanowili więc rozwikłać tajemnice jenieckiego pochówku. Po wielomiesięcznych
poszukiwaniach udało się im dotrzeć do dokumentów, które umożliwiły w sposób nie budzący
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żadnych wątpliwości rozwiązać zagadkę. Okazało się, że na cmentarzu w Kosinie pochowano
oficera o nazwisku różniącym się jedną literą od nazwiska widniejącego na grobie. Przez jedną
błędną literę rodzinie pochowanego w Kosinie żołnierza nie udało się odnaleźć grobu swojego
bliskiego, mimo, że przez cały czas go poszukiwali. Dzięki dociekliwości p. Jałoszyńskiego i p.
Grzybowskiego,
dzisiaj
już
wiemy,
że
pochowanym w Kosinie oficerem – jeńcem
Oflagu IIC Woldenberg – jest kapitan Władysław
Sierko, dowódca plutonu artylerii w 65
Starogardzkim Pułku Piechoty, 16 Pomorskiej
Dywizji Piechoty, który dostał się do niewoli
niemieckiej w okolicach Grudziądza 4 września
1939 r., i który więziony był przez prawie 6 lat z
blisko 7 000 polskimi oficerami w obozie
jenieckim Oflag IIC Woldenberg (dzisiaj
Dobiegniew). Kapitan Sierko, jako ochotnik
wstąpił do Brygady Syberyjskiej i brał udział w
wojnie polsko – bolszewickiej 1920 r., w tym w
bitwie warszawskiej. Podczas ewakuacji obozu
przed zbliżającą się armią radziecką, w końcu
stycznia 1945 r., jeńcy batalionu IV grupy
Fragment karty meldunkowej potwierdzający śmierć kpt. Sierki
„Zachód”, w którym znalazł się kpt. Sierko
w Kosinie podczas ewakuacji jeńców w końcu stycznia 1945 r.
konwojowani przez wartowników niemieckich
przez pola szlakiem Barlinek – Laskowo – Oćwieka, dotarli wyczerpani i wygłodzeni 30 stycznia
około południa do Kosina. W miejscowej stodole Herberta Szlangego, na kilkunastostopniowym
mrozie, cierpiący na chorobę wrzodową żołądka 46 letni kapitan Władysław Sierko zmarł w
godzinach wieczornych osierocając dwoje dzieci – jedenastoletnią wtedy Emilkę oraz
sześcioletniego Stasia. Następnego dnia został pochowany na miejscowym cmentarzu. Pozostali
oficerowie pomaszerowali na zachód w obawie przed armią radziecką (świeżo w pamięci mieli
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mord katyński sprzed 4 lat), chcąc połączyć się z armią polską na zachodzie. Po ustaleniu
tożsamości kapitana Sierki udało się odnaleźć najbliższą rodzinę. Wyjaśniło się także, że rodzina
przez całe życie szukała grobu
kapitana, ale niestety bezskutecznie.
Żona i córka ufundowały na terenie
swojej parafii symboliczną tabliczkę,
by mieć gdzie składać kwiaty i palić
znicze. Po 70 latach rodzina
dowiedziała się w końcu, gdzie
spoczywa ich bliski. Historia ma
prawdziwie szczęśliwe zakończenie.
Spotkanie z rodziną kpt. Sierki (pani od lewej strony to wnuczka kapitana)
2 września doszło do wzruszającego
uroczystości. Przy grobie kpt. Władysława Sierki inicjatorzy poszukiwań – p. Grzybowski i p.
Jałoszyński spotkali się rodziną kapitana Sierki oraz przedstawicielami Stowarzyszenia
Woldenberczyków,
którego
władze
bardzo
aktywnie
włączyły się w rozwiązanie
tajemnicy. W bardzo podniosłej
uroczystości wzięli także udział
mieszkańcy Kosina, którzy przez
te wszystkie lata opiekowali się
grobem oraz władze gminy
Przelewice
i
powiatu
pyrzyckiego. Wartę honorową
przy grobie kapitana Sierki
Zarząd Stowarzyszenie Woldenberczyków – synowie jeńców obozu Oflag IIC Woldenberg
