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1. P R Z E D M O W A

2013

(do wydania z kwietnia 2002)

Autorka urodzila sie 26. 08. 1902 r. w Wiecininie pow. Kolo i zm. 06.11.1980 r. w Poznaniu. Wspomnienia te zaczela
pisac w 1972 r. Dedykacja synowi Kazimierzowi Karnkowskiemu nosi date 17. 09. 1980 r. W polowie lat 70 autorka zostala
sparalizowana i wiekszosc tych wspomnien napisala lezac w lózku, lub siedzac na wózku inwalidzkim, nie dysponujac,
zadnymi danymi, mapami i innymi w takim wypadku stosowanymi pomocami. Kontaktowanie sie z jeszcze zyjacymi
swiadkami wydarzen bylo utrudnione ze wzgledu na jej kalectwo, oraz ze wzgledu na wiek tychze swiadków. Tym tez nalezy
wytlumaczyc pewne braki w datach itp. niedociagniecia. Do wspomnien tych wrócilem pracujac na historia rodu
Karnkowskich i w ramach tego opracowania nad historia nii Karnkowskich z Paniewa. Juz na emeryturze, bedac
pozbawiony codziennych klopotów zwiazanych z praca zawodowa, oraz po zyskaniu pewnego doswiadczenia zwrócilem
uwage na wielkie walory wspomnien mojej Matki.
Ujmuja one w sposób zwiezly historie rodzin Dambskich Ludziska, Bartoszewiczów z Wiecinina i Karnkowskich z
Paniewa na przestrzeni ponad stu lat, oraz pokazuja sposób zycia klasy ziemianskiej na tzw. „zapadlej wsi“ . Opisuja tez
wspólzycie z sasiadami, problemy zarobkowania na utrzymanie, stosunki na wsi itd. Opisane wydarzenia rozgrywaja sie w
okresie od chwili poprzedzajacej I Wojne Swiatowa do o su okolo 10 lat po II Wojnie Swiatowej, a wiec do pewnego
ustabilizowania sie sytuacji.
Jednym z walorów tych wspomnien jest graniczaca z naiwnoscia szczerosc i samokrytycyzm w stosunku do wlasnej
osoby i jednoczesnie zyczliwosc w stosunku do osób trz ch. Pomimo tego, ze Wiecinin byl ze wzgledów komunikacyjnych
usytuowany niekorzystnie, do najblizszej malo uczeszczanej linii kolejowej Kutno-Bydgoszcz bylo 28 km fatalnej drogi,
Bartoszewiczowie, byli rodzina zywo interesujaca sie biezacymi wydarzeniami wiatowymi, aczkolwiek o pogladach
konserwatywnych, a w Wiecininie ksiazka, czytelnictwo, znajomosc jezyków obcych i wyksztalcenie nie bylo pustym slowem
i posiadalo zawsze wysoka range. Ojciec autorki, a mój Dziadek, urodzil i wychowal si w Warszawie, a mature zdawal w
Dorpacie gdzie kontynuowal studia prawnicze (jego ojci byl lekarzem w Warszawie). Jego brat Joachim Bartoszewicz
posiadal trzy doktoraty: z medycyny na UW, z dyplomacji na École Libre de Sciences Politiques et Sociales i z prawa na
Uniwersytecie Lwowskim. Poza tym byl sekretarzem delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Wersalu, a nastepnie
senatorem RP i wybitnym przywódca Stronnictwa Narodowego. Rodzina Bartoszewiczów byla spokrewniona z rodzina
Grabskich i Kirkorów/Kiedroniów, z którymi utrzymywala bliskie kontakty. Utrzymywala tez zywe kontakty z wielu innymi
osobami.
Autorka charakteryzowala sie niezwyklym pedem do wiedzy i do poznania swiata. Zadziwia fakt, ze ta dziewczy a z
„zapadlej wsi“ , znala nie tylko dobrze Warszawe, Kraków, Poznan i Lw , ale zwiedzala jeszcze przed I Wojna Swiatowa
podziemne chodniki kopalni wegla w cieszynskim, byla n Kaszubach, w sanockim, w Jazlowcu, Worochcie, Jaremczu, w
osiedlu osadników wojskowych na Wolyniu, zwiedzala Bialowieze i puszcze na Polesiu w okolicy Pruzan. Juz, jako
dziewczynka wykorzystywala kazda okazje, zeby chodzic a koncerty, zwiedzac muzea, sluchac z plyt niedostepnych oper,
(z których arie chetnie nucila do póznego wieku) i prz uchiwac sie dyskusjom znanych osobistosci. Przed wybuchem I
Wojny Swiatowej wraz z pomoca swej matki uczyla sluzbe folwar na czytania i pisania po polsku, co bylo wówczas
zabronione i karane. W czasie wojny w 1920 roku bedac na kursach ogrodniczo-pszczelarskich w Warszawie niedziele
poswiecala na prace z rannymi zolnierzami w Szpitalu Ujazdowskim, a po powrocie do Wiecinina stawila sie na kurs
sanitariuszek wojskowych w Kole. Zawsze przykladala wielka wage i wkladala wiele osobistej pracy i inwencji do
podniesienia dochodowosci najpierw majatku swego Ojca, a potem wspólnie z mezem Paniewa.
Do kazdej pracy, przed która postawily ja wydarzenia zabierala sie w mlodym wieku z entuzjazmem, a pózniej bez
narzekania i starala sie ja zawsze wykonac jak najlepi
pracowita i niezwykle obowiazkowa. Nie bylo dla niej pracy za
trudnej, lub za ciezkiej, czy to, jako 10 letnia dziewczynka podejmowala sie nauki dzieci folwarcznych, czy kiedy w latach 50tych jednoczesnie, pracowala zawodowo, doila krowe, wy ucala od niej gnój, uprawiala ogródek, pielegnowala ciezko
chorego meza wychowujac i utrzymujac dwoje dzieci. Nigdy nie narzekala na ciezki los, lub niedostatek, wszystkie
upokorzenia przyjmowala w milczeniu. Byla wzorowo goscinna i nawet w najwiekszym okresie przepracowania, lub
niedostatku materialnego cieszyla sie szczerze z kazdej wizyty, nawet z wielodniowym przenocowaniem i wyzywieniem.
W czasie II Wojny Swiatowej i po niej przezyla najpierw wysiedlenie przez Niemców, a potem rabunek i wypedzenie
przez Polaków, oraz wszystkie zwiazane z tym przykrosci, niedostatek i inne nastepstwa, przy tym chorobe i smierc swej
Matki, swego Ojca, a nastepnie Meza, których pielegnowala osobiscie z absolutnym zaparciem sie siebie samej, az do ich
smierci. W najtrudniejszych chwilach potrafila zachowac dobry humor i pogode ducha.
Chwalenie wlasnej Matki przez syna jest czyms naturalnym. Uwazam, ze Maria Karnkowska prowadzila piekne i godne
nasladownictwa zycie i ma wiele do powiedzenia przyszl pokoleniom. Jej wspomnienia beda interesujace dla kazdego,
którego interesuje dzien powszedni róznych ludzi w róznych epokach.
Otrzymany egzemplarz aczkolwiek przepisany na maszynie i oprawiony posiadal wiele bledów
zynowych, nie byl
podzielony na rozdzialy itd. Pozwolilem sobie przepisa calosc od nowa zaopatrzyc w przypisy, podzielic na rozdzialy
uzupelnic znane mi fakty i daty, oraz wykonac zgodnie z umiejetnosciami prace redaktorska. Styl zostal zachowany w miare
mozliwosci bez zmian.
Kazimierz Karnkowski
CH
5400
Baden,
98-05-09
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2. P R Z E D M O W A

2013

(do wydania ze stycznia 2012)

W okresie 10 lat od wydania pierwszej wersji, uzyskalem szereg wiadomosci uzupelniajacych wspomnienia Matki,
fotografii i ulepszylem swa technike pracy. Postanowil je, wiec uwzglednic w kolejnym wydaniu. Sa to, przede wszystkim
wycinki z drzew genealogicznych (d. g.) rodów Dambskich i Mittelstaedt’ów, oraz tablice alfabetyczne, do tych wycinków d.
g. i rózne drobne wiadomosci, oraz szczególy techniczn ak sciesnienia pisma.
Po namysle zrezygnowalem z indeksów dochodzac do wniosku, ze tablice alfabetyczne zastepuja indeksy osobowe, a
moze nawet lepiej spelniaja swój cel, wskazujac odrazy powiazanie szukanej osoby z wieksza iloscia osób. Indeksy
miejscowosci, o ile chodzi o majatki zostaly zastapion adnotacjami na wycinkach drzewa genealogicznego, a pozostale
wycinkami z map.
Rozszerzenie przedmowy (we wrzesniu i grudniu 2012) o nowopoznane fakty.
W pierwszej polowie 2012 r. uzyskalem niespodzianie 3 owe kontakty, które mnie zaskoczyly i wzruszyly swa
bezposrednia serdecznoscia i podniosly w mych oczach postac i tak juz ubóstwianej Matki, oraz Ojca. Byly to dokladne opisy
faktów z okresu przedwojennego, lub bezposrednio po wojnie, pracowników i sluzby opowiadane z podziwem juz przez
wnuków tzn., w 3-ciej generacji.
Byly to wspomnienia:
1. Ze Skulska, miasteczka polozonego w bezposrednim sasiedztwie maj u moich Rodziców Paniewa, stanowiacego jakby
administracyjny i komunikacyjny lacznik ze swiatem. Wspomnienia pochodzily z kregu (biednych) malorolnych
gospodarzy, którzy dorabiali sobie praca w majatku moi
dziców. Ci przechowali bezinteresownie, przez okres wojny
szereg przedmiotów, które udalo sie ukryc, przed wysiedleniem nas przez Niemców i powitali nas serdecznie po naszym
powrocie. Z tego zródla otrzymalem tez potwierdzenie wielokrotnych rujnujacych nas kradziezy w majatku moich
Rodziców, w okresie miedzywojennym i po wkroczeniu Niemców. Niestety polska policja nie byla w sta wykryc
sprawców, Niemcy natomiast wykryli ich w kilka dni.
2. Pewnej, lekarki z USA, która znalazla w internecie nazwe majatku mego Dziadka, ze strony Matki, moje nazwisko i adres.
Otóz zaraz po wojnie, mój Wuj, syn Dziadka który zmarl na wysiedleniu, wróciwszy do Wiecinina, majatku Dziadka
zorientowal sie, ze nie ma mowy o pozostaniu w swym domu rodzinnym, ze tak majatkowi jak dworowi grozi rabunek i
ruina. Dla zabezpieczenia obiektu, ze swych mizernych wówczas srodków, zakupil lawki szkolne, zorganizowal szkole i
zaangazowal nauczycielke. Ta nauczycielka, byla babka, lekarki z USA, która pochodzac ze skromnej rodziny z
Poznania spedzila w wiecininskim dworze i parku kilka najpiekniejszych wakacji swego zycia. Wrazenia byly tak silne, ze
odwiedzajac na wiosne 2012 r. rodzine w Polsce, nie mogla sie powstrzymac i odwiedzila zdewastowany dwór i park w
Wiecininie. Przeslala mi zdjecia wykonane przez swego meza i zapytywala o losy dworu i jego dawnych mieszkanców.
3. Wnuczki pokojówki w Paniewie, dzisiaj swiatowej pani zajmujacej powazne stanowisko w jednej z niemieckich firm w
Polsce. Pani ta znalazla przypadkowo, mój slad, a nastepnie adres w internecie. Wspomnienia o Paniewie moich
Rodzicach, ówczesnych wydarzeniach, opowiadane ze szczególami przez jej Babcie i
ke, brzmialy bez mala jak
wyjatki zainspirowane po przeczytaniu PANA TADEUSZA. Otrzymalem tez pare fotografii.
Doszedlem do wniosku, ze opisy te jak i fotografie, nalezy za pozwoleniem autorów i autorek, wplesc w calosc WSPOMNIEN
Matki.

9
Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

3. W S T E P
W S P O M N I E N I A
Marii (BKD 52, córki Jana (BKD 52) Bartoszewicza i Stanislawy (BKD 52) z Dambskich wlascicieli majatku Wiecinin,
pow. Kolo. Zony Teodora (BKD 52, BKK 260) Karnkowskiego, syna Kazimierza (BKK 212) Mscislawa Antoniego
Karnkowskiego i Lucji Michaliny (BKK 257) z Górskich wlascicieli majatku Bochlewo a pózniej
niewa pow. Slupca.

W moim dlugim zyciu, wlasnie koncze 70 lat1, nie bylo mi danym brac udzialu w jakichs specjalnym wydarzeniach, nie
odgrywalam nigdy zadnej politycznej czy tez spolecznej roli, nie mniej zyjac w srodowisku inteligenckim i stykajac sie
nierzadko z wybitnymi ludzmi, mieszkajacymi czy to w stolicy, czy na wsi, zaangazowanymi w róznych dziedzinach zycia,
mialam niejednokrotnie moznosc uczestniczenia w rozmow
i dyskusjach poruszajacych szereg problemów,
interesujacych kazdego, komu dobro Ojczyzny lezalo na
cu. Dyskutowano równiez na inne tematy zwiazane z
przeczytanymi ksiazkami - czy tez aktualnymi problemami. Starano sie czytac wartosciowe pozycje literatury nie tylko
polskiej, ale i zagranicznej, abonowano pisma codzienne lub miesieczniki.
Wspomnieniami tymi zamierzam objac dosc dlugi okres czasu, siegajacy bez mala stu lat, a to dzieki temu, ze
przebywajac wiele czasu z moim Ojcem (stracil wzrok, majac zaledwie 40 lat) chetnie sluchalam jego wspomnien z lat nie
tylko mlodzienczych, ale i dziecinnych, a majac dobra pamiec zapamietalam wiele rzeczy, o których dzisiaj nikt prawie nie
wie. Choc nie sa to rzeczy rewelacyjne, moze jednak trud mój nie pójdzie na marne i sposób zycia, praca, warunki
egzystencji, zainteresowania, jednym slowem wszystko, c skladalo sie na ówczesny klimat i tworzylo swiat, który zginal
bezpowrotnie, zainteresuje nie tylko moje wnuki, ale t ze ewentualnie i inne osoby interesujace sie przeszloscia kraju.
Wspomnienia te pragne podzielic na dwie czesci: pierwsza konczyc sie b zie z rokiem 1939-ym, bo mniej wiecej do
tego czasu, sposób zycia, warunki egzystencji ziemianstwa, choc oczywiscie powoli ulegaly zmianom, jednak wszystko
toczylo sie ustalonym od dziesiatków lat trybem - dopiero wojna i jej konsekwencje sprawily, ze wszystk czym zyla ta
warstwa spoleczenstwa polskiego zginelo bezpowrotnie. aczal sie nowy okres w historii Narodu, ale i w egzystencji kazdej
rodziny ziemianskiej, kazdego z poszczególnych jej czlonków.
Sadze, ze to wszystko, co kazdy z nas musial przezyc w czasie wojny, a takze po jej zakonczeniu, a przeciez kazda
rodzina, rózne przez te wszystkie lata przechodzila ko e, sposób, w jaki musielismy znalezc swoje miejsce w tak bardzo
pod kazdy wzgledem zmienionych warunkach, tak odrebnych od tego, z czym bylismy zwiazani i czym zylismy dotad, moze
byc ciekawe dla tych wszystkich, którzy patrza na to, ak na rzeczy calkiem niezrozumiale i dla których stanowi to rodzaj
egzotyki.
Dzis, kiedy to wiele osób pisze pamietniki lub wspomnienia zwiazane z ludzmi, którzy odegrali jakas wybitna role w zyciu
kraju, wzglednie sami autorzy maja wiele frapujacych przezyc i wspomnien - moje nie pretenduja do zajecia jakiejs
specjalnej pozycji w ich gronie, gdyz beda to tylko wspomnienia osoby pochodzacej i zyjacej w sferze srednio zamoznego
ziemianstwa, które w wielu wypadkach musialo niemalo sie natrudzic i napracowac, aby utrzymac sie na odziedziczonym,
albo nawet nabytym kawalku ziemi, jednak usilowali nie koncentrowac swych wysilków i pracy tylko na celach osobistych,
ale starali sie zadoscuczynic obowiazkom patriotycznym i spolecznym, promieniowac zainteresowaniami zwiazanymi z
zyciem umyslowym i kulturalnym, starajac sie zawsze by
rnym tradycjom narodowym i rodzinnym i w pelni zaslugiwac
na sprostanie obowiazkom i odegranie roli przyslugujacej przywódcom narodu. Byli przekonani, ze potrafia zrobic to lepiej
nizli przedstawiciele pozostalych warstw spolecznych, wierzyli w to, ze jesli szlachta w ciagu wielu wieków nie tylko walczyla
w obronie kraju, ale potrafila takze brac aktywny udzi w wspólzarzadzaniu Rzeczpospolita, to takze i teraz, bogatsza o
doswiadczenia ostatnich dziesiatków lat, zdola poprowa ic kraj we wlasciwym kierunku, tak, aby zapewnic mu jak
najpomyslniejsza przyszlosc.
Maria Halina z Bartoszewiczów Karnkowska
z Paniewa
Poznan 1980 r.

1

Aktualizujac nowe wydanie, koncze (16. 06. 2013), 80 r

cia. (Kazimierz Karnkowski 2013. 06. 04).
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G E N E A L O G I I

OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH DO CHWILI
WYBUCHU PIERWSZEJ WOJNY S WIATOWEJ W 1914 R.
Najpierw troche wiadomosci o rodzinie Bartoszewiczów herbu Pomian. Pochodzila ona z Wielkopolski. Wiadomo, ze
jeden z jej przedstawicieli Bartosz walczyl pod Grunwaldem i wkrótce potem przeniósl sie na Litwe (Zmudz).
W roku 1600, w rozdziale dotyczacym Mscislawia, wystepuje Bartoszewicz, bez podania imienia z miejscowosci Sochon.
1.POPIS SZLACHTY LIDZKIEJ Z 1765 r.

Poz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Imie
Alexander
Jakub
Antoni
Tomasz
Ignacy
Mateusz
Adam
Andrzey
Michal
Michal
Franciszek
Jan
Franciszek
Jakub
Stanislaw
Antoni
Maciey
Jerzy
Andrzey
Jerzy
Stanislaw

Poz.
1.
2.
3.

Imie
Andrzej
Bartlomiej
Józef

Nazwisko
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
JPan Bartoszewicz
Jegomosc Bartoszewicz

Parafia
Wawiórska
Wawiórska
Nacka
Nacka
Radunska
Radunska
Radunska
Radunska
Radunska
Radunska
Radunska
Radunska
Radunska
Radunska
Radunska
Radunska
Radunska
Radunska
Eyszyska
Eyszyska
Eyszyska

2.SZWOLEZEROWIE GWARDII NAPOLEONA.

Nazwisko
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz

Nr biogramu
2339, 3552
2240
2985

3. WYKAZ ALFABETYCZNY MAJATKÓW POW. LIDZKIEGO Z R. 1844.

Poz.
1.

Imie

Nazwisko
Bartoszewicz

Karol

Majatek
Girki

Ilosc dusz meskich 1834 r.
4

4. LISTA IMIENNA ULANÓW W 11 PULKU ULANÓW LEGIONOWYCH

Poz.
1.
2.

Imie
Wladyslaw
Stanislaw

Nazwisko
Bartoszewicz
Bartoszewicz

Ranga
Ul.
Ul.

5. WOJSKOWI POLEGLI W CZASIE II WOJNY SWIATOWEJ

Poz.

Imie

Nazwisko

ur. / zm.

Ranga

1.

Boleslaw Longin

Bartoszewicz

10. 11. 1913 - 2. 10. 1939, w akcji. Cisna, pow.
Lesko, woj. Krosno, na granicy wegierskiej

ppor. art. oficer ogniowy 4
baterii 9. dak.

2.

2

Materialy Heraldyczne Bogdana Konstantynowicza2.

Materialy heraldyczne Bogdana Konstantynowicza.
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Wiadomosci, o Bartoszu, bohaterze z pod Grunwaldu nie udalo mi sie odnalezc. Nazwiskiem Bartoszewicz posluguje sie
obecnie ponad 30’000 osób, w Polsce, róznych krajach europejskich a nawet w USA. Wydaje sie, ze kolebka ich jest powiat
Lidzki, woj. Wilenskiego. Zalaczone tabele potwierdzaja, ze przedstawiciele tego rodu, w ciagu wieków wielokroc potwierdzili
swa polskosc, zbrojna sluzba ojczyznie. Byli tradycyjnie tolerancyjni i otwarci na przybyszów. Swym przykladem przyciagneli
do swych szeregów nawet jednego neofite, który za swe zaslugi zostal zwolniony ze skartabelatu. (K.K. Baden 2011-12-10.).
LISTA UCZESTNIKÓW POWSTANIA 1863 - 1864 R. ZESLANYCH NA ZACHODNIA SYBERIE

Poz.

Nazwisko

Imiona

Nazwisko (ros.)

Imiona (ros.)

Wiek (lat)

1.

Bartoszewicz

Józef

?????? ????

? ????

28

2.

Bartoszewicz

Mikolaj

?????? ????

? ?????? ?? ? ???????

31

3.

Bartoszewicz

Stanislaw

?????? ????

? ????????

50

4.

Bartoszewicz

Ferdynand

?????? ????

? ???????? ??????????

40

5.

Bartoszewicz

Jegor

?????? ????

????

-

3.

Uczestnicy Powstania Styczniowego3

OFICJALNA NOBILITACJA NEOFITY BONAWENTURY BARTOSZEWICZA

1412
I : Bonawentura BARTOSZEWICZ, neofita z Litwy
2. a) 1764 r.
b) Warszawa, 11 V 1765 r.
3. Nobilitacja.
4. Nowina [Nowa].
5. VL VII, s. 185, nr 55.
6 . b) RPADA w Moskwie, F. 389. ML, ks. 190, s. 35 -40. KK, ks. 42a, s. 27 -33. d) Sigillalu,
Czart. 777, s. 561. Wdowiszewski: Regesty nobi litacji ,'* . 115.
9. Herb Nowina zwac sie majacy, wyrazajacy na tarczy czerwonego koloru stojace drzewo
laurowe zielone, w górze rozlozyste, na srednim, które
erzcholku wydaje sie krzyzyk
niewielki zloty, niby z tego drzewa wyrosly, nad tarcza zas sama tylko korona. ML. ks.
190.S.38.
U. c) Przysiege zlozyl 25 VI 1765 r. ML, ks. 190, s. 40. Swiadectwo zlozonej przysiegi z 26
VI 1765 r. ML, ks. 190, s. 40
11. d) Zwolniony od skartabellatu konstytucja sejmowa z 1764 r, VL VIL s. 185, nr 55.
12. Materialy genealogi czne, s. 18. Por. nizej, nr 1491.

4.

Oficjalna nobilitacja neofity wg, slynnej konstytucji
owej 17644.
Herbarz szlachty polskiej wymienia jednego z jej potom w Aleksandra (rok 1589) wlasciciela dóbr Oraczkowo, a
nastepnie Joachima, (BKK 415) ozenionego, z Gintowt-Dziewialtowska (BKK 416) (rok 1770) i jego syna Joachima (BKM
195) Stanislawa urodzonego w Jordanach5 dr filozofii Uniwersytetu Wilenskiego, który odbyl, jako ochotnik 1 pulku ulanów
kampanie moskiewska pod dowództwem X. Józefa Poniatows ego, bral udzial w bitwach pod Mirem i pod Smolenskiem,
kawalera Legii Honorowej. W 1817 r. zwolniony z wojska na wlasne zadanie (czasy cesarzewicza Konstantego), aby

3

LISTA UCZESTNIKÓW POWSTANIA 1863 - 1864 r. ZESLANYCH NA ZACHODNIA SYBERIE.
wg. materialów M.S. Anatolewny (Omsk 2005 r.) opublikowanych na stronie http://kdkv.narod.ru/1864/Ssilka-ZapSib.html#15. (opracowanie Elzbieta
Sieczkowska i Janusz Stankiewicz).
4
Oficjalna nobilitacja neofity wg slynnej konstytucji sejmowej 1764.
Trelinska B. (oprac.), Album armorum nobilium Regni Poloniae XV-XVIII saec., Lublin 2001, s. 469 (kopia w zalaczeniu).
5

Jordany, dwór, pow. Wilkomirski, okr. polic., Widziaki, nad struga Jordan i jez. Zyrnowo, o 13 wiorst od Wilkomierza (obecnie na Litwie – Ukmerge, na pln.
od Wilna), 108 mk., mlyn wodny (1859). (S.G.K.P., T.3.
4.
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utrzymac rodzine poswiecil sie karierze pedagogicznej, najpierw, jako wykladowca w sz lach warszawskich, a nastepnie
inspektor szkól w Sieradzu. Ozeniony z Józefa (BKK 418) Szmitt, z która mial kilkoro dzieci.
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Nas interesuje tutaj, nasz dziadek Joachim, (BKM 195) Bartoszewicz, dr medycyny, dlugoletni lekarz Instytutu
Gluchoniemych w Warszawie, który ozenil sie z Halina6 (BKM 67) Mittelstaedt. Ich dzieci - to moja ciotka Maria7 , (BKM 200),
która wyszla za Feliksa (BKM 201) Prus-Wisniewskiego wlasciciela majatku Lazin w powiecie lowickim, i stryj Joachim8
(BKM 202), (1867-1938) ozeniony z Maria, (BKM 433) Magdalena Jelowicka, wlascicielka majatku Brykula polozonego w
powiecie Zaslaw na Wolyniu.
Po ukonczeniu z odznaczeniem Wydzialu Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim, stryj Joachim9 (BKM 202)
ukonczyl w Paryzu na École Libre de Sciences Politiques et Sociales studia dyplomatyczne, otrzymujac „1-er prix et
grande distinction“ . Po powrocie do kraju przeniósl sie do Lwowa, gdzie na tamtejszym uniwersytecie uzyskal stopien dr-a
obojga praw, otrzymujac wyróznienie „cum exima laude“ .
Po kilkuletnim pobycie we Lwowie, gdzie poslubil Marie (BKM 433) Jelowicka, przeniósl sie z nia i z synem
Wlodzimierzem10 (BKM 434) na Wolyn do majatku rodziców swej zony. Po krótkim pobycie na wsi osiadl w Kijowie, gdzie
zaproszony zostal przez Wlodzimierza hr. Grocholskiego do Komitetu Organizacyjnego pierwszego polskiego pisma na Rusi
- „ Dziennika Kijowskiego“ . Po paru miesiacach zostal jego redaktorem. Po wybuch rewolucji pazdziernikowej Joachim
(BKM 202) Bartoszewicz organizuje „Polski Komitet Wykonawczy na Rusi“ , który staje sie organem naczelnym i
kierowniczym calego polskiego spoleczenstwa osiadlego zamieszkujacego 5 guberni poludniowych: podolska, wolynska,
kijowska, czernichowska i poltawska.
W maju 1918 r. opuszcza Kijów wraz z rodzina i po krót
pobycie w Warszawie wyjezdza do Paryza z zamiarem
dopilnowania na konferencji pokojowej sprawy przynalez sci Kresów Wschodnich do przyszlej Polski. W Paryzu zostaje
czlonkiem Polskiego Komitetu Narodowego, a wkrótce pot Sekretarzem Generalnym Delegacji Polskiej na Konferencje
Pokojowa, a po podpisaniu traktatu wersalskiego i powrocie Polski na mape Europy - attaché honorowym poselstwa
polskiego w Paryzu. Po powrocie do kraju zostaje senat em Rzeczypospolitej. W 1928 r. obejmuje prezesure i kierownictwo
Stronnictwa Narodowego11 , która to godnosc piastuje az do smierci w 1938 r.
Trzecim dzieckiem dr Joachima Bartoszewicza byl mój Ojciec Jan12 (BKM 203), ur. w 1869 r., w Warszawie zm. 28. 08.
1943 w Wieckowicach pow. Brzesko.

6

Halina z Mittelsztedtów (Mittelstaedtów) Bartoszewiczowa (1845-1896), zona Joachima Bartoszewicza (1832-1901), lekarza i wlasciciela majatku
Stanislawice (pow. kutnowski); byl on dlugoletnim lekarzem Instytutu Gluchoniemych i Ociemnialych w Warszawie, prowadzil tez rozlegla praktyke
prywatna. (Podano za: Zofia (BKM 205) Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. Tom I, str. 38). (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).

Maria z Bartoszewiczów Prus Wisniewska (1866-1938); Feliks Prus Wisniewski (1860-1932), wlasciciele majatków Lazina i Lazinka; ich syn
ks
Joachim (1891-1967) byl wybitnym fizykiem, profesorem Uniwersytetu Lódzkiego. (Podano za: Zofia Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1986. Tom I, str. 80). (Kazimierz K nkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
8 Joachim Stefan Bartoszewicz (1867-1938), wybitny dzialacz polityczny. W r. 1889 ukonczyl studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, w l. 189092 pracowal, jako asystent kliniki ginekologicznej. Zerwal jednakze z medycyna i ukonczyl École Libre des Sciences Politiques w Paryzu. Studiowal takze
prawo we Lwowie i w r. 1897 uzyskal tam stopien doktor
r. 1898 ozenil sie z Maria Magdalena Bozeniec-Jelowicka (1876-1946) i osiedlil sie w Brykuli
na Wolyniu, rodzinnym majatku zony. W r. 1905 w zwiazku z objeciem redakcji „Dziennika Kijowskiego“ przeniósl sie do Kijowa, gdzie rozwinal szeroka
dzialalnosc polityczna i publicystyczna. Skazany w r. 1913 na 3 miesiace wiezienia, nabawil sie ciezkiej wady wzroku, co zmusilo go do rezygnacji ze
stanowiska redaktora „Dziennika Kijowskiego“ . Szczególnie aktywna dzialalnosc rozwinal w czasie I Wojny Swiatowej. Zostal prezesem Rady
Okregowej Polskiego Tow. Pomocy Ofiarom Wojny, nastepnie Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi. W 1918 r. wyjechal do Warszawy, pózniej do
Paryza, gdzie byl zastepca sekretarza generalnego delegacji polskiej na konferencje pokojowa w Paryzu. Senator w l. 1922-1937 byl prezesem
Stronnictwa Narodowego. Zmarl 23 IX 1938. (Podano za: Zofia (BKM 205) Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986.
Tom I, str. 81). (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
9 Joachim Stefan Bartoszewicz urodzil sie 3 wrzesnia 1867 r. w Warszawie. Uzyskal dyplom lekarski na UW, ukonczyl z pierwsza nagroda Szkole Nauk
Politycznych w Paryzu oraz otrzymal doktorat z prawa na Uniwersytecie Lwowskim. Od 1903 r. gospodarowal w majatku Brykula na Wolyniu. W l. 19061912 byl redaktorem Dziennika Kijowskiego, a od marca 1917 do kwietnia 1918 r. prezesem Polskiego Komitetu Wykonawczego na Rusi. Te ostatnia
organizacje reprezentowal na konferencji pokojowej w Paryzu. Od kwietnia 1919 do lipca 1920 r. byl zastepca sekretarza generalnego delegacji polskiej
na konferencje paryska. Zwiazany byl z narodowa demokracja, w latach 1928-1937 piastowal stanowisko prezesa ZG SN. Byl senatorem I kadencji z
woj. Lubelskiego i II kadencji z listy panstwowej SN. Pisal duzo, jako publicysta, a takze wydal ksiazki o tematyce politycznej. Zmarl 23 wrzesnia 1938 r.
w Warszawie. Wg „KTO BYL KIM WDRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ“ poz. 1715.
10 Wlodzimierz Joachim Bartoszewicz (1899-1983), artysta malarz. Byl synem Joachima Stefana i Ma
Magdaleny Bozeniec-Jelowickiej. Odbyl studia
ekonomiczne w Poznaniu, a nastepnie ukonczyl Akademie Sztuk Pieknych w Warszawie (zgodnie z moimi informacjami zadnej z tych szkól nie ukonczyl,
brakowalo mu zdaje sie tylko jednego egzaminu K.K.). Byl prezesem grupy „Szkola Warszawska“. W l. 1945-1948 pracowal w wydziale kultury i sztuki
Urzedu Wojewódzkiego w Kielcach, pózniej przeniósl sie do Poznania. Autor wspo nien o warszawskiej ASP pt. BUDA NA POWISLU (Warszawa 1966,
2 wyd. poszerzone, 1983). (Podano za: Zofia (BKM 205) Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. Tom III, str 63).
(Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
11 „... za fakt inaugurujacy dzialalnosc SN nalezy raczej znac posiedzenie jego Rady Naczelnej w dniu 7 pazdziernika 1928 r. Dmowski odegral w tych
przeksztalceniach role decydujaca, on tez wywarl glówny wplyw na postanowienie Rady Naczelnej SN o powierzeniu stanowisk zarówno prezesa jej, jak
i Zarzadu Glównego Joachimowi Bartoszewiczowi. Byl to pewnoscia jeden z najbardziej doswiadczonych dzialaczy starszego pokolenia, wiadomo
takze, ze utrzymywal z Dmowskim bliskie kontakty, ale ównoczesnie byl czlowiekiem schorowanym. Fakt powierzenia mu prezesostwa obu glównych
instancji SN mozna, wiec uznac za zabieg ze strony Dmowskiego, majacy mu ulatwic sprawowanie pelnej kontroli nad poczynaniami stronnictwa“.
Roman Wapinski. ROMAN DMOWSKI. Wydawnictwo Lubelskie, 1988r. Str. 336 i 337. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Ba n, 98-05-09).
12 Jan Bartoszewicz (1869-1943) ukonczyl wydzial prawa uniwersytetu w Dorpacie, byl wlascicielem majatku Wiecinin, w pow. kols m; wysiedlony w r. 1939
przez Niemców, mieszkal w Wieckowicach w pow. brzeskim. Z malzenstwa ze Stanislawa Dambska (1877-1924) mial kilkoro dzieci. (Podano za: Zofia
(BKM 205) Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. Tom I, str. 81). (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-0509).
7
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Drzewo genealogiczne rodziny Bartoszewiczów. BKD – 1. Nr kodu osobowego, BKK, BKM.

Skoro postanowilam w tych wspomnieniach siegnac mozliwie jak najdalej, opierajac sie na opowiadaniach mego Ojca,
musze zrelacjonowac okolicznosci, dzieki którym mój dziadek poznal, a nastepnie ozenil sie z panna Halina (BKM 67)
Mittelstaedt, tym bardziej, ze byly one dosyc niezwykl a nawet romantyczne. Otóz moja prababka z domu Szmitt (BKK
418), znalazla sie po smierci swego meza w dosc klopotliwych warunkach materialnych, niepozwalajacych jej oplacac
kosztów zwiazanych ze studiami (syna Joachima [ BKM 195]) na uniwersytecie warszawskim). Udawszy sie do Petersburga
po zasiegnieciu rady u przyjaciela meza biskupa Holowi kiego, zdecydowala sie na umieszczenie syna w korpusie
kadetów, po którego ukonczeniu musial, koszty zwiazane ze studiami na akademii medycznej, odslugiwac w Petersburgu,
jako lekarz. Nastepnie zostal wezwany do Warszawy prze generala Korffa13 celem pomocy w organizowaniu sluzby
zdrowia na terenach przez niego zarzadzanych. Widac, ze Korff cenil mlodego lekarza.

13

Prawdopodobnie Andriej Nikolajewicz Korff (1831-1893). (Podano za: Zofia (BKM 205) Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1986. Tom I, str 39). (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Drzewo genealogiczne rodziny Bartoszewiczów. BKD - 2.
Wbrew ogólnym zasadom w drzewie ujeto takze dzieci autorki. Nr kodu osobowego BKM.

W tym czasie zglosila sie do generala, Józefa14 , zona Seweryna15 (BKM 35) Mittelstaedt’a, wlascicielka Rózyc i
Rózyczek w powiecie leczyckim, aby uzyskac u niego kasacje wyroku, skazujacego jej ukochaneg esnastoletniego syna
Jana16 , osadzonego na cytadeli za udzial w powstaniu styczniowym, na zeslanie na Sybir. Towarzyszyla jej najmlodsza
córka Halina (BKM 67), mlodziutka panna obdarzona niezwykla uroda i rzadko spotykanym wdziekiem. Przypadek zrzadzil,
ze oczekujac na audiencje u generala spotkala dr Bartoszewicza, (BKM 195), który ulatwil im wizyte u generala, zakonczona
szczesliwie zwolnieniem od kary za „nieprzemyslany czyn lekkomyslnego mlodzienca“ . A tymczasem olsniony uroda
pieknej panny Haliny (BKM 67) dr (BKM 195) Bartoszewicz zwolnil sie z wojska, ozenil sie z wybranka i zaczal pracowac,
jako lekarz w Instytucie Gluchoniemych.
14

... z Zakrzewskich (BKM 62) Sewerynowa Mittelszted, byla rodzona siostra Ignacego Zakrzewskiego, który byl w latach 1882 do 89, tj. do smierci,
poslem do parlamentu w Berlinie, w 1888r. obrany zostal prezesem Kola Polskiego, a od 1873 r. byl czlonkiem, Tow. Przyjaciól Nauk w Poznaniu i oglosil
kilka powaznych prac historycznych, m.in.: O przylaczeniu wschodniego Pomorza do Polski i jego oderwaniu (1882). Przodkiem jego, byl Ignacy
Wyssogota Zakrzewski, prezydent Warszawy za Sejmu Czteroletniego (po Dekercie) i za insurekcji kosciuszkowskiej. (Podano za: Zofia (BKM 205)
Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. Tom I, str 38). (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).

15

Seweryn (BKM 35) Mittelszted (Mittelstaedt, ur. 1811 w Koludzie niedaleko Inowroclawia), dziedzic Rózyc i Rózyczek, dzierzawca majatku Bryski. Z
malzenstwa z Józefa (BKM 62) Zakrzewska mial syna Jana (BKM 65) oraz trzy córki, z których kolejno najstarsza Wladyslawa (BKM 66), a po jej smierci
najmlodsza Stanislawa (BKM 67) byly zonami Feliksa (BKM 190) Grabskiego (wlasciciela majatku Borów nad Bzura kolo Lowicza K.K.) (Podano za:
Zofia (BKM 205) Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. Tom I, str. 27).

16

Jan Mittelsztedt (BKM 65) (Mittelstaedt, 1841 lub 1843-1913) pochodzil z majatku Bryski. Ksztalcil sie w Instytucie Marymonckim. Bral udzial w
powstaniu styczniowym w oddziale Józefa Dworzaczka. Prawdopodobnie dostal sie do niewoli w czasie bitwy pod Dobra, stoczonej 22 II 1863, w czasie,
której oddzial zostal rozbity, a dowódca ranny. Skazany poczatkowo na smierc, nastepnie na 12 lat katorgi. Pózniej gospodarowal na swoim majatku.
Pierwsza jego zona pochodzila ze znanej rodziny Colonna-Walewskich (BKM 179), po raz drugi ozenil sie z Janina (BKM 180) Morzkowska. Mial 3
synów i 3 córki. (Podano za: Zofia Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. Tom I, str 37). (Kazimierz Karnkowski,
CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Zamieszkali poczatkowo na Nowym Swiecie, a potem na ulicy Zgoda 1, na rogu Chmielnej w ocalalej po wojnie
kamienicy. Na razie mlodzi panstwo prowadzili dom raczej na skromniej stopie, byl to jednak dom goscinny, gdyz gospodarz,
czlowiek bardzo towarzyski i mily chetnie widywal u siebie gosci, szczególnie partnerów do ulubionego preferansa. Ojciec
opowiadal mi, ze dziadek, który prowadzil bardzo skrup atnie swoje rachunki, gdzie notowal takze wyniki gry, byl bardzo
niezadowolony, jesli saldo wypadlo na jego niekorzysc. Dodatkowym magnesem przyciagajacym gosci byla pelna uroku i
slodyczy pani domu. Z malzenstwa tego przyszlo na swiat troje dzieci: córka Maria (BKM 200), która wyszla za maz za
Feliksa (BKM 201) Prus-Wisniewskiego, zamoznego wlasciciela majatku Lazin w l wickim i dwóch synów, Joachim (BKM
202) i Jan (BKM 203) mój Ojciec. Obaj mlodziency byli bardzo zdolni i ucz sie doskonale. Ojciec opowiadal mi, ze nigdy
nie przygotowywali lekcji wieczorem - wstawali wczesnie, uwazajac, ze wiedza latwiej wchodzi do glowy, kiedy sie jest
wypoczetym po przespanej nocy. Zasady tej trzymali sie wiernie nawet podczas studiów uniwersyteckich. Trzeba pamietac,
ze czasy ich nauki wypadly na okres, kiedy to bezwzgle y polakozerca, Apuchtin17 rzadzil Priwislinskim Krajem. Kazda
dziedzina zycia byla nastawiona na zrusyfikowanie spol zenstwa. Nauka wszystkich przedmiotów lacznie z „jezykiem
polskim“ odbywala sie po rosyjsku, a przy tym w gimnazjum obowiazywala nauka laciny i greki, do tego kazdy starannie
wychowany czlowiek musial obowiazkowo znac i to perfekt francuski, a czesto i niemiecki, to tez dzieci zaczynaly nauke
bardzo wczesnie. Pamietam listy, które mi ciotka Wisniewska (BKM 200) kiedys pokazywala (miala duzo takich pamiatek
rodzinnych) z zyczeniami imieninowymi dla babci, pisane przez wówczas czteroletniego mojego Ojca. Pamietam tez
doskonale, stojaca w bibliotece wiecininskiej ksiazke ilustracjami w czerwonej okladce o Indianach w jezyku niemieckim,
która - jak mi Ojciec opowiadal - dostal na imieniny majac lat siedem, a co najwazniejs , ze mógl ja juz wówczas sam
przeczytac. Prócz nauki byly wówczas pasjonujace powie historyczne Kraszewskiego, a pamietajmy, ze zaczynaly sie juz
ukazywac pierwsze ksiazki Sienkiewicza i wkrótce potem w „Tygodniku Ilustrowanym“ drukowano „Ogniem i Mieczem“ .
Warszawiacy tak sie ta powiescia pasjonowali, ze podobno juz od rana stali przed redakcja, aby jak najpredzej móc dostac
jeszcze mokry egzemplarz gazety i dowiedziec sie o dal ch losach ulubionych bohaterów. Ojciec opowiadal, jak kiedys
biegnac wlasnie z gazeta do domu minal dwóch panów, kt zy ze lzami w oczach i rozpacza w glosie rzucajac sie sobie w
objecia wykrzykneli „Bar wziety!“ .
Jednak obaj mlodziency najbardziej pasjonowali sie jazda konna, to tez, gdy juz byli studentami zawarli znajomosc ze
stacjonujacym na Pradze pulkiem Kozaków donskich i za oszczedzone kieszonkowe wynajmowali kazdej niedzieli od
Kozaków konie, by móc wyjechac poza miasto.
Jak juz wspomnialam panstwo Bartoszewiczowie prowadzili dom otwarty, to tez szczególnie, gdy siostra ich dorosla
zaczeto czesto urzadzac wieczorki taneczne, a nawet liczniejsze zabawy. Mlodziez tanczyla z zapalem nieraz do bialego
rana. Oczywiscie nie bylo wtedy jeszcze gramofonów, ani tym bardziej radia, to tez zwykle któras z ciotek, lub znajomych
pan poswiecala sie i grala na fortepianie. Opowiadal mi Ojciec, w jaki to sposób uniknal pewnego razu fatalnej
kompromitacji. Otóz na jednej z takich zabaw grala do tanca lubiana przez wszystkich i bardzo w Warszawie popularna ze
wzgledu na swa córke, slawna autorke wielu nieocenionych ksiazek kucharskich pania Cwierciakiewiczowa, sympatyczna
sasiadka. Pani ta byla wyjatkowo niskiego wzrostu, tak e grala udajac, ze siedzi na taborecie, podczas gdy wlasciwie stala.
Obszerne i dlugie suknie nie zdradzaly tego. Otóz podczas pewnego wieczorku, kiedy grala owa pani, Ojciec w ferworze
tanecznym zawadzil o taboret, na którym ta zacna niewiasta udawala, ze siedzi - Ojciec struchlal, ale po chwili ze
zdumieniem stwierdzil, ze muzyka nie zostala przerwana i dama gra najspokojniej dalej. Latwo sobie wyobrazic, z jaka ulga
niefortunny tancerz odetchnal, poznawszy w ten sposób malo, komu znany sekret.
Ojciec mój za jakies przewinienie, wystarczylo, ze „belfer“ zauwazyl, ze uczen mówi na terenie szkoly po polsku, nie
zostal dopuszczony do matury w Warszawie. Musial ósma klase przejsc w Dorpacie i tam otrzymal swiadectwo dojrzalosci.
Oczywiscie wieksza czesc przedmiotów trzeba bylo zdawa w jezyku niemieckim, stad dodatkowa trudnosc. Z Dorpatu
jednak wyniósl raczej mile wspomnienia, szczególnie po wial nieslychana wprost goscinnosc obywatelek tego miasta,
które chetnie zapraszaly Polaków do swych domów, gdzie dokarmialy „biednych studentów“ we wprost fantastyczny sposób,
do tego stopnia, ze niejeden z nich odchorowywal zbyt ite kolacje. Kazdy z mlodych ludzi mial inne plany zyciowe, starszy
marzyl o karierze dyplomatycznej, mlodszy chcial praco c na roli. Jesli chodzi o Joachima, dziadek nie chcial o tym slyszec
i zadal, aby zostal lekarzem. W owych czasach nikomu nie przychodzila nawet na mysl mozliwosc przeciwstawienia sie woli
rodziców, to tez Joachim skonczyl medycyne i nawet zaczal pracowac w szpitalu ginekologicznym, ale nie dawalo mu to
zadnej satysfakcji, co widzac dziadek zgodzil sie wreszcie zadoscuczynic jeg agnieniom i wyslal go do Paryza, do École
de Sciences Politiques. Tam podobnie jak w Akademii Medycznej w Warszawie stryj skonczyl uczelnie ze swiadectwem
„Premier prix et grande distinction“ . Powróciwszy do kraju, widzac, ze stosunki tam panuja nie ulegly zmianie i ze
wlasciwie nie bedzie mial pola do wykorzystania nabyty wiadomosci, przeniósl sie do Lwowa, gdzie staral sie o otrzymanie
pracy w tamtejszym Urzedzie Krajowym. Ale aby ja uzyskac musial miec cenzus z ukonczonych studiów prawnicz h,
wobec
czego
trzeba
sie
bylo
znów
zabrac
do
studiów.
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Aleksandr Apuchtin (1822-1904), kurator warszawskiego okregu szkolnego w l. 1879-1897), zaciekly rusyfikator szkolnictwa w Królestwie Polskim.
Czasy jego urzedowania zwane „epoka apuchtinowska“ stanowily najczarniejszy okres w dziejach szkolnictwa w Polsce i przyniosly zastraszajacy wzrost
analfabetyzmu w Królestwie Polskim. Stworzyl on skomplikowany system policyjny nadzoru nad wszystkimi placówkami oswiatowymi. Wymierzony
Apuchtinowi w dniu 16 IV 1883 policzek przez studenta
Warszawskiego Rosjanina Jewgienija Zukowicza spowodowal tzw. apuchtinade zbiorowy protest studentów przeciw wydaleniu kolegi. (Podano za: Zofia (BKM 205) Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie,
Kraków 1986. Tom I, str 49). (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Budynek glówny uniwersytetu w Dorpacie zalozonego w ro u 1632 przez króla Gustawa Adolfa, który przez
dlugi okres czasu byl duchowym centrum krajów baltyckich, wybudowany w stylu panskiej rezydencji
arystokracji pobaltyckiej. Miejsce studiów Jana (BKK 423) Bartoszewicza.

Oczywiscie nie przeszkadzalo mu to we wlaczeniu sie w zycie towarzyskie, zreszta we Lwowie zawsze bard ozywione.
Wkrótce poznal panne Marie (BKM 433) Jelowicka, która mieszkala tam z matka i siostra. Ozeniwszy sie z nia zamieszkal
juz zdawalo sie na stale we Lwowie. Tam tez przyszedl a swiat w roku 1899-tym ich jedyny syn Wlodzimierz (BKM 434).
Jednak Joachim (BKM 202) nie czul sie dobrze w dusznej cesarsko-królewskiej atmosferze lwowskiej. Zdecydowal przeniesc
sie do majatku zony Brykuli, lezacej w poblizu Szepetó w powiecie zaslawskim, a wiec w zaborze rosyjskim. Jednak i tu
pobyt mlodej pary nie trwal dlugo. W tym czasie kilku etszych patriotów, korzystajac z pewnych ulg, które przyniosla
rewolucja w 1905 r., miedzy innymi hr. Grocholski, zac o zabiegac o ozywienie uczuc patriotycznych Polaków
mieszkajacych na Rusi Zakladano rózne organizacje mlodziezowe, organizowano spotkania dzialaczy oswiatowych, a
przede wszystkim udalo sie uzyskac zgode rzadu na wyda anie pierwszego na tamtejszym terenie dziennika w jezyku
polskim, „Dziennika Kijowskiego“ . Redakcje tego pisma powierzono wlasnie stryjowi. Wybór byl jak najbardziej trafny kandydat dzieki odbytym studiom byl wlasciwie przygoto ny do czekajacej go pracy, przy tym pelen zapalu, mlody,
energiczny i oddal sie calkowicie nowemu zadaniu. Po rewolucji 1917 r., po róznych perypetiach znalazl sie z dzina w
Paryzu, gdzie wspólpracowal z Romanem Dmowskim w czasie trwania konferencji pokojowej w Wersalu. Po jej zakonczeniu,
wrócil do kraju. Poczatkowo zamieszkal z rodzina w Poz niu, a nastepnie, gdy zostal wybrany senatorem z ramienia
Stronnictwa Narodowej Demokracji przeniósl sie do Warszawy gdzie zamieszkali w domu przy ul. Brackiej nr 13.
Ojciec mój zawsze marzyl o pracy na roli i choc studiowal prawo, a nie rolnictwo, jednak nie wyobrazal sobie zycia w
miescie. Dziadek zdajac sobie z tego sprawe, zdecydowa sie za uzbierane praca calego zycia pieniadze, kupic chocby
niewielki folwark. Wybór padl na Stanislawice, co mialo ten plus, ze znajdowaly sie one w poblizu Lazina nalezacego do
wujostwa Wisniewskich (ciotka byla jedyna siostra Ojca), stamtad tez blisko bylo do Borowa wlasnosci Grabskich.
Stanislawa18 (BKM 68) Grabska byla siostra matki( BKM 67) Ojca, (z których dziecmi Stanislawem (BKM 204)19 i
Wladyslawem (BKM 206)20 ) pózniejszymi ministrami, oraz Zofia (BKM 205) 1ov. Kirkorowa, i 2ov. Kiedroniowa21 i najmlodsza
18

Stanislawa z Mittelsztedtów (Mittelstaedtów) Grabska (BKM 68) (1845-1918), druga zona Feliksa (BKM 190) Grabskiego, nazywana Matka dzialaczy
narodowych. W r. 1870, po smierci swej starszej siostry Wladyslawy (BKM 66), wyszla za maz za swego szwagra, glównie, dlatego, by zapewnic opieke
pozostalym po niej córkom. Serdeczne wspomnienie pt. Matka Dzialaczy Narodowych poswiecil jej wnuk Stanislaw (BKM 472) Kirkor („Mysl Polska“,
Londyn, 1972, nr 1, s. 5). (Podano za: Zofia (BKM 205) Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. Tom I, str 27).
(Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).

19

Stanislaw (BKM 204) Grabski (1871-1949), polityk, ekonomista, publicysta. Po ukonczeniu Gimnazjum w Warszawie rozpoczal studia na wydziale
przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego. W r. 1890 wstapil do Zwiazku Robotników Polskich, który reprezentowal w r. 1892 na zjednoczeniowym
zjezdzie socjalistycznym w Paryzu. W r. 1891 wyjechal na studia do Berlina, gdzie byl aktywnym dzialaczem robotniczym. Powoli zblizal sie do ideologii
Ligi Narodowej. W r. 1901 oglaszal pod pseudonimem Mazur artykuly w „Przedswicie“. Po uzyskaniu habilitacji w r. 1902 wykladal na Uniwersytecie
Jagiellonskim w Krakowie, w r. 1905 przeniósl sie do Lwowa. W tym samym roku wstapil do Ligi Narodowej i zostal czlonkiem jej Komitetu Centralnego.
W l. 1917-19 byl czlonkiem Komitetu Narodowego w Paryzu. W okresie miedzywojennym poslowal w l. 1919-27 do Sejmu. Byl ministrem wyznan
religijnych i oswiecenia publicznego: od 27 X - 15 XII 1923 w gabinecie W. Witosa i od 23 III 1925 - 15 V 1926 w kolejnych gabinetach swego brata
Wladyslawa (BKM 206), A. Skrzynskiego i W. Witosa. Po przewrocie majowym odsunal sie od polityki i poswiecil sie pracy naukowej. W czasie II wojny
swiatowej przebywal najpierw w ZSRR (1939-41), nastepnie w Wielkiej Brytanii. W r. 1945 wrócil do kraju, gdzie do r. 1947 byl wiceprzewodniczacym
Krajowej Rady Narodowej. Po jej rozwiazaniu objal katedre ustrojów spolecznych na wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Ozenil sie po raz
pierwszy w r. 1895 z Ludmila (BKM 448) Rozen (1875-1915), lekarka (ukonczyla studia medyczne w Szwajcarii), siostra gen. Wladyslawa Rozena, i mial
z nia piecioro dzieci. Po raz drugi ozenil sie w r. 1916 z Zofia (BKM 449) Smolikówna (1895-1965), dzialaczka harcerska w latach przedwojennych i w

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

18
(BKM

207)

Halina22

pózniejsza

Brzezinska

byl

2013
blisko

zaprzyjazniony.

czasie I Wojny Swiatowej; z tego malzenstwa mial dwoje dzieci. (Podano za: Zofia (BKM 205) Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo
Literackie, Kraków 1986. Tom I, str 34). (Kazimierz Ka kowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
20

Wladyslaw Grabski (1874-1938), ekonomista i polityk. Po ukonczeniu V gimnazjum w Warszawie odbyl studia w Paryzu w École Libre des Sciences
Politiques i na Sorbonie. Po smierci ojca gospodarowal w rodzinnym Borowie; jednoczesnie pracowal naukowo, w szczególnosci zajmowal sie kwestia
agrarna. W l. 1905-12 byl poslem ziemi warszawskiej do trzech pierwszych m Panstwowych. Po wybuchu I Wojny Swiatowej zalozyl Centralny
Komitet Obywatelski, którego byl wiceprezesem. W Polsc epodleglej pracowal poczatkowo w Glównym Urzedzie Likwidacyjnym. W r. 1919 byl trzecim
delegatem na konferencje pokojowa w Paryzu. Od 13 XII 1919 - 24 XI 1920 byl ministrem skarbu, a od 23 VI - 24 VII 1920 jednoczesnie premierem.
Ponownie minister skarbu od 13 I -24 VII 1923. Dn. 19 XII 1923 na polecenie prezydenta St. Wojciechowskiego utworzyl rzad pozaparlamentarny, w
którym objal takze teke ministra skarbu. Jego dzielem bylo opanowanie inflacji i wprowadzenie zlotego polskiego. Po upadku rzadu, co nastapilo 14 XI
1925, odszedl z areny politycznej i poswiecil sie pracy naukowej, glównie z dziedziny historii rolnictwa. Wykladal ekonomie polityczna i agronomie
spoleczna w Szkole Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Oglosil ponad 200 prac naukowych. Ozeniony z Katarzyna Lewandowska (18791946) mial 4 synów: Waclawa, zmarlego w dziecinstwie,
yslawa Jana (1901-1970), znanego powiesciopisarza, poete i historyka, Zdzislawa i
Andrzeja (1908-1965), ekonomiste. (Podano za: Zofia (BKM 205) Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. Tom I, str
35). (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).

21

Józef Kiedron (1879-1932), inzynier górnik, w Polsce niepodleglej minister przemyslu i handlu (19.XII.1923 - 16.V.1925), byl drugim mezem Zofii (BKM
205) Kirkor-Kiedroniowej. Jego szczególowy zyciorys zostal przedstawiony w drugim tomie jej wspomnien. (Podano za: Zofia Kirkor-Kiedroniowa
WSPOMNIENIA, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. Tom I, str 409). (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).

22

Halina z Grabskich Brzezinska (1876-1945), utalentowana pianistka, nie kontynuowala jednak kariery artystycznej; wyszla za maz za Józefa
Brzezinskiego i poswiecila sie wychowaniu trzech córek
(Podano za: Zofia (BKM 205) Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. Tom I, str 43). (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Choc Ojciec zabral sie w Stanislawicach z zapalem do pracy, jednak wkrótce stwierdzil, ze obiekt jest zbyt maly, aby
mozna bylo prowadzic na nim racjonalna gospodarke i zaczal rozgladac sie za czyms odpowiednio wiekszym.

8.

10.

Stanislaw (BKM 204) Grabski
w polowie lat dziewiecdziesiatych XIX w.

Stanislaw (BKM 204) Grabski w Paryzu, 1918 r.

9.

11.

Stanislaw (BKM 204) Grabski
w latach 1919 - 1921.

Z. (BKM 449) ze Smolików Grabska Paryz
1918 r.
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Stanislaw (BKM 204) Grabski, 1925 - 1926.

13.

14.

Zofia (BKM 449) ze Smolików Grabska,
oraz Ludmila (BKM 455) z Grabskich
Calkosinska i Stanislaw (BKM 453)
Grabski.

16.

Feliksa (BKM 454) z Grabskich Glass z bracmi, St.
(BKM 453) i Zbigniewem (BKM 460) Grabskimi.

15.

2013

Wladyslaw (BKM 206) Grabski.

Janina (BKM 781) Grabskich 1ov Wojciechowska,2o v
Treterowa, z siostra Feliksa (BKM 454) z Grabskich
Glass.

17.

Stanislaw (BKM 204) Grabski z prof. E.
Romerem w latach 1937 – 1939.
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5. KARIERA POLITYCZNA JOACHIMA BARTOSZEWICZA
Stryj Matki Joachim Bartoszewicz, czlowiek wybitnie wyksztalcony, posiadajacy 3 doktor
odleglych sobie dziedzin,
jako sekretarz/zastepca Romana Dmowskiego na konferencji Wersalskiej, oraz jako senator RP i prezes Narodowej
Demokracji w latach 30-tych byl niewatpliwie wybitnym politykiem polskim, stojacym u kolebki narodzin II Rzeczypos litej.
Jego zaslugi sa niewatpliwie powazne, choc obecnie zapomniane, ze wzgledu na zwyciestwo koncepcji Pilsudskiego.
Aczkolwiek koncepcja Pilsudskiego okazala sie skuteczn nie tylko poprzez uwzglednienie w trakcie walki o
niepodleglosc, takze aspektu socjalnego (koniecznosc p rawy stopy zyciowej chlopów i robotników) i narodowosciowego
(unikanie sporów antysemickich i przyjazne koncepcje p adresem Ukrainców, Bialorusinów i Litwinów), ale glównie
poprzez przygotowanie (w okresie legionowym i POW, oraz w r. 1919) sil zbrojnych dla wywalczenia granic i ich obrony w
1920 r. Dzialalnosc Romana Dmowskiego i jego zwolenników (aczkolwiek nie naleze do jego sympatyków, K. K.)
przyczynila sie walnie do odzyskania niepodleglosci w, 1918 r., dlatego tez uwazam
celowe poswiecic pare zdan
opisujacych poczatki kariery politycznej senatora Joachima Bartoszewicza.
Nie byl on karierowiczem dolaczajacym sie do zwyciezcó ale „bojownikiem pierwszej chwili” . Za swoja postawe w
obronie polskosci na Kresach, zaplacil cene dozywotnie kalectwa.23
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W 1905 r, przyjechal na Wolyn ze Lwowa Joachim Bartoszewicz i na razie osiadl w majatku swej zony w powiecie konstantynowskim. Byl to czlowiek
fenomenalnych zdolnosci. Uzyskal mature w szesnastym roku zycia, a w dwudziestym pie
m doktorat medycyny. Poszedl jednak na medycyne tylko
na zyczenie ojca-lekarza. Po paru latach asystentury na klinice polozniczej w Warszawie pojechal do Paryza na specjalne jakies studia medyczne. Wrócil
stamtad po pól roku, zdecydowany rzucic medycyne i zajac sie naukami spoleczno-politycznymi.
Przedtem nie bral on zgola udzialu w dyskusjach i prac
h warszawskiej mlodziezy gimnazjalnej i uniwersyteckiej. Konspiracje widocznie
nie pociagaly go. I ja, i cale moje rodzenstwo serdecznie lubilismy go i jego mlodszego brata, Jana. Bo tez byli to najblizsi nasi kuzyni, synowie siostry
naszej matki. I byli to bardzo dobrzy kuzyni, przy tym zawsze wesolego, pogodnego usposobienia. Joachim byl cztery lata ode mnie starszy. Ale gdym
majac 19 lat bral juz czynny i nie najposledniejszy udzial w rewolucyjnych naszych pracach organizacyjnych, a on, poza swymi studiami medycznymi,
tylko sie bawil — patrzylem na niego nieco z góry, jako na zacnego, milego chlopca, imponujacego mi tylko lepsza ode mnie jaz konna, który jednak
idzie przez zycie nie wywierajac zadnego na nie wplywu.
Wystarczyl jednak kilkomiesieczny pobyt za granica i z
zenie wolnego zycia politycznego Francji, by odczul on w calej pelni kajdany naszej
politycznej niewoli. Do walki jednak z ta niewola postanowil sie gruntownie przygotowac powaznymi naukowymi spoleczno-politycznymi studiami. On tez
namówil brata mego, Wladyslawa, na wyjazd do Paryza w 1892 r. do tamtejszej Szkoly Nauk Politycznych, dokad i ja sie tez wraz z nimi udalem.
Bartoszewicz ukonczyl szkole te z tak znakomitym wynikiem, ze zaofiarowano mu stypendium naukowe na dalsze studia z prawa panstwowego w Anglii.
Ale pragnal on raczej praktycznej niz naukowej pracy politycznej, a moznosc takiej pracy widzial w Galicji. Pojechal, wiec do Lwowa. Tam wydzial prawny
zaliczyl mu dwa lata studiów w paryskiej Szkole Nauk Politycznych i w 1896/7 uzyskal stopien doktora praw, po czym objal stanowisko referenta w biurze
statystycznym Wydzialu Krajowego. Nie byl on jednak stworzony, na u dnika.
Zbyt byl samodzielnym umyslem. A przy tym nie umial nie dac odczuc swym przelozonym, ze górowal znacznie nad nimi swa wiedza naukowa i
znajomoscia nowoczesnego zycia Europy. Totez zaczal przygotowywac sie do habilitacji na wydziale prawnym lwowskiego uniwersytetu. Kolo 1900 r.
ozenil sie on z panna Jelowicka, która wprawdzie stale mieszkala wraz z matka we Lwowie, posiadala jednak wlasny majatek ziemski, Brykule, na
Wolyniu. Tam tez przeniósl sie Bartoszewicz ze Lwowa, wnet po ogloszeniu w Rosji konstytucji.
Przybycie na Wolyn absolwenta paryskiej Szkoly Nauk Politycznych, doktora praw, kilkuletniego pracownika galicyjskiego Wydzialu Krajowego, i to w
charakterze ziemianina, wzbudzilo powszechne zainteresowanie politycznych kól polskich tak zwanych ziem ruskich. Grocholski zwrócil sie do
Bartoszewicza o wspólprace przy zorganizowaniu „Dziennika Kijowskiego” i objecie jego redakcji. Bartoszewicz okazal sie doskonalym redaktorem.
Postawil on dziennik na wysokim poziomie — czasopisma smialo wytrzymujacego porównanie z najlepszymi naszymi dziennikami w Warszawie,
Lwowie, Krakowie i Poznaniu. W tej swojej redaktorskiej pracy zblizyl sie on silnie do miejscowych ligowców. Wkrótce tez Komitet Centralny Ligi
Narodowej mianowal go komisarzem krajowym ziem ruskich. Na pare jednak lat przed wojna Bartoszewicz zostal aresztowany za udzial w
konspiracyjnym zebraniu przewaznie akademickiej mlodziezy.
Wprawdzie wkrótce zostal wypuszczony na wolnosc, pozbawiono go jednak prawa redagowania dziennika. Redakcje objal Edward Paszkowski, niezly
wprawdzie dziennikarz, ale raczej starajacy sie dostosowac do przewazajacych wsród czytelników „Dziennika" nastrojów, niz o kierowanie ich opinia.
Bartoszewicz nie przeniósl sie jednak na wies, mieszkal nadal w Kijowie i kierowal tam praca ligowa. Dzieki jego kierownictwu kijowscy narodowi
demokraci odznaczali sie wybitna tolerancja cudzych przekonan i byli wolni od wszelkiej wylacznosci partyjnej. Ale tez w zamian cieszyli sie oni, a w
szczególnosci Bartoszewicz, duzym zaufaniem calego patriotycznego tamtejszego ogólu. Zostal on tez wybrany, niemal jednoglosnie, na
przewodniczacego wspomnianej juz Rady Okregowej Organizacji Polskich, zespalajacej dzialalnosc wszystkich polskich organizacji na terenie guberni
kijowskiej, podolskiej i wolynskiej. Do zespolu tego wszedl równiez Lwowski Komitet Ratunkowy oraz zarzad rejonowy Centralnego Komitetu
Obywatelskiego, który w rejonie tym, tak zwanym pohidniowo-zachodniim, ulokowal pareset partii wygnanców z poludniowej czesci Królestwa.
Pelnomocnikiem rejonowym w Kijowie byl pózniejszy wojewoda lubelski — Moskalewski. Byl on znany w kolach konspiracyjnych z tego, ze stojac na
czele roboty ligowej w Zamojszczyznie, miedzy 1900 a 1905 r., pomagal gorliwie pepeesowcom w transportach przez granice ich „bibuly" i
przeprowadzaniu przez nia ich konspiracyjnych dzialaczy.
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W 1901 r. zostala zalozona przez czlonków ZET odrebna ganizacja narodowa mlodziezy akademickiej pod nazwa
„Polonia". Byla ekspozytura ZET, jawna wobec spoleczenstwa polskiego24.
1 lipca 1903 r. Polonia miala juz okolo 200 czlonków studentów uczelni wyzszych w Kijowie.
W grudniu 1911 r. odbyl sie w Paryzu zjazd mlodziezy n dowej ze wszystkich zagranicznych osrodków akademickich.
Uczestniczyl w nim, jako delegat z Kijowa Konstanty Skrzynski - student wydzialu prawa Uniwersytetu. Na zjezdzie byla
omawiana sytuacja miedzynarodowa oraz mozliwosci wybuc konfliktu wojennego miedzy Niemcami i Austria z jednej
strony a Rosja, Francja i Anglia z drugiej strony.
W zwiazku z nastrojami wojennymi i wiadomosciami z zaboru austriackiego o tworzeniu sie organizacji wojskowych
rozpoczely sie w Polonii w 1912 r. dyskusje i narady,
do stanowiska, jakie powinna zajac w tej sprawie mlodziez
narodowa w Kijowie. Zebranie Patronatu Polonii, na którym miala byc m.in. omawiana powyzsza sprawa, zwolano na 10
pazdziernika 1912 r., zapraszajac wybitnych przedstawi li Polonii. Do mieszkania prezesa patronatu Joachima
Bartoszewicza (redaktora Dziennika Kijowskiego), gdzie toczyly sie obrady, wtargnela zandarmeria rosyjska i po
przeprowadzeniu szczególowej rewizji zatrzymala czesc
estników, a pozostalych zwolnila, zobowiazujac ich do
zameldowania sie w oznaczonym dniu w biurze zandarmerii.
Wedlug Referatu naczelnika Kijowskiego Gubernialnego Zarzadu Zandarmerii o polskim ruchu narodowym w Kraju
Poludniowo-Zachodnim wsród 31 osób obecnych na zebraniu bylo 17 studentów Uniwersytetu, 2 studentów Politechniki, 1
student Instytutu Handlowego, 2 sluchaczy kursów technicznych, 2 lekarzy, 2 adwokatów, 1 wlasciciel fabryki, 2
wspólpracowników polskich gazet, 1 nauczyciel poddany niemiecki i 1 inzynier w zarzadzie kolei.
Na zebraniu obecni byli: patroni Joachim Bartoszewicz, Józefat Andrzejowski, Stanislaw Jezierski, Stanislaw Zielinski,
dr Michal Pietkiewicz, Wilhelm Kulikowski, Wladyslaw Lukaszewicz; czlonkowie Polonii m.in. prezes Stanislaw Rutkowski,
Jerzy Grzymalowski, Józef Pawlikowski, Józef Dybowski, Jan Strzembosz, Czeslaw Madej, Natalia Taraszkiewiczówna,
Wojciech Kulikowski, Stanislaw Malachowski i Stanislaw Wasilewski.
Zandarmeria zatrzymala Joachima Bartoszewicza, Stanislawa Jezierskiego, Stanislawa Zielinskiego i J a
Strzembosza, przy czym gubernator Giers zwolnil na dan slowo na pare dni Stanislawa Zielinskiego dla umozliwienia mu
przeprowadzenia w Petersburgu staran o interwencje. Poniewaz starania nie daly pozytywnych rezultatów, Stanislaw
Zielinski zglosil sie po paru dniach dobrowolnie do wi enia.
Wkrótce na mocy wyroku Joachim Bartoszewicz i Jan Strzembosz zostali skazani na trzy miesiace wie nia25,
Stanislaw Zielinski i Stanislaw Jezierski na dwa miesi e, Natalia Taraszkiewiczówna i Stanislaw Wasilewski na jeden
miesiac. Pozostali uczestnicy zostali skazani na grzywny po 25 ubli, z zamiana na dwa tygodnie aresztu. Zandarmeria
musiala byc dokladnie poinformowana, kto mial brac udzial w tym posiedzeni poniewaz przeprowadzila rewizje w
mieszkaniu Zofii Rodowiczówny, która miala byc na zebraniu, ale nie przyszla z powodu naglej choroby.
Natychmiast po wybuchu wojny poszczególne organizacje akademickie w Kijowie zajely wyrazne stanowiska w stosunku
do tak zwanych „orientacji politycznych", wywolanych p ez prowadzenie wojny pomiedzy zaborcami. O ile dotychczas byly
miedzy organizacjami mlodziezy akademickiej w Kijowie óznice ideologiczne, to teraz wystapily one i na tle orientacji
politycznych. Powstaly dwa obozy: obóz Józefa Pilsudskiego i obóz Romana Dmowskiego.
Polonia wyraznie stanela na stanowisku orientacji koalicyjnej Romana Dmowskiego i konsekwentnie na wszystkich
odcinkach swego dzialania prowadzila polityke oparta n tej zasadzie. Stanowisko Polonii zostalo ustalone ostatecznie w
drugiej polowie 1915 r., tj. w momencie zajecia Warsza przez Niemców.
Korporacja natomiast zajela stanowisko popierajace bez zastrzezen polityke Józefa Pilsudskiego. Korporanci
przebywajacy w tym czasie w Galicji natychmiast wstapili do Legionów. Podstawa wszystkich dalszych posuniec Korporacji
byla realizacja tej polityki.
Dowodem wielkiej rozbieznosci miedzy Polonia i Korporacja bylo stanowisko tych dwóch organizacji akademickich w
czasie wspomnianego juz zjazdu, który odbyl sie w Kijowie 18 czerwca 1917 roku, na którym byly reprezentowane wszystkie
organizacje polskie z Kijowszczyzny, Podola i Wolynia, a wiec i Polonia, i Korporacja.
Na zjazd przybylo 556 delegatów, reprezentujacych 233 ganizacje polskie. Przewodniczacym zjazdu zostal wybrany
Zdzislaw Grocholski. Zjazd otworzyl prezes Polskiego Komitetu Wykonawczego Joachim Bartoszewicz.
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Opracowano, na podstawie wyjatków z: Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarzadzie Federacji Stowarzyszen NaukowoTechnicznych NOT / Stanislaw Grzymalowski / WSPOMNIENIA Z KIJOWA VI - (wybrane rozdzialy) / POLSKA MLODZIEZ AKADEMICKA W KIJOWIE
1834-1918 / Wroclaw - maj – 2001.
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W czasie pobytu w wiezieniu Joachim Bartoszewicz (dr m
zaniewidzial do konca zycia.

), nabawil sie choroby ocznej i ze wzgledu na odmówienie mu pomocy lekarskiej
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Po uchwaleniu wniosków okreslajacych stosunek Polaków o nowopowstalej Ukrainy, do powolanego Rzadu Rosji i
wreszcie wniosku o Polsce niepodleglej, zjednoczonej, dostepem do morza, rozpoczela sie dyskusja nad wnioskiem
okreslajacym stosunek do Tymczasowej Rady Stanu i do Kola Miedzypartyjnego w Warszawie.
Wniosek Polskiego Komitetu Wykonawczego zawieral wyraz e uznania zarówno Tymczasowej Radzie Stanu za jej
mozolna prace, jak i Kolu Miedzypartyjnemu za wytrwaly opór przeciwko obcym zakusom. Nad wnioskiem tym rozgorzala
goraca dyskusja. Przedstawiciele demokratów i aktywistów twierdzili, ze Tymczasowa Rada Stanu powstala z wyboru, a
rzad niemiecki jedynie ja zatwierdzil i ze Rada Stanu aklada fundament przyszlego rzadu, a wszyscy musza sie jej
podporzadkowac.
Po glosowaniu okazalo sie, ze wniosek Polskiego Komitetu Wykonawczego uzyskal 250 glosów, przeciwko 125 glosom.
Opozycja skladajaca sie z demokratów opuscila sale zjazdu. Do opozycji przylaczyly sie PPS Frakcja Rewolucyjna i
Korporacja, w imieniu, której zlozyl w tej sprawie oswiadczenie Stanislaw Kami ski - czlonek Korporacji.
Wybuch rewolucji w 1917 roku zmienil w zasadniczy sposób dzialalnosc wszystkich organizacji akademickich w calej
Rosji. Organizacje wyszly z podziemia i rozpoczely jawna prace.
Dzialalnosc samoksztalceniowa (...), zostala przerwana, wszystkie tajne zebrania kól, zarzadów i rad wstrzymano,
natomiast odbywaly sie jawne zebrania, zgromadzenia i ece.
Przedstawiciele mlodziezy akademickiej pierwszy raz brali udzial w organizowanym przez Tymczasowy Komitet
Wykonawczy 6 marca 1917 roku zebraniu, które mialo za adanie ostateczne ukonstytuowanie sie Polskiego Komitetu
Wykonawczego na Rusi. Na zebraniu tym bylo reprezentowanych 36 organizacji polskich, miedzy innymi Korporacja i
Polonia.
Polski Komitet Wykonawczy skladal sie z 15 czlonków i 3 zastepców. Czlonkami zostali: Marian Baraniecki, Joachim
Bartoszewicz (prezes), Zygmunt Berezowski, Roman Bninski (skarbnik), Wincen Chojecki, Zygmunt Chojecki,
Wlodzimierz Dzieduszycki, Kazimierz Domoslawski, Stanislaw Jezierski, Roman Knoll, Feliks Krzyzanowski, Jordan
Poreswiet-Soltan, Boleslaw Porro, M. Wilczynski i Stanislaw Zielinski (sekretarz). Zastepcami czlonków zostali: Stanislaw
Kalinowski, A. Mickiewicz i Karol Waligórski. Z Korporacji wszedl do Komitetu Wykonawczego Kazimierz Domoslaws a z
Polonii Zygmunt Berezowski.

6. BARTOSZEWICZE, DAMBSCY i MITTELSTAEDTOWIE
Ozenek Jana Bartoszewicza ze Stanislawa Dambska byl wyraznym wansem spolecznym. Aczkolwiek z Polsce
przedrozbiorowej arystokracja prawnie nie istniala, wszystkie tytuly, byly tytulami tradycyjno/grzecznosciowymi niedajacymi
zadnych prerogatyw, jednak byly one uzywane w mowie potocznej, oraz w dokumentach rzadowych. Takim tradycyjnyn
tytulem byl hrabiowski tytul Dambskich, pochodzacy z rzekomo od hrabiowskich dóbr Lubranieckich i jako taki byl
stosowany/tolerowany przez wladze pruskie i austriacki Natomiast Bartoszewicze, liczni w powiecie lidzkim, byli na
Kujawach „ludzmi nowymi” i taka koligacja byla znakomita przepustka do sredniego towarzystwa.
Koligacja z Mittelstaedt’ami miala inny charakter. Mittelstaedt’owie, przybyli w XVIII w., poprzez Kurlandie, ze Szwecji, i
byli w Wielkopolsce takze „ludzmi nowymi” . Nie osiagneli lacznosci z polska arystokracja „grzecznosciowa” . Byli jednak
liczni. W XIX w, przejeli polska kulture i narodowosc
oligacili sie z wieloma srednio zamoznymi rodzinami ziemianskimi,
co dawalo im, dobra pozycje, a pokrewienstwo zapewnialo kontakt z „towarzystwem” .
Zjawisko zblizenia sie rodów Dambskich i Mittelstaedt’ów zainspirowalo mnie do napisania ksiazki NA ROZDROzU
DZIEJÓW – o potomkach dwóch wzajemnie wielokrotnie spokrewnionych i spowinowaconych rodów26 Dambskich i
mittelstaedt’ów.
Pomimo wielu trudnosci udalo mi sie opracowac drzewa g ealogiczne obu tych rodów i uwazam, za celowe wlaczenie
wycinków z nich do niniejszego opracowania. Stanowia one niejako mape sluzaca do poruszania sie wsród WSPOMNIEN
Marii Karnkowskiej,27. Celem jest umiejscowienie wiekszosci osób w nich wys pujacych w siatce rodzinnej.
We WSPOMNIENIACH Marii Karnkowskiej, wystepuja takze osoby o numerach kodowych, BKK28 pochodzace z drzewa
genealogicznego HISTORII RODU KARNKOWSKICH, jako dziel starszego. Natomiast osoby nalezace do rodów
Dambskich i Mittelstaedt’ów, maja odpowiednio numery kodowe BKD29 i BKM 30, z tym, ze niektóre osoby wystepujace w obu
rodach, maja jednoczesnie numery kodowe BKD i BKM. Numeracje pokolen, zachowano równiez identyczna z przyjeta w
opracowaniu
NA
ROZDROzU
DZIEJÓW.

26

Na rozdrozu dziejów - potomkowie dwóch wzajemnie wielokrotnie spokrewnionych i spowinowaconych
rodów Dambskich i mittelstaedt’ów. Opracowanie tej ksiazki utkwilo w polowie ze wzgledu na brak wspólpracowników
(zródel/wiadomosci), ze strony tych dwóch rodów.
27 A takze w ksiazce, Joanna Prosinska Giersz – HRABIANKA ANNA Z ZABNA. Adam Marszalek Torun 2007.
28
Brothers-Keeper Karnkowski
29 Brothers-Keeper Dambski
30 Brothers-Keeper Mittelstaedt

24

18.

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

Wycinek, z drzewa genealogicznego rodu Dambskich, BKD - 3, w zakresie
omawianym we WSPOMNIENIACH. Nr-y kodu osobowego BKD, wg opr. Na r ozdr ozu dzi ej ów …
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Wycinek, z drzewa genealogicznego rodu Dambskich, linia Konarska BKD – 4 w zakresie omawianym
we WSPOMNIENIACH. Nr-y kodu osobowego BKD, wg opr. Na r oz dr oz u dz i ej ów …
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Wycinek, z drzewa genealogicznego rodu Mittelstaedtów, BKM - 1w zakresie omawianym
we WSPOMNIENIACH. Nr-y kodu osobowego BKM, wg opr. Na r oz dr oz u dz i ej ów …
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Wycinek, z drzewa genealogicznego rodu Mittelstaedtów, BKM – 2 w zakresie
omawianym we WSPOMNIENIACH. Nr-y kodu osobowego BKM, wg opr. Na rozdrozu dziejów …
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Wycinek, z drzewa genealogicznego rodu Mittelstaedtów, linii zwiazanej z maj. Luszczewo, BKM - 3
omawianym we WSPOMNIENIACH. Nr-y kodu osobowego BKM, wg opr. Na r ozdr ozu dzi ej ów
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WIECININIE

Ojciec wkrótce kupil od pp. Chrzaszczewskich Wiecinin o powierzchni 300 ha plus 50 ha jeziora brdowskiego w powiecie
Kolo. Byl to, wiec obiekt sredniej wielkosci, ale ziemia byla dobra, budynki gospodarcze w dobrym stanie i duze, pozwalajace
na pomieszczenie licznego inwentarza, spichrz okazaly, bo dwupietrow no i obszerny dom w starannie utrzymanym
ogrodzie i duzy sad. Glównym mankamentem byla znaczna odleglosc do najblizszej stacji kolei zelaznej, do Chodcza, bo az
28 km i to fatalnej drogi, do Kola 23, a do najblizszego miasteczka Izbicy gdzie mozna bylo cokolwiek kupic az 7 km. Tam
tez byla poczta. Drogi bite byly w tamtej okolicy rzadkoscia, przewazaly polne na ogól fatalne i tak blotniste, ze w czasie
wiosennych czy jesiennych roztopów mozna bylo poslugiwac sie jedynie wozem. Ten powazny minus nie zniec cil Ojca,
zreszta nie tylko wówczas, ale jeszcze dlugo potem, nie nastapila zadna poprawa w tej dziedzinie, dopiero koncem wielkiej
wojny swiatowej (I Wojny Swiatowej), Niemcy zdajac sobie sprawe z tego, jak ogromne znaczenie dla tej zyznej okolicy
bedzie mialo polaczenie ze swiatem rozpoczeli, a nawet prawie, ze doprowadzili do konca budowe kolejki waskotorowej
laczacej Wloclawek z Kolem przez Sompolno. W zwiazku z budowa tej kolejki przypominam sobie, z jaka niecierpliwoscia
czekalismy wszyscy na jej uruchomienie. Ojciec prawie dziennie chodzil do Mchowa, gdzie mial byc jej najblizszy
przystanek i niepokoil sie mozliwoscia niedokonczenia
szta juz dosc zaawansowanych robót, tym bardziej, ze
spodziewano sie, iz wojna moze sie lada chwila skonczyc. Pewnego listopadowego popoludnia, Ojciec wróciwszy z
codziennej inspekcji powiedzial: „chyba jeszcze do konca wojny jest dosc daleko, gdyz Niemcy dozorujacy roboty sa
jak codziennie na swych stanowiskach i praca postepuje normalnie“ . Nie uplynela godzina, gdy nagle ktos wpada z
krzykiem: „juz po wojnie, Niemcy zostawili prace i uciekli“ . Uslyszawszy to Ojciec powiedzial: „Niemcy to jednak
solidni ludzie, umieja pelnic do konca swój obowiazek“ . Na szczescie wladze nowopowstalej Rzeczypospolitej docenily
znaczenie owej arterii komunikacyjnej dla zycia gospod czego tego regionu. Zabrano sie energicznie do pracy, tak, ze na
wiosne 1920 r. polaczenie Wloclawka na razie z Sompolnem, a wkrótce i z Kolem, bylo faktem dokonanym. Wiekszosc
mieszkanców wsi, przez które z glosnym sapaniem i dono ym gwizdaniem ów upragniony „samowarek“ przejezdzal, nie
tylko jeszcze nigdy koleja nie jezdzila, ale nawet tego dziwu nie widziala, to tez szczególnie w pierwszych miesiacach, w
godzinach, kiedy widoczny z dala dym z komina zblizajacej sie kolejki zwiastowal ukazanie sie jej, gromady gapiów i
ciekawskich czekalo na ukazanie sie tego „dziwu“ , a szczesliwi pasazerowie nierzadko, a szczególnie w czasie swiat mogli
sie spodziewac, ze spotkani po drodze krewniacy i znajomi skorzystaja e sposobnosci podrzucenia przejezdzajacym
kawalka ciasta lub wianka kielbasy. Konduktor nie robil specjalnych trudnosci, gdy go proszono o zatrzymanie na chwile
pociagu. Wiedzial, ze niezawodnie zostanie takze poczestowany swiatecznymi smakolykami.
Wspomnialam przed chwila, ze do Chodcza bylo 28 km fat nej drogi, tu tylko dodam dla uzupelnienia obrazu, jakie
trudnosci byly zwiazane z dojechaniem do tej stacji. M j wiecej 4 km przed Chodczem bita szosa pokonywala wysokie
wzniesienie prawdziwa góre, z której ostry zjazd (dla ojazdów nieposiadajacych hamulców) byl bardzo niebezpieczny.
Ilekroc mialo sie juz wjezdzac na owa bita droge, wszy y nie wylaczajac stangreta, zegnali sie z najwyzszym niepokojem i
dopiero po przejechaniu owej góry oddychano z ulga. Pe ego razu taki zjazd o malo nie zakonczyl sie tragicznie. Orczyki
przymocowane do dyszla, skutkiem gwaltownego hamowania, zaczely bic konie przodkowe po nogach. Konie chcac uniknac
bolesnych uderzen, zaczely ponosic i gdyby nie nagla decyzja gwaltownego skrecenia na przylegajace do szosy swiezo
zaorane pole, gdzie pojazd momentalnie sie zaryl, co z kolei zmusilo rozpedzona czwórke do zahamowania biegu, rzecz
skonczylaby sie tragicznie. Wypadki podobne do wyzej podanego, musialy widocznie czesciej sie zdarzac, az wreszcie
zaalarmowane nimi wladze lokalne zwrócily sie do Peter urga, skad wkrótce przyjechala specjalna komisja, aby sprawe
zbadac na miejscu. Okazalo sie, ze inzynier, który kierowal budowa szosy zdefraudowal pi iadze przeznaczone na
zniwelowanie terenu i nie czekajac na wykonanie wyroku odebral sobie zycie.
Oczywiscie pieniadze uzyskane ze sprzedazy Stanislawic nie wystarczaly na kupno Wiecinina, to tez Ojciec byl
zmuszony do zaciagniecia dosc powaznego dlugu u miejsc wego bankiera, oczywiscie Zyda31.