przy mogile kpt. Władysława Sierki - 2 września 2015 r.
zaciągnęli żołnierze garnizonu
Stargard Szczeciński. Mogiła zostanie odnowiona, a opieką nad grobem oraz pamięcią o oficerze
zajmą się uczniowie Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach
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P. Wanda Bitenc przeżyła też wydarzenia dla niej dramatyczne. (…) To było w 1944 roku. Ojciec
mój szewcował, bo on potrafił buty robić, a mąż był w niewoli. Dostawali z Czerwonego Krzyża,
chyba z Ameryki, paczki. To były dobre
paczki kawa, kakao, czekolada, takie
luksusowe wtedy rzeczy, a Niemcy tego
podczas wojny nie mieli, i zaczął się
handel. Ojciec miał kuzyna w Stargardzie.
Bielikow się nazywał. Ja woziłam mu buty,
które ojciec robił. A ten kuzyn ojca był
szewcem też i tak wspólnie kombinowali.
Bo to z tego Oświęcimia było tego
Kłodzino, lata 30 – te XX
wszystkiego obuwia w piwnicy pełno i on
w.
to przerabiał, a ci tutaj robotnicy więźniowie i jeńcy butów nie mieli, no to była zamiana. Buty za
słodycze i konserwy – mięsne były. A
Niemcy też mieli kartki, ale tego nie było za
wiele. I ja handlowałam tym. Ja zawiozłam
do Stargardu to z paczek, a na zamianę
przywoziłam buty. Te słodycze zawoziłam
tam, i to było przez cały 1944 rok. No, ale
ktoś naskarżył i kontrola przyszła do nas do
domu. Jeden wachmajster z Rosina i jeden z
Przelewic i jeszcze jakiś tam wojskowy, ale
mnie wtedy w domu nie było. Ja pojechałam
Kłodzino dzisiaj (dom p. Szweda)
do Stargardu. Jeździłam prawie przez cały
rok. Jechałam do Stargardu i wracałam pociągiem. Wysiadałam w Pyrzycach i czekałam na pociąg,
który jechał do Płońska i wysiadałam w Kosinie. Bo tu była taka kolejka, taki spalinowy pociąg i
tym jechałam. Zamiast czekać na ten pociąg, który miał jechać do Płońska, to ja wsiadłam w inny
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pociąg i pojechałam z powrotem do Stargardu (jechał zaraz po paru minutach od pociągu do
Płońska). No to już było ciemno, jak ja tam zajechałam z powrotem. Wujek się wystraszył "co się
stało?!", a ja mówię, że nie wiem, co się stało. A u nas była ta kontrola. Były takie piece kaflowe z
dochówkami. Takie dość duże, ale to wtedy w nich nie było palone, bo to było w tym pokoju gdzie
się nie paliło. Tam było pełno tych słodyczy, które zostały i miały iść na wymianę. A buty, które
ojciec robił, to mieliśmy łóżka w sypialni ze sprężynami, ojciec te buty miedzy te sprężyny
sznurował. Zawiązał, żeby ich nie było widać. Ten wachmajster, który był w Przelewicach nazywał
się Irsz. To był bardzo doby człowiek. Był wielki, chyba 2 metry miał, ale był tak dobry, że jak
przyjeżdżał na kontrolę, to jak
wchodził do domu - miał taka pałkę
gumowa – to, walił nią po stole (blacha
była na tym stole), i przy tym krzyczał,
wyzywał, klął, ale on to robił
specjalnie, Polacy u góry – Polacy, jak
to Polacy są cwani (i bardzo dobrze),
bimber pędzili i radia mieli i rożne
ulotki tam. To specjalnie, żeby
Kłodzino, pałac, lata 30 – te XX w.
pochowali, a on chodził, szukał kołdry
rozwiązywał, koce wyrzucał. Ale nikomu nic złego, żadnej krzywdy nigdy nie zrobił. To był złoty
człowiek. Ten z Rosina był bardzo złym człowiekiem. Kice się nazywał. Zastrzelił jednego Polaka.