31

Widac tutaj zainspirowane niewatpliwie kregi przez katolickie, zwalanie winy na „kozla ofiarnego“, którym w tym wypadku mieli byc Zydzi, w których
Kosciól widzial swych odwiecznych wrogów. Po pierwsze jesliby Zydzi nie dysponowali gotówka, to w wypadku zaistnienia takiej koniecznosci nie byloby
gdzie pozyczyc pieniedzy. Po drugie, dlaczego chrzescijanie nie polaczyli sie, aby sluzyc swym braciom zródlem „taniego“ kredytu? Po trzecie obecnie
banki pozyczaja ludziom na podobnie twardych warunkach gotówke i tym razem chlopi znowu narzekaja. Po czwarte ziemianie nie byli analfabetami i
wiedzieli, co podpisuja i umieli liczyc, wiec trudno wine zwalac na Zydów. Po piate ziemianie przeciez wiedzieli, ze jak musza placic pro
zrezygnowac z „wystawnego“ trybu zycia, ale to nie wpadlo im do glowy. Po szóste widac, ze jesli ktos gospodarowal przezornie jak Jan Bartoszewicz
to mógl z nielatwej pulapki kredytowej sie uwolnic, czyli Zydzi nie byli nieuczciwi, ale przestrzegali zasad umowy pacta sunt servanda. Po siódme
Adam Bien w swej epokowej dla historii rozwoju wsi polskiej ksiazce BÓG WYSOKO DOM DALEKO LSW W-wa 1981, str. 198 i dalsze w podobny
sposób opisuje zaciaganie kredytów na wsi i potwierdza, ze w zasadzie Zydzi byli uczciwymi partnerami. Po ósme akcja parcelacyjna prowadzona przez
Zydów byla chyba zdrowym zjawiskiem, bo na miejsce nierentownych majatków ziemskich wprowadzala rentowne w danym okresie gospodarstwa
chlopskie, a to, ze na tym zarabiano, to jest przeciez zjawiskiem naturalnym.
Z powyzszego wynika, ze w opisywanych przypadkach straty majatków winni byli przede wszystkim sami ziemianie ze swa „polska“ beztroska i brakiem
odpowiedzialnosci. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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W tamtych czasach tylko Zydzi dysponowali gotowym gros
który zreszta chetnie pozyczali „dziedzicom“ , wiedzac
z doswiadczenia, ze rzadko, któremu udawalo sie splaci najczesciej lichwiarskie procenty, nie mówiac o splacaniu
lekkomyslnie pozyczonych pieniedzy, co z reguly konczylo sie przejsciem majatku w zydowskie rece.
Ilez to razy przejezdzajac przez duze wsie zamieszkale przez drobnych rolników, dowiadywal sie od Ojca, do kogo
nalezala dawniej ta ziemia. Byli to przewaznie ziemian którzy nie potrafili przystosowac sie do zmienionych po
przeprowadzeniu uwlaszczenia chlopów warunków gospodarowania32. Tu trzeba dodac, ze zdarzalo sie to najczesciej tam,
gdzie ziemie byly gorsze, a tymczasem trzeba bylo calkowicie przestawic gospodarstwo, a przy tym zrezygnowac z czesto
zbyt wystawnego trybu zycia, licznej sluzby itp.
Taki nieopatrzny obywatel ziemski najpierw zadluzal sie u zawsze chetnych do udzielania pozyczek Zydów, procenty
rosly w sposób zastraszajacy i w niedlugim czasie, sie ac na pieknym majatku z dziada pradziada ziemianin zanim sie
spostrzegl, musial go opuscic, a nowy wlasciciel rozpa elowywal go miedzy okolicznych chlopów, robiac na tego rodzaju
transakcjach znakomity interes. A wlasciciele musieli rzenosic sie do miasta, gdzie jednostki zaradniejsze i silniejsze
znajdowaly jakas prace, nawet i w malych miasteczkach. Z ich to szeregów w duzej mierze powstawala inteligencja miejska,
ludzie wartosciowi, goracy patrioci - przywiazani do tradycji narodowych i rodowych. Jednos slabsze albo deklasowaly sie,
nie mogac sobie poradzic w obcych dla siebie warunkach, albo szczególne ludzie starsi, osiadali, jako rezydenci u krewnych
lub znajomych, którym udalo utrzymac sie na wsi, zas niezamezne ciocie i kuzynki angazowaly sie, jako nauczycielki u
krewnych, czy dawniejszych przyjaciól rodziny.
Wracajac do mego Ojca, który byl czlowiekiem niezmiern pracowitym, bardzo oszczednym, przyzwyczajonym do raczej
skromnego trybu zycia w domu u swych rodziców, a przy
ogromnie ambitnym, postanowil zrobic wszystko, co tylko
mozliwe, aby splacic jak najpredzej zaciagniety u Zyda dlug, a przede wszystkim splacic ostatnia rate kupna majatku.
Opowiadal mi raz jak pan Chrzaszczewski, poprzedni wla ciel Wiecinina byl zdumiony, gdy zamiast tak jak sie spodziewal
prosby mlodego czlowieka o przedluzenie terminu platnosci, tenze wczesniej niz umówiono zjawil sie, by splacic reszte
naleznosci. Podobnie bylo z owym Zydem, u którego zaci nal pozyczke. Od czasu do czasu przyjezdzal on do Wiecinina i
milczaco obserwowal wszystko, co sie tam dzialo, a gdy wreszcie Ojciec pytal, czego sobie zyczy, odpowiadal usmiechajac
sie i zacierajac rece: „... ja tak sobie, ja nic, chcialem tylko zobaczyc jak sie panu Dziedzicowi powodzi“ . Zapewne
przypuszczal, ze mlody, przystojny czlowiek, zechce za przykladem lekkomyslnych sasiadów bawic sie, grac w karty itp.
zaniedbujac gospodarstwo i juz prawie widzial jak ów lakomy kasek (Wiecinin) przecho
jego rece. Tymczasem Ojciec
chcac jak najpredzej splacic ciazace na majatku dlugi, dwoil sie i troil, by osobiscie dopilnowac wszystkiego. Wstawal o
swicie, zeby dopilnowac porannego udoju czy odpasu inwentarza. Bóg blogoslawil widocznie zawzietemu mlodziencowi,
chocby wtedy, gdy zasial na nasienie biala koniczyne. brodzila tak wspaniale, ze tegoz samego roku mógl splacic owego
natretnego lichwiarza. Mial takze kilka niepowodzen gospodarczych, z których najgrozniejsze byly influenca u koni i bydla, c
powodowalo ogromne straty, komplikowalo prace w polu i utrudnialo komunikacje. Obowiazywaly, bowiem bardzo surowe
przepisy weterynaryjne, celem uchronienia przed rozwleczeniem tej groznej epidemii. Jednak powoli mlody gospodarz
urzadzil sie na tyle, ze mógl pomyslec o ozenku. Dom byl umeblowany, gdyz w miedzyczasie dziadkowie zlikwidowali
mieszkanie w Warszawie i przeniesli sie do syna, przyw ac meble, fortepian i cale urzadzenie domowe. Dwór byl dosc
obszerny. Skladal sie z duzego salonu i podobnych rozmiarów jadalnego pokoju, mniejszego saloniku, dosc duzej sieni, z
której niewielki korytarz prowadzil do kredensu, spiza
eszcze do dosc duzego pokoju, który byl pózniej naszym pokojem
dziecinnym. Z jadalnego wchodzilo sie do dosc duzego pokoju dziadków, a potem rodziców, obok byl mniejszy, pózniejszy
pokój dla mlodszych dzieci i lazienka. Na górze 5 pokoi goscinnych i kilka najrozmaitszych rozmiarów schowków i
schowanek przeznaczonych na przechowywanie zapasów poscieli, nieuzywanych na razie rzeczy, róznych rupieci itp. Dom
laczyl z kuchnia tzw. angielska dla panstwa, czeladna a sluzby i ich mieszkaniami, mleczarnia, wielka spizarnia duzy
szeroki korytarz. Choc pózniej w 1919 r. dom zostal pr udowany i powiekszony, przez to byl i wygodniejszy, a takze
okazalszy, to najmocniej zawsze tkwia w pamieci wspomnienia zwiazane z przezyciami z dziecinstwa i lat mlodych.
Pózniejsze jakos predzej zacieraja sie w pamieci.
Jeszcze dzis z pewnego rodzaju rozrzewnieniem wspominam, np. ów szeroki korytarz laczacy dom z kuchnia i
gospodarczymi pomieszczeniami, o cementowej posadzce, o której pedzac z jakimis niecierpiacymi zwloki poleceniami,
przewracalismy sie nieraz, obijajac niemilosiernie kol a. Zima ów korytarz byl ulubionym miejscem gonitw i wyscigów.
Dom otoczony byl wyjatkowo starannie zaplanowanym ogrodem. Poprzednia wlascicielka pani Chrzaszczewska musiala
byc wytrawnym dendrologiem, skoro postarala sie o posadzenie wielu pieknych i rzadko spotykanych nawet w ogrodach
botanicznych drzew, szczególnie iglaków, takich jak ws nialy zlocisty cis, rzadkie odmiany jodel i sosen - wykorzystywala
tez wilgotny teren, na którym lezal ogród i posadzila lka skupisk swierków, które dawaly wyjatkowo duze przyrosty i
poniewaz byly umiejetnie usytuowane, stanowily znakomite tlo dla krzewów i bylin, które pózniej moja matka u ich podnóza
sadzila. Jednak najwieksza osobliwoscia byly trzy rozl yste sequoje, przypominajace ukladem jak gdyby pietrowo
rosnacymi konarami, doniczkowe rosliny iglaste, znane pod nazwa araukarii. O sequoje mialy bardzo delikatne igielki,
plasko na galazkach ulozone, które nie opadaly jesienia, ale do wiosny trzymaly sie galazek, a ze byly rdzawo zlotawe, wiec
nadawaly
sie
znakomicie
do
dekoracji
stolu.
32

Restrukturyzacja gospodarki jest zjawiskiem ciaglym. Ma ona miejsce i w naszych czasach np. w przemysle i dla ówczesnych ziemian byla zjawiskiem
aczkolwiek ciezkim, ale nie byla niczym nadzwyczajnym. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Drzewa te tylko przypadkiem ocalaly od zaglady, gdyz Ojciec po kupieniu Wiecinina w towarzystwie ogrodnika obszedl
caly ogród celem wydania odpowiednich wskazówek odnosnie zmian, które uwazal za wskazane. Stwierdziwszy, ze owe trzy
drzewa nie wypuszczaja nowych pedów - sa, wiec prawdopodobnie uschniete, polecil je wyciac. Tak sie zlozylo, ze wyjechal
na kilkanascie dni, a gdy po powrocie wybral sie do og du, by stwierdzic, czy wszystko, co polecil ogrodnikowi zostalo
zrobione, ze zdziwieniem zobaczyl, ze drzewa, które po zednio wydaly sie martwe, teraz (a byl to juz poczatek maja) okryly
sie nieslychanie delikatnymi zielonymi igielkami.

23.

Polozenie Wiecinina i miejscowosci, oraz majatków, o k rych mowa w tekscie. Brdowa (kosciól
parafialny), Izbica (poczta, sad i miejsce zakupów), Mchowo (stacja kolejki waskotorowej), Bierzwienna
(wlasnosc wuja Rajmunda (BKD 102) Dambskiego), Szczków (wlasnosc wujostwa Józefostwa (BKD 64)
Dambskich) i Wrzaca Wielka (wlasnosc pp. Topinskich).
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Nikt nie wiedzial, co by to byly za drzewa, nawet wytr wny dendrolog, jakim byl mój byly profesor na kursach
ogrodniczych Piotr Holzer, zapytany o to w czasie swej bytnosci w Wiecininie e mógl wyjasnic tej zagadki. Dopiero Instytut
Zakladu Botanicznego w Warszawie, dokad za jego rada p lalam próbke owych drzew, orzekl, ze drzewa te, to sequoje.
Korzystajac ze sposobnosci, nie moge nie wspomniec o tym, ze po wielu latach, bo gdzies okolo 1950-ego roku sequoje
ocalily ogród wiecininski od zaglady, jak to mialo miejsce niestety wiekszoscia wielu nawet bardzo pieknych dworskich
parków, które po przeprowadzeniu reformy rolnej zostal kompletnie zniszczone i zdewastowane. Dziwnym zbiegiem
okolicznosci, o których za dlugo byloby tu pisac, znalazla sie w Wiecininie osoba, która miala powierzone zbadania stanu
istniejacych jeszcze na terenie powiatu kolskiego park w. Pani ta byla zdumiona widzac w naszym parku wiele okazów
rzadkich gatunków drzew, a szczególnie sequoje, juz tylko dwie, bo w miedzyczasie zdolano juz wyciac trzecia. Z cala
energia postarala sie o przyslanie odpowiedniego zarzadzenia, zabraniajacego pod wysoka kara, wchodzenia na teren
parku, pasienia tamze bydla, wycinania drzew itp., Gdy w 1964 r. wybralam sie w towarzystwie mego ziecia (na motocyklu)
do Wiecinina, z najwieksza radoscia stwierdzilam, ze nie tylko owe sequoje, ale wiele innych pieknych drzew, takich jak
wspanialy buk, dab piramidalny, piekne ogromne cyprysniki, a takze ów zlocisty cis ocalaly od zaglady33. Niestety dluga
wjazdowa aleja obrzezona olbrzymimi kulistymi wiazami zastala zuzyta przez nowych wlascicieli Wiecinina, jako material
budowlany.
Zycie towarzyskie nie bylo wówczas w okolicy zbyt ozywione. Spotykano sie najczesciej dla pogrania w karty, a ze
Ojciec tej rozrywki nigdy nie uprawial, wiec raczej przesiadywal w domu pochloniety praca w gospodarstwie - wieczory
jesienne i zimowe poswiecajac na lekture. Zyjac dotad Warszawie i to w srodowisku inteligencji, byl zainteresowany
ciekawszymi tematami niz utyskiwanie na trudnosci gosp arskie, lub niekonczace sie dyskusje nad róznorodnymi
sposobami uprawy buraków cukrowych, którymi raczyli sie w przerwach pomiedzy partyjkami preferansa, moze poczciwi, ale
stojacy na ogól na dosc niskim poziomie intelektualnym sasiedzi34.
Ojciec najczesciej odwiedzal pp. Slubickich w niedalekim Ozorzynie. Henryk bardzo go lubil, szczególnie zas jego zona z
domu Zakrzewska daleka krewna, (która zreszta tytulowal ciocia). Zdaje sie, ze to ona, lubiaca jak wiekszosc pan zajmowac
sie kojarzeniem malzenstw, wpadla na pomysl ze swatania Ojca z panna Stanislawa (BKD 50) Dambska z Ludziska, która
zreszta wypadala mu kuzynka w trzecim stopniu, poniewa jej matka Maria (BKD 47, BKM 84) z Mittelstaedtów byla córka
Aleksandra (BKM 37), brata Seweryna (BKM 35) Mittelstaedt’a, dziadka mego Ojca.

33 W

czasie mojej wizyty w 1996 r. zastalem ogród w Wiecininie bardzo zaniedbany. Szczególów nie sprawdzalem. W Polsce naczelnym problemem jest to, ze
nie istnieje egzekucja nawet najbardziej elementarnych zasad i przepisów nie tylko na jakiejs odleglej wsi, ale nawet w Warszawie i sa dwie instytucje, które
moga robic w Polsce bezkarnie wszystko, co im sie podoba: to jest Kosciól katolicki i chlopi. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).

34

Zadziwiajacym w calych tych wspomnieniach jest to, ze Matka spoglada na swa klase z trzezwym i równoczesnie glebokim krytycyzmem, aczkolwiek czesto
ma trudnosci w zdefiniowaniu tych braków i nie widzi p
n i srodków zaradczych. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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8. MALZENSTWO J. BARTOSZEWICZA ze St. D AMBSKA
Zreszta czas juz byl mlodemu czlowiekowi zblizajacemu
do trzydziestki pomyslec o malzenstwie. Pan Slubicki
zaaranzowal rzecz cala. Obaj panowie wybrali sie do Ludziska, aby zlozyc uszanowanie niezbyt przeciez dalekim krewnym.
Uradzono by ulatwic mlodym ludziom poznanie sie, ze p. Jan odbedzie roczna prakt e rolna w doskonale zreszta
prowadzonym gospodarstwie ludziskim. Taka praktyka bedzie bardzo pozyteczna dla mlodego czlowieka, który przeciez nie
przeszedl przez jakiekolwiek przygotowanie teoretyczne czy praktyczne i byl wlasciwie rolnikiem samoukiem (k czyl
przeciez prawo). Zreszta w owych czasach panowalo ogólne przekonanie, ze obywatelowi ziemskiemu35 wystarczy
korzystanie z rad i doswiadczen poprzednich pokolen, co wazano wówczas za wystarczajace, aby dac sobie rade w
prowadzeniu gospodarstwa, a Bartoszewiczowie juz przec z od dluzszego czasu nie mieli kontaktu z rolnictwem. Po owym
czasie próby, malzenstwo zostalo zadecydowane i nalezalo wracac do domu, aby zajac e przygotowaniami do slubu.
Panstwo Dambscy postanowili zrobic tak zwany dzisiaj „wywiad srodowiskowy“ , aby przekonac sie, w jakich warunkach
przyjdzie zyc mlodej pannie. Za pretekst posluzyl im p ekt odwiedzenia najmlodszego z pieciu braci Dambskich (Józefa,
BKD 64), który niedawno ozeniwszy sie z panna Sikorska36 (Stefania, BKD 65) z Pomorza osiedlil sie niedaleko Wiecinina w
Szczkowie. Droga z Ludziska byla daleka, wiec aby ja s e skrócic czterej panowie Dambscy zarzadzili ustawienie w tak
zwanej arce, czyli ogromnej karocy-landarze, stolika do gry w karty i tak grajac ulubionego preferansa, ani sie spostrzegli ja
dojechali do celu podrózy. Inspekcja wypadla zadowalaj o, jedynie menu uznali starsi panowie za niezbyt odpowiednie,
bowiem Ojciec, który nad wszystko inne przekladal pierogi z miesem, nie sadzilby mógl jakas inna potrawa bardziej
usatysfakcjonowac gosci - oczywiscie poleciwszy kucharzowi, aby dolozyl wszelkich staran, aby owe pierogi byly jak
najsmaczniejsze. Termin slubu zostal wyznaczony na 20-ty pazdziernika. Byl to rok 1901. Babka Halina (BKM 67) przed
kilku laty zmarla na serce, a dziadek Joachim, (BKM 195), którego panowie Dambscy poznali w czasie swej wizyty w
Wiecininie, przypadl im bardzo do gustu, byl on, bowiem jak juz uprzednio podkreslilam ogromnie milym czlowiekiem, przy
tym na równi z nimi zapalonym amatorem preferansa. Postanowiono zaprosic go na kilkanascie dni przed terminem slubu,
nie tylko dla blizszego poznania przyszlej synowej, ale i do rozerwania sie w zawsze gwarnym Ludzisku, bo wlasciwie
starszy pan nudzil sie w Wiecininie - braklo mu zycia towarzyskiego, do którego przywykl w Wa awie. Niestety wkrótce po
przyjezdzie do Ludziska rozchorowal sie powaznie i na a dni przed wyznaczona data slubu rozstal sie z tym swiatem.
Pogrzeb odbyl sie w przeddzien slubu, nie bylo innego wyjscia, gdyz najblizsza rodzina pana mlodego, siostra Maria
(BKM 200) Wisniewska z mezem (Feliksem (BKM 201) Prus Wisniewskim,) i braterstwo Joachimowie (Bartoszewicz (BKM
202) Joachim Stefan i Maria (BKM 433) z Jelowickich Bozeniec) byli juz na miejscu - nie trzeba zapominac, ze przejechali
przeciez za paszportami, których ewentualne wyrabianie po raz drugi w tak stosunkowo niedlugim czasie byloby niezmiernie
uciazliwe i klopotliwe, podobnie jak nowe starania sie o pozwolenie przejechania przez granice wlasnym zaprzegiem, a takze
przewiezienie wyprawy panny mlodej itp.
Zwazywszy te wszystkie trudnosci zdecydowano, ze slub bedzie, wiec w oznaczonym terminie, oczywiscie bedzie
cichy, bez tanców i muzyki, no, co nie tylko panna mlo ale dorastajaca siostra Janina i liczne kuzynki od dawna sie
cieszyly. Jasne suknie wlozono tylko na sam dzien slubu - potem trzeba bylo zaraz zmienic je na czarne i to na pelne póltora
roku, bo wówczas przestrzegano rygorystycznie tak dlugiego okresu zaloby.
Spokrewnienie z rodzina Dambskich bylo rzecza ze wszech miar pozadana: dom otoczony ogólnym szacunkiem,
prawdziwie patriarchalny, bardzo zamozny. Ludzisk wraz z folwarkami, to bylo to przeszlo 3’700 morgów znakomitej
kujawskiej ziemi, swietnie zagospodarowanej, perspektywa odpowiedniego posagu, miala przeciez zawsze, a tym bar ej
dla mlodego czlowieka na dorobku niemale znaczenie, pa a przystojna, mila i wesola jednym slowem wszystko
przemawialo za tym, ze wybór dokonany przez pana Jana yl jak najtrafniejszy. Wreszcie panstwo mlodzi ruszyli czwórka
pieknie i jak najstaranniej dobranych koni - opowiadal mi Ojciec ile sie natrudzil zanim taki zaprzeg skompletowal - aby
zaczac nowe zycie. Ojciec ze zdwojona energia rzucil sie w wir pracy, mloda pani stale przemysliwala nad tym, co by
jeszcze mozna zrobic, aby upiekszyc nie tylko dom, ale i ogród. Tak jedno jak i drugie nie mozna moglo sie przeciez równac
z rozleglym, zasobnym i pieknie umeblowanym dworem lud kim – w ogóle moze sie myle, ale mam wrazenie, ze Matka
uwazala, ze zrobila pewnego rodzaju mezalians, bo to i nazwisko akos na Kujawach obco brzmiace, nie na -ski, a na -icz,
no i fortuna raczej skromna, a sasiedztwa niezbyt atrakcyjne, a w tym ukochanym Ludzisku, bylo zawsze rojno i wesolo,
pelno spokrewnionej mlodziezy, zzyte sasiedztwa. Sama byla wyjatkowo wesolego usposobienia, nazywano ja ogólnie
„wesola Stachna“ , zawsze pelna zycia i pomyslów. Lektura wówczas jeszc
zbyt ja pociagala, konna jazde uprawiala
bez entuzjazmu, jedynie, aby zadoscuczynic zyczeniu Ojca, który nie mógl sobie w ogóle wyobrazic zycia bez konia.
Ojciec mial zupelnie inne usposobienie, powazny, racze sensat, bardzo oszczedny, lubiacy spedzac wieczory na
czytaniu, zainteresowany polityka itp. problemami. Przy tym zupelnie inne tradycje rodzinne (Matka byla moze nie tyle
rozrzutna, co jak sie zwyklo to okreslac „pieniadze sie jej nie trzymaly“ ).
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Poglady te nie byly tak powszechne. Swiadczy o tym przypadek Piotra Karnkowskiego z Oleszna, który absolwowal w mniej wiecej tym samym czasie
szkoly rolnicze w Hohenheim w Badenii i w Berlinie. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Prawdopodobnie z Lesna. Autorka w dalszym ciagu tych wspomnien opisuje swoja bytnosc w Lesnie. (K. Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Dambscy zawsze zwiazani z ziemia i tradycjami lokalnymi - Bartoszewicze ludzie od kilku pokolen mieszkajacy w
miescie, o szerszych zainteresowaniach intelektualnych, wszystko to raczej niezbyt sprzyjalo harmonijnemu wspólzyciu, tak,
ze nieporozumienia miedzy Rodzicami nierzadko sie zdarzaly, nad czym juz, jako dziecko bardzo bolalam.

Portret Stanislawy (BKD 50) z Dambskich
Portret Jana (BKD 51) Bartoszewicza,
Bartoszewiczowej,
pedzla
prof.
Krzyzanowskiego.
pedzla Wlodzimierza (BKM 434)
24.
25.
Kopia Wandy Widigerowej z d. Gentil Tippenhauer.
Bartoszewicza.
Oba portrety w posiadaniu Anny (BKM 763) z Karnkowskic
rskiej w Poznaniu.
Sytuacja pogorszyla sie, gdy Ojciec, który podobnie ja jego Matka mial zawsze bardzo krótki wzrok, zaczal go
gwaltownie tracic. Byl uparty. Sam zaczal sie leczyc, ak sie potem okazalo jak najfatalniej. W koncu zdecydowal sie na
przeprowadzenie kuracji u bardzo polecanego wówczas w znaniu okulisty dr Stasinskiego. Gdy jednak kuracja nie
przyniosla oczekiwanego polepszenia, przeniósl sie do nanego wówczas w calym kraju dr Wicherkiewicza do Krakowa.
Okazalo sie, ze mial na jednym oku dosc juz zaawansowa
tarakte - nalezalo odczekac do momentu, kiedy dojrzeje do
operacji. Czas oczekiwania dluzyl sie Ojcu niezmiernie, a gdy dowiedzial sie, ze podobno specjalisci doszli do tego, ze udaja
sie operacje robione wtedy, kiedy katarakta nie jest j zcze zupelnie dojrzala, pojechal do Krakowa i uprosil dr,
Wicherkiewicza, aby operacje przyspieszyl. Niestety skutek byl fatalny. Oko, którym widzial lepiej zostalo stracone na
zawsze. Drugie znacznie gorsze od tamtego, trzeba bylo teraz chronic i pielegnowac, aby moglo jak najdluzej sluzyc. W
rezultacie wkrótce nie mógl juz czytac, a niedlugo pot
nawet pisac. Utrata wzroku jest chyba najtragiczniejszym
kalectwem, szczególnie dla czlowieka mlodego w pelni s
jacego sobie sam rade, nawet w najtrudniejszej sytuacji, teraz
skazanego na stala pomoc i niemogacego sie bez niej ob . Dawniej, gdy nie starczalo czasu w ciagu dnia, Ojciec czytywal
po nocach, czasami do 3-ej rano. Teraz braklo mu tego ogromnie. Matka nie mial rzeciez czasu, aby mu czytywac, wobec
czego obowiazek ten spadl na mnie. Nie zapomne jak straszliwie nudzily mnie sazniste artykuly w Gazecie Warszawskiej,
traktujace sprawy zwiazane z polityka, która mnie dzie ynke 9-cio czy 10-cio letnia, zupelnie nie interesowala, to tez
zaczynalam czytanie od ostatniej strony gazety, gdzie dawano rózne wiadomosci, które od biedy mogly zaciekawic. Po
chwili, gdy Ojciec upominal sie o przeczytanie owego artykulu, ciezko wzdychajac zabieralam sie do owej panszczyzny.
Prawie zupelna utrata wzroku, uniemozliwiala Ojcu samo ielne prowadzenie gospodarstwa, trzeba bylo zaangazowac
rzadce. Byli rózni, lepsi i gorsi. Jedni wywiazywali sie wzglednie uczciwi z powierzonych im obowiazków, inni natomiast
wykorzystywali sytuacje, wiedzac, ze wlasciciel nie jest w stanie ich skontrolowac, czy wydane przez niego polecenia sa
wlasciwie wykonywane. W rezultacie, majatek przynosil coraz mniej dochodów, czym Ojciec bardzo sie gryzl, bojac sie czy
jak tak dalej pójdzie, uda mu sie zwiazac koniec z kon
Ograniczal coraz bardziej wydatki na utrzymanie domu, co
oczywiscie bardzo krepowalo Matke i utrudnialo realizacje jej planów i zamiarów.
A planów miala wiele, pragnela, bowiem, by dom w Wiecininie postawic mozliwie na jak najwyzszej stopie, oczywiscie
proporcjonalnie do mozliwosci, przeciez Wiecinin byl t ko sredniej wielkosci folwarkiem, a nie zadna panska fortuna, to
znaczy dazyla do tego, aby miec odpowiednia sluzbe, la e meble, wartosciowe obrazy, piekny ogród, a przede wszystkim
odpowiedni personel wychowujacy dzieci.
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A bylo ich piecioro: Maria, (BKD 52) (Marychna) ur. 26. 08. 1902, Janina (BKD 498) (Nina) w 1905-tym, Jan (BKD 500)
(Janusz) w 1906-tym rok pózniej Joachim (BKD 502) Chimek, (1907) i najmlodsza Aleksandra (BKD 503) (Olenka) w 1912.
Tak upragniony syn byl dzieckiem wyjatkowo watlym, stale chorowal i tylko dzieki niestrudzonym staraniom matki,
przezyl najbardziej krytyczny okres swego zycia to znaczy do 12-tu lat. Na skutek tego, zyl na specjalnych prawach,
oszczedzano mu wszelkich wysilków, stale przestrzegac musial scislej diety itp. Chimek (BKD 502) , który w przeciwienstwie
do Janusza (BKD 500) byl doskonale zbudowany i silny, zdradzal przy tym wyjatkowa inteligencje, tak, ze Ojciec pokladal w
nim duze nadzieje, to tez, gdy majac zaledwie 3 i pól ku umarl na krup, odczul bardzo gleboko jego smierc. Pamietam, gdy
przeczytano mu telegram o smierci dziecka tak sie tym przejal, ze zaplakal, czego jeszcze nigdy przedtem ani potem u niego
nie widzialam (umarl u wujostwa Trzebinskich (BKD 622, 623) w Chytrowie, gdzie Rodzice zawiezli go, aby nauczyl si
mówic po polsku, bo my wszyscy rozmawialismy w domu tylko po francusku, a dziecko stale uciekajace od astunki do
pokoju starszego rodzenstwa, nauczylo sie mówic tym, co oni jezykiem).
Gdy mialam chyba 3 lata rodzice zaangazowali mila, jak mi sie wówczas wydawalo freblanke, panne Marie Sianozecka.
Pokochalismy ja serdecznie. Nauczyla nas mnóstwa piosenek wierszy, robienia wspanialych ozdób na choinke itp. rzeczy.
Gdy skonczylam 6 lat, Rodzice doszli do wniosku, ze ju najwyzszy czas, abysmy zaczeli uczyc sie francuskiego, to tez,
choc z wielkim zalem trzeba bylo rozstac sie z ukochana panna Maria. Przyjechala Belgijka mademoiselle Jeanne, bardzo
mila dziewczyna, która choc byla u nas zaledwie pól ro bardzo polubilismy. Jednak poczatkowo odnosilismy sie do niej
wprost wrogo, gdyz naszym zdaniem uzurpowala sobie miejsce „naszej kochanej“ panny Marii. Nie zapomne nigdy
pierwszego z nia zetkniecia sie. Poniewaz przyjechala oprzedniego wieczoru, wiec juz bylo za pózno, aby ja poznac.
Dopiero nazajutrz Rodzice polecili mi, zeby pójsc do j pokoju, by sie przywitac mówiac grzecznie: „Bonjour
mademoiselle“ . Dla dodania sobie odwagi zabralam moja ukochana lalke ubrawszy ja uprzednio w najbardziej galowa
szate zrobiona z resztek wizytowej sukni Matki. Mademoiselle chcac mi zrobic przyjemnosc witajac sie powiedziala: Quelle
jolie poupée (jak ladna lalka). Nie rozumiejac, co to znaczy to slowo, u nas zakazana „pupa“ , czerwona z oburzenia
wybieglam z pokoju i wpadlam do jadalnego, gdzie Rodzi mnie czekali, ciekawi, jakie wrazenie na mnie owa Francuzka
zrobila, krzyknelam oburzona:, „Co za wstretna Francuzica, powiedziala na moja lalke akie brzydkie slowo“ . Tu dla
wyjasnienia trzeba wiedziec, ze u nas, jak i w wielu ó czesnych tzw. przyzwoitych domach unikalo sie wszelkich tak
zwanych wulgarnych slów, czyli kuchennego jezyka. Dzis wydaje sie to zupelnie smieszne, ale za czasów mojej mlodosci
nazywanie np. niektórych czesci ciala ich wlasciwym imieniem bylo niedopuszczalne i tak dajmy na to nie mówilo sie owa
nieszczesna „pupe“ inaczej jak „derrière“ jakby nazwa francuska byla przyzwoitsza, albo „transpiruje“ zamiast „poce
sie“ . To tez chcac, aby dzieci nie nauczyly sie od sluzby zywanego przez nich jezyka, nie wolno nam bylo chodzic do
kuchni lub kredensu, ani bawic sie z dziecmi sluzby. Wracajac do owej M-lle Jeanne, wkrótce polubilismy ja, nawet bardzo i
z zalem zegnalismy, gdy po pólrocznym pobycie musiala wezwana przez swych rodziców wrócic do domu. Jej nastepczyni
M-lle Marie byla dosc dlugo, mówila doskonalym akcentem ancuskim, jednak jej morale pozostawialo wiele do zyczenia,
tak, ze gdy sie o tym przekonano musiala wyjechac. Przez te kilka lat, nauczylismy sie mówic zupelnie dobrze po francusku,
a Janusz, (BKD 438), który mial zaledwie 3 lata, kiedy przyjechala pierwsza Francuzka mówil lepiej w tym jezyku niz po
polsku.
Gdy skonczylam mniej wiecej 7 lat, zaczela mnie Matka czyc czytac i pisac, rachowac, troche historii i geografii, która
specjalnie lubilam. Poslugiwalysmy sie podrecznikami, których uczyla sie Matka. Pamietam do dzis kilka z nich np. tak
zwana „Historie naturalna“ i poczatek rozdzialu poswiecony opisowi swini: „Swinia, zwierze slusznie tak dla swej
niechlujnosci zwane“ . Poslugiwalysmy sie mapa z przed 30-tu paru lat, gdzie np. Afryka byla czescia swiata, na órej
prócz pólnocnych wybrzezy byla tylko jedna biala plama, czyli zupelnie nieznane tereny. Jednak te nieaktualne juz wówczas
atlasy, nie przeszkadzaly nam wcale w ulubionym podrózowaniu z olówkiem w reku po najrozmaitszych krajach i
kontynentach, oczywiscie glównie po Europie. Sadze, ze moje zamilowanie do geografii datuje sie od tamtych czasów, kiedy
razem z Matka wedrowalysmy po przestarzalym atlasie. Gdy jednak trzeba zaczac uczyc moja siostre, a wkrótce i brata,
Rodzice musieli rozejrzec sie za nauczycielka. Wybór padl na dalsza krewna, ciotke Jadzie Stempowska, która nie tylko
mówila dobrze po francusku, ale jeszcze bardzo ladnie grala na fortepianie, to tez mogla nam udzielac równiez lekcji muzyki.
Nie znala tylko rosyjskiego, to tez, gdy bylam juz w wieku, w którym musialam koniecznie nauczyc sie tego jezyka, trzeba
bylo rozejrzec sie za nauczycielka, która moglaby to zrobic. Z zalem rozstalismy sie z zacna i kochana ciocia Jadzia. Na jej
miejsce zjawila sie panna Julia, która owszem, mówila skonale po rosyjsku, ale poza tym byla wyjatkowo malo
inteligentna, bardzo slabo mówila po francusku, a o niemieckim, którego poczatków miala nas takze nauczyc, nie miala
prawie pojecia, czego np. dowodem zapamietane przeze mnie „die Lippe“ to po prostu „lipa“ . Nic, wiec dziwnego, ze po
roku, Rodzice z ulga pozegnali owa panne Julie, która dodatkowo okazala s byc patriotka, ale rosyjska. Byl to czerwiec
1914 r. Nikt nie przypuszczal, ze zorganizowanie owego roku szkolnego bedzie tak trudne - opowiem jednak o tym pózniej –
na razie wróce do pierwszego dziesiatka lat obecnego wieku.
Jak wspomnialam Matka dazac do upiekszenia Wiecinina - zaczela - od ogrodu. Chcac powiekszyc juz istniejacy,
postanowila dolaczyc don przylegajaca lake, gdzie na k u wzniesieniach pani Chrzaszczewska posadzila dwie grupy
swierków i sosen, a calosc zamknela trzema grabowymi szpalerami niecietymi, a zatem tworzacymi rodzaj sklepionego
cienistego tunelu, a trzeci najdluzszy byl dwa razy w gu lata strzyzony i stanowil ulubiony teren dziecinnych gonitw, a
nawet scigania sie z wózkiem zaprzezonym w osiolka. Zaprzeg ten byl jednym z n wspanialszych prezentów, jaki
kiedykolwiek otrzymalam, nie moge, wiec nie wspomniec
olicznosci, jakie otrzymaniu go towarzyszyly.
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Rano w dniu moich imienin, Ojciec z uradowana i tajemnicza mina wprowadzil do naszego dziecinnego pokoju
miniaturowy wózek zaprzezony w slicznego osiolka.
Wszystko to bylo przygotowane w najwiekszej tajemnicy, wiec niespodzianka byla taka, ze dotad pamietam moment
mojego zachwytu i okrzyki radosci calej naszej trójki, które temu towarzyszyly. Odtad kazdej zabawie musial towarzyszyc ów
wózek, a wspomniany przed chwila szpaler byl ulubionym terenem wyscigów. Po pewnym czasie wózek stracil swój piekny
wyglad, co widzac przebywajacy wlasnie w Wiecininie mó brat stryjeczny, Wlodek (BKM 434) Bartoszewicz postanowil go
przemalowac. Asystowalismy tej operacji z wielkim przejeciem, podziwiajac wspanialy efekt zabiegów malarskich, jak widac
juz wówczas manifestujacego specjalne w tym kierunku uzdolnienia przyszlego artysty.
Ale czas wrócic do zmian, które Matka przeprowadzila w ogrodzi Widocznym bylo, ze poprzednia wlascicielka
Wiecinina, sadzac owe grupy drzew iglastych oraz szpal y, zamierzala w przyszlosci wlaczyc do calosci obrzezona
szpalerami lake. Teraz, wiec trzeba bylo ja przede wszystkim zdrenowac, zanim moznaby przystapic o przeprowadzenia
koniecznych alei, zalozenia klombów itd., Aby jednak z lanowac wlasciwie calosc, Matka sprowadzila z Poznania
fachowca-planiste, p. Wilkonskiego, tym bardziej, ze pragnela zalozyc na nadajacym sie do tego, dosc duzym placu przed
tarasem, na który wychodzilo sie z domu, duzy klomb. P. Wilkonski wywiazal sie znakomicie z powierzonego mu zadania,
bardzo trafnie zaprojektowal majace powstac na uprzedn juz zdrenowanym terenie powiekszonego obecnie parku aleje i
sciezki, a przede wszystkim zaproponowal zalozenie klombu wzorowanego na jednym z parterów slawnego parku w Luwrze.
Byl to rodzaj piecioboku obsianego trawa - we wglebieniu znajdowaly sie róznego ksztaltu klomby rzezone cietym
bukszpanem i dwukrotnie, to znaczy wiosna i jesienia, obsadzone bratkami i niezapominajkami, które zakwitaly wczesna
wiosna, a w czerwcu byly zastepowane pelargoniami, beg iami, lub innymi stale do póznej jesieni kwitnacymi roslinami.
Dookola tego parteru biegla dosc szeroka alejka obrzezona rzedem pieknych wysokopiennych róz róznych odmian,
polaczonych rozpietymi na drutach w ksztalcie litery V o drobnych kwiatach czerwonymi rózyczkami.
Calosc byla rzeczywiscie wyjatkowo ladna, jednak utrzymanie w nalezytym stanie owego parteru wymagalo wielkiej
troski, koniecznosci starannego i czestego koszenia trawy i prawie, ze nieustannego plewienia licznych klombów,
skladajacych sie na calosc owego parteru. Doskonale pamietam, jak co piatek juz z samego rana rozlegalo sie najpierw
klepanie kosy, a potem melodyjny dzwiek jej ostrzenia, a wreszcie po wyjrzeniu z okna mozna bylo zobaczyc schylajaca sie
miarowo postac Lewandowskiego, emerytowanego stróza nocnego, prawdziwego artysty kosiarza, któremu Matka
powierzyla te zaszczytna funkcje. Dzisiaj, gdy tylko slysze straszliwie halasujace mechaniczne kosiarki, scinajace trawnik
przed 11-to pietrowym blokiem, w którym mieszkam obecnie, prawie zawsze przypominam sobie melodyjne klepanie kosy
przez starego Lewandowskiego, oraz jego schylajaca sie w harmonijnym miarowym ruchu siwowlosa postac. Dla utrzymania
w mozliwie nienagannym stanie wszystkich klombów sklad cych sie na calosc parteru, zostala zaangazowana stara
rezydentka37 odziedziczona po poprzednich wlascicielach, zwana ogó e „Ciocia“ . Nikt, a prawdopodobnie i ona sama nie
wiedziala, ile ma lat. Zostala w mej pamieci, jako schludna siwowlosa staruszka o wyblaklych niebieskich oczach, z glowa
zawiazana na kujawska mode kolorowa chusteczka i z nierozlacznym „kijaszkiem“ w reku. Byl on uzyteczny szczególnie
jesienia, kiedy to przy jego pomocy, „ciocia“ stracala z wyzszych konarów drzew róznego rodzaju „beldki“ , czyli
grzybowate narosle uwazane za trujace, a wiec absolutnie nienadajace sie do jedzenia. Ona jednak z najglebszym
przekonaniem twierdzila, ze w ogóle nie ma grzybów niejadalnych, tylko trzeba wiedziec, jak powinny byc gotowane, zeby
nikomu nie mogly szkodzic, no i rzeczywiscie, choc rok rocznie gotowala owe niby niejadalne „beldki“ , jakos nigdy nie
chorowala. Starowina spedzala cala zime w lózku, drac pierze. Lózko to stalo we wnece spomnianego przeze mnie
korytarza, laczacego dom z oficyna. Za nic na swiecie nie chciala sie zgodzic na ustawienie go w innym cieplejszym miejscu,
twierdzac, ze tu czuje sie zupelnie dobrze i ze do tego miejsca przywykla i nigdzie lepiej jej nie bedzie. eczywiscie moze
miala racje, gdyz miejsce to bylo doskonalym punktem obserwacyjnym, z którego „Ciocia“ mogla kontrolowac wszystko, co
sie dookola dzialo, orientowala sie, kto i z jakim pol eniem obok niej przebiega. Wszyscy domownicy ustosunkowywali sie z
pelnym zrozumieniem dla ciekawosci nieopuszczajacej sw o legowiska starowiny i starali sie, choc w przelocie
poinformowac ja o wszystkim, co sie owego dnia wydarzalo (poza tym sluzba przenoszac pólmiski z kuchni do kredensu,
skad wedrowaly do jadalnego pokoju, musiala przechodzi kolo jej poslania, stad mozliwosc orientowania sie, co tez
panstwo maja dzis na obiad. Wzglednie poznawala po par niejszych potrawach, ze na obiedzie beda goscie). Oczywiscie
takie usytuowanie jej punktu obserwacyjnego pozwalalo ec wglad w to, co sie dzialo w gospodarczej i czeladnej czesci
oficyny. Gdy stara oficyna przestala istniec i wybudow o nowa, nadszedl moment, ze trzeba bylo ulokowac „Ciocie“ w
nowym budynku. „Ciocia“ miala tam wlasny zaciszny i cieply kacik, czula sie j nak zupelnie wykolejona i nieszczesliwa,
mimo, ze przeciez Matka codziennie do niej zachodzila i trzy razy dziennie przynoszono jej posilki, to jednak nikla oczach i
po kilku miesiacach umarla. Jedynym marzeniem, które holubila przez cale swoje dlugie zycie bylo, aby jej cialo po smierci
bylo wystawione w salonie, a ona miala byc ubrana w biala suknie slubna z wiankiem na glowie. Utrzymywala, ze ma do
tego prawo, bedac panna. Zastrzegla tez sobie, aby ozdobiono ja wszystkimi koralami, paciorkami i oz bami, którymi z racji
swiat czy innych uroczystosci bywala przez nas dzieci obdarowywana.

37

Róznego rodzaju rezydenci i to na róznym poziomie: od krewnych, az po zupelnie obce osoby, od osób na wysokim poziomie intelektualnym, az po
robotników, znajdowaly dozywotni przytulek w prawie kazdym domu ziemianskim i byli traktowani jak czlonkowie rodziny, wzglednie zasluzonej sluzby.
Jest to jedna z funkcji automatycznie pelnionych na swój koszt przez zie ianstwo, a zapomniana przez historyków. Obecnie funkcje ta pelni panstwowa
opieka spoleczne, za pieniadze podatników.
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Pamietalam, ze kiedy ja nieraz pytalismy, dlaczego nig
ozy pieknych ozdób, jakie od nas dostaje, odpowiadala
nieodmiennie, ze wszystko chowa jak najstaranniej w dr nianym kuferku, który stal pod jej lózkiem i ze dopiero ustroi sie w
to wszystko jak ja zloza do trumny. To tez nie uspokoila sie, ze wszystko zostanie spelnione tak, jak tego sobie zyczyla i co
sobie wymarzyla, dopóki Matka nie przysiegla jej uroczyscie, ze stanie sie wszystko zgodnie z jej wola. Zostala pochowana
na cmentarzu w Brdowie, nikt jednak nad jej grobem nie wyglosil pochwalnego przemówienia, ani tym bardziej w zadnym
pismie nie ukazala sie notatka oznajmiajaca o jej odejsciu z tego swiata. Niechze, choc wzmianka w tych wspomnieniach
bedzie
skromna
wiazanka
na
jej
od
dawna
zapomnianym
grobie.
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W I E C I N I N S K I

Wrócmy jednak do ogrodu, który teraz prezentowal sie r czywiscie wyjatkowo ladnie. Wjezdzalo sie dluga szeroka aleja
wysadzana olbrzymimi kulistymi wiazami, od której odbi al wspomniany poprzednio cienisty grabowy szpaler.

26.

Wiecinin, aleja grabowa, kwiecien 2012. Fot. Wladyslaw Janowski.

Zblizajac sie do domu przechodzilo sie obok dwóch nied ych stawów, a wlasciwie sadzawek, znajdujacych sie w
sztucznie, specjalnie w tym celu wykopanych zaglebieniach, których boki obsiane byly trawa i obsadzone olbrzymimi kepami
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blado-rózowych peonii. Oba stawy polaczone byly romantycznie bialym mostkiem, a dookola bujaly duze grupy dorodnych
swierków.
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W zwiazku z owymi swierkami musze koniecznie opisac niezwykla scene, która mi bylo danym dwukrotnie obserwowac
z okien naszego panienskiego pokoju, znajdujacego sie a pietrze wlasnie z tej strony, z której widzialo sie doskonale owe
stawy i otaczajace je grupy swierków. Pewnego letniego wieczoru, gdysmy obie z Nina siedzialy w oknie, zauwazylysmy
nadlatujace bezglosnie ogromne sowy, które siadaly na onarach owych swierków i w zupelnej ciszy czekaly na przybycie
swych towarzyszek. Bylo ich chyba razem wiecej niz set . Wrazenie bylo wprost niesamowite. W coraz to gestniejacym
mroku swiecily dziwnym tajemniczym blaskiem setki blyszczacych zrenic. Ptaki w zupelnym milczeniu odbywaly jakis dziwny
sejm, bezglosne tajemnicze narady. Wreszcie chyba po d ch godzinach równie cicho jak przylecialy, zaczynaly sie
oddalac, niestety nie wiedzialysmy, w którym kierunku. Takiego rodzaju zloty powtórzyly sie jeszcze przez kilka wieczorów,
az pewnego dnia nie zobaczylysmy juz ani jednej sowy. Widocznie znalazly bardziej dogodne miejsce niz to, gdzie sie dotad
zbieraly. Mimo, ze przez nastepnych kilka lat rozgladalysmy sie, czy znów „nasze“ jak je nazywalysmy sowy sie nie pokaza,
nigdy juz wiecej nie urzadzily sobie takiego zlotu w wiecininskim parku.
Prócz owych dwu stawów w poblizu domu byl jeszcze trze na samym koncu ogrodu, znacznie wiekszy i duzo
ladniejszy, gdyz brzegi obrosniete mial tatarakiem, tr na i róznymi lubiacymi wilgoc krzewami i roslinami, a takze kilku
placzacymi wierzbami. W rezultacie taka obfitosc stoja wody, byla wprost znakomita wylegarnia nieprawdopodobnej ilosci
komarów, na skutek, czego szczególnie my dzieci chodza bez ponczoch i w sukienkach z krótkimi rekawami mielismy
rece i nogi niemilosiernie przez niepoklute, no i na s ek tego stale podrapane, tym bardziej, ze przez cale lato kolacje
jadalo sie na tarasie - zawsze takie same - talerz kwasnego mleka z kartoflami38 , uzupelniony kawalkiem chleba z maslem, a
dla starszych szklanka herbaty. Siadywalo sie tam do ciemnego zmroku, wsluchujac sie w spiew ptaków najrozmaitszych
gatunków, oczywiscie nie braklo tez i slowików, które hetnie gniezdzily sie w gestych krzewach i zaroslach otaczajacych
stawy. Uprzyjemnial te wieczory delikatny zapach kilku ogromnych kwitnacych przez prawie cale lato rózowych oleandrów,
rosnacych w olbrzymich drewnianych kublach. Niekiedy urozmaicaly te wieczory spedzane na tarasie barwne opowiadania
Ojca o przygodach bohaterów sienkiewiczowskich powiesci, których zreszta Ojciec byl przez cale zycie fanatycznym wprost
wielbicielem. Nic tez dziwnego, ze zasluchani w ojcowskie opowiadania zapominalismy o kasajacych niemilosiernie
komarach, drapiac jedynie do krwi nasze nieszczesne ly i i rece.
Ale nie tylko z tarasu mozna bylo cieszyc oczy otaczajacym pieknem. Kilkanascie lawek ustawionych w najbardziej
atrakcyjnych zakatkach ogrodu pozwalalo podziwiac wiel rzadkich i pieknych drzew, takich jak wspomniane uprzednio
sequoje, a takze wysoki piramidalny dab, wspanialy czerwonolistny buk, bialo-zielone klony i wiele innych. W zwiazku z owa
piekna aleja wjazdowa, prowadzaca od bramy pod podjazd dworu w Wiecininie, w której panowal zawsze pólcien, gdyz
kuliste olbrzymie wiazy nie dopuszczaly swiatla, przypominam sobie wydarzenie potwierdzajace slusznosc powiedzenia:
„Nigdy nie mów hop, az nie przeskoczysz“. W czerwcu 1923 r. zmarl wuj mojej atki Henryk (BKM 85) Mittelstaedt z
Luszczewa39 - Matka dopiero, co wyjechala na kilkudniowy pobyt do W zakowa40, wobec czego ja mialam Ojcu na pogrzeb
towarzyszyc. Zasadniczo, jesli wyjezdzalo sie na czas uzszy, a w tym wypadku wiadomym bylo, ze wyjazd potrwa, co
najmniej 3 dni, szkoda bylo odrywac od pracy w polu konie fornalskie, które by powinny zastapic klacze wyjazdowe, które
wlasnie karmily swe pociechy. Zdaje sie, ze juz poprze io wspominalam, ze do Luszczewa byl kawal drogi, i to caly czas
piaszczystej, nie moglo byc mowy o tym, aby para koni gla uciagnac obowiazkowa w takiej uroczystosci karete i to po
takich piachach! Wreszcie po naradzie z Andrzejewskim, który zareczal, ze da sobie z czterema zrebakami rade, wybralismy
sie w 8 koni! Mozna sobie latwo wyobrazic jak Andrzeje ki musial sie natrudzic, aby w natloku zaprzegów gosci, którzy
licznie na pogrzeb przyjechali, w nieodlacznym od takich zjazdów zamieszaniu, jakos sobie radzic, aby mlodym jeszcze i
oczywiscie glupim zrebaczkom krzywda sie nie stala. Oj c oczywiscie caly czas niepokoil sie o losy jego faworytek. To tez,
gdy wrócilismy szczesliwie i wjezdzalismy w brame, Ojciec z ulga powiedzial: „No to i wrócilismy szczesliwie“ . Ledwo
wypowiedzial to zdanie, rozlegl sie trzask wyrywanych drzwi od zreszta dopiero, co pieknie wyremontowanej karety.
Co sie stalo? Tutaj musze wyjasnic, ze aleja prawie bezposrednio za brama tworzyla lekki luk. Andrzejewski zmeczony,
zapomnial o tym i podjechawszy zbyt blisko drzewa zawadzil o pien - no i skutek wiadomy. Odtad Ojciec pamietajac ów
przypadek nigdy nie mówil juz „Bogu dzieki tosmy szczesliwie dojechali“ zanim postawil noge na progu domu. Jedna z
osobliwosci, z której slynal Wiecinin, byla znakomita lodownia.

38

Antyziemianska propaganda doprowadzila do powszechnego przekonania, ze ziemianie stale „obzeraja” sie przysmakami, podczas, kiedy
wykorzystywani ciezko pracujacy chlopi musza sie zadowolic byle czym. Przekonalem sie o tym, a wysiedleniu, kiedy bawilem sie i kontaktowalem z
dziecmi, drobnych gospodarzy, lub pracowników folwarcznych. Kiedys zatrzymalem sie dluzej w jednej z dala od naszego domu polozonej zagrodzie do
czasu kolacji. Gospodyni podala tak jak u nas w domu kwasne mleko z kartoflami i zastanawiala sie, czy bede to jadl, nabierajac do tego kartofle ze
wspólnej misy. Bardzo sie dziwila, kiedy jej powiedzialem, ze w domu dostaje na kolacje, to samo, najwyzej, jemy kazdy na osobnym talerzu.
39
Luszczewo znajdowalo sie niedaleko Paniewa i otrzymal je po ojcu Janusz (BKM 262) Mittelstaedt, który odmówil podpisania volkslisty i byl wysiedlony
wraz z zona tym samym transportem z nami do Tarnowa. Wspomnienie o Luszczewie znajduje sie w I czesci niniejszych wspomnien M. Karnkowskiej z
d. Bartoszewicz. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
40

Wyszakowo, kolo Srody bylo wlasnoscia meza ciotki Zofii (BKD 59) Unruzyny z d. Dambskiej 1o v. Rembowskiej (Rembowski (BKD 60) zginal w 1920
r.). T. Unrug (BKD 61) zostal zamordowany przez Niemców za kontakty z polskim podziemiem, a zona z córka wywiezione na roboty do Niemiec
wlasciwych, a po wojnie wrócily do Polski, chociaz mialy w Niemczech dalsza rodzine pod opieke której mogly sie schronic. (Kazimierz Karnkowski, CH
5400 Baden, 98-05-09).
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Najblizsze otoczenie majatku w Wiecininie. Na planie m na zauwazyc wiele szczególów wystepujacych
w opisie np. wygiecie alei podjazdowej, sadzawki i wie ze grupy drzew w ogrodzie, oraz otwarty plac na
z tylu dworu, gdzie znajdowal sie opisywany klomb. W lewym górnym rogu widac linie kolejki
waskotorowej z Kola do Wloclawka.
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Trzeba bylo pamietac, ze lód byl wówczas koniecznie potrzebny w okresie letnim, nie tylko do przechowywania miesa,
które zwykle kupowalo sie raz w tygodniu, ale i nabialu no i zapomniec nie mozna o lodach, które oczywiscie latem byly
najbardziej pozadanym deserem. Nasza lodownia byla usytuowana prawie przy samej bramie wjazdowej, aby ulatwic dojazd
wozami napelnionymi taflami lodu, które ukladalo sie s elnie jedna na drugiej i okrywalo gruba warstwa slomy. Dól, w
którym sie ów lód magazynowalo powinien byc jak najglebszy. Dach byl pokryty trzcina, spadzisty - dookola rosly duze
drzewa - cien przez nierzucany zabezpieczal lodownie przed promieniami slonca. Ojciec pilnowal zawsze, aby lód zwozono
z poczatkiem zimy, a nie na wiosne, bo wtedy bywal kruchy i latwiej topnial. W samym srodku lodowni znajdowala sie wielka
azurowa skrzynia sluzaca do przechowywania miesa i nabialu - klucz od niej i zreszta od calej lodowni mial kucharz i on za
calosc przechowywanych w niej wiktualów odpowiadal. Wi ninska lodownia slynela z tego, ze lód zlozony w niej z
poczatkiem roku zawsze starczal do roku nastepnego - co w sasiedztwach rzadko sie zdarzalo.
Usilowania Matki zwiazane z przeksztalceniem wiecininskiego ogrodu w rzeczywiscie wyjatkowo ladny i starannie
utrzymywany park, zostaly uwienczone prawdziwym sukcesem. Calosc byl naprawde wyjatkowo udana i piekna, co Matke
napelnialo zrozumiala satysfakcja i budzilo podziw i z drosc sasiadów.
Ojciec w zasadzie przeciwny byl tym, jak je nazywal pa kim fanaberiom Matki, no i wierny zasadzie, ze nie nalezy zyc
ponad stan - poczatkowo sprzeciwial sie tym dosc kosztownym innowacjom, z czasem jednak ulegl sugestiom zony i
przestal oponowac przeciw coraz to nowym pomyslom Matki, doszedl, bowiem do wniosku, ze dzieki nim, nie tylko dom
wiecininski, ale i jego otoczenie stanie sie niejako wzorem dla sasiadów, którzy zapewne zechca nasladowac usilowania
zony, co tez rzeczywiscie wkrótce nastapilo. Wlasciciele, a raczej zony okolicznych ziemian zaczely dokladac staran, aby
dorównac owym, jak je nazywano cudom, które zrealizowala Matka, chcac w ten sposób zadoscuczynic swemu umilowaniu
piekna i przyznaje w pewnej dozie snobizmu41.

28.

29.

Stanislawa (BKD 50) z Dambskich Bartoszewiczowa. „Twórczyni“ kultury
domu i ogrodu w Wiecininie, który padl ofiara rabunku i dewastacji z rak
„polskiego ludu“ .

41

30.
Ogród w Wiecininie byl zawsze
starannie pielegnowany, szkola
kultury i estetyki dla tych, którzy
chcieliby z niego korzystac.

Byla to jedna z waznych funkcji ziemianstwa polskiego, którzy dawali wielu ludziom prace, ale takze wprowadzali w ten sposób na wies wzory porzadku,
czystosci, higieny, poczucia estetyki, gotowe oazy odp
nku i regeneracji sil, obiekty turystyczne itd. Wszystko to polskie chlopstwo przejelo
bezplatnie i w dobrym stanie. Niestety okazalo sie, ze po prostu do tego nie doroslo i tak jak murzyni w afrykanskim buszu nie potrafilo tego nawet na
swój uzytek utrzymac i przy milczacej postawie spolecz
dokonalo bezmyslnej dewastacji tego ogólnonarodowego dobra.
a
odpowiedzialnosc za te bezczynnosc spada na ZSL/PSL, oraz na Kosciól katolicki, który mial zawsze na wsi ogromne wplywy. (Kazimierz Karnkowski,
CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Matka, która otrzymywala pewna scisle okreslona sume na utrzymanie domu, oplacenie sluzby itd. nie byla w stanie z tej
stosunkowo ograniczonej ilosci pieniedzy pozwolic sobie na te badz, co badz powazne wydatki, zwiazane z kupnem
krzewów, kwiatów i w ogóle roslin potrzebnych do obsadzania projektowanych klombów, rabat, a przede wszystkim parteru,
tym bardziej, ze trzeba bylo zbudowac chocby najskromniejsza szklarenke dla przezimowania potrzebnych wiosna
pelargonii, czy innych tego rodzaju roslin, którymi nalezalo obsadzic klomby oprózniane z przekwitajacych w erwcu
bratków i niezapominajek.
Aby zdobyc pieniadze na wszystkie te wydatki, zaprowadzila hodowle indyków na wieksza skale. Caloroczny dochód z
tego zródla zasilal powaznie jej kase. Wychów tych ptaków byl dosc klopotliwy i wymagal stalej czujnosci, trz a bylo
szczególnie mlode indyczeta chronic przed deszczem, pilnowac scislej diety itp. Tu miejsce na obalenie nie wiadomo skad
powstalej legendy, ze „jasnie panie“ , (jak zwykle sluzba tytulowala wlascicielki ziemianskie), cale dnie spedzaja lezac na
kanapie, lub bujanym fotelu, a ich jedynym zajeciem jest czytanie romansów w oczekiwaniu na gosci, którzy by mogli
rozproszyc meczaca je nude42. Nie neguje, ze takie sytuacje mogly sie zdarzyc wsród bardzo bogatych osób, majacych do
dyspozycji liczna sluzbe, zarzadzajaca gospodarstwem p cowym, kamerdynera, kucharza itd., ale ogól w kregu srednio
zamoznych ziemianek, które z koniecznosci musialy licz sie z wydatkami, a przy tym zabiegac o dochodowosc tak
zwanego kobiecego gospodarstwa, tego rodzaju sposób zy a byl nie do pomyslenia. Doskonale pamietam, jak czynne zycie
prowadzila moja Matka i nieraz zastanawiam sie, jak mogla sprostac licznym obowiazkom43 . Ranne zajecia rozpoczynala od
inspekcji calego domu. Nie zajmowalo to zasadniczo zby wiele czasu, byla, bowiem nieslychanie spostrzegawcza i miala
znakomity wzrok; wystarczyl jej jeden rzut oka na lustrowany pokój, czy jakiekolwiek inne pomieszczenie gospodarcze, by
natychmiast zauwazyc chocby najmniejszy slad niedbale artego kurzu, niezmienionych w wazonach kwiatów, lub
jakichkolwiek innych zaniedban.
Po tej inspekcji zjawial sie kucharz. Angazowanie w tamtych czasach kucharza, a nie jak sie pózniej robilo kucharki, bylo
normalnie praktykowane nawet w srednio zamoznych domac tym bardziej, ze taki kucharz pelnil dodatkowo obowiazki
ogrodnika44, jak to wlasnie mialo miejsce u nas. Matka zawsze wydawala osobiscie dyspozycje odnosnie projektowanego
obiadu. Kolacje nie wymagaly zachodu chyba, ze zjawiali sie goscie. Oczywiscie sama wydawala ze spizarni potrzebne
produkty. Nastepnie kontrolowala stan kurników i swiniarni, bo i dogladanie swiniarni do niej nalezalo. Zagladala takze do
pomieszczen zajmowanych przez sluzbe, aby sprawdzic cz i tam wszystko jest w nalezytym porzadku. Wreszcie
przychodzila kolej na ostatnia przedpoludniowa czynnosc, która najbardziej lubila, obejscie calego ogrodu, skontrolowanie
czy polecenia wydane ogrodnikowi poprzedniego dnia zostaly wlasciwie wykonane, az wreszcie po odbytej z ogrodnikiem
naradzie i rozdysponowaniu zajec na dzien nastepny, zmeczona parogodzinnym jak to nazywala dreptaniem, przysiadala na
pare chwil w jakims ulubionym kaciku ogrodu by nacieszyc oczy otaczajacym ja pieknem. A przeciez nie zapominajmy, ze
musiala zajrzec do dziecinnego pokoju, a szczególnie dopilnowac diety i szeregu zabiegów, których jak to juz wspomnialam,
Janusz bedac wyjatkowo watlym dzieckiem stale potrzebowal. Choc dzieci byly poczatkowo powierzane nianiom, potem
bonom, wreszcie nauczycielkom, tak one jak i osoby nimi sie opiekujace wiedzialy doskonale, ze nad wszystkimi i nad
wszystkim czuwa Matka. - Nie mozna tez zapominac, ze byla niezwykle goscinna, zawsze chetnie przyjmowala kazdego w
mysl zasady „gosc w dom Bóg w dom“ . Szczególnie latem podczas wakacji Rodzice chcac nam uprzyjemnic owe dwa
wolne od lekcyjnych obowiazków miesiace, zapraszali krewnych, lub znajomych mieszkajacych w miescie, wzglednie
kuzynów, czy znajoma mlodziez w naszym wieku, abysmy mogli razem z nimi jezdzic konno, plywac lodzia po rozleglym
przeszlo 4 kilometrowej dlugosci jeziorze i korzystac szelkich przyjemnosci, których dostarczala nam wies.
Za kazda bytnoscia w Poznaniu, Matka zaopatrywala sie ewna cudowna masc, cieszaca sie taka slawa, ze nierzadko
nawet z bardzo odleglych wsi przywozono chorych, aby mogli otrzymac, choc troche tego niezawodnego leku.
Wymieniajac obowiazki, którym Matka starala sie w miare swych sil i mozliwosci zadoscuczynic, musze przede
wszystkim przypomniec jej zaslugi zwiazane z szerzeniem chocby oswiaty, to znaczy nauczenia przede wszystkim ludzi
doroslych przynajmniej czytania i pisania i chocby naj nieczniejszych wiadomosci z zakresu geografii i historii. Obecnie,
kiedy od tylu juz lat nauczanie powszechne jest obowiazujace, trudno sobie wyobrazic, ze przewazajaca wiekszosc ludnosci
mieszkajacej w rosyjskim zaborze umiala najwyzej sie p pisac.
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Rozumiem tu stanowisko Matki, broniacej swej klasy przed tendencyjna „antyziemianska“ propaganda modna wsród przedwojennej „inteligencji“ ,
która zycie na wsi znala jedynie z udanych wakacji w czasie, których „wyzerala sie“ i dawala sie obslugiwac na koszt jakichs pogardliwie rzez nich
traktowanych „hreczkosiejów“ . Propaganda ta zostala po wojnie z wielkim powodzenie przejeta przez komunistyczna demagogie. Inaczej byc nie
moglo; wypadki „prózniactwa“ ziemianek, jesli takowe mialy miejsce byly z istoty epizodami krótkotrwalymi, bo majatek pozbawiony dodatkowych
dochodów z „kobiecego“ gospodarstwa popadal w trudnosci finansowe. Poza tym
zonach wlascicieli ciazyl zawsze obowiazek dbania o
wychowanie i edukacje dzieci, oraz prowadzenia domu tak, ze na „prózniactwo“ nie bylo po prostu czasu. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden,
98-05-09).
43
Rozliczne obowiazki pan domu w ziemianskich dworach.
44
Nie chcialbym znowu kontrowac mojej Matce, ale o takim rozwiazaniu slysze po raz pierwszy i nie moge sobie wyobrazic kwalifikacji takiego
ogrodniko/kucharza, tym bardziej tego, aby byl w stanie podolac tym tak bardzo róznym i rozleglym obowiazkom. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400
Baden, 98-05-09).
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Wiekszosc zadowalala sie zrobieniem zreszta z reguly d
koslawego krzyzyka pod dokumentem, wymagajacym
ewentualnie podpisu. Czytac a szczególnie pisac, umieli wlasciwie tylko ci, których szczesliwy los zetknal z kims, który
zechcial ich tej trudnej sztuki nauczyc, a jedyna ksia a, która mozna bylo zobaczyc w wiejskiej chacie byla ksiazka do
nabozenstwa. Szczesliwymi uwazali sie ci, którzy mieli w domu osobe, mogaca z owej ksiazki modlitwy odczytac. Ze
„sztuke“ te uwazano na ogól za cos nie tylko trudnego, ale i wlasciwie niepotrzebnego, niech posluzy nastepujacy fakt,
który mial miejsce juz w czasie pierwszej wojny swiato j. Pózniejszy nasz dlugoletni stangret Ignac, byl wówczas k
zwanym lokajczykiem, to znaczy kims, kto pelnil funkcje zazwyczaj powierzane starszej pokojowej.
Otóz ów Ignac byl kompletnym analfabeta, wobec czego nasza nauczycielka, panna Zofia Gay, poczciwa dusza,
zaproponowala,
ze
nauczy
go
chocby
tylko
czytania
i
pisania,
na
co
chlopak45
45

W polskiej historiografii istnieje kompleks narodowy: upadku gospodarczego, intelektualnego, militarnego, a w koncu utraty niepodleglosci narodowej.
Nie miejsce tutaj na szczególowa analize wydarzen i okreslenie przyczyn takiego wlasnie rozwoju wypadków. Poniewaz mocarstwa rozbiorowe
wstrzymaly rozwój niezaleznej historiografii, byla ona rozwijana indywidualnie przez jednostki, bez weryfikacji pogladów w otwartej dyskusji. Obecnie
wydaje sie, ze glówna przyczyna upadku Polski w XVII i XVIII w., byl nierównomierny rozwój gospodarczy, spoleczny i intelektualny Polski i jej
sasiadów, oraz mniejsze lub wieksze zdolnosci poszczególnych narodów. Podobne zjawisko mialo miejsce w krajach mahometanskich, które z krajów
pod kazdym przodujacych opóznily tempo swego rozwoju, staczajac sie do rzedu krajów zacofanych.
Historiografowie w takich wypadkach koncentrowali sie ównie na znalezieniu winnego w celu zdjecia ewentualnej winy z calego narodu i obciazenia
„winnego” moralnie i materialnie, obowiazkiem odszkodowania, wzglednie usprawiedliwieniem rabunku jego wlasnosci, dla wyrównania szkód
poniesionych przez caly naród. Wina nie obciazano zaborców, którzy ponosili najwieksza odpowiedzialnosc, podobnie nie obciazano narodu calosci,
bo odszkodowania od tych podmiotów nie mozna bylo egzekwowac. „Winny” musial byc kims znacznym, majetnym i praktycznie moralnie, prawnie i
fizycznie bezbronnym. Dlatego Polska nie moze pociagac do odpowiedzialnosci: Rosji, Austrii, Ukrainy, poniewaz te kraje/narody, albo nie maja
srodków, wzglednie nie sa w stanie zgromadzic srodków pokrycie strat, które wyrzadzily innym. Jedynym podmiotem, który mozna bylo w pewnym
stopiu obciazyc odpowiedzialnoscia, byly Niemcy po II wojnie swiatowej, ale Polska nie mogla ich do tego zmusic i wyplacaly jej pewne odszkodowania
dobrowolnie. Podobnie bezcelowym ze strony Zydów byloby zadanie od Litwy odszkodowania za rabunki Zydów w czasie II wojny swiatowej.
W Polsce takim idealnym winnym, byla arystokracja i szlachta. Przede wszystkim w ten czy w inny sposób byla klasa rzadzaca i panstwowotwórcza,
traktowala caly kraj lacznie z klasami nizszymi, jako
wlasnosc, nazywajac ja RZECZPOSPOLITA. Poza tym sie od takiej odpowiedzialnosci nie
uchylala, co nie znaczy, ze poczuwala sie do koniecznosci wyplacenia calego „odszkodowania“ , co bylo fizycznie niemozliwe.
Punktami, o jakie oskarzano i oskarza sie szlachte i arystokracje do dzis, sa miedzy innymi: zla polityka zagraniczna, nie dopuszczanie do rzadów calego
narodu, rezerwowanie kapitalów (w tym wypadku glównie mi) dla pewnych sfer i niedopuszczanie szerokich warstw narodu do oswiaty i wolnej
dzialalnosci gospodarczej. Spelnienie tych wszystkich postulatów bylo w stosunku do pewnych warstw nizszych niemozliwe, ze wzgledu na ich zbyt niski
poziom.
− Klasztory, instytucje religijne i pewni moznowladcy sp
ali do Polski specjalnie kolonistów z Europy Zachodniej, i zakladali osady na prawie
niemieckim, bo ci wykazywali sie znajomoscia lepszej techniki agrarnej, co mialo wplyw na rozpowszechnienie sie tej techniki w Polsce.
− Kazimierz Wielki organizujac we Lwowie Polski strategi
bastion przeciw napadom ze wschodu, sprowadzil celowo kolonistów z Niemiec.
− Zydzi zostali sprowadzani do Polski, dla rozwoju handlu i rzemiosla, bo przeciez chlopom trudno bylo powierzac np.: prowadzenie karczem.
− W Polsce rzemieslnicy przyjezdzajacy do Polski, np. budowlancy, drukarze, rytownicy i inni, nie mogli znalezc wsród miejscowych mieszkanców
uczniów do zawodu. Twierdzenie, ze polscy panowie nie
m poddanym udawac sie do miast jest nieprawda, poniewaz wiadomo jest, ze
wlasnie panowie znalazlszy zdolne jednostki oplacali im wyksztalcenie i umozliwiali takie czy inne kariery, a nawet studia. Mieszczanie niechetnie
przyjmowali przybyszów ze wsi widzac w nich konkurencje, a na podgrodziach zawsze mieszkali ludzie czekajacy na przyjecie ich do miasta. Takze
na Zachodzie przejscie ze wsi do miasta nie bylo rzecza latwa.
− Powyzsze przyklady wskazuja, na niski poziom polskich chlopów w wielu dziedzinach.
− Opisany przez autorke przypadek Ignaca, który sie w koncu nauczyl róznych rzeczy i byl do 1945 r. zaufanym pracownikiem pokazuje, ze naklanianie
chlopów do wiedzy bylo przez nich przyjmowane, jako rozszerzanie ich obowiazków, a nie, jako droga do awansu.
− Wszystkie szkoly parafialne, aczkolwiek uczyli w nich
a, bo nauczycieli wtedy nie bylo, byly zakladane przez miejscowego pana, który dawal
grunt, pomieszczenie i ponosil inne koszty.
− Polska szlachta i ziemianie w czasach rozbiorowych, zaraz po I, a nawet po II wojnie swiatowej, obchodzac zakazy zaborców (zakazujacych nauki
jezyka polskiego nawet pod grozba zsylki na Syberie), z wlasnej inicjatywy, wielkim kosztem i nakladem pracy jak pokazuje opisany przyklad
Wiecinina zakladali szkoly i sami w nich uczyli.
− Wymienie dalszy przyklad. Uczeszczajac do gimnazjum ukrywalem swe pochodzenie. Po upadku komunizmu korespondujac z dawnymi kolegami,
przyznalem sie jednej kolezance (uwazajacej sie za dys minowana, za brak pochodzenia robotniczo-chlopskiego), do swego pochodzenia
zartobliwie wspominajac jej, ze jej wiadomosci, o zyci ziemianstwa w okresie miedzywojennym pochodza z „PODRECZNIKA AGITATORA”.
Kolezanka byla oburzona, wspominajac, ze po I wojnie swiatowej jej matka ze wzgledu na zle warunki materialne w Warszawie, zostala przyjeta „na
wychowanie” , przez hr. Potockich do ich majatku Chrzastów w poblizu Koniecpola, wiec ona zna dokladnie zycie na dworach ziemianskich z
opowiadan matki. Odpowiedzialem jej na to, ze swietnie sie sklada, bo moja Zona wysiedlona w czasie II wojny swiatowej wraz z matka i siostra z
Poznania, zostala przyjeta na okres II wojny swiatowej wlasnie przez hr. Potockich w Chrzastowie i chetnie dowiem sie czeg wiecej o
wspomnieniach jej matki. Odpowiedziala mi, ze w zasadzie matka nie miala zastrzezen z wyjatkiem tego, ze hrabiostwo zmuszalo ja do bezplatnego
(!) nauczania w zorganizowanej przez nich szkole dla dzieci folwarcznych, co ja ponizalo i dlatego przy pierwszej okazji opuscila Chrzastów i
przeniosla sie do Czestochowy. Oniemialem (!). Biedne dziecko z Warszawy, które zostaje przyjete przez znana rodzine arystokratyczna na okres
wojny jak czlonek rodziny do palacu, dostajac tam „mieszkanie, ubrania, wikt, opierunek i normalna obsluge przez sluzbe(!), kiedy ja
poproszono o uczenie dzieci, zamiast cieszyc sie, ze moze sie, ch
czesciowo odwdzieczyc i poczytywac sobie za honor, ze danym jej bylo
przenosic oswiate pod strzechy, poczula sie ponizona do tego stopnia, ze legenda ta byla opowiadana w najlepszej wierze, przez ponad 50 lat, przez
córke lekarke, zone inzyniera pracujacego w POLSERVICE za granica. Takie sa poglady na ziemianstwo i ich role w historii, wsród obecnych
polskich elit.
− Zarzutów pod adresem ziemianstwa i arystokracji jest wiele i pokutuja nieskorygowane przez ponad 200 lat od tych wydarzen w polskiej historiografii.
Np. Targowica, rozbiory i kolaboracja z rozbiorcami. Kompleks wydarzen okreslany Targowica, byl nieszczesliwym zbiegiem okolicznosci. Mocarstwa
rozbiorowe nie dotrzymaly umów i obietnic, i korzystajac z slabosci politycznej i militarnej Polski dokonaly II i III rozbioru Polski wymazujac ja z mapy
europejskiej. Traktaty rozbiorowe mialy charakter wiazacych umów miedzynarodowych i nieposluszenstwo wobec wladzy rozbiorowej bylo buntem.
Traktaty byly respektowane nawet przez Napoleona, (który w dyplomacji nie uzywal terminu Polska, a jedynie Ksiestwo Warszawskie) i Watykan,
(który w okresie powstan zachecal Polaków do posluszenstwa wladzy carskiej, a jeszcze pod koniec I wojny swiatowej [Dmowskiego], do wspólpracy
z Austria).
Historiografia polska nie kwalifikuje natomiast, jako olaboracje wydawania przez chlopów uczestników Powstania Styczniowego, oraz powstania
Jakuba Szeli z 1846 r. Nie uznaje sie, jako kolaboracji okreslania przez chlopów, ustepujacych w 1915 r., wysiedlajacych ludzi palacych ich siedziby
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zawolal z pelnym przekonaniem: „Abom to ja ojca czy matke zabil, zebym mial sie tego wszystkiego uczyc?“.
Matke przyzwyczajona do tego, ze pod zaborem pruskim n ka elementarna wszystkich obowiazywala, ogromnie bolala
ciemnota, z jaka zetknela sie w „priwislenskim kraju“ , starala sie, wiec w miare swych mozliwosci zaradzic emu w
najblizszym przynajmniej otoczeniu. Ale rzeczy te musialy z koniecznosci byc robione w tajemnicy, to tez wieczorami przy
zamknietych okiennicach zbieralo sie okolo 20 doroslyc mezczyzn, aby z niemalym wysilkiem nauczyc sie przynajmniej
rzeczy najkonieczniejszych, a wiec pisania, czytania, troche rachunków i choc podstawowych wiadomosci z geografii i
historii. Ludzie ci, choc prymitywni, byli jednak w gruncie rzeczy poczciwi, co okreslalo sie slowem „sprawiedliwi“ ,
wdzieczni byli Matce za jej o nich troske i choc prawd odobnie za doniesienie o nielegalnych poczynaniach, wiecininskiej
dziedziczki otrzymaliby, jesli nie nagrode, to przynajmniej pochwale od przedstawicieli wladzy, to jednak Matka nigdy nie
miala z tego tytulu zadnych nieprzyjemnosci. Z chwila ak tylko wojska rosyjskie w 1915 r. wycofaly sie z zachodniej czesci
Kongresówki, Matka natychmiast zorganizowala prawie, z normalna szkole elementarna, przeznaczajac na ten cel
najwieksza izbe w nowo zbudowanej oficynie. Uczyla w niej sama, znajdujac na to codziennie, co najmniej dwie godziny
czasu. Podczas wakacji pomagalam jej, tym bardziej, ze mialam juz pewne doswiadczenie pedagogiczne, gdyz z chwila, gdy
ukonczylam 10 lat, Rodzice uznali, ze mój zasób wiedzy jest wystarczajacy na uczenie chocby kilkanasciorga dzieci.
Poniewaz nie bylo na to wówczas odpowiedniego pomieszczenia, gdzie te lekcje moglyby miec miejsce, kuchnia
„angielska“ zamieniala sie wieczorem w izbe szkolna. Ja zasiadalam na krzesle, dzieci na lawkach i stolkach kuchennych.
Przejeta swoja rola usilowalam przelac w ich - przyznac musze - niezbyt rozgarniete glowy, maksimum wiedzy.
Przypominam sobie, ze bylam wymagajaca, przy tym uwazalam, ze powinnam nauczyc moich uczniów, przynajmniej
podstawowych zasad higieny, wobec czego lekcje zaczyna e od sprawdzania czystosci rak. Bylam ogromnie dumna, ze
ucze dzieci starsze ode mnie. Niektóre mialy kilkanascie lat, a ja skonczylam dopiero 10. Pózniej, kiedy musialam poswiecac
wiecej czasu na przygotowanie sie do wlasnych lekcji,
bylam juz w stanie poswiecac codziennie dwu godzin wieczornych
na nauke analfabetów. Zarezerwowalam sobie tylko trójk starszych i najzdolniejszych uczniów, z którymi kazde niedzielne
popoludnie przez dwie godziny przerabialam najwazniejs przedmioty. Nie bylo to z mej strony specjalne poswiecenie,
gdyz zasadniczo zawsze lubilam i dotad lubie uczyc, oc wiscie dzieci zadne wiedzy, a wlasnie owa niedzielna trójka do
takich nalezala. Szczególnie Stanislaw Plachecki, kilk astoletni wówczas chlopak, którego pózniej udalo mi sie nauczyc
ogrodownictwa, tak, ze z czasem zostal zupelnie dobrym ogrodnikiem. On zreszta byl tak zadny wiedzy, ze sam sie
doksztalcal, stale pozyczajac ksiazki (z dworskiej biblioteki) i kazda wolna chwile wykorzystujac na ich czytanie.
Wracajac do Matki musze stwierdzic, ze nie tylko dbala o upiekszenie ogrodu. Dokladala takze wszelkich staran,
oczywiscie w miare swych mozliwosci finansowych, aby i dom uczynic coraz ladniejszym. Poniewaz meble w salonie
przywiezione jeszcze przez Dziadków z Warszawy, byly juz bardzo zniszczone, jak równiez i dywan wielokrotnie obsiusiany
przez ukochana suczke Ojca Yum-yum, postanowila sprowadzic tapicera, który starannie okryl wielka kanape, kilka foteli i
krzesel bardzo ladnym, kremowym adamaszkiem w piekne blado-rózowe bukiety kwiatów, a odpowiedni dywan pokryl
podloge. Caly pokój zostal pomalowany kremowa olejna f a (zmywalna), sufit ozdobily sztukaterie, a cztery kinkiety i duzy
zyrandol rozjasnialy oczywiscie przy uroczystych okazj h, caly salon (w Wiecininie nie bylo oczywiscie elektrycznosci).
Zreszta przybywalo stale cos ladnego, gdyz Matka za ka a bytnoscia w Warszawie starala sie przywiezc jakis wartosciowy
obraz lub inny artystyczny przedmiot jak np. dwa wyjat wo piekne wysokie alabastrowe wazony, które zostaly ustawione na
niewielkim mahoniowym stoliku pod jedna ze scian salonu. W zasie któregos pobytu w Warszawie zobaczyla w pewnym
antykwariacie wspaniala intarsjowana mahoniowa etazerke, bardzo droga. Na razie nie mala tyle pieniedzy, aby ja kupic,
dala tylko zadatek, zaklinajac kupca, aby czekal cierpliwie, az bedzie mogla zaplac cala nalezna mu sume. Gdy po
pewnym czasie udalo sie jej to zrobic i etazerka zosta ustawiona w salonie, nie posiadala sie z radosci.
Pisze tu o tym wszystkim, aby udowodnic, ze Matka moja nie nalezala absolutnie do owych „dziedziczek“ lezacych na
kanapie z romansem w reku. Naturalnie nie twierdze, aby Matka lub jej sasiadki byly tak zapracowane, jak wiekszosc
dzisiejszych kobiet. Zadanie pani domu w tamtych czasach polegalo na takim zorganizowaniu wszystkiego, co danego dnia,
wzglednie tygodnia powinno byc zrobione, a nastepnie sprawdzeniu, czy zostalo nalezycie wykonane; a jesli chodzi o Matke
to moze wlasnie dzieki temu, ze dysponowala wyjatkowym talentem organizacyjnym, mogla podolac tak licznym
obowiazkom i znalezc czas na odwiedzanie rodziny, do której byla bardzo przywiazana, a takze bywanie od czasu do czasu
w sasiedztwie, lub „wpadanie“ do stolicy.

wojsk rosyjskich, jako „nasi” . Na miano kolaboracji nie zasluguja równiez nawolywania do natychmiastowej parcelacji majatków w 1919 r. jeszcze
przed okrzepnieciem wladzy panstwowej. Jak równiez strajki rolne w czasie wojny w 1920 r. Szacuje sie, ze w latach 1942 – 1943 zamordowano
okolo 200’000 Zydów, którzy uciekli z miast i zostali przez chlopów wydani Niemcom, którzy sami nie mogli ich zidentyfikowac. Chlopi tlumaczyli sie
obawa przed kara smierci za ukrywanie Zydów, która rzeczywiscie w kilkuset przypadkach zostala wykonana. Istnieje jednak podejrzenie, ze
denuncjacja nastepowala, po wyczerpaniu przez Zydów srodków na prze stwo.
Szczytem kolaboracji bylo poparcie przez chlopów rezimu komunistycznego w 1945 r., za reforme rolna i pozwolenie na rabowanie dworów i ich
mieszkanców. W wyniku tej tzw. reformy rolnej bylo zrujnowanie gospodarki rolnej i zacofanie wsi. Zniszczono przy tym wiele dóbr kulturalnych.
−Czy polski historyczny establlishment naukowy zdobedzie sie na bezstronna i krytyczna analize tych czasów jest rzecza drugorzedna, pozostaje to
tylko sprawa jego honoru. Szlachta i ziemianstwo polskie nie unikaly przyjecia odpowiedzialnosci za rozpad panstwa w XVIII w i do konca usilowaly
splacac rachunki. Elity wielu krajów np. USA, Wielka Brytania, Francja, osja, Niemcy i inni do dzisiaj maja trudnosci z bezstronna ocena swej
historii. Podobnie jest z Polska, jednak kazdy kraj od
za wlasne czyny, a osad nalezy do historii.

46

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

U nas kazdy wiedzial, co i jak ma byc zrobione. Maszyna domowa dobrze ustawiona funkcjonowala nalezycie nawet
wtedy, kiedy „szefa“ chocby i przez dluzszy czas nie bylo. To tez bez specjalnego uszczerbku dla domu i gospodarstwa
Matka wyjezdzala z nami nawet na dwa tygodnie, a czasami i na dluzej, dawniej do Ludziska a potem juz na krócej do
Chytrowa, do wujostwa Trzebinskich (BKD 622 i 623).
Udalo sie jej tez zrealizowac dawno upragniona podróz o Wloch. Dolaczyla sie do wycieczki organizowanej przez p.
Wierusza-Kowalskiego, który studiowal malarstwo w Monachium. Spedzila na poludniu kilka tygodni. Zachwycilo sa
specjalnie Palermo i w ogóle Sycylia, a takze Wenecja z jej wspaniala bazylika sw. Marka i slawnym palacem dozów. Podróz
ta i kontakt z niezrównanymi dzielami sztuki, zwiedzane muzea, podziwiane zabytki jeszcze bardziej rozbudzily jej
umilowanie rzeczy pieknych i pragnienie otaczania sie nimi na co dzien. Obiecywala tez sobie, ze gdy dorosniemy, pojedzie
z nami, aby jeszcze raz móc sie nacieszyc pieknem Italii.
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Zamilowania Ojca szly w innym kierunku. Dzieki wytezonej pracy, dociekliwosci, nie szczedzenia wysilków i zabiegów,
doprowadzil gospodarstwo w Wiecininie do zupelnie zadowalajacego stanu, jednak na skutek stale pogarszajacego sie
stanu wzroku, wiele dziedzin, skladajacych sie na calosc gospodarstwa, szczególnie uprawa roli byla coraz mniej staranna,
zbiory sie zmniejszaly, a zatem dochody malaly. Trzeba bylo czesto zmieniac rzadców. Jednakze dwie dziedziny,
mianowicie hodowla bydla i koni, staly na dobrym poziomie. Poniewaz nie bylo w najbli zej okolicy wiekszego skupiska
ewentualnych nabywców mleka, trzeba bylo takowe przerabiac na maslo, w zwiazku z tym powinno sie miec krowy dajace
mleko o wysokiej zawartosci tluszczu. To tez Ojciec przeszedl na hodowle krów rasy polskiej - czerwonych, które choc
dawaly mniej mleka niz holenderki, jednak zawartosc tluszczu byla znacznie wyzsza. Aby jednak to osiagnac, powinno sie
stale sprawdzac jego zawartosc i zaleznie od tego krowy odpowiednio zywic. Ojciec zapoznal sie z metodami hodowli bydla
w Danii, kraju przodujacym w tej dziedzinie, sprowadzil stamtad odpowiedniego instruktora, którego obowiazkiem bylo
regularne kontrolowanie ilosci tluszczu w mleku i na tej podstawie opracowanie odpowiednich dyrektyw odnosnie zywienia
kazdej poszczególnej krowy. Sasiedzi widzac, jakie efe ten system daje, chetnie zgodzili sie na propozycje Ojca zalozenia
kólka hodowców bydla rasy polskiej. Z czasem inicjatywa Ojca znalazla nasladowców w sasiednich powiatach, a on cieszyl
sie, ze byl w tej dziedzinie prekursorem i inicjatorem pozytecznej dla rolników akcji.
Jednak nie krowy, ale konie cieszyly sie najwiekszym z eresowaniem Ojca. Byly wlasciwie najwiekszym jego
usilowaniem, to tez poswiecal im najwiecej staran i troski, tak, ze doprowadzil do tego, ze mógl chlubic sie wyhodowaniem
wielu pieknych angloarabów. Mimo coraz to slabnacego wzroku, a nawet po calkowitej jego utracie, jakos intuicyjnie
wyczuwal raczej niz dostrzegal wszelkie niedociagnieci w tej dziedzinie, kazde zaniedbanie ze strony furmana, który mial
powierzona opieke nie tylko nad konmi wyjazdowymi, ale przede wszystkim nad mlodzieza. Ojciec codziennie z wyjatkiem
niedzieli spedzal na koniu przynajmniej dwie godziny, ntrolujac (oczami towarzyszacej mu osoby) prace w polu,
odwiedzajac sasiadów ewentualnie jezdzac do Izbicy na oczte lub dla zalatwienia jakiejs sprawy w urzedzie gminnym.
Zwykle towarzyszylo mu któres z nas, wzglednie którys gosci lubiacych konne przejazdzki. Przez kilka ostatnich
przedwojennych lat jezdzil z Ojcem szczególnie, jesli odzilo o dalsze wyprawy, bardzo porzadny i przywiazany do niego
mlody chlopak Józef Kuklinski. Jeszcze niedawno, kiedy mój brat pojechal do Wiecinina, gdzie zreszta nie zastal prawie
zadnego z dawnych swych pracowników - jak mu mówiono „zapracowali sie na smierc“ , chcac jak najszybciej pobudowac
sie na otrzymanym z parcelacji kawalku ziemi i w ogóle dorobic sie, zostal zaproszony i ugoszczony bardzo serdecznie
przez owego Kuklinskiego. Z rozrzewnieniem wspominal dawne czasy i swoje wyprawy z Ojcem jeszcz eraz nie mogac sie
nadziwic niebywalej orientacji Starszego Pana, który s etnie pamietal, gdzie nalezy skrecic, by utrzymac wlasciwy kierunek:
„uwazaj przy tej figurze“ , albo mówil: „jak zobaczysz duza wierzbe na rozstaju, to trzeba bedzie skrecic dajmy na to
w prawo lub w lewo“ . Dlugie lata jezdzenia na koniu, którego specjalnie sprowadzil z Azerbejdzanu, dalekiej rosyjskiej
prowincji, slynacej ze znakomitych wierzchowców, moze iezbyt urodziwych, ale mocnych i bardzo wytrwalych. Nazwal go
Karabachem46. Byl to walach o mocnej budowie, jasno-kasztanowaty. Siersc jego nabierala w sloncu barwy zlocistej, o
mocnych nogach, rzecz wazna, poniewaz Ojciec byl wtedy dosc tegi. Nie wolno bylo nikomu Karabacha dosiadac, jedynie
bylo furmanowi wolno przejechac go codziennie krótko w wypadku dluzszej nieobecnosci Ojca. Przekonal sie o tym w roku
1915-tym pewien oficer niemiecki, który widzac go kilkakrot e przy spotkaniach z Ojcem, postaral sie o nakaz rekwizycyjny.
Zjawil sie z nim pewnego pieknego dnia i zazadal wydania konia. Ojciec lojalnie uprzedzil go, ze kon nie jest przyzwyczajony
do innego niz on jezdzca i ze taka przejazdzka moze si dla pana oficera smutno skonczyc. Na to ów oficer z wielka
pewnoscia siebie powiedzial, ze Ojciec zupelnie niepotrzebnie klopocze sie o niego, gdyz jest doswiadczonym jezdzcem i z
kazdym koniem da sobie rade. Nie wdajac sie w dalsze dyskusje skoczyl na nieufnie spogladajacego Karabacha i
uderzywszy go energicznie szpicruta, rzucil tryumfujace spojrzenie na licznych swiadków, przygladajacych sie temu
incydentowi. Tymczasem kon, poczuwszy na sobie kogos obcego, stanal deba, a nastepnie energicznym ruchem zrzucil
niefortunnego jezdzca na znajdujaca sie w poblizu kupe kamieni. Oficer potluczony i skonfundowany, zadecydowal, ze
rzeczywiscie kon nie nadaje sie do rekwizycji, poczym na zadanie Ojca wypisal odpowiednie zaswiadczenie, dzieki któremu,
juz odtad zaden Niemiec nie kusil sie o zarekwirowanie ojcowskiego wierzchowca.
Po wielu latach wiernej sluzby, gdy zestarzal sie na t , ze juz jej pelnic nie mógl, Ojciec ze scisnietym sercem jednym
strzalem zakonczyl zycie wiernego przyjaciela. Pochowa go w ogrodzie pod pieknym rozlozystym swierkiem. Na
usypanym wysokim kopcu, który kryl jego szczatki, my dzieci kladlismy czesto wiazanki polnych kwiatów. Wielki byl klopot ze
znalezieniem nastepcy Karabacha, az wreszcie Ojciec zdecydowal sie na kara klacz, inteligentna i uwazna, która nota bene
sam ujezdzil. Kara, bo tak ja nazwano, zdawala sie orientowac, ze pan jej nie widzi i odpowiednio do tego sie zachowywala.
Wiadomo, ze konie bardzo nie lubia blota i zwykle staraja sie je omijac, tymczasem ona, gdy zdawala sobie sprawe, ze np.
galezie zwisajace z drzewa, pod którym przejezdzali mo by uderzyc Ojca w twarz, sam skrecala z suchej wygodnej
sciezki, po której dotad jechali, na biegnaca obok blotnista droge. Ojciec z czasem przyzwyczail sie do niej i nawet polubil
tak, ze przestal juz wspominac, Karabacha. Ojciec dosk ale znal budowe konia, ze nawet wtedy, gdy juz zupelnie
zaniewidzial sasiedzi przed kupnem upatrzonego konia, ezentowali go Ojcu, aby zawyrokowal, czy danego osobnika warto
kupic. Nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek przekonano sie, ze jego ocena byla bledna.