Potem go woził po całym Rosinie na takiej ślepej od konia. Prawdopodobnie, jak potem mówili,
jakąś znajomość bliższą on zawarł z jakąś Niemką i z tego powodu został zastrzelony. On go
zastrzelił osobiście. Okropny człowiek był (…). I wtedy właśnie byli u nas. Ja nie wróciłam z
powrotem. Mama się przestraszyła, że mnie nie ma. No i dobrze, że mnie nie było, bo nie wiem, co
by się stało. Naprawdę nie wiem, co się stało, że ja zamiast w pociąg do Płońska, wsiadłam w ten
do Stargardu i pojechałam z powrotem. Oni robili tą kontrolę, i a on się schylił, chyba wiedział, że
może pod łóżkiem coś jest. Schylił się, ale nic nie mówi. Ten drugi potem drzwi otworzył i tak
mówi „proszę, proszę, ale po Niemiecku tak: „bitte, bitte”. Plecami stanął do tej dochowki, i tak
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otwierał drzwi, żeby wychodzili i nie zajrzeli do tej dochowki. I nie zajrzeli, i takie szczęście było.
Potem, jak poszedł ojciec do tego majątku do biura, bo telefony już były, zadzwonił do wujka do
Stargardu, gdzie ja jestem? i czy już pojechałam?. I on mówi, ale to już po swojemu gadali, po
ukraińsku, czy po rusku to, nie wiem. Potem mi mówił, że tata dzwonił i pytał, gdzie jestem, a on
powiedział, że jestem u niego i, że ja zostanę na noc. Dopiero przyjechałam na drugi dzień, ale
butów już nie wzięłam. A ja miałam buty, dwie taki duże paki wiozłam, ale te buty zostały, i już nie
pamiętam, kto te buty odebrał. Bo ja już więcej nie jeździłam Przeżyło się i już (…).
Bardzo ciekawe wspomnienia ze czasów swego dzieciństwa i młodości ma także p. Józef Hess,
mieszkaniec Kłodzina. Jeden z pionierów na Ziemi Przelewickiej, założyciel klubu piłkarskiego
LZS Wicher.
(…) Mam lat 85. Mama z domu Ignaszewska. Rodzice urodzili się na terenie przedwojennej Polski.
Ojciec, też Józef, jeździł przed I wojną światową do Niemiec, do pracy. Miał też gospodarstwo, ale
chciał dorobić, bo z samej gospodarki była bieda. Do 15 listopada kończyła się robota i wracał
wtedy do domu. Później jeździł też z najstarszym bratem Stefanem. Był tam włodarzem, czyli
zarządcą. Po I wojnie chciał się jeszcze dorobić i znów wyjeżdżał, ale nic z tego nie wyszło.
Mieszkaliśmy miedzy ewangelikami wyznania luterańskiego, ale my byliśmy katolikami i rodzice
wysłali mnie aż 450 km dalej (w Magdeburgu wtedy byliśmy, tam gdzie Niemcy zamknęli w czasie
I wojny Józefa Piłsudskiego i mieszkaliśmy zaraz obok tego więzienia), pod Kolonię, żebym mógł
chodzić do szkoły katolickiej, bo wtedy katolicy i ewangelicy mieli swoje własne szkoły. Miałem
długo żal do ojca, że mnie tak daleko od rodziny wysłał, przecież miałem wtedy tylko 10 lat. Nas
wtedy było 7 chłopaków w jednym domu, a wszystkich nas było 34 – najstarszy miał trzynaście lat,
a najmłodsza 9 lat. Jak już wróciłem z powrotem do Magdeburga, to uczyłem się na ogrodnika,
Stefan na kowala, a Wacław na rzeźnika. Ja uczyłem się u ogrodnika, który jeszcze nie miał
papierów mistrzowskich i nie wolno mu było mieć uczniów, czyli uczyłem się i pracowałem,
można powiedzieć „na czarno”. (…) Sytuacja zmieniła się, gdy w roku 1933 do władzy doszedł
Adolf Hitler. Trochę się wystraszyliśmy, ale mówili nam, że on też jest katolik i nie ma się, czego
bać. Ale było coraz więcej nacjonalistów, i zaczęli się przyglądać, skąd są ojcowie, skąd pochodzą,
53