46

Wlasnie jedna ze spornych prowincji na granicy Armenii i Azerbejdzanu nazywa sie Nagornyj Karabach, byc moze wlasnie kon pochodzil z tamtych
stron.
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Oczywiscie my dzieci, juz od najmlodszych lat jezdzili
nno. Matka nie podzielala upodoban Ojca, jednak ulegajac
jego prosbom, nauczyla sie jezdzic konno. Pamietam ile Ojciec wkladal trudu, aby jej wierzchowce byly nie tylko urodziwe,
ale przede wszystkim dobrze ujezdzone.
Ojciec pragnal równiez zainteresowac tym pieknym sportem sasiadów i doprowadzil do tego, ze wielu nie tylko mlodych,
ale i starszych ludzi, bralo chetnie udzial w organizo nych wspólnie z pp. Topinskimi z Wrzacej Wielkiej, pod Kolem, równie
jak on namietnych amatorów i hodowców koni, wycieczkac konnych zwanych „majówkami“ . Organizatorzy typowali jakis
atrakcyjny docelowy punkt wyprawy - jej uczestnicy zbierali sie o ustalonej godzinie i ruszano nieraz w dosc licznym gronie
pan i panów. Te osoby, które z róznych wzgledów nie czuly sie na silach towarzyszyc jezdzcom, róznymi ekwipazami dazyly
na punkt zborny, aby tam przygotowac obfity i atrakcyjny dwieczorek. Ten sposób urozmaicenia monotonnego zycia
prowincji, oddalonej od jakiegokolwiek wiekszego miasta z jego atrakcjami, byl ze wszech miar godzien uznania i to z
róznych wzgledów. Przede wszystkim ulatwial zblizenie starszych z mlodymi i to nie salonie, gdzie przeciez jednak
obowiazywala pewna rezerwa, ale dzieki mozliwosci spedzenia w niekrepujacych warunkach przynajmniej kilku godzin,
dajac okazje do poruszania róznych tematów, wymiany pogladów itp. Nie mozna pominac faktu, ze owe wyprawy
przyczynialy sie znakomicie do poprawienia kondycji fi cznej. W tamtych czasach malo, kto docenial wage codziennej
gimnastyki, tu musze zaznaczyc, ze Ojciec byl rzadkim
atkiem gdyz kazdy dzien zaczynal od porannych cwiczen z
hantlami w reku, a takze i nam codziennie poswiecal przynajmniej 20 minut na nauczenie nas podstawowych cwiczen
gimnastycznych. Kazdy z uczestników owych rajdów staral sie wykazac mozliwie najlepsza kondycja fizyczna, to tez, aby ja
osiagnac trzeba bylo nolens volens nad tym popracowac, trenujac codziennie, celem udoskonalenia sprawnosci nie tylko
wierzchowca, ale tez i wlasnej. Choc nie rozdawano wówczas medali, ani oznak honorowych, to jednak wszyscy wiedzieli,
kto jest wsród nich najlepszy i kazdy w cichosci ducha marzyl, by mu dorównac. Poniewaz, jak juz wspomnialam, nie tylko
panowie, ale i panie braly udzial w owych majówkach, t z staly sie one okazja nie tylko do zawierania znajomosci, ale do
utrwalania istniejacych juz sympatii. Choc wówczas mój mlodociany wiek nie pozwalal mi brac udzialu w tych atrakcyjnych
imprezach, to jednak, co prawda znacznie pózniej dowiadywalam sie, ze kilka par datowalo poznanie sie wlasnie dzieki
udzialowi w opisanych wyzej majówkach, bowiem fama o nich rozchodzila sie szeroko. Stale obiecywalam sobie, ze gdy
dorosne bede takze brac w nich udzial. Niestety wojna (I wojna swiatowa) polozyla kres owym pieknym marzeniom,
przepadla mozliwosc urzadzania tego rodzaju imprez.
Ojciec swiadomy obowiazków spoczywajacych na kazdym Polaku, bral czynny udzial a nawet niejednokrotnie inicjowal
poczynania majace na celu nie tylko budzenie, ale i po zymywanie swiadomosci narodowej, a takze obudzenie do dzialan,
majacych na celu podniesienie na wyzszy niz dotad poziom stanu gospodarstw rolnych. Z chwila, gdy po rewol i 1905 r.
zaistniala mozliwosc zorganizowania placówek Towarzystwa Rolniczego, zajal sie gorliwie stworzeniem jego oddzialu w
naszym powiecie, zostal zreszta jego pierwszym i dlugoletnim prezesem, a gdy z czasem na skutek utraty wzroku musial z
tej funkcji zrezygnowac, to jednak bardzo lubil, gdy go nie zapomniano tytulowac „panie prezesie“ . Gdy pózniej Stronnictwo
Narodowe, do którego z racji swych przekonan nalezal, aczelo prowadzic rózne akcje majace na celu uswiadomienie
narodowe wsród najszerszych warstw spoleczenstwa polskiego, wlaczyl sie gorliwie w te dzialalnosc wyglaszajac odczyty i
pogadanki w róznych kregach spolecznych. Z chwila, gdy zainicjowano akcje majaca na celu wyrwanie handlu przynajmniej
zbozowego, calkowicie opanowanego przez Zydów, dysponujacych zawsze odpowiednimi zapasami gotówki47, co
niejednokrotnie konczylo sie przechodzeniem majatków w ich rece, Ojciec goraco agitowal na rzecz organizowania tzw.
„Rolników“ , instytucji, których celem bylo skupywanie zboza a takze zaopatrywanie rol wa w nawozy sztuczne i
narzedzia rolnicze. Prócz tych róznych funkcji i prac olecznych, Ojciec przyjal proponowane mu, jako powaznemu
obywatelowi, majacemu do tego ukonczone studia prawnicze, obowiazki sedziego „z wyboru“ , z prawem wydawania
wyroków w pierwszej instancji. Urzedowal w lokalu Sadu Gminnego w Izbicy wraz z dodanymi sobie lawnikami. Pamietam
doskonale, jak w kazda srode, juz z rana podjezdzal pod ganek Andrzejewski (wieloletni wiecininski furman) a na nasze
indagacje, dokad to pojedzie, odpowiadal z pewnym namaszczeniem: „jakzesz, przeciez dzisiaj sroda, to jadziem do
sadu“ . Mielismy wrazenie, ze uwazal, iz czesc zaszczytu, który stal sie Ojca udzialem, z chwila, gdy zostal ta funkcja
obdarzony spadla na niego. Ojciec nawet lubil to, „sadowanie“ , czesto po powrocie do domu opowiadal przy obiedzie, jakie
to sprawy rozstrzygal danego dnia, miedzy zawzietymi a ersarzami, lubiacymi jak to wiekszosc Polaków, dochodzenia
swoich spraw i pretensji na drodze sadowej.
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Wniosek typowo tendencyjny. Majatki przechodzily w rec zydowskie nie, dlatego, ze Zydzi dysponowali zawsze „odpowiednimi zapasami gotówki“ ,
bo to nie jest niczym nagannym, wrecz przeciwnie. Czas mi mozliwosc uzyskania kredytu moze uratowac przedsiebiorstwo, a jego brak oznacza
katastrofe, ale winnymi byli lekkomyslni ziemianie, którzy nie przyjmowali wiadomosci, ze pacta sunt servanda i kredyty trzeba terminowo, zgodnie z
umowa splacic. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Ta mania byla prawie powszechna, tak, ze zdarzaly sie czesto sytuacje tego rodzaju, ze wprost naumyslnie stwarzano
okazje, dajace moznosc wlóczenia sie po sadach. Aby ni
c goloslowna, opisze tu historie, której sama bylam swiadkiem.
Wlasnie niedawno owdowial mój przyszywany „dziadek“ , Witold, (BKM 253) Zakrzewski. Jego zona (BKM 82) byla siostra
mojej babki, Dambskiej, (BKM 84) z Ludziska. Bylam juz wówczas dorosla, wobec czego Rodzice postanowili wyslac mnie
na pewien czas do Linowca, aby dotrzymac osamotnionemu staruszkowi (mial wtedy przeszlo 80 lat), towarzystwa. Byla
zima, wlasnie siedzielismy przy obiedzie, gdy wpada rzadca, nieslychanie wzburzony, z meldunkiem, ze fornale wisniewscy
wyrabuja na jeziorze olszyny. Tu trzeba wyjasnic, ze Linowiec lezal po jednej stronie jeziora, a po drugiej byla Wisniewa
nalezaca do pani Taczanowskiej.

31.

32.

33.

34.

Zdecydowana.
Z mezem Zygmuntem.
Zamyslona
Nekrolog.
Franciszka z Krzymuskich Taczanowska, wlascicielka Kow , ukochana przez wszystkich
„Ciocia Frania”, bohaterka licznych anegdot rodzinnych.
Byla to osoba niezwykle energiczna, sama gospodarowala na obu duzych majatkach Wisniewie48 i Kownatach, ubierala
sie zawsze po mesku, nosila dlugie buty itp. Otóz granica miedzy obu majatkami przechodzila przez srodek jeziora, a
poniewaz tej jesieni woda wylala, wiec olszyny, które rosly na calym terenie, okalajacym jezioro znalazly sie pod woda, a tym
samym Wisniewa mogla je traktowac, jako nalezace do ni Zima byla dosc ostra, jezioro zamarzlo, wobec czego
wojownicza sasiadka zarzadzila pospieszne wyciecie takowych. Stojac osobiscie nad brzegiem jeziora z niemal satysfakcja
zachecala i tak zawsze chetnych do tego akcji chlopów, aby jak najpredzej dokonali dziela. Dziadek uslyszawszy nowine
kazal jak najszybciej zaprzegac konie, mnie polecil towarzyszyc sobie, a rzadcy rozkazal „duchem“ zmobilizowac jak
najwiecej chlopów z siekierami dla bronienia zagrozony olszyn. Taka historia to byla gratka nie lada dla nudzacego sie
starszego pana, a takze dla rzadcy i calej gromady ochotników, którzy wprost w blyskawicznym tempie przybiegli nad jezioro
gotowi do akcji. Dziadek wygramoliwszy sie z pojazdu z aczyl pania Taczanowska stojaca nad brzegiem jeziora,
dyrygujaca z pelna satysfakcja, chyba tym razem ostatnim j
jazdem49 nie tyle na Zmudzi, co w poznanskim (nota bene
byla to Kongresówka).
Dziadek usmiechajac sie z zadowoleniem podszedl do p. T. ze slowami: „No cóz pani sasiadko pójdziemy w proces“
- na to ona „a tak pójdziemy kochany sasiedzie, pójdziemy“ . Starszy syn dziadków Zakrzewskich (BKM 255) Bogdan,
odziedziczyl po ojcu zamilowanie do procesowania sie, a ze byl z zawodu prawnikiem, znal lepiej niz ojciec wszystkie kruczki
sadowe i prawne, to tez z pelna satysfakcja cale zycie zabawial sie sledzeniem najrozmaitszych procesów (byl starym
kawalerem), przysluchiwaniu sie rozprawom sadowym lub rozszyfrowywal takowe w czterech scianach swego pokoju. Pod
koniec zycia kompletnie zdziwaczal, odsunal sie od ludzi, zaszywszy sie w Linowcu jak borsuk w jamie. Przekonal sie o tym
jego mlody sasiad Ludomir (BKM 366) Frezer50 z Osówca, majatku graniczacego z Linowcem, który z chw gdy zaczal tam
samodzielnie gospodarowac postanowil wybrac sie do Linowca, aby starszemu sasiadowi zlozyc uszanowanie. Wybral sie,
wiec tam pewnego dnia w pelnej gali piekna czwórka koni, a gdy stangret glosnym trzasnieciem z bata oznajmil przybycie
goscia, dopiero po dluzszej chwili otworzyl sie lufcik na pietrze, gdzie mieszkal gospodarz i ukazala sie jego siwa glowa, a
gdy przybyly oswiadczyl, ze przyjechal zlozyc uszanowa e sasiadowi, taka uslyszal odpowiedz: „Kochany sasiedzie
bywajmy u siebie - Pan u siebie i ja u siebie“ - po czym lufcik zamknieto.

48

Wisniewa jest od Linowca znacznie oddalona. Wg mapy byly to najprawdopodobniej Kownaty.
Ciotka Frania Taczanowska z d. Krzymuska, byla spokrewniona i bardzo zaprzyjazniona z rodzina Karnkowskich z Wisniewy. Wspomnienie o niej
znajduje sie w Historii rodu Karnkowskich. Byla tez niezmiernie goscinna i autorka juz, jako zona Teodora (BKK 260) Karnkowskiego bywala u niej, jako
gosc, w Kownatach. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
49
Jakiez to bylo demoralizujace dla obserwujacych ten „panski“ spektakl chlopów. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Bade 8-05-09).
50
Tzw. „Ludek“ (BKM 366) Frezer, bardzo zaprzyjazniony z Bartoszewiczami z Wiecinina. W czasie wojny wiezien oflagów. Po wojnie jego córka (Olga,
BKM 571) byla lekarka w Poznaniu. (Kazimierz Karnkowski, CH 540
en, 98-05-09).
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Wrócmy jednak do Wiecinina. W 1910 r. piorun uderzyl w stodole, a poniewaz dal silny wiatr, byla obawa, ze pozar moze
sie przeniesc z palacej sie stajni fornalskiej i obory na ogromna stodole pokryt trzcina, a wiec latwopalnym materialem.
Wlasnie w momencie poprzedzajacym uderzenie owego kata ofalnego pioruna, Ojciec z ciotka Marychna, (BKD 98),
Dambska, pózniejsza Lutostanska, stal w otwartym oknie saloniku i glosno zachwycal sie widokiem rozdzieranego
blyskawicami nieba. Na krzyk „pali sie“ wybiegli oboje, aby zajac sie gaszeniem pozaru, powypuszczac swinie i drób z
chlewów i kurników. Wszystko to rozbieglo sie po calym obejsciu i ogrodzie, a tymczasem rzadca zamiast stanac na czele
akcji tak stracil glowe, ze zaczal nabierajac rekoma w e z powstalej kaluzy oblewac nia stojacy pod stajnia wóz z sianem.
Cala wies w najwiekszym poplochu wynosila nad brzeg jeziora dzieciaki i pierzyny w obawie, ze ogien moze dotrzec do ich
mieszkan. Doskonale pamietam, jak obie z Nina (BKD 498) siedzialysmy skulone we framudze okna salonu, skad byl
najlepiej widac szalejacy zywiol. Na szczescie gwaltow ulewa pomogla ugasic ogien, w kazdym razie straty byly powazne,
z obory i stajni fornalskiej, a takze sieczkarni pozostaly tylko mury, reszta budynków ocalala. Odtad Ojciec juz nigdy nie
pozwalal sobie na zachwycanie sie pieknem burzy, a ja dopiero od chwili zamieszkania w miescie przestalam sie jej bac, bo
przedtem ilekroc zanosilo sie na burze odslanialam okiennice jesli to bylo w nocy i ubieralam sie, aby byc w kazdej chwili
gotowa do akcji, gdyby zaszla tego potrzeba.
Z domu wyjezdzalismy rzadko, wlasciwie dwa razy w roku, na Boze Narodzenie i latem. Jechalismy, aby odwiedzic
dziadków, a matka korzystajac z okazji jezdzila do Poz nia, aby zaopatrzyc sie we wszystko, czego potrzebowala. Byla tam
obfitosc wszelkich towarów i to daleko tanszych niz w
gresówce. Tutaj takze zamawiala, co dwa lata kostium angielski,
zawsze granatowy, do którego nosila zawsze tylko biale bluzki ze sztywnym kolnierzykiem i takimiz mankietami. Glówny
klopot zwiazany z zakupami w Poznaniu polegal na trudn i przewiezienia ich przez granice, gdzie kontrola byla dosc
rygorystyczna. To tez trzeba bylo wymyslac rózne sposoby, aby dyskretnie ukryc przewozone rzeczy. Nie wiem dotad,
dlaczego nie pozwalano do rosyjskiego imperium przywozic zabawek. Przeciez wracalismy obdarowani zawsze mnóstwem
prezentów, to tez juz na godzine przed Piotrkowem ladowalismy wszystko, co sie tylko dalo do majtek. - Sadze, ze co
bystrzejszy stójkowy nie mógl nie zauwazyc naszych ostroznych ruchów, dosc pekatych ksztaltów, ale tu przychodzily w
sukurs tak wówczas, jak i teraz, aktualne w Rosji lapó i. Umiejetnie wreczane przymykaly na wiele rzeczy czujne jakoby
oczy strózów porzadku.
Nie moglismy sie doczekac owego upragnionego wyjazdu do Ludziska, kiedy to zaladowywano nas do karety; kiedy
bylismy mali z niania, a pózniej z bona, z koniecznym caly prawie dzien trwajacej drodze naczyniem, zwanym „pot de
chambre“ . Wielki kufer przytraczano do karety, wreszcie wsiada Matka, a jesli mielismy spedzic u dziadków swieta
Bozego Narodzenia to i Ojciec i po obowiazkowym nakres niu batem krzyza przed konmi ruszalismy w droge. Dluzyla sie
ona niemilosiernie. Posuwalismy sie raczej dosc wolno, bo droga byla piaszczysta i dosc monotonna, to tez z utesknieniem
wypatrywalismy, czy nie ujrzymy na horyzoncie mizerneg miasteczka, Piotrkowa Kujawskiego, który byl naszym
najblizszym punktem granicznym. Dojechawszy tam wreszcie, z na yzszym niepokojem wypatrywalismy, czy po drugiej
stronie granicznego szlabanu zobaczymy czekajaca na na owa wspomniana juz poprzednio karoce zwana Arka,
zaprzezona w czwórke najlepszych koni fornalskich; cugowych czwórek w poznanskim nie bywalo, nawet k eta jezdzilo sie
tu w pare koni, bo drogi byly wszedzie bite. Uradowani, ze Drzewiecki (nie przypominam sobie, aby kiedykolwiek wysylano
po nas innego fornala) juz na nas czeka, ladowalismy sie pospiesznie do Arki. Matka tymczasem zalatwiala, niezbyt zre a
skomplikowane formalnosci. - W pasie granicznym wystarczaly zwykle przepustki. - W Arce bylo znacznie wiecej miejsca
nizli w naszej karecie, która zreszta pod kazdym wzgledem znacznie sie od naszej róznila, chocby tylko podziwianym przez
nas amarantowym adamaszkiem, którym byly cala obita, j równiez potrójnie skladanymi szerokimi stopniami, które po
zajeciu miejsc przez pasazerów skladano tak, aby mozna je wsunac do wnetrza pojazdu. Tego rodzaju stopnie, w czasach,
kiedy drogi na ogól byly fatalne, czesto tak wyboiste, ze mogly grozic ich urwaniem czesto byly w uzyciu. Wreszcie
Drzewiecki sprawdziwszy, ze wszystko jest w nalezytym rzadku, bagaze dobrze umocowane, siadal na wysoki koziol i
trzasnawszy rozglosne czterokonnym wspanialym w naszych oczach batem, ruszal w droge. Zanim jednak wyjechalo sie na
szose, która przez Strzelno (Kruszwice) prowadzila do udziska nalezalo zatrzymac sie na niemieckim posterunku
granicznym. Tym razem zandarm, uprzejmie usmiechniety, po zapytaniu, czy nie przewozimy pa rosów lub alkoholu,
jedynych artykulów, których do panstwa niemieckiego przywozic nie bylo wolno, zadowalal sie przeczaca odpowiedzia nigdy
nie sprawdzajac, czy byla zgodna z faktycznym stanem rzeczy, machnieciem reki dawal znak, ze mozna jechac dalej.
Zawsze dodawal zyczenia szczesliwej drogi.
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LUD ZISK, C HYTROWO i INNE PODR ÓZE

Ludzisk to osobny rozdzial mych wspomnien. Przede wszystkim byli dziadkowie, którzy nas najstarsze wnuki, a do tego
dzieci ukochanej dziadka córki Stachny, bardzo kochali, co specjalnie umial okazywac dziadek, bardziej od babki
bezposredni, a przy tym zawsze pogodny i wesoly.

35.

Maria, (BKD 47)
z Mittelstaedt’ów
Dambska.

36.

Maria, (BKD 47) i Antoni
(BDK 46) z Mittelstaedt’ów
Dambscy.

37.

Antoni (BDK 46) Dambski z
córka Anna (BDK 49).

Babka, choc byla osoba o wyjatkowej dobroci i pozbawio zupelnie egoizmu, byla jednak z zasady surowa,
wymagajaca nie tylko w stosunku do otoczenia, ale takz moze najwiecej od siebie. Zawsze czynna, stale czuwajaca nad
wychowaniem 11-ciorga dzieci, z których czworo zmarlo w dziecinstwie, troszczaca sie o li ny personel domowy, o gosci,
których nigdy w slynacym goscinnoscia domu dziadków ni braklo, zawsze otwartym nie tylko dla blizszej, ale i dalszej
rodziny.

38.

Dwór w Ludzisku w lecie.

39.

Dwór w Ludzisku widok z tarasu.

Wiadomo bylo, ze gdzie jak gdzie, ale na pewno w Ludzisku znajda goscinne i serdeczne przyjecie i spokojny kacik,
czesto do konca zycia, znajdujacy sie w trudnych warunkach blizsi, a nawet dalsi krewni, nie zawsze sympatyczne w
codziennym wspólzyciu dalsze kuzynki, czy emerytowane nauczycielki. Miedzy innymi piekowala sie troskliwie liczna
gromadka osieroconych po bracie meza (BKD 38) dzieci (Dambscy z Mohelka, BKD 478, 40, 44, 42, 488 i 490), a nawet
najstarszej z nich Wandzie (BKD 44) wyprawila wesele. (Wyszla ona za Tabaczynskiego (BKD 45) z Redcza Wielkiego na
Kujawach). Babka wstawala codziennie o piatej i kladla sie ostatnia, po sprawdzeniu, czy wszystko jest w porzadku i cisza
panuje w calym domu. Dopiero wtedy klekala do dlugich zarliwych modlów przed oltarzykiem, przed którym dzien i noc
palila sie lampka oliwna. Bezsprzecznie byla wzorem prawdziwie chrzescijanskiej niewiasty, takiej, jaka znamy ze Starego
Testamentu, który zreszta - rzecz wówczas rzadko spotykana51

51

Uwaga ta sugeruje jakby, nieznajomosc Starego Testamentu byla wina malej gorliwosci wiernych. Jest to typowe kretactwo Kosciola katolickiego.
Nieznajomosc biblii wsród katolików pochodzila z tego, ze przez stulecia na czytanie bibli trzeba bylo miec specjalne zezwolenie biskupa, co obecnie
Kosciól chetnie przemilcza. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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czesto odczytywala i niejednokrotnie cytatami z niego czerpnietymi usprawiedliwiala swoja postawe, niekiedy przez
mlodych uwazana za zbyt surowa. Za to dziadek byl zawsze pogodny, wesoly i wyrozumialy, i musielismy byc napra de juz
bardzo niegrzeczni, zeby zasluzyc na nagane, lub kare jego strony. Pamietam doskonale, choc to przeciez tak bardzo
dawno, jak zawsze po skonczonym obiedzie, wolal nas do siebie i z wyciagnietej szuflady wyjmowal 2 albo 3 cukierki,
obdarzajac nas odpowiednia ich iloscia w zaleznosci od tego, jak grzecznie zachowywalismy sie przy stole. Byl znakomitym
gospodarzem52, na którego metodach uprawy, szczególnie buraków cukrowych, wzorowala sie cala okolica. Gdy mysle o
nim, to widze go poruszajacego sie tylko o dwu laskach, jezdzacego po podwórzu i polach wygodna jednokonka. - W
mlodosci ulegl powaznemu wypadkowi53 i stad jego pózniejsze kalectwo.

Janina (BKD 622) z Dambskich i Bogdan (BKD 623)
Trzebinscy, Zofia (BKD 59) z Dambskich Unruzyna,
40.
41. oraz Józefa (BKD 57) z Dambskich i Andrzej (BKD
58) Suchorscy.
Dom ludziski byl duzy - nawet bardzo - ogromny jadalny pokój, który zapamietalam glównie, dl go, ze w kazdym jego
narozniku na specjalnych postumentach staly popiersia: ks. Józefa Poniatowskiego, Kosciuszki, Mickiewicza i Slowackiego.
Wiedzac, kim byli ci slawni Polacy przygladalam sie im z prawdziwym nabozenstwem i z podziwem. Z obszernej sieni
wchodzilo sie na prawo do gabinetu, gdzie na co dzien najwiecej czasu spedzali dorosli, a my dzieci rzadko tam bywalismy.
Za tym gabinetem byl olbrzymi salon, gdzie prócz fortepianu, staly pod scianami tylko waskie kanapki, aby bylo jak najwiecej
miejsca dla tanczacych. Prócz tego salonu, a wlasciwie sali balowe byl jeszcze drugi salon mniejszy, przytulniejszy, gdzie
stal równiez fortepian i wygodne meble. Byl on przeznaczony na mniej uroczyste okazje.
Ludzisko, Ludwika (BKD 490), Zota (BKD
59), 1ov, Rembowska, 2ov. Unruzyna i
Franciszka (BKD 488) Dambskie.

42.

52

Dwór w Chytrowie.

43.

Dwór w Chwalecicach.

Z pamietnika Józefy z (BKD 57) Dambskich Suchorskiej z Chwalecic: - Rodzice objeli Ludzisko bardzo obdluzone. Ojciec wspom al nam, ze nikt z
znajomych nie wrózyl mu dlugiego w Ludzisku pobytu „wyjechac musi, to trudno" a jednak praca usilna, i oszczednoscia dlugich lat dokazali, ze w
chwili smierci Ojca mego w roku 1907, a wiec po 35 latach pracy, Ludzisko bylo czyste, bez dlugu, wybudowane, w kulturze, w porzadku takim, „ze
gwozdzia wbic nie bylo potrzeba".
53
Ponownie z pamietnika Józefy z (BKD 57) Dambskich Suchorskiej z
: Ojciec mój Antoni Dambski ur. w Konarach 1843 roku, jako maly
chlopiec zlamal noge bawiac sie na podwórzu w Konarach (spadl z pluga) pod opieka rzadcy. Rzadca bojac sie wymówek Babki, dal dziecku scyzoryk
zeby w nic w domu nie mówil — obiecal, ze nie powie, wiec nie powiedzial, czemu noga go boli. Gdy sie sprawa wydala, bylo juz za pózno, bo zrosla sie
krzywo i kaleka o jednej nodze krótszej byl Ojciec mój przez cale zycie. Gdym byla dzieckiem, chodzil Ojciec mój podpierajac sie jedna laska, w
pózniejszym wieku uzywal dwóch lasek, a w ostatniej chorobie chodzil o krokwiach (kulach).
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Pózniej, gdy najmlodsze ciotki (BKD 57) Juta54 i (BKD 59) Zota55 dorosly, otrzymaly ten wlasnie pokój dla siebie. Próc
opisanych tu pokoi, byl jeszcze pokój dziadków, obok maly przeznaczony dla najmlodszej latorosli (BKD 62) Stefana56 ,
wreszcie kancelaria dziadka, kredens i czesc gospodarc
no i oczywiscie kilka pokoi goscinnych na górze. Jednak
najbardziej atrakcyjna byla oranzeria, do której schodzilo sie wprost z jadalni. Dla nas byl to prawdziwy raj, szczególnie zima,
kiedy to nie zawsze mozna bylo bawic sie w ogrodzie, tymczasem tutaj wolno nam bylo biegac po kretych drózkach wsród
palm, drzew pomaranczowych i innych cieplarnianych roslin i krzewów. Drugim nie mniej, a moze nawet jeszcze bardziej
atrakcyjnym miejscem, bylo tzw. „schowanie“ , bezokienny dosc duzy pokój przylegajacy do sypialni dziadków, pelen pólek,
szafek i skrytek, gdzie od czasu do czasu, w nagrode z zeczne zachowanie sie, wolno nam bylo gospodarowac. Ilez tam
zawsze bylo niezwyklych skarbów.

44.

Ludzisko, - cioteczne i stryjeczne rodzenstwo, w „mlynskim kole” .

Nie mozna tez zapomniec olbrzymiego strychu, pelnego przedziwnych tajemniczych skrzyn i kufrów po babkach i
prababkach. Gdy sie je uchylilo, ukazywaly sie naszym aciekawionym oczom prawdziwe skarby, np. atlasowe biale
pantofelki, slubne suknie i zasuszone bukiety, bajeczne wachlarze ze strusich piór, jednym wem najprzerózniejsze
cudownosci.
Na tym strychu moglismy, mimo, ze cokolwiek straszyly ukazujace sie od czasu do czasu szczury, których przeciez na
zadnym strychu starych dworów nie braklo, przesiadywac cale dnie. Jednak owo buszowanie po zakamarkach ogromnego,
ludziskiego dworu, a takze strychu, mialo miejsce wtedy, gdy Boze Narodzenie spedzalismy u dziadków, natomiast latem
zapominalismy o wszystkich tego rodzaju atrakcjach, sp zajac cale dnie w ogromnym parku, gdzie nie tylko byly piekne
drzewa, chocby dluga lipowa aleja prowadzaca do pieknego duzego jeziora otaczajacego park od poludniowej strony, ale i
kolorowe klomby, rózne tajemnicze zakamarki i altany,
samym koncu piec rybnych stawów, polaczonych przepustami i
oddzielonych od siebie waskimi groblami. Calosc konczyl stary drewniany mlyn z olbrzymim zawsze wilgotnym kolem. Za
mlynem juz w strone wsi byl bardzo duzy staw z wyspa po srodku, na której rezydowaly labedzie. Juz od samego rana
wypatrywalismy chwili, kiedy w drzwiach kuchennych ukaze sie dziewczyna niosaca w szondach 57 dwa olbrzymie wiadra
klusek kartoflanych. Bieglismy, co tchu za nia, aby asystowac uczcie labedzi, które juz zast alismy czekajace cierpliwie na
brzegu jeziorka. W ogóle atrakcji w Ludzisku nigdy nam dzieciom nie braklo. Zaliczalismy do nich odwiedziny u ciotki (BKD
49) Nuchny, najstarszej siostry mojej matki w tak zwanym Belwederku. Ciotka byla ulomna, ale miala ladna i pelna wyrazu
twarz.

54

Wydaje sie, ze to byla ciotka Juta (BKD 57) Suchorska. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Zofia, Io v. Rembowska, IIo v. Unrug. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
56
Stefana (BKD 62) Dambskiego z Rudnej. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Ba , 98-05-09).
57
Nosidlach. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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45.

47.

Janina (BKD 622) Józefa z Dambskich
Trzebinska.

46.

Ludzisko. Dwór w zimie.

2013

Janusz (BKD 85) Dambski.
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Byl to okres, kiedy oczekiwano ukazania sie komety Haley’a. Spalam na kanapie w pokoju babki, podekscytowana
oczekiwanym przez wszystkich niezwyklym zjawiskiem. Obudziwszy sie w nocy spojrzalam w okno ujrzalam nagle jakies
swiatlo. Przerazona pobieglam do babki, schowalam sie ala pod jej koldre krzyczac: „kometa, kometa“ i czekajac az
zacznie sie zapowiedziany koniec swiata. Ledwo babka z ala mnie uspokoic, wyjasniajac, ze owa kometa byla latarnia,
która niósl w reku stróz nocny. W kazdym razie wstrzas byl silny. Jeszcze dzis po 70-ciu latach ilekroc jest mowa o
kometach, zawsze przypominam sobie tamto przezycie.
Niestety odwiedziny Ludziska skonczyly sie raz na zaws
dy to w 1911 roku piekny ten majatek przeszedl w rece
Janusza (BKD 85) Dambskiego, ukochanego bratanka mojej babki. Po smierci dziadka w 1907 r. powierzono mu, jako
doskonalemu rolnikowi administracje majatku. Ciotka An zlikwidowala Belwederek i przenióslszy sie do dworu zajela sie
ksiazkowoscia, byla wlasciwie mozna by to okreslic, gl wnym menedzerem calosci, a ze i tak miala wielki wplyw na matke i
rodzenstwo, wiec rzadzila w sposób apodyktyczny58 . Kiedy Janusz zareczyl sie z hr. Czarnecka (BKD 86) z Golejewka,
uradzono, ze sprzeda sie Ludzisk, bo najstarszy wuj (BKD 48) Kazimierz59 juz swa czesc otrzymal, kupiono mu majatek
Lenartowo, Stefan (BKD 62) jest za mlody, aby móc gospodarowac na tak duzym obiekcie. Babka kupi o owiednie
mieszkanie w Poznaniu i tam z córkami sie ulokuje. Oka lo sie wkrótce, ze pomysl byl fatalny, tym bardziej, ze wkrótce
wybuchla wojna. Pieniadze przeznaczone na posagi dla córek, kupno odpowiedniego majatku dla Stefana (BKD 62), gdy
dorosnie, a przede wszystkim nabycie odpowiedniego mieszkania w Poznaniu, szybko sie zdewaluowaly. Moznaby duzo
napisac na ten przykry temat. Zajeloby to jednak zbyt zo miejsca i czasu, zreszta dzis juz nie zyje zadna z tych osób, które
braly udzial w tej przykrej historii. Wtedy jakos nikt nie uprzytomnil sobie, czym bedzie dla babki opuszczenie domu i
wszystkiego, czym zyla od siedemnastego roku zycia, kiedy wydano ja, zreszta wbrew jej zamiarom gdyz chciala zostac
zakonnica, za ciotecznego brata, Antoniego (BKD, 46) Dambskiego, jaka tragedia bedzie zegnanie sie ze wszystkim, co tu
przezyla, co stworzyla, w co wlozyla serce i prace calego zycia. Gdy termin wyprowadzki sie zblizal, a zamierzonych
projektów nie zdolano zrealizowac, babka zamieszkala niby to na razie Mleczach, folwarku nalezacym do jej siostry
Aleksandry (BKM 82) Witoldowej Zakrzewskiej z Linówca. Wszystkie projekty do reszty unicestwila przeciagajaca sie wojna,
a gdy sie wreszcie zakonczyla, babka zmeczona i gnebiona wyrzutami sumienia, ze zgodzila e na krok tak brzemienny w
fatalne nastepstwa umarla w Mleczach w 1919 r.
Opisujac moja przygode z domniemana kometa, Haley’a i stróza, którego latarka tak mnie przestraszyla, musze dodac,
ze ów stróz, wieczorami zjawial sie w kuchni, gdzie i nam udawalo sie znalezc, aby sluchac mrozacej krew w zylach historii,
która zaklinajac sie, ze byla najprawdziwsza prawda op iadal, ze od czasu do czasu o pólnocy zjawial sie zajezdzajac
przed ganek poszóstna karoca pan Besiekierski i zatrzymawszy sie na chwile rusz dalej w niewiadomym kierunku. Prócz
owej historii miewal wyklady z kosmografii, twierdzac najglebszym przekonaniu, „ze ziemia na ksztalt podobny do
talerza wspartego na slupie“ , na czym by jednak ten slup mial spoczywac nie wyjasnial, zostawi c sluchaczom pole do
domyslów. W kazdym razie pamietam, ze przez dosc dlugi czas bylam swiecie przekonana, ze wlasnie tak te sprawy
wygladaja.
Zasadniczo poza wyjazdem do Ludziska rzadko wyruszalismy na dluzej z domu. Raz zdarzyl sie wyjatek, kiedy to lekarz
zalecil matce, aby zawiozla dzieci do Ciechocinka, dla przeprowadzenia odpowiedniej kuracji. Pojechalismy tam oczywiscie
konmi, bo przeciez zadnych innych mozliwosci komunikacyjnych nie bylo, oc wiscie z bona i kucharka, bo wtedy mozna
bylo wynajac odpowiednie locum, ale kazdy prowadzil wl ne gospodarstwo. Nalezalo zaladowac na wóz nie tylko
prowianty, ale tez posciel, naczynia kuchenne itd. Pamietam, ze Rodzice wynajeli nieduza drewniana wille niedaleko tezni i
lazienek. – W ogóle z tego pobytu jakos niewiele sobie przypominam, chyba tylko to, ze roilo sie tam od nieslychanej ilosci
wszelkiego wieku Zydówek i Zydziatek. Trzeba, bowiem wiedziec, ze Zydzi bardzo dbali o swoje i swych rodzin zdrowie, to
tez nawet zupelnie skromnie sytuowani przyjezdzali tut by za uciulane przez caly rok grosze pozbyc sie reumatyzmów i
róznego rodzaju dolegliwosci. Ogromnie mnie to dziwilo gdy widzialam, jak stare Zydówki w wielkich perukach na glowach
dopytywaly sie w sklepach czy bedzie tam mozna dostac awdziwe drapaczki. Do czego miala sluzyc nie moglam sie
domyslec, az wreszcie matka wyjasnila mi cel owych taj
czych dla mnie przyrzadów.
Poniewaz Aleksandrów, najblizsza stacja kolejowa, gdzie byla równiez najwieksza komora graniczna byl od Ciechocinka
niedaleko, Matka postanowila wykorzystac mozliwosc lat go znalezienia sie na terenie poznanskiego, by odwiedzic
wujostwa Trzebinskich, za którymi sie stesknila. Zwinela, wiec nasze ciechocinskie gospodarstwo i wyprawila caly kram wraz
z kucharka do domu, a my razem z bona wyruszylismy do
trowa. Pisze o tym, dlatego, aby przy okazji pokreslic, co
moze zrobic odpowiednie wychowanie i konsekwentne egzekwowanie zalozonych celów.
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Wiec tym razem nie byly to knowania podstepnych Zydów, tylko nieudolne kombinacje romantycznej, ale za to przemadrzalej i „niezaspokojonej“
panienki, które zniszczyly dalsza pelna pamiatek rezydencje rodowa. Podobno ówze Janusz Dambski „rozkochal w sobie“ ciotke Anne, której robil
„rózne nadzieje“ i która byla calkowicie mu powolna. Poniewaz z kolei cala rodzina miala ja za „guru“ i ulegala slepo jej radom, doszlo do sprzedazy
Ludziska, na której skorzystal przede wszystkim ówze Janusz Dambski. Jednym slowem Babka Bartoszewiczowa miala niezbyt „udana“ siostrzyczke.
Natomiast wydaje sie, ze jedyna zaleta prababki, byla jej wzorowa poboznosc. Poza tym byla naiwna, nie znala sie na ludziach i zamiast sama kierowac
swa córka, ulegala jej wplywom i fantazjom. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Dr Kazimierz (BKD 48) Dambski, po utracie Lenartowa rezydent w Wiecininie, tzw. „Wuj Kazio“ , czlowiek golebiego serca. (Kazimierz Karnkowski, CH
5400 Baden, 98-05-09).
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Budynek stacji granicznej w Aleksandrowie Kujawskim przed I wojna swiatowa.

Wiemy niestety, ze uczciwosc jest raczej cecha u Polaków dosc rzadka i wszelkiego rodzaju mniejsze i wieksze
kradzieze60 sa na porzadku dziennym, a tymczasem Niemcy przynajmniej ci dawni, byli wyjatkowo uczciwi i potrafili nauczyc
tej cnoty takze Polaków i to dosc trwale tak, ze nawet jeszcze dzisiaj Poznaniacy ciesza sie opinia ludzi solidnych i
uczciwszych od reszty mieszkanców Polski. Otóz w pociagu, do którego wsiadalismy w Aleksandrowie, zostawilismy przez
zapomnienie ukochany Mamy budzik, z którym sie nigdy nie rozstawala. Byla ogromnie zmartwiona. Wysiadajac z pociagu
powiedziala o stracie konduktorowi, na co ten uspokoil „Gnädige Frau“ , ze budzik na pewno sie znajdzie. Matka nie bardzo
w to wierzyla, tym bardziej, ze budzik byl rzeczywisci ardzo ladny. Jakiez bylo jej zdziwienie, gdy po kilku dniach nadeszla
przesylka z owym zdawalo sie juz na zawsze straconym b zikiem. Bardzo watpie, czy podobny wypadek móglby sie
wydarzyc w którejs innej dzielnicy naszego kraju61.
Ciotka Janina (BKD 622) Trzebinska, zawsze pelna humoru umiala stworzyc mila i beztroska atmosfere, a wuj Bogdan
(BKD 623) nalezal do jednego z najbardziej lubianych czlonków rodziny, to tez czas tam spedzony tak wówczas jak i pózniej,
bo szczególnie po stracie Ludziska jeszcze czesciej tam jezdzilismy, jeszcze dzisiaj bardzo milo wspominam. Tam
nauczylam sie sluchania najpiekniejszych oper i koncertów wielkich mistrzów, gdyz wuj Bogdan ogromnie lubil tego rodzaju
muzyke, a poniewaz do Berlina, gdzie mialby moznosc sluchania jej „na zywo“ , trudno bylo zbyt czesto jezdzic, kupil
znakomity gramofon szafkowy, co bylo wówczas jeszcze z elna nowoscia. Moglismy, wiec niejeden wieczór spedzic
sluchajac w ciszy i spokoju pieknych utworów i to w najlepszym wykonaniu. Tu musze napisac, ze podróz z Ciechocinka do
Chytrowa pociagiem nie byla juz dla mnie czyms nadzwyczajnym, jak gdy pierwszy raz jechalam koleja zelazna do Lesna62,
majatku wujostwa Sikorskich63 (BKD 478 i 479) w powiecie Chojnickim, gdzie, jako najstarsza z dzieci, mnie tam jadac z
wizyta zabrali. Bylam przekonana, ze wszyscy pasazerowie jadacy w tym samym, co i my kierunku sa oczywiscie
zaproszonymi przez wujostwo goscmi i z niepokojem pytalam, w jaki sposób zdolaja ich tyle pomiescic. Równiez wtedy po
raz pierwszy w zyciu nocowalam w hotelu, a to, dlatego, ze nasza depesza z prosba o przyslanie po nas koni na stacje nie
doszla na czas, tak, ze bylismy zmuszeni przenocowac na miejscu.
Wskazano nam najlepszy w calym miescie hotel. Jego wlascicielka nieslychanie uprzejma, zaprowadzila nas do
najparadniejszego z hotelowych pokoi, z duma pokazala lbrzymie loza z nieprawdopodobna iloscia poduszek i piernatów
(byl to rodzaj grubych pierzyn, które kladlo sie na materace, gwoli wiekszej wygody).
60
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Pochwale zlodziejstwa wyglosil prymas Polski kardynal emp oswiadczajac w czasie kazania na Jasnej Górze (15. VIII. 1982), ze: „Rozdawanie
chlopom ziemi obszarniczej bylo znakiem wolnosci“ . (Witraze z 14. VI. 1987 r, nr 24, Wizyta dobrych nadziei). Znak wolnosci! No cóz, jedni
pamietaja kapitulacje Niemców, drudzy - przede wszystkim manifest PKWN, ogloszony przez niele ny rzad ... natomiast prymas Polski (Glemp) o
dobrze rozwinietym instynkcie klasowym, mile wspomina jak jego kuzyni rabowali swych wspólobywateli, nie zajaknawszy sie nawet o siódmym i
dziesiatym przykazaniu dekalogu. Oto Kosciól katolicki, oto jego hierarchia. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Na pewno nie, tak dlugo dopóki polska hierarchia koscielna nie wytlumaczy sie z tego rodzaju potkniec, zlodziejstwo zacznie nazywac zlodziejstwem, a
w ten sposób skompromitowani hierarchowie zostana sklonieni do ustapienia ze swych stanowisk. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Glówna siedziba rodu Sikorskich w tej okolicy byl majatek Chelmy Wielkie. Oto opis Lesna przez innego autora: „W poblizu Chelmów, w Lesnie
gospodarzyli równiez Sikorscy; najpierw brat dziadka Pawel, zonaty z Antonina Donimirska z Czernina (Hohendorfu, tez spokrewnieni z
autorka), a potem jego syn Edmund (BKD 479), zonaty z Julia (BKD 478) Dambska. Z Lesnem utrzymywalismy dosc bliskie kontakty, ale pod
wzgledem gospodarki nie chcialbym naszych majatków por nywac. Lesno pozostawalo zdecydowanie w tyle z powodu braku
przedsiebiorczosci oraz braku zaangazowania wlasciciel zarówno w gospodarke wlasna, jak i w dzialalnosc spoleczna“. Jan Sikorski.
ZIEMIANIN BEZ KOMPLEKSÓW. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Gdansk 1990. Str. 24.
Opisywany hotel znajdowal sie najprawdopodobniej w Koscierzynie. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Sikorscy z Chelmów Wielkich, nie byli spokrewnieni z gen. Wladyslawem Sikorskim, pr mierem rzadu emigracyjnego ani z obecnym min spraw
zagranicznych Radkiem Sikorskim. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 13-06-04).
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W owych czasach w kazdym szanujacym sie domu na calym obszarze Ksiestwa Poznanskiego i Pomorza owe piernaty
byly w uzyciu. Moja Matka dostala ich kilka do wyprawy (no i oczywiscie kilka wspanialych pierzyn). Gdy Matka zobaczyla to
wszystko, a byla pelnia upalnego lata, poprosila gospodynie, by zechciala zabrac przynajmniej czesc poduszek i przede
wszystkim pierzyny, których nota bene nigdy sie u nas e uzywalo. Wlascicielka z najwiekszym zdumieniem i pelna
dezaprobata polecila sluzacej zastosowac sie do zyczenia tej dziwnej „Gnädiger Frau“ , nieumiejacej docenic tego
wszystkiego, czym ona sie chlubila. Tu skorzystam z ok i podzielenia sie wrazeniami z tej pierwszej i ostatniej mojej
bytnosci w Lesnie. Choc to bylo tak dawno, doskonale pamietam jak cudownie polozona byla ta miejscowosc. Przede
wszystkim sam dwór - stare drewniane domostwo z rozlicznymi przybudówkami, pokryty gontami, o kilka kroków starenki
uroczy, naturalnie równiez drewniany kosciólek, calosc oblana duzym jeziorem okolonym starym lasem. Po jeziorze plywaly
oswojone labedzie. Po prostu widok jak na pieknym obra u, to tez nic dziwnego, ze do dzis zachowalam go w pamieci.
Wszakze wszystkie opisane przed chwila wyjazdy, byly r ej rzadkoscia i czyms raczej ekstraordynaryjnym, natomiast
pobyt przynajmniej dwukrotny w ciagu roku i to dluzszy w Ludzisku byl rzecza, której niezawodnie bylismy pewni i na co
zawsze jednakowo sie cieszylismy.