a ojcowie volkslisty nie podpisali, rozpoznali też ich po polskim nazwisku Ignaszewski. Ja wtedy
zacząłem pracować i uczyć się u ogrodnika, któremu ci nacjonaliści się podobali, który miał już
trzech czeladników, a ja byłem „sztyft”, czyli uczeń. Mieszkałem tam u niego – to było 8 km od
rodziców pociągiem. (…) Ja bardzo lubiłem tańczyć i jak jakaś potańcówka była, to ja zawsze
byłem pierwszy, ale u majstra trzeba było być nie później, niż 22. Pamiętam, 1 maja – tam święto
było obchodzone bardzo hucznie, ale nie u
majstra, który kazał w tym dniu pracować.
Po
pracy
poszedłem
do
majstra
odmeldować się, ale o 22 już byłem z
powrotem.
Wtedy
ci
czeladnicy
powiedzieli, że oni z majstrem wszystko
załatwią i wróciłem dalej na zabawę
pohulać, ale nic nie zrobili i majster
Kłodzino w latach 30-tych XX w.
przyszedł zobaczyć, że mnie nie ma i się
wściekł. Do tego jeszcze jak wróciłem wysłał mnie do służącej po coś, i ona źle mnie zrozumiała i
dała nie to, co chciał i też się wściekł i wtedy
przywalił mi z pięści w głowę, aż na długo
straciłem słuch, całą siną głowę miałem.
Służąca też dostała mocne lanie. Jak
czeladnicy to zobaczyli, od razu się zwolnili i
ja zostałem sam do roboty. (…) I zrobiło się
jeszcze gorzej. Najstarszy brat Stefan służył
wtedy w polskim wojsku, a ojciec był u
niego w odwiedzinach. Ja o tym nikomu nie
Kłodzino dzisiaj
powiedziałem, bo ja zawiniłem - wróciłem na
zabawę, a przecież majstra o pozwolenie nie zapytałem. Ale mama jakoś się o tym dowiedziała i
przyjechała do mnie, ale ja się wypierałem. Dopiero, jak zobaczyła sine uszy, to się przyznałem i
zacząłem płakać i wtedy kazała mi się pakować i wracać do domu. Wtedy nadszedł majster –
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ogrodnik i zabronił mi wyjeżdżać. Ale mama zabrała mnie do domu. Majster wezwał wachmajstra
(policjanta), i on porozmawiała z mamą, kazał mi wracać i ja wróciłem z powrotem. I nie było mi
już źle. Mimo, że nie miałem prawa jazdy, majster pozwalał mi swoim trzykołowy samochodem
rozwozić warzywa i owoce, zresztą wykonywałem różne prace, towary woziłem też wozami
konnymi. Majstra zgubiła chciwość. Jego matka, która była wdową, miała swój własny sklep, a
majster, czyli jej syn miał sklep warzywny i postanowił przejąć sklep matki. Do jedzenia dodał jej
trutkę. Matka się źle poczuła i zorientowała się, że została otruta. Napiła się mleka i to ją uratowało.
Policja w jedzeniu znalazła trutkę i aresztowała majstra. Został skazany na pięć lat ciężkiego i trzy
lata lekkiego więzienia. Matka później chciała go uratować przed więzieniem, ale się nie udało.
Popracowałem jeszcze w tym gospodarstwie ogrodniczym kilka miesięcy, ale to już było nie to
i miałem dość. Wróciłem do rodziców
i zatrudniłem się u ojca, który był zarządcą, jako robotnik rolny – był już rok 1939. Za jakiś czas
wybuchła wojna - pamiętam, jak dziś – miałem wtedy 16 lat. Opowiadała mi później moja żona
Aniela, która pochodziła z Wielunia, że tam padły pierwsze
bomby (wcześniej, niż na Westerplatte). Uciekali i doszli aż do
Warty i Niemcy tam ich dogonili. Częstowali cukierkami, ale
żona była twarda sztuka i nie chciała wziąć. Złapali wtedy Żyda
i chwycili go za brodę i zaczęli tępym nożem ją obcinać. I
ciekawe – Stefan służył w wojsku polskim, a Wacław był w
wojsku niemieckim w luftwaffe (lotnictwie), jako kapral (Stefan
urodził się w Polsce, a ja i Wacław w Niemczech). Jak się
Niemcy zorientowali, że jest Polakiem, to powiedzieli mu, że
może w wojsku niemiecki zostać, ale nigdy nie będzie oficerem i
pod warunkiem, że podpisze volksliste, ale Wacek odmówił i go
z wojska niemieckiego zwolnili. Wszystkich Polaków zebrali i
przekazali im co wolno, a co nie (całkiem zabronili mężczyznom
Karta pracy p. Hessa – pozwolenie na pracę
w czasie II wojny w Generalnej Guberni
zadawać się z Niemkami i surowo za to karali, bo takich
przypadków było dość dużo). Pewnego razu wszystkich Polaków z okolicy zebrali i poprowadzili
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na plac i kazali oglądać, jak wieszają Polaka za zadawanie się z Niemką. Niemce tylko ostrzygli
włosy i zbili rózgą. Wszystkich Polaków poprzydzielano do niemieckich gospodarstw, jako
robotników przymusowych. (…) Ja przez całą wojnę przepracowałem u Grafa von Schulenburga,
który miał cztery majątki. Pracowałem przy koniach, bo u ogrodnika nauczyłem się je oporządzać.
Gospodarstwo było ok. 300 m od drogi. Jak wkroczyli Amerykanie i jechali drogą, wyskoczyłem,
żeby ich witać, a ci zaczęli strzelać – przeżyłem okupacje, nie dałem się Niemcom, a prawie
zastrzelili mnie wyzwoliciele. Amerykanie zdobywali prawie 80 km terenu na dobę, bo Niemcy od
razu się poddawali. Za nimi szli Anglicy, ale za Amerykanami nie nadążali. (…) A u bauerów
różnie było. Mój tato dostał kiedyś tak po twarzy gumą od wachmajstra za to, że bez zgody bauera
wziął rower, że dwa tygodnie bez sił w stodole leżał. (…) Żeby przyjechać do Polski na Zachód
zdecydował ojciec, bo Stefan już tu był. Doszliśmy do powiatowego miasta, które było punktem
repatriacyjnym i gdzie byli już robotnicy przymusowi rożnych narodowości. Ja dopiero później
dowiedziałem się, że Wacek był tajniak i pracował dla polskiego podziemia. Z powiatu przywozili
nas do granicy i dopiero stamtąd na zachód. Przyjeżdżają Anglicy i biorą po 20 osób na samochód.
Ale ludzi jest tak dużo, że następnego dnia na samochodzie ma być 30 osób. Nas było z rodziny 17
i dokoptowali nam Żydówki, a one nabrały kamieni i w Niemców rzucały. Mniej miejsca to i mniej
bagażu można było zabrać ze sobą. Kiedy przekroczyliśmy granicę, otoczyło nas wojsko i te
Żydówki nie chciały wysiąść, ale jak zaczęli strzelać obok nich, od razu wysiadły. Zaprowadzili nas
do jakiegoś pomieszczenia i dalej kazali czekać, ale było tyle pluskiew, aż czarno, że wynieśliśmy
się i spaliśmy na dworze. Potem rozdzielili nas i wywieźli nas w góry Harc i tam warunki były
wspaniałe - ekstra wyżywienie, paczki żywnościowe z papierosami, itp. Zaszczepili nas na tyfus,
ale pieniędzy nie dawali. Nic tam nie robiliśmy, tylko łaziliśmy i obijaliśmy się o siebie – w soboty
i niedziel zabawy i hulanki. Dużo stamtąd na zachód nie przyjechało. Cześć została tam, a inni
wyjechali nawet do Ameryki. Aż któregoś dnia przychodzi pismo, że mamy przygotować się do
wyjazdu. Podstawili pociąg i załadowaliśmy się. Najpierw nas zawieźli koło Hamburga i załadowali
do następnego pociągu, dali jedzenie na drogę i picie. Po kilku dniach dojechaliśmy do Szczecina. I
pomyśleliśmy – 30 lat byliśmy w Niemczech i wolkstlisty nie podpisaliśmy, bo zawsze chcieliśmy
do Polski, przywieźli nas do Niemiec, bo nikt nie wierzył, że tu będzie Polska. I wsadzili nas w
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bydlęce wagony – szok - bo tu przyjechaliśmy elegancko. Postanowiliśmy poszukać Stefana, który
gdzieś tu blisko pracował (okazało się, że w Chabówku). Bracia osiedlili się w Rosinie, a ojcowie w
Kłodzinie. Pieszo szedłem z Dolic. Ruscy mnie zabrali do krzyżówki. Znaleźliśmy niemiecki
uszkodzony traktor. Wacek go naprawił, bo się na mechanice jeszcze z niemieckiego wojska znał i
to był błąd. Bo jak zobaczyli, że jeździ, to nam go zabrali. A bardzo dobry to był traktor. Najgorsze
było to, że nie było bezpiecznie. Z centrali przyjeżdżali tu na szaber i kradli, co się dało. Tu już był
Szwed, Kamiński. Szwed i Szwedowa pracowali w Topolinku, jako robotnicy przymusowi i
postanowili tu zostać i się osiedlić, a Kamiński pracował u bauera koło Choszczna i też został..
Nasi dziadkowie i pradziadkowie bardzo przeżywali tamte trudne czasy. Wielu z nich wojna
zabrała dzieciństwo i młodość, a czasy powojenne zmusiły do szybkiego dorastania Jeszcze dzisiaj
trudno im mówić o tym bez emocji. Wspomnienia tkwią jednak w nich głęboko. Niech więc
podsumowaniem naszej publikację będą wiersze p. Szczepana Zwiachla, jednego z pierwszych
osadników na Ziemi Przelewickiej, uczestnika i świadka wielu tragicznych wydarzeń.
„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA”
KTO NA KRESACH SIĘ URODZIŁ
TAM DO POLSKIEJ SZKOŁY CHODZIŁ,
TO PAMIĘTA, ŻE TA ZIEMIA TO RZECZ
ŚWIĘTA
KRWIĄ NIEWINNĄ PRZESIĄKNIĘTA
TAM NAJMNIEJSZA GRUDKA ZIEMI
OD KRWI POLSKIEJ SIĘ CZERWIENI,
TAM SIĘ DZIAŁY STRASZNE SCENY
MORDOWANO BEZ PRZYCZYNY
ZA TO TYLKO ŻEŚ POLAKIEM
GINĄŁ STARZEC Z NIEMOWLAKIEM
W STRASZNY SPOSÓB MORDOWANO
ŻYWCEM OCZY WYBIERANO,
JĘZYKI IM WYRYWANO