49.

BKD 35 Józefa z Mittestaedtów
Dambska *1813 † 1890. Nekrolog w
Dzienniku Poznanskim z 19 grudnia
1890 r.

50.

BKD 47 Maria z Mittestaedtów Dambska
*1850 † 1919. Nekrolog w Dzienniku
Poznanskim z 19 (?) maja 1919 r.

Tu nastepuje przerwa w relacjach.

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

58

11.

K

R

A

K

Ó

W

i

Z

A

2013

O

L

Z

I

E

. . . . . . . . . . ..
Ojciec nie spieszyl sie z powrotem. Mielismy duzo woln o czasu, wedrowalismy po sasiednich Bloniach, wsluchujac sie
w glosy niezliczonych dzwonów krakowskich kosciolów wzywajacych na poludniowy czy wieczorny Aniol Panski. Do dzis
brzmi mi w uszach ten wspanialy niezapomniany koncert. Odwiedzalismy tez czesto moja Matke chrzestna, babke Grabska
(BKM 68) z Borowa, która przekazawszy majatek wujowi Wladyslawowi (BKM 206), kupila niewielki, ale mily domek na
Bialym Pradniku, a wiec w poblizu najmlodszej córki (BKM 207), która otaczala ja opieka, a potem na jakis czas przeniosla
sie na Slask i zamieszkala u wujostwa Kiedroniów (BKM 205 i 466). Tam tez umarla - pochowana jednak jest w Krakowie.
Zblizalo sie Boze Narodzenie, trzeba bylo wracac do domu. Ojciec jednak chcac wykorzystac okazje, ze z Krakowa na
Slask jest stosunkowo niedaleko, zdecydowal sie na odwiedzenie wujostwa Kiedroniów. Ciotka Zosia, (BKM 205), starsza
siostra ciotki Brzezinskiej, (BKM 207), primo voto Kirkorowa, wyszla po raz drugi za maz za inzyniera Kiedronia, (BKM 206),
który pracowal w górnictwie w kopalniach slaskich. Pojechalismy, wiec na Slask Cieszynski. Znów zupelnie nowe krajobrazy
i wrazenia, dyskusje na tematy polityczne. Oboje wujostwo wlaczyli sie bardzo aktywnie w ruch narodowosciowy. Chodzilo o
budzenie ducha polskiego w srodowisku, gdzie sympatie ak pro czeskie jak i pro niemieckie byly dosc silnie zakorzenione.
Zaprzyjaznilam sie tez ze Stasiem (BKM 472) Kirkorem, synem ciotki z pierwszego malzenstwa. Z jego ojcem (BKM 465)
ciotka poznala sie w glebi Rosji, gdzie oboje byli zes ni za udzial w antyrzadowej dzialalnosci. Polubilam tez obu mlodszych
(BKM 470 i 471) ode mnie synów ciotki z jej drugiego malzenstwa. Do je ego z niezapomnianych wrazen zwiazanych z
pobytem na Slasku Cieszynskim, bylo zjechanie z wujem do jednego z nizszych korytarzy kopalni, skad wózkami
ciagnionymi przez konia wywozono urobek.
Trzeba bylo jednak w koncu wracac do domu - nigdy nie zapomne przezycia z tym zwiazanego. Gdy wreszcie po tak
dlugiej nieobecnosci znalezlismy sie w domu i gdy wszedlszy do pokoju witalam sie z Matka, pewna, ze wyda okrzyk
podziwu zobaczywszy mnie calkowicie wyekwipowana i do ego z okularami na nosie, z których byla dodatkowo dumna
(sam dr Wicherkiewicz mi je zapisal i nosilam je pózniej przez dobrych kilkanascie lat) Matka zalamala rece wolajac:
„Dziewczyno jak ty wygladasz“ . Tu trzeba wyjasnic, ze Matka prosila ciocie Zote, (BKM 205) 64, aby korzystajac z tego, ze
bede w duzym miescie kupila mi plaszcz i obuwie, a tak kazala uszyc suknie. Miala, bowiem pelne zaufanie do jej gustu, a
ze zawsze cieszyla sie bujna imaginacja, wyobrazila sobie, jak bede w tym nowym ekwipunku wygladac. A tymczasem
zobaczyla dziewczyne w plaszczu z pelerynka (ostatni wówczas krzyk mody) zupelnie na prowincji nieznany, w czerwonym
duzym kapeluszu, na nieslychanie bujnej fryzurze. Mialam zawsze raczej niedlugie, ale szalenie krecace sie wlosy i do tego
okulary, które rzeczywiscie nie zdobily zreszta niezby adnej dziewczynki. Ten okrzyk wyrazajacy calkowita dezaprobate, tak
mnie przygnebil, ze jeszcze dzis po 67-miu latach doskonale caly ten ewenement pamietam. Tu miejsce na wyjasnienie, ze
taka kupiona w krakowskim magazynie garderoba, byla nie lada w arzeniem, bowiem dotad wszystko, co bylo dzieciom
potrzebne szyla na miejscu tak zwana Panna, czyli osoba, której glównym zajeciem bylo obszywanie dzieci i w ogóle
cerowanie i naprawianie garderoby domowników, a obuwie robil na obstalunek szewc w Izbicy. Z czasem Matka
przyzwyczaila sie do owej kupionej w Krakowie garderob a nawet polubila ja podobnie jak pogodzila sie z okularami na
Marychny perkatym nosie.

51.
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Kiedroniowa. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).

Granice Zaolzia
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Stosunki etnograficzne na Slasku Zaolzianskim wg spisu owszechnego z 1 grudnia 1930 r.
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Wracajac pamiecia do tamtych lat nie moge nie wspomnie dwu wielkich wydarzen w rodzinie, dzieki którym mialam
okazje zobaczenia wielu znanych mi tylko z opowiadania ciotek i wujów.
Okazja do tego byly bardzo uroczyscie obchodzone srebrne gody dziadków Dambskich (BKD 64 i 65) ze Szczkowa.
Poniewaz dom tamtejszy nie byl w stanie przenocowac ta znie zapowiadajacych sie gosci, czesc z nich zatrzymala sie u
nas. Mnie zabrano tylko do kosciola. Nie wiele pamietam z uroczystosci koscielnych, utkwila mi tylko w pamieci srebrzysta
suknia „oblubienicy“ . Nigdy jeszcze nie widzialam jej w tak uroczystej sza , a takze wspaniala biskupiego koloru roba
babki Weroniki (BKD 100 i 101) Dambskiej z Ciazenia, która wtedy widzialam po raz pierwszy. Zaf powaly mnie wspaniale
klejnoty, które dodawaly splendoru i tak juz imponujac toalecie. Zreszta caly prawie kosciól byl pelen uroczyscie na taka
okazje ubranych krewnych, z których wiekszosc - jak przed chwila podkreslilam - widzialam po raz pierwszy w zyciu, a wielu
z nich po raz ostatni, gdyz wkrótce wybuchla I Wojna S towa, która uniemozliwila utrzymywanie kontaktów z wielu
czlonkami rodziny, szczególnie z tymi, którzy mieszkali daleko. Druga podobna do tej okazji spotkania sie z niektórymi
czlonkami dalszej rodziny byl bal, który w 1912-ym roku wydali Rodzice dla obu najmlodszych sióstr mej Matki. Obie te
dorosle juz panny po sprzedazy Ludziska, nie mialy wlasciwie domu, gdyz jak juz poprzednio pisalam pieniadze, jakie
uzyskano ze sprzedazy majatku, a które mialy byc czesciowo zuzyte na kupienie odpowiedniego dla babki i jej najmlodszych
córek mieszkania w Poznaniu, zostaly zamrozone w banku. Ciotka Anna (BKD 49) ludzila sie nadzieja na odkupienie
Ludziska, babka (BKD 47) mieszkala „na razie“ w Mleczach, a ciotki „tulaly sie“ to znaczy przebywaly czesciowo w
Chytrowie i Wiecininie, czasami w Redczu, gdzie spotykaly sie z bardzo zaprzyjaznionymi stryjecznymi siostrami, Frania
(BKD 488) i Isia Dambskimi, siostrami ciotki Wandy Tabaczynskiej. Cala rodzina uwazala, ze czas najwyzszy, aby obie
panny „wprowadzic w swiat“ - dac im moznosc poznania odpowiednich mlodych ludzi tz heiratsfähig, to znaczy
odpowiednio sytuowanych, aby móc zalozyc rodzine. Rodzice zaproponowali urzadzenie takiego balu w Wiecinini
yl
obszerny, salon dopiero, co odnowiony, bylo, wiec gdzie tanczyc i ulokowac nawet licznych gosci, tym bardziej, ze nas na
caly tydzien wywieziono do Szczkowa, wiec pokoje dziecinne byly dodatkowo do dyspozycji. Aby móc nas zaprezentowac
licznie przybylej rodzinie, przywieziono Nine (BKD 498) i mnie (BKD 52) na kilka godzin do domu. Wiem ze slyszanych
pózniej opowiadan, ze bal udal sie znakomicie. Bawiono sie ochoczo do bialego rana, a jesli chodzi o konkretny skutek, to
znaczy o nawiazanie znajomosci, które zakonczyc sie mialy malzenstwem, to byly dwie pary: ciotka Juta (BKD 57) Dambska
i Andrzej (BKD 58) Suchorski, oraz ciotka Zosia (BKM 263) Mittelstaedt z Luszczewa z Teodozjuszem (BKM 309)
Wierzchlejewskim z Karsnic. Slub wujostwa Suchorskich mial miejsce w Chytrowie, w sierpniu 1913 r. Uroczystosc ta
poprzedzila o dwa dni nastepna, jaka byla moja pierwsza Komunia sw., bowiem Matka zdecydowala sie wykorzystac okazje,
ze w zwiazku ze slubem ciotki Juty zjechala sie najbli za rodzina, bedzie, wiec znakomita sposobnosc uswietnienia tak
waznego i uroczystego dnia w mym zyciu. Tu musze wyjasnic, ze przygotowywal mnie do tego Sakramentu proboszcz z
Chytrowa, wielki przyjaciel nie tylko wujostwa Trzebinskich, ale i calej rodziny. Poniewaz z Wiecinina do Brdowa, gdzie byla
nasza parafia bylo prawie 7 km i to fatalnej drogi, wiec dojezdzanie tam kilka razy w tygodniu na lekcje religii byloby bardzo
uciazliwe. Dlatego wiec Matka zwrócila sie z prosba do chytrowskiego proboszcza, aby zechcial mnie przygotowac do
spowiedzi i pierwszej Komunii sw., Wobec czego, poniewaz oboszcz sie na to zgodzil, Rodzice zawiezli mnie do Chytrowa
na dwa miesiace. Pobyt ten bardzo milo wspominam. Dodatkowa atrakcja bylo asystowanie przygotowaniom do majacego
sie wkrótce odbyc wesela wujostwa Suchorskich. Z mnóstwa wrazen zwiazanych z tym dniem, najlepiej pamietam fakt
zaproszenia mnie do tanca przez Tadeusza Krajewskiego, sasiada z Chytrowa, którego czesto tam widywalam i w którym
sie skrycie podkochiwalam. Zeby uzupelnic moje relacje zwiazane z zyciem towarzyskim w najblizszym sasiedztwie mych
Rodziców musze powrócic do wspomnien sprzed I Wojny Swiatowej, gdyz ta ostatnia nawet i w tej dziedzinie przyniosla
znaczne zmiany. A wiec najblizszy kontakt utrzymywano dziadkami Dambskimi (BKD 64 i 65) ze Szczkowa, a takze z
wujem Rajmundem (BKD 102) Dambskim z Bierzwiennej.
Stryja (BKD 64) ze Szczkowa Matka bardzo kochala i wzajemnie, to tez cieszyl sie zawsze bardzo na niedziele, (co
druga), kiedy to przyjezdzali oboje do nas, tym bardziej, ze wlasciwie w domu sie nudzil, gdyz jego zona byla rzeczywiscie
zupelnie nieatrakcyjna, raczej nudna. Mieli dwie córki. Mlodsza Anielka umarla, jako mloda dziewczyna na gruzlice
(nazywana wówczas choroba piersiowa, albo suchotami). arsza Halina (BKD 66) 65 byla wówczas na pensji u SS
Urszulanek w Krakowie. Dziadek, który ogromnie lubil preferansa, czesto wyrywal sie do sasiadów na partyjke, a w
niedziele, do Wiecinina po drodze zatrzymujac sie w Izbicy dla wysluchania Mszy sw., po czym wstepowal do jedynego w
miasteczku niezydowskiego sklepu, nalezacego do p. Gra wskiego, aby kupic zawsze te same cukierki w ilosci jednego
funta. Po przyjezdzie do Wiecinina kladl dyskretnie paczuszke na parapecie okiennych drzwi. Zawsze z taka sama
niecierpliwoscia czekalismy, az starsi opuszcza sien, by móc zabrac cukierki, które nastepnie ja, jako najstarsza dzielilam
sprawiedliwie, z tym, ze kazde z nas powinno bylo dost równa ilosc podluznych, które uwazalismy za daleko lepsze niz
kwadratowe. Rodzice odwiedzali Szczkowo stosunkowo rzadko. Najczesciej wtedy, gdy dziadkowie spodziewali sie jakichs
bardziej ceremonialnych gosci. Babka jak przed chwila wspomnialam byla nie tylko na co dzien nudna, ale tym bardziej nie
potrafila „bawic“ gosci, w czym znów Matka byla prawdziwa mistrzynia, t tez skwapliwie wzywano ja na ratunek. Drugim
domem, z którym laczyly Rodziców serdeczne stosunki byla Bierzwienna, wlasnosc stryjecznego brata matki, Rajmunda
(BKD
102)
Dambskiego,
zwanego
ogólnie,
Mundasem.
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Ciotka Halina z Dambskich, Donimirska z Kozuszek.
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Byl starym kawalerem i to bardzo zamoznym, nie troszczyl sie tez zbytnio o gospodarstwo, powierzajac je rzadcom.
Prowadzil zycie prawdziwego sybaryty. Wstawal okolo po dnia, jadl duzo i dobrze, sporo czytal, a gdy mu bylo w domu zbyt
nudno, jechal na kilka dni do Warszawy, aby pójsc do o etki, która bardzo lubil. Ogromnie sie cieszyl, jezeli udalo mu sie
spotkac znajomych lub krewnych. Zapraszal ich wtedy na wyszukany obiad w Hotelu Europejskim, rad, ze nie bedzie musial
jesc go sam, czego bardzo nie lubil. Kiedy jego stryjeczny brat Stanislaw (BKD 614) Dambski byl zmuszony sprzedac
Mohelek i znalazl sie w dosc klopotliwej sytuacji finansowej, zaprosil go na stale do Bierzwiennej. Mieszkal tam do konca
zycia i tam tez umarl. Obaj starzy kawalerowie prowadzili dosc monotonny tryb zycia, to tez byli zawsze ogromnie radzi, gdy
ktos ich odwiedzil. Ojciec zagladal tam dosc czesto. Kiedys wróciwszy stamtad opowiedzial nam, co go tam spotkalo. Otóz
siadajac do stolu zauwazyl, ze Stas ma jakas kwasna mine. Pyta o owód, na co Stas zwykle spokojny tym razem
odpowiedzial z prawdziwym oburzeniem: „jakzesz nie mam byc markotny, kiedy ta glupia Gabriela (byla znakomita
kucharka i umiala dogodzic wymagajacym smakoszom) wiedzac, zes przyjechal, nie dorobila czegos dodatkowego
do obiadu. Jakze obdzielimy sie tym jednym indykiem“ ... Nic, wiec dziwnego, ze przy takich apetytach obaj panowie byli
pokaznej tuszy. Wuj Rajmund bardzo lubil francuskie wi , byl ich wielkim znawca i posiadal dobrze zaopatrzona piwnice.
Od dawna przemysliwal nad tym, co nalezaloby zrobic, a zawsze miec pod reka wino o pokojowej temperaturze, tak, aby
nim móc poczestowac milego goscia. Wreszcie wpadl na pomysl urzadzenia odpowiedniej szafy, która ustawiona w pokoju,
zapewnialaby wlasciwa „pokojowa“ temperature wymagana przez wina francuskie. Szafa ta miala sciany z zelaznych pretów,
co umozliwialo odpowiednie krazenie powietrza, a co za tym idzie równomierna temperature. Wuj byl ogromnie dumny z
tego jak to okreslil „genialnego pomyslu“ . Do Wiecinina przyjezdzal, co druga niedziele (mijanka ze Szczkowem) na obiad.
My dzieci nie lubilismy tych niedziel, gdyz wtedy zamiast jak byc powinno w niedziele, lepszej niz w inne dni tygodnia
leguminy, podawano kompoty, których nie lubilismy, a które wuj uwazal za jedynie odpowiednie zakonczenie obiadu.
Jak tylko siegne pamiecia, zawsze w dniu 31-go sierpnia, a wiec w dniu imienin wuja Rajmunda, nie ylko Rodzice, i
wszyscy mieszkajacy blizej krewni, a takze sasiedzi i to razem z zonami (robiono ten wyjatek tylko na imieniny ogólnie
lubianego Pana Mundasa, gdyz wówczas przestrzegano zwy aju, ze panie nie bywaly w kawalerskich domach) - jednym
slowem wszyscy, którzy umieli docenic nie tylko dobra chnie i przednie wina, ale nade wszystko wesoly i beztroski nastró
jaki panowal w goscinnej Bierzwiennej, spieszyli z bliska i z daleka, niekiedy rozstawnymi konmi, zlozyc zyczenia ogólnie
lubianemu solenizantowi.
Stosunkowo czesto zagladali rodzice do Ozorzyna; szczególnie Ojciec wpadal tam konno przynajmniej raz w tygodniu,
szczególnie po smierci uwielbianej jedynaczki 17-letniej Halinki. Osieroceni rodzice odsuneli sie od swiata, by calkowicie
oddac sie swemu zalowi i smutnym rozpamietywaniom. Dopuszczali jedynie odwiedziny Ojca, z którym byli nie tylko
spokrewnieni, ale i zaprzyjaznieni. Prócz wyzej wymienionych krewnych, z którymi utrzymywali zazyle stosunki, byli jeszcze
wujostwo Tabaczynscy, z Redcza Wielkiego. Ciotka Wanda (BKD 44, BKM 225) byla stryjeczna siostra Matki i prawie jej
rówiesnica, a jej obie córki, Hela (BKM 516) pózniejsza Jaholkowska i Marietta, (BKM 517), która wyszla za Cezarego (BKM
863) Baciarellego66 byly prawie w naszym wieku, to tez ilekroc Rodzice tam jezdzili zabierali nas zawsze ze soba.
Szczególnie hucznie byly wyprawiane imieniny ciotki w dniu 23 czerwca. Zreszta jezdzilo sie tam raczej latem, gdyz w innych
porach roku, trudno bylo tam dojechac, szczególnie droga z Lubranca do Redcza bywala wprost nie do przebycia.
Przypominam sobie jak to kiedys wujostwo zaprosili caly Wiecinin razem z licznymi spedzajacymi u nas Swieta Wielkanocne
goscmi,
na
obiad
w
drugi
dzien
Wielkanocy.
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Boguslaw Bacciarelli (1889 – 1965), maj. Waganiec.
Cezary Bacciarelli (1896 – 1982), maj. Miechowice.
Kazimierz Bacciarelli (1900 – 1982), maj. Jadrowice. – Ziemianie Polscy XX w.Cz. 5. DIG, W-wa 2000 Str. 3 i 4.
- Bacciarellowie po wybuchu II Wojny Swiatowej, aby uniknac wysiedlenia oglosili sie Wlochami. Najwiekszy klopot powstal po „zamachu“ Badoglio.
Podobno Niemcy zmusili ich do tego, aby publicznie na
u w Kole przysiegali na wiernosc Mussoliniemu. Po wojnie pozostali w Polsce. (Taka historie
slyszalem po wojnie i podalem ja w wydaniu wspomnien z kwietnia 2001. Prawda byla jednak najprawdopodobniej inna. Kazimierz Karnkowski, CH 5400
Baden, 98-05-09).
- Zachowanie sie w czasie wojny trzech braci Bacciarellich wymaga odrebnego opisu. Bedac mianowicie pochodzenia wloskiego (od XVIII wieku), lecz
calkowicie spolonizowani, majacy cale pokolenie „po kadzieli” szlachecko-polskie, w godzinie próby, w 1939 roku, tej polskosci sie wyparli, podajac sie
za „Volksitalienische” i w ten sposób umozliwili sobie i swoim rodzinom leps los w czasie okupacji. Oburzenie sasiadów, ziemian polskich, na takie
postepowanie bylo poczatkowo ogromne, lecz z biegiem czasu zaczeto ich postepek, jako nieszkodliwe moralnie oszustwo wobec wladz okupacyjnych
(wykorzystanie wloskiego pochodzenia), co latwiej przyszlo, ze zachowanie ich w czasie okupacji wobec ludnosci polskiej bylo wrecz nienaganne.
Tadeusz Czaplicki. Szlacheckie Ostatki. PAX Warszawa 2 . str. 82/83.
- Jestem Kujawianka z dziada, pradziada, u schylku zyci (wiek i choroba raka) i przed smiercia, uwazam za mój Swiety Obowiazek, napisania prawdy o
Bacciarellich, … aby wszyscy ziemianie mogli przeczytac, natomiast potomkowie Bacciarellich dumnie do góry glowy nosic. Otrzymalam z Polski ksiazke
napisana przez Tadeusza Czaplickiego „Szlacheckie Ostatki” . Zupelnie niepotrzebnie i bardzo zlosliwie autor wyrazil sie Dzialalnosc Bacciarellich.
W czasie wojny Kujawy wcielone zostaly do Niemiec i tak ja, jak i moja rodzina cala wojne bylismy we wloclawskim i nalezelismy do AK. Pan Bóg sie
nami opiekowal i Niemcy pozwolili Bacciarellim zostac w ich domach. Okupanci wprowadzili straszny rygor, traktowano nas jak niewolników, zywnosc na
kartki byla znikoma. Bacciarellowie byli pod obserwacja niemiecka. Po prostu Niemcy im nie ufali, a pomimo to postawa ich byla bohaterska.
Zaopatrywali w zywnosc potrzebujacych, przechowywali uciekinierów.
Pamietam jak zawiozlam do Waganca do Boguslawa Bacciarelli kolege, który uciekl z wiezienia. Moim trzem kolegom z AK udalo sie uciec z transportu
do Niemiec, znalezli schronienie u Cezarego Bacciarelli. Wszyscy z AK wiedzieli, ze jak sie „pali pod nogami” Bacciarellowie pomoga i zawsze mozna
na nich liczyc. Takich przykladów moglabym podac jeszcze wiele. Niestety nikt z tych osób juz nie zyje, bo tych, co przezyli okupacje, w wiekszosci
wykonczylo UB i tylko nieliczni zdolali uciec. Bacciarellowie przez cala okupacje narazali swoje zycie, by pomóc innym i tu nalezy sie im medal za
odwage.
Buffalo, maj 2002
Maria Taylor. Biuletyn Ziemianski. Lipiec – grudzien 2002. Str. 47.
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Dojechanie tam karetami, czy chocby tylko bryczkami bylo niemozliwe, to tez wybralismy sie drabiniastymi, pieknie
umajonymi wozami, co zreszta stanowilo dodatkowa atrak e calej wyprawy. Prócz wyzej wymienionych domów, z którymi
laczyly nas wiezy pokrewienstwa, bylo jeszcze kilka sasiedztw, z którymi utrzymywano stosunki, wiec pp. Szamoccy z
Mchowa, Zaborowscy z Mchówka, pani Jezierska z Boguslawic, pp. Topinscy, z którymi szczególnie przyjaznil sie Ojciec.
Laczyla ich milosc do koni i wszystkiego, co z ta pasj bylo zwiazane. Jednak chyba najwieksza sympatia laczyla nas,
szczególnie od momentu wybuchu wojny z pp. Szczesniewskimi. P. Kazimierz, jeden z najsympatyczniejszych i
najwartosciowszych ludzi, których w mym dlugim zyciu z lam, byl mezem siostry wuja Tabaczynskiego z Redcza. Bedac
rejentem mieszkal w Kole. Tak pani Zofia jak i jej maz byli ludzmi bardzo goscinnymi, to tez prawie za kazda nasza bytnoscia
w Kole bywalismy przez nich zapraszani na obiad. Ich syn Witold (BKM 1054) przyjaznil sie z moim bratem, wiekszosc
wakacji spedzal w Wiecininie, tym bardziej, ze tylko t j mial moznosc jezdzenia konno. Uczestniczyl tez w niejednej dalszej
wyprawie konnej z Ojcem (BKM 203, BKD 51) i Januszem (BKM 438, BKD 500).
Dowiadujac sie o licznych kontaktach towarzyskich Rodziców, moznaby sadzic, ze ówczesne ziemianstwo poswiec im
zbyt duzo czasu67, trzeba jednak uprzytomnic sobie, ze wówczas mieszkan
e mieli zadnych atrakcji. Przeciez takie
rzeczy jak radio czy telewizor byly czyms, o czym sie komu nawet nie snilo. Odleglosc do Warszawy, jedynego miasta,
gdzie mozna bylo sie rozerwac, pójsc do teatru itp. byla ogromna, komunikacja na ogól fatalna, do najblizszej stacji Chodcza
bylo z Wiecinina okolo 28 km i to jak juz poprzednio p lam fatalnej drogi, a do tego pociag osobowy tylko jeden na cala
dobe. W razie spóznienia, co przy takiej odleglosci i do tego zlej drodze moglo sie latwo zdarzyc, trzeba bylo na nastepny
pociag czekac 12 godzin (chyba 24). Wobec tego jezdzilo sie tam najwyzej dwa razy w ciagu roku, a przeciez wsród ziemian
bylo sporo ludzi, którzy pragneli chocby od czasu do czasu rozerwac sie, potanczyc, lub chocby pogadac czy nawet
poplotkowac, wzglednie pograc w karty - poza tym takie odwiedziny byly okazja do pochwalenia e osiagnieciami
gospodarskimi, udanym przychówkiem inwentarza, wzgledn dawaly mozliwosc zasiegniecia zyczliwej rady, bardziej
doswiadczonego sasiada, lub sasiadki. Nie neguje, ze b i takie domy, gdzie zjezdzano sie jedynie po to, aby grac w karty i
to niekiedy bardzo wysoko. Trwalo to nieraz cale noce. Na szczescie w naszej najblizszej okolicy takich domów prawie, ze
nie bylo. Ojciec nigdy w karty nie gral, Matka - podobnie jak wszyscy Dambscy - lubila te rozrywke. Jednak Rodzice unikali
domów, w których uprawiano hazardowe gry. Naturalnie ilekroc z racji jakiegos liczniejszego przyjecia zjechalo sie wiecej
gosci, to zawsze w jakims bocznym saloniku lub gabinecie rozstawiano zielone stoliki dla starszych pan i panów, którzy nie
mogac tanczyc urozmaicali sobie w ten sposób towarzyskie spotkania. Niestety nie mozna negowac, ze wsród ziemian
zdarzali sie i nalogowi karciarze. Znalam nie tylko z opowiadania, ale osobiscie kilku takich, którzy potrafili przegrac w karty
nawet duze fortuny, byly to jednak ogólnie potepiane w atki. Najgorsze to, ze folgujac swej namietnosci rzucali cien na
warstwe, która reprezentowali, zas pamiec o ich wybrykach trwala znacznie dluzej nizli wspominanie pozytywnych cech ich
charakteru.
Decydujac sie na pisanie mych wspomnien, pragnelam opi jac sie na wlasnych spostrzezeniach zaczerpnietych z
mego dlugiego zycia, a przedluzonych jeszcze o cale cwiercwiecze dzieki zapamietanym opowiadaniom Ojca, dac mozliwie
wierny obraz zycia, warunków egzystencji i tego wszyst ego, co skladalo sie na zycie ówczesnego ziemianstwa, czyli jak ich
wtedy nazywano „obywateli ziemskich“ , to znaczy wlascicieli sredniej wielkosci majatków ziemskich, a zat
dosc
zamoznych, w kazdym razie swiadomych swej niezaleznosci materialnej i patrzacych wzglednie spokojnie w przyszlosc tak
swoja jak i ich dzieci, byli, bowiem przekonani, ze tak dlugo jak tylko beda mieli swój kawal ziemi, bieda a tym bardziej nedza
nie zajrzy im nigdy w oczy. Ojciec mój zawsze powtarzal: „pamietajcie, ze gdyby sie wam kiedykolwiek udalo
wygospodarowac jakis wiekszy grosz, nie lokujcie go ni y w zadnym banku, lub jakichkolwiek obligacjach, bo
jedynie pewna lokata jest ziemia. Tej wam nikt zabrac nie moze“ - Jakze sie mylil. To tez nie przestaje Bogu dziekowac,
ze zabral go z tego swiata, zanim ta rzecz, tak w jego pojeciu jak i w podobnie jemu myslacych niemozliwa, stala sie
nieodwracalnym faktem. Bo choc ostatnie cztery lata zycia przezyl, jako bezdomny wysiedleniec, to jednak ani przez chwili
nie watpil, ze gdy tylko wojna sie skonczy wszystko powróci do dawnego stanu, bo przeciez ziemia, która byla jego
niezaprzeczalna wlasnoscia, w zadnym wypadku nie moze byc „dana“ komus innemu.

67

Dzialalnosc kulturalna, która wielu ziemian prowadzilo byla niemozliwa bez wzajemnych kontaktów. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Stosunki miedzy dworem, a pracownikami zatrudnionymi w gospodarstwie, ukladaly sie do czasu wybuchu I Wojny
Swiatowej, a nawet po jej zakonczeniu w sposób raczej patriarchalny. Specjalnych zgrzytów nie bylo, to znaczy, jesli
dziedzic wyplacal tak zwane „zaslugi“ uczciwie, podobnie jak ordynarie i wszelkie inne swia zenia, to zyskiwal opinie
dobrego i nie miano don specjalnych pretensji. Panowalo ogólnie ugruntowane przez wieki przekonanie, tak u chlopów jak i
u panów, ze swiat jest od wieków tak urzadzony, ze wszedzie i zawsze panowala i panuje nierównosc, jedni urodzili sie
panami, a drudzy chlopami, zatem nie ma i byc nie moze równosci w ogóle. Najwazniejsze jest, zeby kazdy robil, co do
niego nalezy, to znaczy, zeby pan rzadzil, a chlop sluchal, a wtedy wszystko bedzie w najlepszym porzadku. Najwazniejsze,
aby ów pan rzadzil dobrze, aby gospodarstwo bylo dobrze prowadzone, ziemia nalezycie uprawiana, bo przeciez „jak sie
urodzi, ma pan i zlodziej“ . Jesli chodzi o kradziez, to okreslenie to odnosilo sie wlasciwie tylko do pieniedzy, ewentualnie
do rzeczy za nienabytych, takich jak ubranie, domowizna itd. natomiast, jesli sie ukradlo z pola, lasu czy z ogrodu, to nie
nazywalo sie to kradzieza „przeciem nie ukradl, jeno wzionem“ , wygladalo na to, jakby w ich mniemaniu wszystko to, o
zylo i roslo za laska Boza, bylo wlasciwie wlasnoscia ogólna, a wobec tego kazdy mógl wziac sobie to, co mu bylo potrzebne
i nikt nie powinien miec o to do niego pretensji. Tu przypomnialam sobie pewna rozmowe Ojca z naszym sasiadem p.
Leonem Sztylterem z Radoszewic. Przechodzac razem z nim przez podwórze zauwazylismy lezaca na srodku ogromna
sterte galezi i tzw. dragowizny. Na pytanie Ojca, dlac o to tam lezy p. Sztylter z calym spokojem wyjasnil: “Czyz Pan
prezes nie wie, ze kazdy chlop wracajac wieczorem do domu, powinien zgodnie z utartym zwyczajem coskolwiek
przyniesc. Jezeli wróci z pustymi rekoma, zona nazwie go „niedojda“, tak, wie sli juz nic innego sie nie trafia, to
trzeba wyrwac chocby sztachete z plotu. To tez ja, swi om tego zwyczaju, staram sie zawsze przywiezc z lasu
chocby te jak Pan widzi galezie i tak chlop bez trudu moze cos znalezc do wziecia, chocby owe pare patyków, zona
zadowolona, a ja mam wszystkie ploty w porzadku“ . Najwiecej pretensji bylo o opal. Torf, który do tego sluzyl, powinien
byc jak najsuchszy, co nie zawsze bylo mozliwe, jesli ato trafilo sie deszczowe. Wtedy narzekaniom i lamentacjom nie bylo
konca, czemu dziwic sie nietrudno, tym bardziej, ze przy torfie pieklo sie i chleb. Lasu nie bylo, wiec o drzewie nie bylo
mozna nawet marzyc. W tamtych czasach praca zaczynala e i konczyla, tak jak Bóg przykazal, ze wschodem i zachodem
slonca. Fornale musieli wstawac o dwie godziny wczesni aby zdazyc odpasc konie, tak, aby juz byly najedzone na
„dzwonek“ , czyli sygnal wzywajacy do ruszenia w pole. Zaszczytna funkcje dzwonienia pelnil wlodarz. On takze dzwonil
oznajmiajac poczatek i koniec przerwy obiadowej. Pilnowano, aby jej czasem nie skracal; jesliby to robil, mógl sie
spodziewac, ze podczas „Wiencowego“ uslyszy przyspiewke „Wlodarzowi kacze jaje, bo poludnie krótkie daje, plon
niesiemy plon“ . Owa przerwa obiadowa powinna latem trwac dwie godziny, a w c sie pozostalych pór roku póltorej,
sniadanie i podwieczorek pólgodzinne zanoszono pracujacym z domu w koszyku: pajde chleba posmarowana smalcem, a
jesli cos atrakcyjniejszego dodano to swiadczylo o tym, ze zona dba o meza, wzglednie jest niedawno poslubi a malzonka i
stara sie „przypochlebic“ swemu panu. Urzadzanie dozynek obowiazywalo bezwzgled
Wtedy wszyscy pracownicy z
rodzinami, a przede wszystkim dziecmi, dla których to swieto plonów bylo jedna z nielicznych atrakcji, w której mogly, choc
tylko w bierny sposób brac udzial, zbierali sie przed gankiem dworskim, na którym „panstwo“ oczekiwali wraz z wszystkimi
domownikami i zaproszonymi na te okazje goscmi nadejscia wesolego korowodu, wysluchania przyspiewek, adresowanych
osobno do jasnie pana, do jasnie pani, sluzby dworskie rzadcy i wlodarzy. Niektóre byly pochlebne; porównywano zawsze
jasnie pania do kwitnacej rózy, a jasnie pana przedsta no, jako czulego meza siadajacego na kolanach pani, aby ja móc
serdecznie ucalowac. Poza tym z tresci tych przyspiewe mozna bylo wywnioskowac, kto z oficjalistów cieszy sie ogólna
sympatia, a komu przy okazji chcialy spiewaczki przypi zlosliwa nagane. Kazda przyspiewka konczyla sie refrenem: „Plon
niesiemy plon, jasnie Panstwu w dom, dajby Boze plonowalo, - po sto korcy z mendla dalo. Plon niesiemy plon,
jasnie Panstwu w dom“ . Pieknie wystrojone w kujawskie stroje przodownice, wreczaly chlebodawcom wspanialy wieniec
upleciony z czterech zasadniczych zbóz, przybrany mnóstwem kolorowych wstazek, pozlotkiem i wlosami anielskimi.
Odpowiednio obdarzone z pieknym dygiem zapraszaly Panstwo do tanca, do którego po chwili wlaczala sie reszta
zgromadzonych. Jezeli wsród osób siedzacych na ganku z dowaly sie panie, wówczas, co smielsi kawalerowie zapraszali
je do tanca, obowiazkowo ocierajac przedtem wierzchem dloni usta i calujac wybranke w reke. Zapomnialam dodac, ze pani
dziedziczka, po przetanczeniu pierwszego kujawiaka z przodownica, powinna byla nastepny przeznaczyc najstarszemu ze
zniwiarzy. Obowiazkowa atrakcja byla para parobczaków zebranych za Zyda i Zydóweczke. Nalezalo do nich
rozsmieszanie zebranych róznymi sztuczkami i rymowanymi dowcipami. Szczególnie dzieci, jak najpiekniej na te okazje
ubrane, oblegaly uciesznych Zydów, oczywiscie nam takze pozwalano sie do nich przylaczyc. Gdy juz zmeczyli sie tancami,
szczególnie starsi, coraz czesciej spogladali w strone zastawionych stertami bulek i necacych porcjami kielbas stolów, nie
mówiac juz o licznych butelkach wódki i beczulkach piwa. W koncu dawano haslo do przerwania tanców i zajecia sie
poczestunkiem. Wieczorem zabawa przenosila sie do jaki os nadajacego sie do tanca pomieszczenia, najczesciej do
spichrza, gdzie dobra podloga zapewniala odpowiednie do tanca warunki. Byly jeszcze i inne okazje, kiedy to „naród“
gromadzil sie przed dworem, a mianowicie z okazji wesela na tak zwane „dzien dobry“ . Wesela trwaly w tamtych czasach,
co najmniej dwa dni, a czasem i trzy. W kazdym razie okolo poludnia drugiego dnia, panstwo mlodzi wraz z goscmi
weselnymi, przychodzili zaprezentowac sie chlebodawcom, którzy po zlozeniu zyczen szczescia i pomyslnosci obdarzali ich
odpowiednia suma „na zagospodarowanie sie“ . Zdarzalo sie tez niekiedy, ze wykorzystywano te okaz do ofiarowania
pannie mlodej krowy, szczególnie, jesli mlody dziedzic poczuwal sie do obowiazku wyrównania krzywdy, której dziewczyna
byc moze padla ofiara, co uwazane bylo przez ogól, za jak najbardziej sluszne i „sprawiedliwe“ .
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Dziedzic przetanczyc powinien kilka kawalków z panna mloda, natomiast pan mlody zapraszal do tanca pania
dziedziczke, co nie bylo zwykle zbyt przyjemne, zwlaszcza, gdy od mlodych zalatywalo zwykle niezbyt milo, wypita wódka.
Calosc urozmaicala para znanych z poprzednio opisanego wiencowego „Zydów“ , wreszcie Ojciec donosnym glosem
proponowal muzykantom zagranie marsza i przy jego dzwi ach, orszak weselny wracal na wies, aby w dalszym ciagu jesc i
pic, no i oczywiscie tanczyc. Pragne tez przy tej spos osci przypomniec zwyczaj, który malo juz, kto dzis pamieta - chodzi
mi mianowicie o tzw. „zaproszenie“ . Odbywalo sie to w nastepujacy sposób: nazajutrz po ogloszeniu w kosciele zapowiedzi
zjawial sie we dworze odswietnie ubrany starszy druzba, w asyscie mlodszego druzby, trzymajac w reku pieknie przybrany
kolorowymi wstazkami bat czterokonny. Wprowadzany byl wykle do jadalnego pokoju, gdzie stojac wyglaszal dluga
kwiecista mowe, uroczystym, niejako obrzedowym tonem, w której zapraszal panstwa do wziecia udzialu w majacej nastapic
uroczystosci, proszac równoczesnie o odpowiednia ilosc wozów koni potrzebnych do zawiezienia orszaku weselnego do
kosciola. Nie pamietam oczywiscie slów owego uroczystego zaproszenia, zapamietalam tylko wezwanie skierowane przez
druzbe do druhen: „druhny, druhniczki, podwiazujcie spódniczki“ , dalszego ciagu juz sobie nie moge przypomniec, wiem
tylko, ze nas dzieci, które z przejeciem asystowaly calej ceremonii bardzo te strofy bawily. Calosc konczyly zawsze te same
zdania: „Nie gniewajta sie panstwo na nasze proszenie, bosmy sie nie uczyli w szkole, tylko przy cepa
todole“ .
Jak zaznaczylam na poczatku, mówce obowiazywalo wypowiedzenie calej oracji w specjalnym uroczystym tonie. Zwykla
intonacja byla niedopuszczalna. Wreszcie po zapewnieniu, ze otrzymaja odpowiednia ilosc wozów i koni, zyczeniu dobrej
zabawy i kieliszku wódki owa delegacja klaniajac sie nisko opuszczala pokój krokiem uroczystym, zadowolona ze spelnienia
wstepnego obowiazku, jaki na nich ciazyl, bo bylo ich eszcze wiele, którym my jednak nie asystowalismy, zadowalajac sie
ukryci w zywoplocie, którym od strony dwunascioraka byl obsadzony sad, wysluchiwania mowy pozegnalnej, która stojac na
odwróconej dnem beczce wyglaszal starszy druzba w imieniu panny mlodej, dziekujac rodzicom przed wyjazdem do kosciola
za wychowanie i opieke. Wreszcie, gdy juz orszak wesel wyruszyl z mozliwie najglosniejszym trzaskaniem z batów przez
druzbów i wozniców nasluchiwalismy „krzykania“ druhen towarzyszacych pannie mlodej do kosciola. Powi y to robic
mozliwie najczesciej i najglosniej. Nalezalo to do ich glównych obowiazków. Na szczescie nie bylo u nas ani w najblizszym
sasiedztwie karczmy, tego glównego zródla demoralizacji i pijanstwa, co bylo zreszta rzecza powszechna w zaborze
austriackim (propinacja). Ludzie bawili sie i oczywiscie upijali na tak zwanych „muzykach“ tj. swego rodzaju wieczorkach
tanecznych, urzadzanych od czasu do czasu, szczególnie w zapusty u tego, kto mial wieksza izbe. Inna okazja
dostarczajaca mieszkancom wsi rozrywki, a takze mozliwosci spotkania znajomych, zalatwienia niejednego interesu.
Oczywiscie, gdy chodzilo o rzecz powazniejsza, np. sprzedaz lub kupno krowy, zakonczonego poczestunkiem w oberzy
wlasciwym miejscem byl jarmark, po którym wracano do d
czesto dosc chwiejnym krokiem.
My naturalnie na jarmarki czy targi nie jezdzilismy, ale za to z wielkim zaciekawieniem przysluchiwalismy sie
opowiadaniom sluzby, która od czasu do czasu Matka w t celu zwalniala, jesli potrzebowali cos powazniejszego kupic.
Matka opowiadala mi jak to niania, która zgodzila, gdy urodzila sie Nina, gdy zobaczyla, ze dziecko spi w lózeczku, a nie w
kolysce „kolibce“ oswiadczyla stanowczo, ze ona dziecka „w takim czyms“ chowac nie bedzie i wbrew zakazowi Matki,
która uwazala, ze dzieci powinny sypiac w lózeczku, poszla na jarmark do Izbicy i kupiwszy za wlasne pieniadze kolyske,
przytaszczyla ja na plecach do domu owe 7 km drogi. Wobec tak nieugietej postawy niani, Matka, nolens volens musiala sie
jednak na kolyske zgodzic. Zreszta reszta mego rodzenstwa takze sie w niej wychowala. Tak, wiec tylko ja spalam w
lózeczku. Bylo z jasnego lipowego drzewa, a gdy spodziewalam sie mego pierwszego dziecka, sprowadzilam je do Paniewa,
tak wiec nie tylko Kazio, ale i Anusia sie w nim wychowali.
Wracajac do warunków miedzy wlascicielami majatków, a pracownikami, tak zwanymi „ludzmi“ , to nalezy sobie zdac
sprawe, ze bardzo wazna role w tej dziedzinie pelnily dziedziczki, które interesowaly sie zdrowiem, udzielaly im rad i dawaly
leki. Nie zapominajmy, ze do najblizszego miasteczka, gdzie ewentualnie mógl byc lekarz, najczesciej jedynie felczer, bylo
daleko, zreszta owi medycy nie cieszyli sie zbytnim za niem okolicznej ludnosci. W takiej sytuacji zyczliwa pomoc byla
rzecza bardzo cenna. Jezeli w dodatku zatroszczono sie o zorganizowanie nauczania dziatwy wiejskiej lub, co nies y bylo
rzecza raczej rzadka, zorganizowano i utrzymywano ochronke (taka doskonale prowadzona placówke zalozyla w
Boguslawicach pani Jezierska) to stosunki ukladaly sie raczej poprawnie, a czasem byly nawet serdeczne i bliskie. Jezeli
chodzi o moich Rodziców, to doskonale pamietam, ze jez komus chodzilo o jakies specjalne wzgledy, czy o darowanie
powazniejszego przewinienia, to udawano sie zawsze do Matki z prosba, „aby przemówila“ za petentem do surowszego
nizli ona jasnie pana. To tez, gdy Matka umarla zebrani na jej pogrzebie wszyscy mieszkancy Wiecinina, zgodnie zalowali,
ze odeszla „prawdziwie dobra pani, która miala serce dla kazdego“ i to bylo chyba najcenniejsza pochwala, na która
zreszta calym swym zyciem zasluzyla.
Tu nalezaloby przypomniec, ze na ogól fornale (najwazniejsi pracownicy), jak zreszta wiekszosc ludzi zatrudnionych w
danym majatku, traktowala go, jako cos niejako wspólnego, to tez nigdy nie mówiono inaczej jak „nasze zboze“ , „nasze
konie“ itd. i gdy ktos chwalil urodzaje, bydlo, czy cokolwiek, co skladalo sie na calosc gospodarstwa, to czuli sie niejako
dumni i zadowoleni. Gdy przenosili sie do innego majatku to zawsze starali sie znalezc prace tam, gdzie dobrze
gospodarowano, uwazajac, ze pewna czesc splendoru takiego majatku ta e i na nich spada.
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To, ze stosunki miedzy dworami a pracownikami ukladaly sie raczej „sielsko anielsko“ , nalezaloby przypisywac przede
wszystkim jak juz uprzednio podkreslalam, konserwatywnemu nastawieniu tak jednej jak i drugiej strony, wzglednej
zamoznosci panujacej w tej czesci kraju, a przede wszy im temu, ze nie dotarla tam jeszcze agitacja socjalistyczna i nie
pojawili sie jeszcze ci, co jatrzyli i podsycali prete e pracujacych, zreszta przyznaje, ze w wielu wypadkach sluszne,
wyolbrzymiajac równoczesnie winy i ewentualne zle trak wanie i krzywdzenia „swiata pracy“ 68.

68

Zreszta zastanówmy sie, jakie byly efekty tzw. reformy rolnej 1944/45, która zlikwidowala ziemianstwo i miala rozwiazac „kwestie rolna“. Po 45 latach
komunizmu i intensywnym subwencjonowaniu rolnictwa, (w jakim stopniu komunisci subwencjonowali rolnictwo przekonano sie, gdy po ich upadku
polska wies przezyla znacznie wiekszy kryzys niz inne galezie gospodarki) i po prawie 10 latach rozwoju postkomunistycznego, jeszcze dzisiaj (1998),
prawie 27 % ludnosci zamieszkujacej na wies wytwarza jedynie okolo 5% krajowego PNB. Natomiast w Niemczech, których strukture rolna mozna bylo
porównac do Poznanskiego i Pomorza nastapil rozwój. Powazny blad popelniaja ci, którzy mechanicznie porównuja
nki przedwojenne (1939) do
obecnych. Wszystko sie rozwija, a i w Niemczech stosunki na wsi w 1939 r, róznily sie bardzo od obecnych. Ale jak tu mozna bylo dyskutowac np. z
kardynalem Wyszynskim, który pisal, „ze ustrój taki, jaki byl ostac sie nie mógl“, a dlaczego? Na Zachodzie „ostal sie“ ze znakomitym wynikiem. W
Polsce natomiast zmiana poglebila jeszcze istniejacy niezadowalajacy stan rzeczy. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Podobnie takze i dawne podejscie do spraw zwiazanych z religia zaczelo ulegac zmianie. Wszystkie te nowe prady
przenikaly powoli na wies, bylo, wiec rzecza naturalna, ze takze przynajmniej czesc inteligencji zyjacej na prowincji, a wiec
przede wszystkim ziemianie zarazili sie zataczajacym coraz szersze kregi indyferentyzmem religijnym69. Religia stawala sie
coraz mniej potrzeba ducha, a stawala sie czyms, co obowiazywalo raczej zewnetrznie, tak zwanego przyzwoitego
czlowieka i do tego stojacego na swieczniku, a zatem zobowiazanego do swiecenia dobrym przykladem „narodowi“ . Jesli
chodzi o postawe religijna moich Rodziców, to Ojciec (BKD 51), który wychowywal sie w Warszawie, w czasie, kiedy sie
budzil i dosc szybko zataczal coraz szersze kregi wsró
eligencji pozytywizm, byl tak jak wiekszosc jego rówiesników pod
jego wplywem. To tez jego stosunek do religii pokrywal sie z tym, co powyzej napisalam na ten temat. Z czasem pod
wplywem zony70 zaczal zmieniac powoli swoje nastawienie do tych spraw ale mimo to pamietam jak mówil: „Nie mam
zamiaru brac udzialu w jakichkolwiek dyskusjach na tematy religijne, ani tez w nie sie zaglebiac, gdyz obawiam sie,
ze móglbym wtedy calkowicie stracic wiare, a tego nie chce“ . Natomiast matka, (BKD 50), jako kobieta a przy tym c a
wyjatkowo poboznej osoby, jaka byla babka (BKD 47), miala zywszy stosunek do Boga i Jego spraw, szczególnie pózniej,
podczas wojny, slyszac i widzac jej straszne skutki, a przy tym bedac pod wplywem ciotki Anny (BKD 49), która po przebytej
niedawno tragedii osobistej i rodzinnej, która sama sp wodowala, postanowila reszte zycia poswiecic na odpokutowanie
swoich win71. Byla jak juz poprzednio pisalam kobieta bezkompromisowa, raczej krancowa, to tez teraz popadla w rodzaj
bigoterii. Matka, która ja zawsze bardzo kochala i zawsze byla pod jej przemoznym wplywem, zaczela poglebiac swój
stosunek do Boga72. Stawala sie coraz bardziej chrzescijanska z ducha i czynu, a nie tylko formalna córka Kosciola. Zanim
jednak do tego doszlo, w domu naszym zycie religijne bilo zywszym tetnem, niz w domach naszych sasiadów. Poniewaz do
kosciola bylo daleko, jezdzilismy przewaznie do Izbicy, bo tam mozna bylo przy tej okazji zalatwic rózne sprawunki; dokad
tak jak i do Brdowa, gdzie byla nasza parafia, bylo 7 km, wiec oczywiscie trzeba bylo jechac konmi, a ze Ojciec przeznaczal
na ten cel w kazda niedziele czy swieto jeden ekwipaz, oczywiscie taki, w którym moglo sie pomiescic jak najwiecej osób,
wiec tzw „budka“ kryty pojazd, znacznie lzejszy od karety, to tez czesc osób pozostawala w domu i nie mogla uczestniczyc
w Mszy sw. Dla nich to urzadzalo sie przed domowym oltarzykiem niedzielna modlitwe, odczytywalo sie przypadajaca na ten
dzien Ewangelie sw. Podobnie dzialo sie w czasie Wielkiego Postu. Wszyscy domownicy73, a takze sluzba schodzili sie, aby
przed oltarzykiem, na którym stawiano duzy, piekny heb owy krzyz z artystycznie wyrzezbiona w kosci sloniowej postacia
Chrystusa. Krzyz jak tylko pamiecia siegam wisial u Ojca nad lózkiem. Gdy w 1945 roku wybralam sie do Wiecinina, jednym
z glównych powodów, dla których mimo przeróznych trudn ci to zrobilam, bylo pragnienie odszukania owego krzyza.
Niestety juz go nie bylo. Podobno skradla go pokojówka. Nabozenstwu wielkopostnemu zawsze pr wodniczyla Matka, a w
razie jej nieobecnosci, szczególnie, gdy podroslam cze o ja zastepowalam. Odmawialismy litanie o Mece Panskiej,
spiewalismy piesni wielkopostne itp. Ojciec bezposrednio nigdy nie uczestniczyl w tych nabozenstwach. Wlaczal sie w nie
kleczac w sasiednim pokoju. Poniewaz nie mozna bylo zbyt czesto jezdzic na nabozenstwa majowe, wiec wolno nam bylo
pójsc wieczorami pod krzyz, gdzie zbierala sie cala mlodziez wiejska, aby spiewac litanie do Matki Boskiej i najrozmaitsze
piesni maryjne. Pózniej, gdy Rodzice postawili na drug
ncu zabudowan gospodarskich piekna figure Matki Najswietszej i
gdzie z czasem na zmiane z poprzednim miejscem, gdzie ychczas odbywaly sie owe majowe nabozenstwa, tutaj zaczeto
sie schodzic, Matka powierzyla nam troske o okalajace wa figure krzewy i rosliny, a takze przystrajanie figury
przyniesionymi z ogrodu kwiatami. Jesli zas chodzi o o wiazujace kazdego wiernego praktyki religijne, taki jak np.
spowiedz wielkanocna, to po uzgodnieniu z proboszczem odpowiedniej daty wszyscy pracownicy byli zwalniani z
codziennych obowiazków, aby zadoscuczynic temu obowiaz cemu kazdego przykazaniu koscielnemu. Rodzice
ustawiwszy w ten sposób swoje obowiazki religijne, mieli pod tym wzgledem spokojne sumienie. Byli przekonani, ze
postepuja i zyja zgodnie z przykazaniami Bozymi. Dopie pózniej, kiedy wojna i jej nastepstwa przeoraly dusze ludzkie i
zmusily do wiekszego samokrytycyzmu, najpierw matka,
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Oczywiscie moja Matka osoba o niekwestionowanej sylwetce moralnej i spolecznej, a przy tym gleboko wierzaca ulegla w tym miejscu propagandzie
Kosciola, starajacej sie wmówic, ze wiekszosc nieszcze spadlych na Polske ma swe zródlo w zaniku „religijnosci“ spoleczenstwa. O co wlasciwie
chodzi? Chodzi o materialny i cywilizacyjny poziom zycia ludnosci, który przez lata panowania komunizmu cofnal sie o okolo 50 lat. Kosciól, którego
hasla spoleczne pokrywaja sie w znacznym stopniu z kom nistycznymi popieral od poczatku budowe tego ustroju, co opisal i uzasadnil kardynal
Wyszynski, a nastepnie on sam bronil jego interesów, co z kolei opisal Kazimierz Kakol. Kosciól jest, wiec wspólwinny z komunizmem za zaistniala
sytuacje i wiele innych popelnionych bledów, powinien
ec tego przynajmniej milczec. Nigdy w zadnym z krajów, w którym Kosciól katolicki, mial
wzglednie ma przewazajace wplywy nie wybudowano ani do obytu ani demokracji. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
70
Jakze Babka, która nie miala zainteresowan intelektualnych mogla przekonac Dziadka, który byl, badz, co badz czlowiekiem wyksztalconym. Wydaje mi
sie, ze wielu mezów takich wypadkach ulegalo zonom dla swietego spokoju. Poza tym presja Kosciola i srodowiska w tym kierunku byla w zawsze
Polsce tak wielka, ze trzeba bylo niezwyklego hartu ducha i znajomosci odpowiedniej literatury, (na co wielu nie mialo czasu), aby reprezentowac nie
tylko ateistyczne, ale chocby tolerancyjne stanowisko. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
71
Zamiast rzeczywiscie „pokutowac“, zatruwala bezmyslnie jadem religii umysly, wprowadzajac histeryczna atmosfere. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400
Baden, 98-05-09).
72
A wiec nie byly to jakies studia czy rozwazania nad religia, tylko frazesy, uczucia, ekstaza i klepanie pacierzy. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden,
98-05-09).
73
Nie wyobrazam sobie, zeby ktos z domowników mógl odmówic udzialu w tych „dobrowolnych“ modlitwach. Presja katolicyzmu w kregach prywatnych
w Polsce byla tak wielka, ze odczuwalem ja, jako niepr mna nawet w czasach komunistycznych. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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pózniej Ojciec przemysleli na nowo i spojrzeli krytycznie na wiele spraw, a takze na wlasne nastawienie do zagadnien
religijnych i spolecznych i zrozumieli, ze jednak wiel rzeczy w tamtym swiecie, który powoli mijal i w którym uplynela
wieksza czesc ich zycia, nie byly idealne i ze juz daleko wczesniej nalezalo zabrac sie do prz rowadzenia wielu zmian i
reform74 tak w mentalnosci ludzkiej jak i w postepowaniu wielu, którzy w swym mniemaniu mieli wszystkie dan i wartosci
dajace im prawo do kierowania i rzadzenia krajem. Ten ak samokrytycyzmu i umiejetnosci wyciagniecia odpowiednich
wniosków ze zmieniajacej sie gwaltem sytuacji doprowadzilo do nieodwracalnych zmian w mentalnosci wszystkich i w
konsekwencji do calkowitego przewrotu nie tylko w sposobie myslenia, ale i w normach kierujacych zyciem, do odrzucenia
raz na zawsze istotnych i cennych wartosci przechowywanych i na ogól praktykowanych w srodowisku ziemianskim.
Nasz kosciól parafialny w Brdowie byl jak na tak stosu owo niewielka parafie duzy z wysoka wieza, przypominajaca
czestochowska, co bylo zrozumiale, gdyz osadzono tu juz dawno temu OO. Paulinów. Cudowny obraz w glównym oltarzu,
byl otoczony wielka czcia, odslaniano go tylko na czas Mszy sw. niedzi nej. Obraz ten rzeczywiscie bardzo piekny w stylu
bizantyjskim mial byc jakoby ofiarowany przez króla Wladyslawa Jagiellonczyka, a niektóre ornaty byly wyszywane zlotymi
nicmi i ozdobione drogocennymi kamieniami i perlami, darami moznych pan czczacych cu wna Matke Boska Brdowska.
Wiele wotyw widnialo na purpurowym adamaszkowym tle, którego centralnym punktem byla Madonna trzymajaca dzieciatko
w ramionach. Do Czestochowy bylo daleko. Nie kazdy zdo wal sie na wziecie udzialu w organizowanych corocznie
pielgrzymkach na Jasna Góre, w zamian za to w dniu naj szym swieta Matki Boskiej Czestochowskiej, a wiec dnia 26-ego
sierpnia, odbywal sie 8-ego wrzesnia wielki odpust, który gromadzil rzesze wiernych nawet z odleglych parafii dazacych licznymi kompaniami z ksiezmi, choragwiami i feretronami,
uczestniczyc w uroczystych nabozenstwach. W tym dniu
odwiedzano równiez korzystajac z okazji krewniaków, tak, ze nawet ci, którzy na caly rok wyjezdzali „na Saksy“ , czyli na
zarobek do Niemiec, starali sie na ten wlasnie dzien u skac zwolnienie z pracy, aby móc odwiedzic swych najblizszych.
Kosciól byl zapewne jak wiekszosc naszych swiatyn wiel rotnie przebudowywany, tak, ze zatracil swój pierwotny ksztalt.
Swiadcza o tym odkryte niedawno fragmenty starego muru prezbiterium, a takze odsloniete artystyczne malowidla scienne,
nie wiadomo, kiedy starannie zamalowane. Jednie budynek klasztorny, który po kasacie wszystkich, istniejacych na terenie
Kongresówki zakonów i wymarciu pozostalych tamze zakonników, zostal wykorzystany, jako plebania i mieszkanie dla
sluzby koscielnej. Budynek ten, choc obszerny byl jak wszystkie w owych czasach tego rodzaju budowle ciemny i wilgotny,
co oczywiscie przyczynialo sie do butwienia przechowywanych tam owych pieknych ornatów, o który przed chwila
pisalam. Gdy chyba w roku 1957-ym pojechalam do Brdowa na groby mej Matki i dziadków artoszewiczów, dowiedzialam
sie, ze Niemcy wkrótce po wkroczeniu do Polski znalazl
sie w Brdowie, kazali powynosic na dziedziniec otaczajacy
kosciól wszystkie paramenty koscielne: choragwie, niektóre bardzo ladne i oczywiscie wszystkie cenne wolumina bardzo
starej klasztornej biblioteki, która mimo kasaty klasz ru jakos szczesliwie ocalala. Nie moge sobie darowac, ze w swoim
czasie nie zainteresowalam sie blizej owa biblioteka i nie przyjrzalam sie dokladnie pieknym starym ornatom. Ilez to
dowodów naszej starej kultury zostalo w tamtych tragicznych latach na zawsze zaprzepaszczonych przez owych
„Kulturtäger’ów“ 75. Nie tylko kosciól byl ladny, ale jego usytuowanie wyjatkowo korzystne, byl, bowiem od zachodniej strony
oblany dlugim czterokilometrowym jeziorem, wlasnie najszerszym tutaj, naprzeciwko kosciola, a widoczna ze znacznej
odleglosci wysoka biala wieza, byla punktem orientacyj
zagubionych wedrowców. Przypominam sobie jak pewnego
razu Ojciec usmiechajac sie opowiadal, ze wybrawszy sie na dluzszy spacer z wujem Kazimierzem (BKD 48) Dambskim
stracil orientacje i na zapytanie skierowane do swego warzysza: „Kaziu, gdzie my to wlasciwie jestesmy?“ taka
otrzymal odpowiedz: „czekaj, czekaj, zaraz sie rozejrze; idziemy prosto w kierunku na wieze kosciola w Brdowie“ , a
po chwili „o to nietrudno, bo wieze te widac z kazdego miejsca w obrebie kilkunastu kilometrów“. Nie przypominam sobie,
kiedy umarl, wieloletni proboszcz parafii brdowskiej ks. Gniazdowski, który zreszta chrzcil nas wszystkich. Na jego miejsce
przyslano ks. Jarosinskiego, kaplana bardzo gorliwego poboznego, do tego rozmilowanego w poezji, szczególnie
patriotycznej. Nie bylo kazania, w którymby nie przyta al wierszy naszych poetów mówiacych o milosci ojczyzny. Dawal
temu wyraz przy kazdej nadarzajacej sie ku temu sposobnosci. Wypadlo to szczególnie uroczyscie w roku 1916-tym, kiedy
wojska rosyjskie opuscily Polske i nie bylo nikogo, kt by zabranial obchodzenia w uroczysty sposób rocznic powstan
narodowych76. Do zamanifestowania uczuc patriotycznych dala impuls najdujaca sie na cmentarzu w Brdowie ogromna
mogila kryjaca prochy 60-ciu powstanców, którzy polegli w 1863 r. w bitwie stocz ej w okolicach Brdowa.

74

75

76

Wydaje mi sie, ze mysli te przypisywane Dziadkom powstaly w glowie Matki, pod wplywem propagandy koscielnej, dopiero po II Wojnie Swiatowej.
Przekonanie o koniecznosci reform bylo tak wielkie, ze aby usunac mozliwy konflikt sumienia przy rozleglej nacjonalizacji mienia koniecznej przy
budowie komunizmu Kosciól w Polsce zawiesil dzialanie
mego i dziesiatego przykazania dekalogu. Wynikajacy z tego lekcewazacy stosunek do
cudzej wlasnosci pokutuje w Polsce do dzisiaj. Np. rozlegle falszerstwa i oszustwa celne ksiezy przy imporcie samochodów. (Kazimierz Karnkowski, CH
5400 Baden, 98-05-09).
Nie zalezy zapominac, ze po wojnie Polacy przy okazji tzw. „reformy rolnej“ 1944/45 r. i innych wspólczesnych wydarzen zniszczyli badz bezmyslnie,
badz zlosliwie znacznie wiecej niz Niemcy, tym razem swoich wlasnych polskich dóbr kulturalnych. Niemcy niszczyli tym wypadku tylko dobra
kulturalne wroga. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Po pierwsze wojska rosyjskie nie „opuscily“ Polski tylko zostaly przegnane przez Niemców, którzy XX w. dwa razy spowodowali „opuszczenie”
Polski przez Rosjan, bo Polacy sami nie zdolaliby tego zrobic. Po drugie Niemcy byliby w stanie zabronic Polakom obchodzenia rocznic patriotycznych
tak samo jak to robili Rosjanie, a nawet bardziej skutecznie, ale prowadzili oni wtedy w stosunku do Polaków wyjatkowo tolerancyjna polityke. Tak
falszuje, wzglednie nagina sie historie. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Polegl tam wówczas równiez dowodzacy oddzialem oficer ochodzenia francuskiego, Jung von Blankenheim77.
Postawiono mu poblizu owej mogily murowany nagrobek. Tak mogila jak i ów nagrobek, choc wiedziano, kto zostal tu
pochowany byla ogromnie zaniedbana, porosnieta chwastami, a nawet dosc juz rozrosnietymi krzewami. Ks. Jarosinski
postaral sie o jej uporzadkowanie. Wystawiono na niej zy drewniany krzyz i tabliczke z odpowiednim napisem.
Zapowiedziano uroczyste nabozenstwo za dusze powstanców, by po nim w uroczystej procesji z choragwiami udac sie na
cmentarz, gdzie przy spiewach patriotycznych piesni mialo nastapic poswiecenie wspomnianego przed chwila krzyza. Aby
uswietnic ta niezwykla uroczystosc, do obchodu wlaczyl sie p. Henryk Slubicki z
rzyna (wies ta i jej najblizsza okolica
nalezaly jeszcze wówczas do parafii brdowskiej, dopier pózniej zostala erygowana parafia w Babiaku) z niedawno
powstalym oddzialem ochotniczej strazy pozarnej. Jako czlowiek zamozny, mógl sobie pozwolic nie tylko na zbudowanie w
nowo powstalej parafii kosciola, a takze na poniesienie dosc znacznych zreszta kosztów zwiazanych z umundurowaniem
strazaków, zakupem sprzetu przeciwpozarowego, do tego undowal wcale dobra orkiestre, która zaopatrzyl we wspaniale
instrumenty muzyczne. Trzeba bylo miec odpowiednio wye powany wóz i zapewnic dostarczenia w razie alarmu czwórki
silnych i smiglych koni. Dzieki stalej trosce o wlasci
nienie obowiazków spoczywajacych na tego rodzaju organizacji,
Straz Ochotnicza z Babiaka zdobyla pierwsza lokate na renie calego powiatu. Dzieki temu zostalo uratowanych wiele
zagród i domostw zagrozonych przez czeste wówczas poza Sam komendant, czlowiek juz starszy, przy tym ogromniej
tuszy, wspaniale wygladal w paradnym mundurze strazackim i blyszczacym helmie, kiedy z duma i zrozumiala satysfakcja
spogladal na „swoich strazaków“ . Wracajac do wspomnien zwiazanych z wyzej opisana uroczystoscia, przypominam sobie
jak podziwiano usmiechnietego dobrodusznie komendanta, lustrujacego z dobrze uzasadniona duma pieknie udekorowany
wóz strazacki, a na nim dmaca z zapalem w blyszczace instrumenty orkiestre i dziarskich strazaków. Widok ten bud
ogólny podziw, szczególnie wsród rozentuzjazmowanej mlodziezy, która odtad marzyla o tym, aby zostac strazakami i móc
paradowac w tak wspanialych mundurach. Uroczystosc ta a poczatek corocznemu zwyczajowi nabozenstwa za dusze
spoczywajacych na cmentarzu powstanców, zakonczonego odwiedzeniem ich mogily. Dzieci szkolne byly zobowiazane do
utrzymywania jej w nalezytym porzadku i obsadzania kwi acymi roslinami. Ks. Jarosinski nie tylko kochal poezje, ale potrafil
wykorzystac kazda sposobnosc, aby stworzyc piekna opra e do kazdej uroczystosci religijnej. Jeszcze dzis, gdy nadchodzi
dzien Bozego Ciala wspominam z rozrzewnieniem prowadzone przez niego procesje. Brdów to mala osada otoczona z
jednej strony wspomnianym przed chwila jeziorem - dookola ciagna sie pola zaczynajacego juz o tej porze dojrzewac zboza,
a wsród tych pól waska droga, posuwal sie powoli tlum ozspiewanych parafian niosacych barwne choragwie, feretrony i
obrazy. Na przedzie szedl powoli proboszcz unoszac w góre piekna pozlocista monstran e. Wydawalo sie patrzacym, jakby
sama plynela wsród zlocacych sie pól, a utajony w niej Chrystus blogoslawil wszystkim i wszystkiemu. Po ostatniej wojnie
oddano parafie w Brdowie OO. Paulinom. Bedac tam przed kilku laty zastalam kilku zakonników - kosciól byl dziwnie pusty;
nie zdolano uzupelnic i naprawic szkód, jakie Niemcy t poczynili, braklo tez lawek, choc z przyjemnoscia zobaczylam, ze
jakos uchowala sie ogromna debowa lawka, która Matka78 zamówila u bardzo dobrego stolarza z Kola, p. Rydzewskiego.
Ten, jako prawdziwy artysta przed rozpoczeciem pracy z wil sie w Brdowie, aby sie przekonac, jaka powinna byc lawka,
która by harmonizowala z caloscia swiatyni. Praca sie ala, a gdy ja ustawiono w poblizu oltarza, stanowila ozdobe
prezbiterium.

77

Typowe ciagoty endeckie, przypisujace czlowiekowi noszacemu nazwisko i imie typowo germanskie, pochodzenia „francuskiego“ , jakby nie istnialo
wielu powstanców polskich pochodzenia niemieckiego. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
78
Teraz, kiedy „zlikwidowano“ ziemian, dalsze lawki zostana niewatpliwie ufundowane przez chlopów, którzy wg kardynala Glempa w ramach „festiwalu
wolnosci“ zostali obdarowani „ziemia obszarnicza“ . Nowe instrumenty dla orkiestry strazy pozarnej zostana zakupione z dochodów za „wódke
strazacka“ , jak to uchwalil na wniosek premiera Waldemara Pawlaka, jeden ze swobodnie wybranych Sejmów postsolidarnosciowych. (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Mogila z prochami Karola Libelta i powstanców z 1863 r. na cmentarzu w Brdowie.

Tablica na grobie plk. Junga v. Blankenheim na cmentar

dowie.
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SWIATOWEJ

Zblizalo sie lato poprzedzajace wybuch pierwszej wojny swiatowej. Ci, którzy sledzili wszystko, co dzialo sie w polityce,
szczególnie po wydarzeniach w Sarajewie zaczeli przypu czac, ze temu wszystkiemu polozy kres jakas ogólna rozprawa,
która niezawodnie zakonczyc sie musi zmianami w ukladzie sil politycznych Europy, co w rezultacie sprawi, ze Polska
uzyska niezalezny byt i wróci na mapy swiata. Nim jedn to nastapilo koncem 1918 r., I Wojna Swiatowa przynajmniej w
pierwszych latach jej trwania nie wniosla specjalnie f pujacych zmian w dotychczasowych stosunkach i zyciu ziemianstwa.
Plynelo ono nadal ustalonym od dawna trybem, mimo trudnosci spowodowanych zmianami politycznymi i klopotami
aprowizacyjnymi. Powoli jednak ludzie zaczeli sobie zd ac sprawe, ze na skutek olbrzymiego wstrzasu, jakie przezywa
cala Europa, musza sila rzeczy nastapic zmiany w ukladach sil spolecznych i ze swiat, który sie wyloni z odmetów wojny, nie
bedzie juz taki sam, jak ten, który odchodzi.
Wrócmy jednak do tego, co dzialo sie w Wiecininie oweg pamietnego sierpnia, 1914 r. Jakos w lipcu Matka (BKD 50)
od pewnego czasu niedomagala, zapadla, wiec decyzja, ze pojedzie na kuracje do Kudowy. Cieszyla sie na ten wyjazd,
gdyz wybierali sie tam równiez w tym czasie wujostwo Henrykowie Mittelstaedt’owie (BKM 85 i 258) z Luszczewa i obie jej
siostry, ciotka Janina (BKD 622) Trzebinska i Józefa (BKD 57) Suchorska. Mnie, jako najstarszej z dzieci Matka powierzyla
dopilnowanie kuracji Janusza (BKD 500) (byl jeszcze wtedy stale pod opieka lekarska). Bylam ardzo dumna, ze miala do
mnie takie zaufanie. Pamietam, ze jeszcze po wielu latach pokazywala mi otrzymywane przez nia listy z relacjami o stanie
zdrowia mego brata. Pewnego dnia zdaje sie, ze to byl tatni czwartek lipca, zaalarmowala wszystkich wiadomosc, ze
zarzadzono mobilizacje w calym panstwie. Przed chwila pomnialam, ze dorosli interesujacy sie polityka przewidywali
mozliwy wybuch wojny, jednak my dzieci, a nawet ja mimo mej pewnej doroslosci, nie interesowalismy sie polityka. Dopiero
wiadomosc o mobilizacji, potem powolanie do wojska kuc rza oraz kilku pracowników, wywolala pewien szok. Ojciec
zaczal sie niepokoic, czy Matka nie bedzie miala trudnosci z powrotem do domu, gdyby wojna wybuchla. Pocieszal sie
mysla, ze w Kudowie nie jest sama i ze na pewno krewni przyjda jej z pomoca. Wtem dowiadujemy sie, ze wojna zostala
wypowiedziana przez Niemcy panstwom Ententy, a równoczesnie poczta pantoflowa, jedyna, jaka od kilku dni funkcjonowala
dzieki Zydom, którzy stale krecili sie po kraju i mieli bardzo dobrze zorganizowane powiazania handlowe i rodzinne, wojska
niemieckie przekroczyly granice w poblizu Kalisza, który zbombardowali, a potem podpalili i ze ludnosc calkowicie
zaskoczona i przerazona rozszerzajacym sie ogniem zost ia wszystko i ucieka wszelkimi dostepnymi srodkami lokomocji,
a nawet pieszo, ciagnac na wózkach resztki ocalalego dobytku, no i oczywiscie dzieci, chorych i starców. Poczatkowo nie
dawano wiary tym nieprawdopodobnym wiesciom, az dopier kiedy i do nas, mimo przeciez znacznej odleglosci, zaczeli
docierac nieszczesni uchodzcy, opowiadajac o tym, czeg byli naocznymi swiadkami uwierzylismy w to, co do nas
dochodzilo owa pantoflowa poczta. To nie byly bajki, ale niestety tragiczna prawda. W kazdym razie Niemcy osiagneli
zamierzony cel, rzucili postrach na wszystkich, a szczególnie na ludnosc mieszkajaca w poblizu granicy. Wkrótce i u nas
pojawili sie zolnierze w groznych pickelhaubach. Blady strach padl na wszystkich. Sytuacje ratowalo to, ze Ojciec mówil
doskonale po niemiecku i dzieki temu dawal sobie lepiej z Niemcami rade, nizli wszyscy nieznajacy tego jezyka.
Komenderujacy oddzialem oficer zazadal, aby jak najpre ej dostarczono mu dobrze utuczone i nalezycie sprawione
tuczniki. Zwykle funkcje sprawiania przeznaczonych na zabicie tuczników pelnil kowal. Robil to zawsze wyjatkowo marudnie.
Tym razem jednak cale zadanie zostalo wykonane w sposób blyskawiczny. Nikt nie wyobrazal sobie, ze ów maruda potrafi
zdobyc sie na takie tempo. Co to strach moze! Kilku zolnierzy weszlo do kuchni, gdzie zgromadzila sie przerazona sluzba,
do której i my przylaczylismy sie. Pamietam jak na widok, zreszta w bunczucznie blyszczacych Pickelhaubach
wygladajacych zolnierzy, wspomniana poprzednio starowi
ana ogólnie ciocia padla na kolana wolajac w najwiekszym
przerazeniu. „Cysarzu nie zabijaj mnie“ .
Od Matki ciagle nie mielismy wiadomosci, az dopiero w pierwszych dniach wrzesnia wrócila cala i zdrowa via Chytrowo i
Luszczewo do domu. Tymczasem mijal tydzien za tygodniem, a zapowiedzianego przez Kaisera blyskawicznego konca
wojny nie mozna sie bylo doczekac. Ofensywa niemiecka ostala zatrzymana. Rosjanie odnosili zwyciestwa tak na
pólnocnym jak i na poludniowym froncie. Sytuacja polityczna komplikowala sie i gmatwala coraz bardziej i trzeba bylo
przygotowac sie na to, ze wojna nie skonczy sie tak szybko jak wszyscy tego pragneli. Trzeba bylo zadowalac sie poczta
pantoflowa. Wiadomosci dzieki niej otrzymywane, rzadko pokrywaly sie z komunikatami ukazujacymi sie w oficjalnej prasie,
stale gloszacej, ze niemieckie wojska zwyciezaja na ws tkich frontach. Ojciec zdecydowal sie pojechac do Poznania do dr
Stasinskiego, aby próbowac raz jeszcze ratowac coraz to pogarszajacy sie stan oczu. Oczywiscie Matka musiala mu
towarzyszyc, a nawet i mnie zabrali, aby zasiegnac por y okulisty. Rodzice chcieli przy tej okazji odwiedzic wujostwa
Trzebinskich (BKD 622 i 623), z którymi od dawna nie mieli kontaktu. Wtedy to po r pierwszy zobaczylismy na wlasne oczy
tragiczne zniwo wojny. Czekajac na nadejscie pociagu, alismy na peronie, z którego wlasnie odchodzil pociag, wiozacy
nowe zastepy, juz teraz nie tak bunczucznie, jak na poczatku wojny wygladajacych zolnierzy, raczej minorowo nastrojonych
mlodych na front francuski. Aby im dodac ducha, orkiestra wojskowa wygrywala skoczne melodie, a w przerwach jakis
wysokiej rangi wojskowy wyglaszal plomienne mowy, majace na celu podtrzymanie wiary w niezawodne zwyciestwo naszej,
bohaterskiej armii, a zony i matki odjezdzajacych boha ów obdarzaly ich usmiechami i wiazankami kwiatów, choc na
pewno pelne byly niepokoju i niejedna z nich ukrywala y zegnajac mlodszych braci tych, których juz nigdy nie mialy
powitac. A tymczasem na drugiej stronie dworca stal dl pociag, z którego wyladowywano przywiezionych z pod Verdun
rannych zolnierzy. Wielu z nich nie mialo rak lub nóg, a niektórzy byli tylko tragicznymi kadlubami. Lekarze i pielegniarki
uwijaly sie dookola tych ofiar wojny.
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Widok byl wstrzasajacy szczególnie w zestawieniu z tamtym stojacym na drugim peronie pociagiem. A tymczasem
powoli zaczely dochodzic wiesci o formujacych sie w Galicji Legionach. Pobudzaly one wyobraznie, a przywozone od czasu
do czasu piosenki legionowe spiewali prawie wszyscy z zapalem, szczególnie mlodziez entuzjazmujaca sie kazda nowoscia
nie rozstawala sie z ulubionym: „O mój rozmarynie rozwijaj sie“ , albo „Komendancie mily wodzu mój“ . Ojciec, jako
zagorzaly endek, niezbyt entuzjazmowal sie tym, co dzialo sie w Krakowie, nie wierzyl, aby akcja zainicjowana przez
Pilsudskiego - socjaliste mogla w jakikolwiek sposób przyczynic sie o odzyskania niepodleglosci. Bo ze taka chwila zbliza
sie nieuchronnie, wszyscy bez wyjatku Polacy nie watpili. Oczywiscie byly najrózniejsze koncepcje i domysly odnosnie tego,
w jaki sposób do tego dojdzie, ale wiara w zwyciestwo awiedliwosci byla powszechna. Wreszcie nadeszla wiesc zupelnie
nieprawdopodobna, w która przez dluzszy czas nikt nie chcial u erzyc. W Rosji wybuchla rewolucja i obalila cara Mikolaja
II. Szczególnie chlopi jeszcze dlugo po tym, gdy juz p wszechnie wiadomym bylo, ze te niezwykle wiadomosci byly
prawdziwe, absolutnie nie dopuszczali mozliwosci upadku caratu79. Czuli sie z nim zwiazani i byli wdzieczni za zniesie
poddanstwa. Wszak nie, kto inny jak car Batiuszka obdarzyl ich wolnoscia, a nawet starsi pamietali czasy poddanstwa, to tez
bali sie, ze gdyby moze te nieprawdopodobne wiesci mogly byc prawda to znów stana sie glebae adscripti80. Jeszcze przez
dlugi czas, kiedy to nie tylko carska Rosja przestala istniec, a car i jego rodzina zostala wymordowana, nie chcieli wierzyc, ze
jest to mozliwe.

79

Widac tu tradycyjna wsród chlopów sympatie do Rosjan, raz fakt, ze wyzej cenia swe interesy klasowe niz niepodleglosc Polski. Malo bylo takich jak
Adam Bien, którzy wiedzieli, ze scisle rzecz biorac, poddanstwo zostalo zniesione dekretem Rzadu Powstania Styczniowego, który jednak po pierwsze
nie posiadal sily, zeby ten dekret wprowadzic w zycie, a po drugie, chlopi nie wierzyli, zeby panowie do tego dopuscili. Wedlug nich przeprowadzic cos
takiego mógl tylko wróg panów, a tym byli zaborcy. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
80
Przypisani do ziemi. Prawo na podstawie, którego szlachcic, sprzedawal swój majatek lacznie z zamieszkalymi tam chlopami panszczyznianymi. Wg
Witosa podobne obawy odnosnie niepodleglej Polski zywili w 1918 r. takze chlopi w Galicji. Nota bene za czasów komunistycznych np. w Czechoslowacji
zmiana miejsca pracy byla mozliwa tylko za zgoda np. dyrekcji danej fabryki, nie mówiac juz o emigracji zarobkowej. W chwili obecnej juz w roku 2001
przy sprzedawaniu fabryk (na Zachodzie) sprzedaje sie je razem maszynami i pracownikami, wzglednie pracownicy domagaja sie tego, aby nowi
wlasciciele ich przejeli i nie zwalniali. Przy podzial fabryk nowi wlasciciele zawieraja tajne prawnie zabronione umowy zabraniajace przejmowania
pracowników. A wiec pomimo calego postepu spolecznego
swiecie nic sie nie zmienilo, metody pozostaly w zasadzie te same tylko teraz nie ma
„znienawidzonych” ziemian (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Ale wrócmy do roku 1915-go, kiedy to zaczeto tracic nadzieje, ze wojna szybko e skonczy, to tez mozliwosc
projektowanego umieszczenia Niny (BKD 498) i mnie (BKD 52) w zakladzie SS. Niepokalanek w Szymanowie, trzeba bedzie
odlozyc na czas dluzszy, wobec czego nie pozostawalo nic innego, jak postaranie sie o odpowiednia nauczycielke. Znalezc
takowa mozna bylo tylko w Warszawie, to tez Matka, (BKD 52) wybrala sie tam w tym celu, oczywiscie konmi, bo przeciez
innej mozliwosci wówczas nie bylo. Towarzyszyl jej wuj Rajmund (BKD 102) Dambski. Udalo im sie bez wiekszych przygód
dobrnac do celu, a pomoca byla doskonala znajomosc jez a niemieckiego obojga podróznych. Po usilnych staraniach,
Matka znalazla odpowiednia nauczycielke, która podjela sie nauczania nie tylko nas obu, ale takze i Janusza, (BKD 500).
Znala dobrze francuski i troche niemiecki, poza tym ni e grala na fortepianie, co bylo rzecza wazna, gdyz Rodzice zyczyli
sobie abym przynajmniej ja potrafila troche grac na tym instrumencie. Panna Zofia Gay wykazala przy tym duza doze
odwagi, nie bojac sie wyruszyc tak daleko konmi i to w tak niespokojnym czasie. Spedzila w Wiecininie 2 lata, bardzo sie z
nami zzyla, a po powrocie do Warszawy utrzymywala z nami stale kontakt listowny. Widocznie dobrze nas wspominala,
skoro bedac w 1949 roku na Wybrzezu, dowiedziawszy sie przypadkiem, ze mieszkamy w Malborku, przyjechala nas
odwiedzic. Osobiscie duzo jej zawdzieczam, starala sie poszerzyc moje zainteresowania, szczególnie literatura francuska.
Dzieki niej poznalam najwazniejsze arcydziela, a takze geografie, do której zawsze mialam duza predylekcje. Bedac osoba
niezamezna, a zatem nieobciazona zadnymi rodzinnymi ob wiazkami, coroczne wakacje spedzala podrózujac po bez mala
wszystkich krajach europejskich. Przywozila stamtad mnóstwo pocztówek i folderów, których prze danie stanowilo dla niej
przez cala jesien najmilsza rozrywke, a od nowego roku zaczynala projektowac i ukladac plany na nastepna podróz. Dzieki
temu, ze opowiadala mi duzo o tych wszystkich krajach, które zwiedzala, mialam daleko wiecej wiadomosci z ge rafii niz
moje kolezanki i dosc dlugo myslano, ze to ja zwiedzal kraje, o których byla podczas lekcji mowa. Panna Zofia osoba,
ogólnie biorac, dostatecznie przygotowana do uczenia dziewczynek w zakresie klasy czwartej i piatej, miala jednak dwie
slabe strony, to znaczy nie byla bardzo kompetentna w kresie nauk scislych, glównie w matematyce, a takze nie byla zbyt
biegla w niemieckim, to tez jak tylko Rodzice dowiedzi
, ze w naszej okolicy ukrywa sie pewien mlody czlowiek, który
studiowal na uniwersytecie w Niemczech, a obecnie chca uniknac wcielenia do armii niemieckiej - chcialby po prostu
zachowac incognito, tak, aby o nim zapomniano, zaproponowali mu mieszkanie w Wiecininie, za co on w zamian uczylby
mnie matematyki i niemieckiego. Nie lubilam tych obu przedmiotów, natomiast profesor zainteresowal mnie bardzo nie tylko
literatura niemiecka, ale i filozofia, to tez bardzo chetnie skracal lekcje przedmiotów takze przez niego niezbyt lubianych, a
pózniej indagowany przeze mnie o wyjasnienie zalozen filozoficznych Kanta, czy Nietschego z zapalem i swada zapuszczal
sie w ulubione rejony. Bylo to oczywiscie daleko ciekawsze nizli matematyka, wskutek czego nie zrobilam wiekszych
postepów w tej dziedzinie i w rezultacie przez cale zycie nigdy nie bylam w zgodzie z t dziedzina wiedzy. Gdy wiele lat
pózniej mój brat cioteczny Felek, (BKM 431) Wisniewski z Lazina, entuzjasta nauk scislych, które studiowal na Sorbonie,
usilowal mnie przekonac, ze matematyka jest nie tylko królowa wszechnauk i do tego najbardziej ze wszystkich poetyczna i
wzniosla, mimo calej swej elokwencji, której uzyl w tym celu, nigdy nie udalo mu sie mnie przekonac, o slusznosci jego
pogladów.
Wracajac do profesora Golabka, to zaprzyjaznil sie, z p. Zofia i towarzyszyl nam na codziennych obowiazko ych
spacerach, uczac poznawania rozmaitych ziól i ich wlas wosci leczniczych, poza tym, poniewaz byl purysta jezyka
polskiego, przywiazywal ogromna wage do poslugiwania sie czysta polszczyzna, usilnie naklanial nas do unikania wszelkich
niegramatycznych sposobów wyrazania sie i makaronizmów. Ta dbalosc o czystosc pieknej mowy pozostala mi na cale
zycie, to tez takze i dzisiaj drazni mnie, gdy ja ktos kaleczy. Najbardziej dluzyly sie jesienne i zimowe wieczory. Aby je
wykorzystac Matka zainicjowala wspólne ich spedzanie. Zbieralismy sie w jadalni dookola duzego stolu, nad którym wisiala
duza, oczywiscie naftowa, lampa. Ojciec zasiadal do lu ania fasoli, której ogromna tace zawsze zastawal przygotowana, a
panie, to znaczy Matka, p. Zofia i ja, haftowalysmy serwety i tzw. laufry wchodzacym wówczas w mode haftem Richelieu,
wzglednie cerowalysmy i naprawialy wymagajaca tego gar obe. Profesor, który mial jeszcze te dodatkowa zalete, ze
bardzo ladnie czytal spelnial role lektora. Czytalo sie wtedy ta e arcydziela literatury jak „Chlopi“ Reymonta, dziela
Zeromskiego i jeszcze innych. O nowosci literackie bylo trudno, ale Matka zainicjowala utworzenie czegos w rodzaju
latajacej biblioteki, to znaczy kilka domów zakupywalo ksiazki, które nastepnie, co miesiac wymieniano wsród
zainteresowanych miedzy soba. Osoby, które mialy mozliwosc pojechania do Warszawy byly zobowiazane do kupowania
nowo ukazujacych sie wartosciowych pozycji. Choc na swiecie szalala wojna, tutaj zycie plynelo wzglednie cicho i spokojnie.
Ludzie byli sobie zyczliwi, „cialo pedagogiczne“ , jak nazywano naszych nauczycieli, bardzo lubilo i cenilo moja Matke,
która potrafila swym pogodnym humorem zawsze rozproszy zbierajace sie na czolach nudzacych sie jednak w ciszy
wiejskiej pedagogów chmury, mimo ze ulozony przeze mnie slogan: „Golabek grucha w Gaju“ (nazwiska obojga) byl zdaje
sie do pewnego stopnia aktualny.
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Od czasu do czasu zagladal którys z sasiadów, aby podzielic sie z Ojcem nowo zaslyszanymi wiadomosciami „de
publicis“ i aby takowe spokojnie przedyskutowac zamykali sie w kancelarii, a gdy ja opuszczali, widzac przygnebiony wyraz
twarzy Ojca, wiedzielismy, ze wiadomosci nie zwiastowaly zadnych pomyslnych zmia Wojna sie przedluzala, trudnosci
aprowizacyjne byly coraz wieksze, tak np. kaszki manny braklo w sklepach zupelnie, a przeciez na wsi bylo duzo dzieci,
które jej potrzebowaly, to tez Ojciec od czasu do czasu robil dalekie wypady do znajomych mlynarzy, a przywiezc, choc
kilkanascie kilo owej tak potrzebnej kaszki i to w wielkiej tajemnicy. Brak bylo takze plótna na opatrywanie ran i skaleczen.
Matka, jako osoba gospodarna, niczego chocby to bylo na razie niepotrzebne nie wyrzucala, to tez na poddaszach
y
wielkie kufry i kosze pelne najrozmaitszej uzywanej garderoby, podniszczonej bielizny itp. Byly takze modne niedawno
pluszowe portiery, które zaslanialy jeszcze niedawno w ciowe drzwi we wszystkich pokojach. Teraz sluzyly do uszycia
ubranek dla kilkanasciorga dzieci. Wszystko, co sie w czelusciach owych poddaszy znajdowalo, Matka rozdala do ostatniego
skrawka, tak, ze gdy sie wojna skonczyla kufry byly calkowicie opróznione. Gdy mowa o zaopatrywaniu w czasie wojny
spizarni w nieosiagalne wówczas produkty, to przytocze pewne charakterystyczne wydarzenie. Zblizaly sie pierwsze
wojenne Swieta Bozego Narodzenia. Powstal dylemat, gdzie moznaby zdobyc pierniki, bez których trudno bylo sobie
Gwiazdke wyobrazic. Tu musze wyjasnic, ze u nas nigdy pierników ni eklo sie w domu. Kupowano je u p. Grabowskiego,
w jedynym, jak sie to wówczas nazywalo „kolonialnym“ sklepie (w Izbicy). U niego tez zaopatrywalo sie w potrzebne
produkty okoliczne ziemianstwo i duchowienstwo. Pierniki, które oferowal zawsze niezwykle przejmy wlasciciel,
„elitarnego“ jakby to dzis okreslono sklepu, byly nie tylko smaczne, ale i pieknie opakowane w róznobarwne bibulki, co dla
nas dzieci stanowilo dodatkowa atrakcje. Jak juz poprzednio zaznaczylam, Ojciec byl wielkim tradycjonalista, to ez rózne
uroczystosci musialy miec bezwzglednie zawsze te sama prawe. Szczególna wage przywiazywal do Gwiazdki. Choinka
musiala byc oczywiscie „do sufitu“ , ozdobiona jedynie tym, co sami zrobilismy, to tez caly adwent pracowicie spedzalismy
przygotowujac mnóstwo czasem nawet bardzo ladnych ozdób, wielometrowe lancuchy itp. Choinke ubierano w sekrecie w
zamknietym na klucz salonie. Chodzilo o to, by dzieci najdluzej wierzyly, ze to Gwiazdor ja przyniósl. Drzwi salonu, gdzie
wygaszano wszystkie lampy, otwierano dopiero po wieczerzy wigilijnej. Dzieci drzace ze strachu na widok groznie
wygladajacego Gwiazdora, musialy najpierw wyrecytowac zblednie pacierz i po stwierdzeniu przez Rodziców, ze byly
grzeczne, nastepowalo spiewanie koled i rozdawanie prezentów. Wieczerza musiala obowiazkowo skladac sie z siedmiu, lub
dziewieciu potraw, koniecznie nie do pary natomiast os
iadajacych do stolu powinno byc do pary. Z rybami nigdy nie
bylo klopotu, poniewaz rybak dzierzawiacy czesc jeziora nalezacego do Wiecinina, byl zobowiazany do dostarczania
tygodniowo okreslonej ilosci ryb, a na Swieta specjalnie doborowego „wymiaru“ . Zwykle na 2 -3 tygodnie przed nimi zjawial
sie rybak - p. Leczycki na specjalna narade. Chodzilo o ustalenie, jakie gatunki ryb bedzie mógl dostarczyc. Zalezalo to od
tego, czy jezioro bedzie juz zamarzniete. Najwazniejsz byl mozliwie najokazalszy szczupak, którego podawano „z pieca“
tzn. oblany gestym sosem chrzanowym i pieczony w piecu chlebowym, drugim bywal leszcz z wody, a leszcze bywa w
naszym jeziorze ogromne, nie rzadko 30-to kilku centymetrowej szerokosci. Podawalo sie je z topionym maslem i lazankami,
nastepnie lin w sosie rodzynkowym ewentualnie posypany drobno posiekanym jajkiem na twardo. Najsmaczniejsze ze
wszystkich byly karasie smazone, podawane z modra kapusta doprawiana suszonymi grzybami. Karasie lowiono w stawie
za podwórzem. Rosly tam wspaniale. Doskonale pamietam k zawsze w przedpoludnie wigilijne zjawial sie p. Leczycki z
sieciami. Towarzyszyl mu mlodszy syn, który wówczas mial chyba okolo 5 lat. Którejs zimy mróz byl wyjatkowo srogi. Mimo
to chlopak czerwonymi jak raki rekoma pomagal ojcu wybierac z sieci zlowione karasie, co widzac Ojciec powiedzial do
rybaka: „Józwa nie pozwól dzieciakowi grzebac w tej lodowatej wodzie golymi lapskami“ - na to rybak: „Niech sie
przyzwyczaja od malenkosci, przeciez i on bedzie kiedys rybakiem“ . Ojciec zawsze asystowal przy polowie, jak równiez
i my, a takze chmara dzieciaków, specjalnie zainteresowanych tym, aby daj Boze polów byl obfity, gdyz wszystko, co tego
ranka zlowiono, poza tym, co poszlo do dworskiej kuchni, bylo przeznaczone „dla ludzi“ (tj. pracowników majatku), wiec od
obfitosci polowu zalezala wielkosc przydzialu na kazda rodzine.
Wracajac do menu wigilijnego, to pod zadna postacia ni podawalo sie kartofli. Na zakonczenie powinien byc kompot z
suszonych owoców, mak z kruchymi ciasteczkami, no i oczywiscie wszelkiego rodzaju bakalie, to znaczy rózne suszone
egzotyczne owoce, a wiec figi, daktyle, prunelki, marcepany itp.
ec wymagal, aby kazdy zjadl choc troche z kazdej
podanej potrawy. Oczywiscie zanim zasiadlo sie do Wiec zy dzielono sie oplatkiem, takze ze sluzba, która uslugiwala przy
stole, z pozostala dzielila sie poprzednio Matka, obdarzajac kazdego stosownym p arkiem, slodyczami, jablkami itd.
Podczas wojny o bakaliach nie moglo byc mowy, choc czasami zdarzalo sie, ze jakis obrotny kupiec Zyd oczywiscie, w
sekrecie dostarczal takowe. W Izbicy najlepiej zaopatrzony „we wszystko“ byl sklep nalezacy do Szlamowicza. Byly to
czasy, gdy kazdy szanujacy sie kupiec, nie powinien sie nigdy przyznac, ze u niego czegos nie ma. Pewnego razu Ojciec w
przystepie dobrego humoru, przejezdzajac kolo sklepu o go Szlamowicza kazal przystanac, co widzac kupiec wybiegl w
podskokach pytajac czego by sobie p. Dziedzic zyczyl. a to Ojciec polecil przyniesc cwierc funta pistacji, Szlamowicz
usluznie usmiechniety w lansadach zniknal w czelusciac sklepu i dopiero po dosc dlugiej chwili wrócil bardzo
skonfundowany mówiac: „Moja zona nie wie, co to jest pistacja“ .
Wracajac do klopotów zwiazanych z nabyciem na Boze Narodzenie w 1914 roku pierników, opowiem, w jaki sposób
Ojciec wybrnal z tej trudnosci. Przypuszczajac, ze chy za granica (ówczesna) w najblizszym, miasteczku Strzelnie pierniki
na pewno sie znajda zdecydowal sie tam pojechac. Odleglosc nie stanowila przeszkody.