I NA ŻYWCA ZAKOPANO
KTO NIE WIDZIAŁ, KTO NIE WIERZYŁ
NIGDY BY W TO NIE UWIERZYŁ
ŻE TWÓJ SĄSIAD, ŻE TWÓJ
SZWAGIER
MORDOWALI CIĘ NAWZAJEM
A ZDARZYŁY SIĘ WYPADKI
ŻE SYNOWIE MORDOWALI SWOJE
MATKI.
POLSKIE MATKI ZA RĘCE WIESZANO
I NA ŻYWCA IM PIERSI OBCINANO
BRZUCHY IM ROZCINANO
I POLSKICH KSIĘŻY DO DRZEW I
WNĘTRZNOŚCI WYCIĄGANO

PRZYWIĄZYWANO
I NA PÓŁ PIŁAMI PRZECINANO
POLSKIE DZIECI WRAZ ZE STARCAMI
ŻYWCEM DO STUDNI RZUCANO
KTO W KOŚCIELE BYŁ OCHRZCZONY
I CZUŁ SIĘ POLAKIEM
TEN ZAPŁACIŁ WIELKA CENĘ.
MUSIAŁ ZGINĄĆ TAKI
TAKI PRZEKAZ BYŁ BANDERY JEGO
ROZKAZÓW
ŻEBY BEZ LITOŚCI MORDOWALI
POLAKÓW
TA ZIEMIA KRESOWA BARDZO SERCU
BLISKA
GDY TAK WSPOMNĘ Z NIĄ
ROZSTANIE TO AŻ SERCE ZACISKA.
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„WIERSZ O KRZYŻU”

LAT PIĘĆDZIESIĄT JUŻ MINĘŁO

BO TO NASZA POLSKA

JAK JE BUDOWANO,

OJCZYZNA KOCHANA.

MAŁO KOMBATANTÓW

Z KRZYŻEM SIĘ RODZIŁA

TY PRZECHODNIU ZDEJMIJ
CZAPKĘ
PODNIEŚ OCZY WZWYŻ.

PRZY ŻYCIU ZOSTAŁO.

KRZYŻEM NAGRADZAŁA.

BO TO SYMBOL NASZEJ WIARY

CZEŚĆ TYM, CO ODESZLI

WIERSZ TEN ZAKOŃCZĘ

I POWROTU NASZYCH ZIEM,

CZEŚĆ TYM, CO JESZCZE ŻYJĄ,

POWIEDZENIEM TYLKO

BO TEN KRZYŻ NAM

TYLKO POD TYM ZNAKIEM

KOMBATANCKI

POLSKA JEST POLSKĄ, A POLAK

JEST NASZĄ NADZIEJĄ.

POLAKIEM.

I DLATEGO MÓJ PRZECHODNIU
PODNIEŚ GŁOWĘ CZAPKĘ
ZDEJM.

„NAPAD NACJONALISTÓW UKRAIŃSKICH”
Z DYMEM POŻARÓW I Z KURZEM KRWI BRATNIEJ

OD TAKICH MODŁÓW BIELEJE WŁOS.

OD CIEBIE BIJE TEN GŁOS

O PANIE ZE ZGROZĄ ŚWIATA OKROPNE DZIEJE

SKARGA TO STRASZNA, JĘZYK TO OSTATNI

PRZYNIÓSŁ NAM CZAS, SYN WYDAŁ MATKĘ

OD TAKICH MODŁÓW BIELEJE WŁOS.

BRAT WYDAŁ BRATA, MNÓSTWO KAINÓW

O PANIE ZE ZGROZĄ SWIATA OKROPNE DZIEJE

JEST SPOŚRÓD NAS,

PRZYNIÓSŁ NAM CZAS, SYN WYDAŁ MATKĘ

ALE ZGINĘLI ONI NIEWINNIE

Z DYMEM POŻARÓW I Z KURZEM KRWI BRATNIEJ

CHOĆ NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ COFNĘLI WSTECZ

OD CIEBIE BIJE TEN GŁOS

INNI SZATANI BYLI TAM CZYNNI

SKARGA TO STRASZNA, JĘZYK TO OSTATNI

KARAJ ICH RĘKĘ, NIE GOŁY MIECZ.
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Publikacja powstała w ramach uczniowskiego projektu badawczego
„Moje młode lata – notacje”
Zadanie publiczne
„Promowanie kultury i sztuki oraz propagowanie przedsięwzięć mających na celu działalność
na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji”
realizowanego przez
Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szansę”
Bardzo dziękujemy wszystkim bohaterom opowieści za to, że zechcieli podzielić się z nami swoimi
wspomnieniami oraz okazali nam dużo cierpliwości i sympatii.
Dziękujemy naszym koleżankom i kolegom z gimnazjum za udostepnienie nam zdjęć i
dokumentów ze swoich rodzinnych archiwów
Członkowie koła historycznego przy Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w
Przelewicach
Alicja Jałoszyńska
Patrycja Farbotko
Hubert Kustosz
Łucja Konecka
Klaudia Jaskulska
Maria Kontroniewicz
Julia Kupisz
Joanna Radzymińska
Wojciech Migdalski
Zuzanna Augustynowicz
Paweł Bochan – Bochanowicz
Nikola Piątkowska
Maria Jałoszyńska
Weronika Sroka
Julia Minta
Weronika Wybrańska
Wiktoria Skrobisz
Wiktoria Ziajka
Opiekun koła – Dariusz Jałoszyński
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