74

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

Gorzej bylo z koniecznoscia przedostania sie przez owa granice. Jednak Ojciec, który doskonale orientowal sie w
topografii miejsca, w którym zamierzal ja przekroczyc lecil Andrzejewskiemu zabrac lopate. Gdy dojechano do
upatrzonego miejsca lopata okazala sie potrzebna. Andrzejewski zszedl z kozla i najspokojniej w swiecie zasypal rów
graniczny, poczem z cala powaga oswiadczyl: „zasypalem to, bo tez ten rów teraz i niepotrzebny“ . Zartowalismy pózniej,
ze Andrzejewski pierwszy zlikwidowal granice miedzy ob
aborami. Oczywiscie pierniki w Strzelnie byly i dzieki temu nie
zabraklo ich na wigilijnym stole. Biede, a wlasciwie glód odczuwaly najwiecej wieksze miasta, a szczególnie Lódz, gdzie
nagle tysiace robotników zostalo pozbawionych pracy i
za tym idzie chleba. Chcac ratowac swoje rodziny, masowo
wedrowali do odleglych nawet miejscowosci, proszac o chleb i poratowanie. W tym okresie chyba w kazdym dworze
gotowano codziennie kociol pozywnej zupy z dodatkiem o owiednich porcji chleba, aby miec, czym nakarmic
nieszczesnych glodomorów. Najwieksze wspólczucie budzily dzieci, to tez powstawaly odpowiednie komitety, których
zadaniem bylo organizowanie rozmieszczenia po dworach dzkiej dziatwy, do czasu, kiedy sytuacja fabrycznej Lodzi
ulegnie poprawie. Oczywiscie Matka jedna z pierwszych parla te akcje i ofiarowala 5 dzieciom goscine. Dzieci te
przebywaly dosc dlugo, szczególnie dwóch braci, z których starszy okazywal ze zainteresowanie pracami w ogrodzie, a ze
nazywal sie Pietruszka, uwazano ogólnie, ze predestynuje go to do zawodu ogrodnika. Chlopak mial w ten sposób moznosc
zarobienia troche pieniedzy, wiec nawet, kiedy wiekszosc lódzkich dzieci powrócila do swych domów, on, jako ogrodowczyk
byl u nas chyba dluzej niz dwa lata. Jego brat, chlopiec chorowity, wymagal troskliwej opieki, pokryty skrofulami musial
sypiac osobno, aby nie zarazic reszty swymi dolegliwosciami, a gdy Matka doszla do wniosku, ze stosowane przez nia
srodki jakos nie pomagaja, zabrala chlopca do Poznania, aby u slawnego dzieciecego lekarza zasiegnac odpowiedniej
porady. Kuracja przez niego zalecona okazala sie skuteczna, tak, ze gdy ojciec przyjechal, aby zabrac chlopców do domu,
Adas juz byl zupelnie zdrowy. Trudnosci tzw. „zycia“ w Lodzi sprawily, ze zjawil sie w Wiecininie czlowiek óry zwiazal sie
z nim do konca zycia, tak, ze myslac o domu mimo woli n przychodzi mi na mysl. Byl nim Marcin Morawski wuj Stanislawa,
który od pewnego czasu pelnil funkcje tzw. lokajczyka, to znaczy robil to wszystko, co zupelnie
alnie nalezalo do
obowiazków pokojówki, sprzatal czesc pokoi, podawal do stolu, obslugiwal Ojca i domowników plci meskiej. Rodzice doszli
do wniosku, ze bedzie na pewno lepiej i bezpieczniej, sli te rzeczy robic bedzie osobnik plci meskiej. Otóz mniej wiecej w
tym samym czasie ów Stanislaw poprosil o zwolnienie. Mial inne plany zyciowe, proponujac na swe miejsce swego
bezrobotnego wuja z Lodzi. Zgodzono sie na próbe, ale gdy wkrótce okazalo sie, ze nie tylko kandydat, ale i Rodzice sa z
tego ukladu zadowoleni, Morawski sprowadzil rodzine i lokowal ja w dwupokojowym mieszkaniu, w domu, w którym
mieszkal rzadca, a on sam, aby byc pod reka otrzymal niewielki pokoik obok kredensu. Z e sie, ze ta czesciowa separacja
z rodzina byla mu na reke, bo nie zauwazylismy, aby cz ciej niz w niedzielne popoludnie ja odwiedzal. W swoim pokoju
czul sie doskonale. Codziennie wieczorem, po zakonczeniu „sluzby“ widywalo sie go, jak przy niedomknietych drzwiach stal
pod cieplym piecem, palac ulubiona fajke i popijal malymi lyczkami wódke ze stojacej obok butelki. Odnosilo sie wrazenie, ze
w ciszy i spokoju swego locum czul sie zupelnie dobrze. Lubilismy go wszyscy bardzo i nie wyobrazalismy sobie domu bez
niego. Cieszyl sie sympatia nie tylko wszystkich domowników, ale takze gosci. Zawsze usluzny i goscinny, ale nigdy nie
sluzalczy. Pomóglszy Ojcu w porannej toalecie, zabieral sie do sprzatania bedacych w jego gestii pokoi. Okolo jedenastej
ginal u siebie, by punktualnie o 11’30, swiezo ogolony i przebrany zabrac sie do nakrywania lu. Moze nie z takim
namaszczeniem jak slawny Jan z Luszczewa, o czym zamierzam wspomniec przy innej okazji, nie mniej bardzo nie lubil,
gdy mu w tym przeszkadzano, a gdy juz wszystko bylo do obiadu przygotowane zdejmowal bialy fartuch i juz calkowicie
gotowy, w czarnym garniturze i bialych rekawiczkach ud zal w gong wiszacy w holu na znak, ze pora zjawiac sie w jadalni.
Cieszyl sie calkowitym zaufaniem nie tylko Rodziców, a i nas wszystkich, nawet wtajemniczalismy go w rózne nasze
tajemnice, wiedzac, ze nigdy nie zdradzi zaufania, któ
go darzylismy. Do Matki naszej byl bardzo przywiazany, a w
ostatnich tygodniach jej zycia, pomagal mi w róznych czynnosciach pielegnac nych, z którymi sama nie moglam sobie dac
rady. Posiadal wiele talentów bardzo w codziennym zyciu potrzebnych. Szczególnie byl artysta w pakowaniu np., gdy
dziadek Dambski (BKD 64) urzadzal 19-ego marca huczne imieniny, na które „wypozyczal“ Marcina. Krótko przed tym
terminem zjawial sie w Szczkowie razem z olbrzymim koszem pelnym porcelany i szkla, potrzebnego przy tej okazji. Nigdy
przez te kilkanascie lat nie zdarzylo sie, aby cokolwiek sie stluklo. Marcin bral zawsze udzial w naszych smutkach i
radosciach i byl uwazany raczej za czlonka rodziny, a nie za kogos ze sluzby.
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Zaczely sie wielkie wakacje w roku 1916-ym. Wojna trwala nadal i konca jej widac nie bylo, trz a bylo pomyslec o
znalezieniu odpowiedniej dla nas obu szkoly. Matka projektowala umiescic nas w Nowym Saczu lub w Jaroslawiu, gdzie SS.
Niepokalanki prowadzily renomowane zaklady wychowawcze dla panienek pochodzacych ze sfer ziemianskich. Obecnie w
czasie wojny nie moglo byc o tym mowy. To tez Matka zdecydowala sie na umieszczenie nas w Szymanowie pod
Warszawa, gdzie te same Niepokalanki w roku 1907 zaloz pierwsza w zaborze rosyjskim srednia szkole zenska.

55.

Maria Halina (BKD 52) z Bartoszewiczów Karnkowska. Data zdjecia jest niezn a.
Tak mogla wygladac autorka w Szymanowie.

Po nawiazaniu kontaktu z Siostrami zaczelo sie przygot ywanie wyprawek. Tymczasem Matka, która oczywiscie
chciala nas odwiezc, pielegnujac chorych na tyfus, sama sie nim zarazila i lezala powaznie chora, wobec czego odwiózl nas
Ojciec, mnie do klasy szóstej, a Nine do trzeciej.
Poczatkowo czulysmy sie obco w nowym dla nas otoczeniu, tym bardziej, ze niepokoilysmy sie bardzo zdrowiem Matki,
ale pózniej przyzwyczailysmy sie dosc szybko do nowego trybu zycia.
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56.

Szymanów – budynek glówny szkoly zenskiej.

57.

Szymanów – kosciól.

Pokochalam wiele sióstr i zaprzyjaznilam sie z kilkoma kolezankami, z którymi utrzymywalam dosc dlugo serdeczne
stosunki. Nauka stala tam na dosc wysokim poziomie, szczególnie, jesli chodzi o jezyki obce. Uczylysmy sie przewaznie z
podreczników opracowanych przez siostry. Wszystkie przedmioty wykladaly zakonn e z wyjatkiem jednej, znakomitej
zreszta nauczycielki p. Wolowskiej, której powierzono dwie ostatnie klasy. (Jej córka p. Zofia Wolowska byla zalozycielka i
az do wojny 39-ego roku dyrektorka seminarium dla nauczycielek w Warszawie). P. Wolowska byla oso nieslychanie mila,
wszechstronnie wyksztalcona, potrafila swoje uczennice zainteresowac wieloma sprawami. Za zgoda Sióstr wprowadzila w
ostatniej klasie nowy przedmiot, mianowicie historie wnetrz, stylów, mebli, ubiorów itp.
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Sama do nauki tych przedmiotów ulozyla bardzo interesujace podreczniki. Mnie osobiscie pasjonowaly te zagadnienia to
tez p. Wolowska ofiarowala mi jedna godzine tygodniowo podczas której poszerzala zakres moich zainteresowan, jednym
slowem jej to zawdzieczam, ze bylam jak na mój wiek dosc umyslowo rozwinieta istota. Z prawdziwa wdziecznoscia
wspominam te przemila osobe i doskonalego pedagoga.

58.

Szkola zenska w Szymanowie jest tak znana, ze Poczta Polska wydala
okolicznosciowa koperte „pierwszego dnia obiegu” FDC; - lipiec 1999 r.

Matka Darowska, zalozycielka zgromadzenia SS. Niepokal ek, które rozwinelo sie wspaniale rozszerzajac swa
dzialalnosc glównie w Galicji, gdzie posiadalo znane w calej Polsce doskonale prowadzone Zaklady Wychowawcze, takie jak
dom macierzysty w Jazlowcu i dalsze w Nowym Saczu i Jaroslawiu, dazyla usilnie do tego, aby móc ufundowac podobny na
terenie Królestwa Kongresowego. Mogla to zrealizowac dopiero w 1907 r., kiedy to po rewolucji 1905 r. zelzal cokolwiek
ucisk rusyfikacyjny. Po szeregu perypetii i pokonaniu
stwa trudnosci kupila od XX. Lubomirskich palac w Szymanowie i
poczynila konieczne przeróbki, tak, aby go przystosowac do nowych potrzeb, to tez caly gmach przedstawial sie okazale. Byl
otoczony duzym starannie utrzymywanym parkiem, gdzie p enki mogly odbywac dlugie spacery i zazywac ruchu, tak
potrzebnego dla rozwoju mlodych organizmów. Nie tu miejsce na szersze opisywanie zycia u ennic szymanowskich. Jesli
chodzi o mnie to wynioslam stamtad jak najlepsze i najmilsze wspomnienia, do których zawsze z przyjemnoscia wracam.
Wojna trwala nadal, wiele uczennic konczacych ostatnia klase nie mialo widoków na dalsze ksztalcenie sie. W Warszawie;
nie bylo jeszcze po temu mozliwosci. Siostry postanowily zorganizowac dodatkowa klase ósma, która choc nie dawala
zadnych uprawnien, program jej tak byl pomyslany, aby leznie od indywidualnych zainteresowan uczennic, dac im
moznosc poglebienia i poszerzenia tychze, a przy tym d konalic znajomosc jezyków obcych. Perspektywa spedzenia
jeszcze jednego dodatkowego roku w milym sercu Szymano , bardzo mi odpowiadala, to tez Rodzice zgodzili sie na to i
po wakacjach, wrócilam do klasztoru, projektujac po uk czeniu szkoly rozpoczac nauke na Kursach PszczelarskoOgrodniczych w Warszawie.
Chodzilo mi, bowiem, aby po ich ukonczeniu móc prowadzic wlasciwie wiecininski ogród. Jest to jednak juz dalsza
historia trzeba, bowiem wrócic do tego, co sie dzialo w omu po naszym, tj. Niny i moim wyjezdzie do Szymanowa. Janusz
(BKD 500) uczyl sie w gimnazjum wloclawskim, gdzie nauka jezyków byla na bardzo niskim poziomie tak, ze trzeba bylo
pomyslec o tym, aby choc podczas wakacji musial mówic po francusku tak, aby n yjsc kompletnie z wprawy. Nam takze
stala konwersacja w tym jezyku na pewno by sie przydal o tez Matka wybrala sie do Warszawy, aby znalezc odpowiednia
osobe, to znaczy Polke mówiaca po francusku z dobrym akcentem. O rodowitych Francuzkach nie moglo przeciez w czasie
wojny byc mowy. Na szczescie znalazla taka osobe, której szukala, mianowicie pania Wiktorie Gentill Tippenhauer,
przemilego czlowieka, z która zaprzyjaznilysmy sie ser cznie, a z jej najstarsza córka Wanda, az do jej smierci, w roku
1965 utrzymywalam zawsze bliski kontakt.
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P. Gentill-Tippenhauer byla córka bogatych przemyslowców lódzkich Gajerów i usilnie pragnela poswiecic sie studiom
uniwersyteckim, ale poniewaz wówczas w Polsce nie przyjmowano na uniwersytety kobiet, udala sie do Zürichu w
Szwajcarii. Tam tez zakochal, wiec w niej bez pamieci byla ladna i pelna uroku) studiujacy na tamtejszej politechnice syn
bardzo bogatych przemyslowców niemieckich z Marburga ( oryginale napisano Mamburga). Panna Tippenhauer byla
wprost fanatyczna patriotka i nie chciala slyszec o tym, aby wyjsc za Niemca. W koncu jednak ulegla blaganiom zreszta
podobno przemilego i bardzo przystojnego mlodzienca. Slub odbyl sie w Lodzi, dokad zjechala rodzina narzeczonego, a gdy
sie okazalo, ze jego babka nazywala sie Gentill, gdyz byla Francuzka, mloda malzonka uprosila, aby maz dodal do swego
tak niemile dla niej - bo niemiecko brzmiacego nazwiska, francuskie nazwisko jego babki. Mlode malzenstwo wyjechalo
wkrótce potem na Haiti, gdzie mlodemu energicznemu i z lnemu inzynierowi powierzono wybudowanie pierwszej na tej
wyspie linii kolejowej. Mloda pani otoczona miloscia mezowska, nieznanym jej dotad komfortem, w pieknym egzotycznym
klimacie, szybko zaaklimatyzowala sie. Wkrótce przyszl na swiat pierwsza córeczka Wanda, a w kilka lat pózniej Jadzia.
Nadajac dziewczynkom prawdziwie polskie imiona, chcial zaznaczyc, ze pragnie je wychowac, jako córki narodu, do
którego ich matka nalezy. Rozmawiala z nimi tylko po polsku i uczyla je sama wszystkich przedmiotów w tymze jezyku.
Jezdzila tez z nimi, co dwa lata do Lodzi, aby mogly poznac kraj ich matki no i dac moznosc stesknionym dziadkom
nacieszenia sie wnuczkami. Wlasnie w roku 1914 wybrala sie z nimi najpierw do Francji, a potem do Polski. Od momentu
rozpoczecia wojny, zostala pozbawiona mozliwosci nawia nia kontaktu z mezem, który nie mógl wysylac jej pieniedzy.
Zostala skazana na wlasne sily, a ze byla bardzo ambitna nie chciala korzystac z pomocy rodziny. Przez pewien czas
utrzymywala sie z dziewczynkami sprzedajac bizuterie i cenniejsza garderobe. Dawala lekcje francuskiego. Wszystko to
jednak wystarczalo jedynie na bardzo skromne utrzymani O wyjezdzie latem dla poratowania zdrowia - chodzilo
szczególnie o Jadzie, który byla dzieckiem watlym marz nie bylo mozna. To tez, gdy przypadkowo poznala Matke i
dowiedziala sie, ze szuka na letnie miesiace nauczycie francuskiego dla trójki dzieci, z prawdziwa radoscia przyjela
propozycje i wkrótce zjawila sie w Wiecininie, na razie tylko z Jadzia, niby to na dwa letnie miesiace, a tymczasem pozostala
u nas dluzej niz dwa lata. Zaprzyjaznila sie z Rodzicami, którzy nie dopuszczali mysli, aby mogla opuscic Wiecinin i borykac
sie z coraz trudniejszymi warunkami zycia w Warszawie. Wszyscy bez w tku byli pelni podziwu, ze to wlasnie ona, osoba,
która miala chyba najwieksze prawo do popadania w melancholie i zniechecenie, rozdzielona od tak dawna z mezem,
niepewna losu swego i córek pozbawiona luksusu, do którego przeciez tam za oceanem przywykla, wlasnie ona dodawala
otoczeniu ducha, utrzymujac z najglebszym przekonaniem e wojna skonczy sie wkrótce i wszystko ulozy sie pomyslnie.
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PRZEB UDOWA DOMU w WIEC ININIE

Jak juz poprzednio wspomnialam, Matka od dosc juz dawna nosila sie z zamiarem przebudowania domu, aby mógl byc
bardziej, reprezentacyjnym. Poczatkowo Ojciec byl temu przeciwny, az wreszcie dal sie przekonac. Zapadla decyzja, aby nie
czekajac konca wojny, zabrac sie do tego jak najpredzej.

59.

Dom w Wiecininie po przebudowie. Powóz przygotowany do wyjazdu. Z lewej: prawdopodobnie wuj
Kazimierz (BKD 48) Dambski, NN, stangret, Dziadek Jan
rtoszewicz, Aleksandra (BKD 503)
Bartoszewicz (?), Maria (BKD 52) Bartoszewicz (autorka), Jan (BKD 500) Bartoszewicz (Janusz),
pokojówka.

Przede wszystkim trzeba bylo zaczac od zburzenia starej oficyny, a co za tym idzie wybudowania nowej. Stanela
wkrótce dyskretnie ukryta za masywami drzew. Znalazly tam pomieszczenia: kuchnia dla sluzby, d a dla niej pokoje, bardzo
duza izba przeznaczona na razie na szkole, pokój dla praktykanta i goscinny dla tak zwanych „drugostolnych gosci“ , tzn.
dla szoferów, kontrolera obory itp. Wprost z warzywnego ogrodu bylo wejscie do mieszkania dla zonatego ogrodnika, a wiec
dwupokojowe z kuchnia itd. Wejscie do tego budynku bylo tylko od podwórza, dzieki temu unikalo sie nawolywan i halasów,
wlasciwych dla zycia wiekszej ilosci osób, szczególnie ze kobiety, które tam mieszkaly, byly przewaznie obciazone
kilkorgiem dzieci. Przypominam sobie jedna z nich, miala ich 7-ro. Matka przyjela ja gdyz nigdzie nie mogla znalezc p y
wlasnie z powodu tak licznej gromady dzieciarni. W sobote wytaczala przed oficyne ogromna balie i po kolei szorowala
wrzeszczace dzieciaki. Czekajac na swoja kolejke, uciekaly nagie jak najdalej w nadziei, ze w ten sposób unikna niemilej
operacji, jednak matka nie darowala zadnemu z nich prz nana, ze te sobotnie ablucje sa jednym z najwazniejszych wobec
nich obowiazków.
Dopiero, gdy zaczeto burzyc stara oficyne, przekonano sie jak solidnie byla zbudowana. Oskardami trzeba bylo rozwalac
sciany, choc przeciez byly z niewypalanej cegly z tzw. „surówki“ . Dom przebudowano wedlug planu sporzadzonego przez
architekta Kota (zonatego z nasza dalsza sasiadka Teresa Kurnatowska). Trwalo to dosc dlugo. Bylo to nie tylko kosztowne,
ale i klopotliwe, gdyz braklo wówczas wielu potrzebnyc materialów budowlanych. Ojciec zniechecony trudnosciami i
wydatkami, czesto narzekal, ze zaluje, ze ulegl prosbom Matki, która aby zdobyc pieniadze na niekonczace sie wydatki
zwiazane z przebudowa domu, postanowila pojechac do Po ania i sprzedac piekne butony (kolczyki z jednym duzym
brylantem). Gdy wrócila z uzyskanymi za nie pieniedzmi Ojciec nie chcial ich przyjac, zadajac, aby kupila za nie cos równie
wartosciowego jak owe brylanty. Matka zdecydowala sie na kupno sobolowej etoli.
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Stanislawa (BKD 50) z Dambskich Bartoszewiczowa w tzw. pokoju zielonym. Na scianie widac oryginal
portretu pedzla prof. Krzyzanowskiego. Na portrecie tym, Babka ma na sobie wspomniana etole
60.
sobolowa. Widac z tego, ze reprodukowana kopia pedzla p. Widiger
zostala troche „skrócona“ .
Z sufitu zwisa równiez wspomniany w opisie zyrandol.
Zostala w niej uwieczniona na portrecie, który wkrótce po tym namalowal prof. Krzyzanowski. Ta piekna etola dodawala
uroku kazdej nawet najskromniejszej sukni. Tu musze zaznaczyc, ze Matka ubierala sie zawsze z duzym gustem, choc
wydawala na swoja garderobe bardzo niewiele. Co dwa lata zamawiala kostium zawsze granatowy, kroju tzw. angielskiego,
do którego nosila tylko biale bluzki. Prócz kostiumu miala zawsze raczej ciemna wizytowa suknie, a z okazji jakiejs
specjalnej uroczystosci, kupowala w Warszawie suknie balowa. Pamietam trzy. Najdawniejsza z zielonej tafty, zólta
adamaszkowa, w której Matce bylo wyjatkowo ladnie i ostatnia czarna aksamitna, w której zostala sportretowana. Matka nie
byla piekna w ogólnie przyjetym znaczeniu tego slowa, jedynie bardzo rzystojna, o regularnym rasowym profilu, pieknie
wykrojonych ustach i lekko falujacych ciemno blond wlosach o zlotym polysku. Ruchy miala lekkie, trzymala sie zawsze
prosto, twarz miala pogodnie usmiechnieta i zyczliwe ludziom spojrzenie. Rece miala ladne i starannie utrzymane, zawsze
nosila rekawiczki, ale tylko skórkowe, nigdy welniane, lub bawelniane, zima uzywala mufki, których miala kilka. Jedna z nich
piekna sobolowa stanowila komplet z etola. Ojcu zalezalo na tym, aby zona byla ladnie i odpowiednio
okolicznosci
ubrana, a choc sam z powodu coraz to pogarszajacego sie stanu wzroku, nie mógl juz tego stwierdzic zawsze byl rad, gdy
uslyszal, ze „Pani Stachna pieknie wyglada“ . Przypominam sobie jak kiedys w Chytrowie, gdy bylam tam na imieninach
wuja Bogdana Trzebinskiego, przygladajac sie Matce grajacej w sasiednim pokoju bridge’a pomyslalam: „nie pojmuje,
dlaczego Matka tak ladnie sie ubiera“ . (Miala wtedy na sobie owa wspomniana przed chwila czarna aksamitna suknie
ozdobiona piekna czerwona róza) „przeciez jest juz taka stara“ . A miala wtedy niecale 40 lat.
Ale wracam do przebudowy domu. Trwalo to dosc dlugo, w rezultacie jednak calosc wypadla zupelnie zadowalajaco. Dom
wygladal teraz rzeczywiscie reprezentacyjnie, dach zostal podwyzszony i pokryty no a czerwona dachówka, a dawniejszy
skromny ganek zastapil oparty na czterech kolumnach obszerny podjazd. Wchodzilo sie z niego do przedpokoju, gdzie byla
szatnia, a stamtad do duzego hallu, skad szerokie schody z ladna balustrada prowadzily do górnego hall a z niego do 5
goscinnych pokoi i licznych schowanek, obszernych spiz ni na przechowanie zapasów itp. Z hallu wchodzilo sie na prawo
do bardzo duzej jadalni, a z niej do kredensu i dalszych czesci gospodarczych, a takze przez pokój najpierw Janusza (BKD
500), a pózniej wuja (BKD 48) Dambskiego na maly wewnetrzny korytarzyk, skad bylo wejscie do pokoju Matki (BKD 50) i
sasiedniego pokoju Ojca (BKD 51), gdzie byl telefon. Na koncu korytarzyka byla lazienka i WC., a takze przejscie do
glównego korytarza gospodarczego. Z hallu na lewo byl lon, niezmieniony, obok salonik i kancelaria, a dawny jadalny
zostal przeksztalcony w rodzaj czytelni. Dzis nazwaloby sie taki pokój „living room’em“ .
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Byl to pokój, w którym przebywalo sie najwiecej, tym bardziej, ze z n go bylo wyjscie na taras i do ogrodu. Taras ten
mial byc znacznie powiekszony jednak nie zdolano tego robic od razu, a po smierci Matki zabraklo osoby, która by
dopilnowala wykonczenia calosci zgodnie z planem architekta. Ów pokój zwany z powodu koloru obicia mebli zielonym, b
rzeczywiscie bardzo mily. Otaczaly go dookola szafy bi teczne, na srodku stal duzy stól, a na nim lezaly najrozmaitsze
pisma, atlasy, slowniki z Larousse’m na czele, albumy itp., a w narozniku, blisko pieca z kominkiem wygodna kanapa i kilka
foteli, które poprzednio staly w saloniku, obecnie zostaly zastapione przez komplet mebli empirowych. Pokój ozdabialy dwa
duze lustra z konsolami, bardzo ladny dywan perski i w atkowej urody drewniany zlocony, empirowy zyrandol. Za pokojem
zielonym, byl mój, a kiedy po smierci Matki przenioslam sie do jej pokoju, Ojciec zajal ten, a Janusz przeniósl sie do tego,
który dawniej nalezal do Ojca. Prócz glównych schodów y drugie, sluzbowe prowadzace z górnych pomieszczen do
glównego korytarza i na parter, skad schodzilo sie do uteren, gdzie byla kuchnia, pralnia i kilka piwnic, na przechowywane
zima owoce, wina, warzywa, koks i wegiel. Dzieki wszys
zmianom, dom stal sie nie tylko reprezentacyjny, ale i
wygodniejszy, a przy tym obszerniejszy niz przedtem. Prace z tym wszystkim zwiazane bylyby sie predzej zakonczyly gdyby
nie choroba Matki. Musiala sie w Warszawie poddac operacji, po której rekonwalescencja trwala dosc dlugo, tak, ze dopiero
wtedy, gdy odzyskala sily i dawna energie mogla skutec e stymulowac rozpoczete prace.

61.

Na fotografii z lewej: Jan (BKD 51)
Bartoszewicz, Aleksandra (BKD 503)
Bartoszewicz i Joachim, (BKD 202)
Bartoszewicz (senator), w pokoju zielonym.
Na scianie wisi wspomniany w opisie perski
dywan.

62.

Z pokoju „zielonego“ prowadzilo wyjscie na taras i
do ogrodu. Na fotografii z lewej: Janina (BKD 498)
Bartoszewicz, pózniej za Tadeuszem (BKD 499)
Karlowskim, i Maria Halina (BKD 52) Bartoszewicz,
pózniej za Teodorem (BKD 53) Karnkowskim z
Paniewa.

82

23.

63.

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

P OBYT w WARSZAW IE i WO JNA 1920 r.

Warszawa, tak jak ja widziala autorka po I wojnie swiatowej, od strony Pragi z czesciowo zniszczonym
mostem Kierbedzia

Wracam do okresu konczacej sie wojny. Po pozegnaniu sie z prawdziwym zalem z Szymanowem zapisalam sie na
Kursy Pszczelarsko-Ogrodnicze z siedziba mieszczaca sie na ulicy Wiejskie zw. Pszczólki.

Uczestniczki ostatniego kursu Pszczelarsko-Ogrodniczego w Warszawie tzw. Pszczólki,
na wiosne w 1920 r. Pierwsza od lewej autorka.
Zawsze pragnelam byc dobrym ogrodnikiem. Mialam zdecydowane zamilowanie w tym kierunku i juz bardzo wczesnie
interesowalam sie wszystkim, co wchodzilo w zakres ogrodownictwa.

64.

65.

Widok zamku i koszar Ujazdowskich od strony goscinca. Akwarela Z. Vogla, ok. 1790 r.
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Szkola podchorazych sanitarnych, oraz Szpital Ujazdowski.

ZAMEK UJAZDOWSKI — SIEDZIBA SPS
W Warszawie na polowie drogi miedzy Placem Trzech Krzyzy i Lazienkami miedzy Alejami Ujazdowskimi i Wisla
miescila sie siedziba SPS — Zamek Ujazdowski.
Zamek Ujazdowski powstal w prastarych czasach slowians h prawdopodobnie na dlugo przed data chrztu Polski.
Powstal, by bronic brodu, nad otoczona lasami Wisla. Prawdopodobnie rozpoczal swoje istnienie, jako straznica na starym
szlaku handlowym laczacym Baltyk z poludniowymi krajami ówczesnej Europy.
Przytaczam pierwsza czesc historycznego opisu wymienio go w Lek. Wojsk. 1927:
(Dr Hubicki Stefan, plk-lek., Komendant Szkoly „Przeszlosc Zamku Ujazdowskiego”).

67.

Szkola sanitarna, oraz Szpital Ujazdowski – Pózniejsza Szkola Podch. Sanitarnych (Elewacja póln.boczna).
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Jako kilkunastoletnia dziewczynka mialam juz swój ogró
aczy kilka duzych zagonków lezacych osobno na skraju
ogrodu, w którym uprawialam wszelkie jarzyny, które Matka potem kupowala ode mnie na uzytek domowy. Pieniadze za nie,
uzyskane przeznaczalam na prezenty imieninowe dla Rodziców i rodzenstwa. W tym ogródku musialam sama wykonywac
wszystkie prace lacznie z kopaniem i to bez niczyjej pomocy. Dumna bylam, gdy dostarczone przeze mnie jarzyny
dorodniejsze byly niz te, które wyhodowal ogrodnik. Z prawdziwym zainteresowaniem chlonelam wszystko, czego nas na
kursach uczono, lubilam profesorów, wsród których byly takie powagi, jak slawny Brzósko, autor wielu doskonalych ksiazek
na temat pszczelarstwa, Piotr Hozer, znany dendrolog i wielu innych znakomitych specjalistów. P. Zebrowska, ieloletnia
dyrektorka cieszyla sie ogólna sympatia uczennic. Kole nki byly mile, pochodzace przewaznie z rodzin ziemianskich, z
kilkoma z nich przez dosc dlugo utrzymywalam dosc blis e kontakty. Zapalilam sie tez do pszczelarstwa, noszac sie z
zamiarem zalozenia w Wiecininie duzej pasieki, to tez gorliwie uczestniczylam we wszelkich pracach zwiazanych z hodowla
pszczól, bylam przez nie niejednokrotnie pogryziona i odzilam z opuchnieta twarza. Kursy jednak nie pochlanialy calego
dnia, to tez moglam dosc czesto korzystac z róznych rozrywek, jakie dostarczala stolica. Znajomi zapraszali mnie raz po raz
to do teatru, to na koncerty do filharmonii. Korzystal
i to z wielkim zapalem z wykladów zorganizowanych przez
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Wiedzialam, ze prawdop obnie juz nigdy wiecej nie bede tak dlugo przebywac w
Warszawie, wiec chcialam wykorzystac wszelkie mozliwosci, jakich dostarczal pobyt w stolicy. Byl to rok 1920. Trwala
kampania kijowska, szpitale zaczely wypelniac sie rannymi, przywozonymi rontu ukrainskiego. Poniewaz prawie caly dzien
mialam wypelniony zajeciami na Wiejskiej, nie moglo byc mowy o tym abym mogla podjac, chocby tylko prace pomocnicze w
jakimkolwiek szpitalu, zreszta nie mialam w tej dziedzinie zadnego doswiadczenia, natomiast, gdy zglosilam sie do naszej
dzielnicowej organizatorki pomocy sluzby sanitarnej w pitalu Ujazdowskim powierzono mi rozdawnictwo darów wsród lzej
rannych i rekonwalescentów przekazywanych przez U.N.R. Chocby tylko raz w tygodniu w niedziele, a takze, co moze bylo
wazniejsze poswiecenie przy tej okazji, choc kilka god na pogawedki z zolnierzami, którzy jakoby mieli byc bardzo
zlaknieni kontaktu z kims innym, niz personel szpitala. Te niedzielne wyprawy do szpitala dawaly mi duza satysfakcje. Bylo
mi milo, ze moge, choc troche urozmaicic rannym nudy szpitalne, a przy tym widziec radosc, z jaka witali sprawiedliwie
rozdzielane amerykanskie (a wiec w ich przekonaniu naj psze) dary, glównie czekolade, podobno wspaniala. Mialam owej
czekolady ogromne ilosci, po prostu zapchana cala szaf
a znanej ogólnie amatorki stanowilo niemala pokuse. Udalo
mi sie ja opanowac, to tez z prawdziwa satysfakcja, gdy przyszlo mi zdawac mej nastepczyni pozostale zapasy stwierdzila,
ze nie uszczknelam ani kawaleczka. Zblizalo sie zakonc nie kursów i trzeba bylo wracac do domu, a zatem pozegnac sie z
„moimi zolnierzami“ co bylo dla mnie prawdziwa przykroscia. Mialam wrazenie, ze i oni ogólnie zaluja „swojej“ opiekunki.
Wojna trwala nadal. Rannych przybywalo, to tez i na pr wincji przygotowywano sie do ich przyjmowania. W naszym
powiatowym miescie Kole dr Fijalkowski, zreszta doskon chirurg i lekarz, zorganizowal w podleglym mu szpitalu specjalny
kurs dla osób pragnacych nabyc chocby tylko podstawowe wiadomosci z dzied ny pielegniarstwa, tak, aby, móc pomagac
personelowi szpitalnemu przeciazonemu pielegnowaniem z ynajacych juz przybywac rannych. Gdy tylko dowiedzialam
sie o tym, natychmiast zglosilam sie na ów kurs i zatrzymawszy sie caly czas trwania w goscinnym domu pp.
Szczesniewskich w naznaczonym dniu stawilam sie wraz z innymi ochotniczkami w szpitalu. W zwiazku z tym przypominam
sobie zabawny incydent: jedna z kandydatek wszedlszy do sali, gdzie wszystkie czekaly na doktora, zobaczywszy szereg
pan w bialych fartuchach, zemdlala z wrazenia, co zoba wszy nasz szef wyprawil ja, czym predzej do domu,
stwierdziwszy juz na samym wstepie nieprzydatnosc jej
pracy, której zamierzala sie poswiecic. Co do mnie, to moze
dzieki temu, ze juz wielokrotnie pomagalam Matce przy kladaniu opatrunków i innych zabiegach pielegniarskich, widok
nawet odrazajacych i cuchnacych ran nie przerazal mnie, to tez dr Fijalkowski zorientowawszy sie, ze nie jestem zupelna
nowicjuszka zawsze zadal, zebym mu asystowala przy zakladaniu opatrunków itp. zabiegach tak, ze po pewnym czasie z
calym przekonaniem stwierdzil, ze powinnam byla zamiast poswiecac sie ogrodownictwu pójsc na medycyne, gdyz jego
zdaniem mam wybitne zdolnosci w tym kierunku. Moze mial racje, bo pózniej niejednokrotnie moglam stwierdzic, ze istotnie
dysponowalam znaczna doza intuicji i potrafilam trafniej nizli lekarze wykryc chorobe u moich bliskich, lub dzieci szkolnych
powierzonych mojej pieczy, gdy bylam higienistka szkolna w Malborku.
Wracam jednak do wspomnien warszawskich. Matka od dawn projektowala zamówienie swego portretu u naprawde
dobrego artysty, zwrócila sie do Wandy Tippenhauer (có naszej milej Tip-topki), która wlasnie skonczyla szkole Sztuk
Pieknych i powinna byc lepiej niz ktokolwiek sposród znajomych por zic, do kogo moznaby sie zwrócic w tej sprawie.
Wiedzielismy, ze byla zaprzyjazniona z jednym z profesorów Akademii. Zdaje sie, ze jej dyrektorem byl Stabrowski i ze
nawet odwiedzala go latem w jego posiadlosci w lomzynskim. Tak, wiec rzecz zostala omówiona i ustalona, ze jesienia, gdy
profesor wróci do Warszawy, zacznie portret malowac Tymczasem dowiedzielismy sie, ze profesor umarl wlasnie wtedy, gdy
Wanda tam byla. Opowiadala, ze przewidywal najdokladniej nawet, co do minuty godzine swej smierci, ze byl czlowiekiem
gleboko religijnym, przygotowawszy sie nalezycie i pozegnawszy otoczenie zamknal oczy na zawsze punktualnie o
zapowiedzianej godzinie. Matka jednak nie zrezygnowala z portretu i tez za rada Wandy porozumiala sie z prof. Konradem
Krzyzanowskim. Ustalono terminy dogodne dla obu stron zaczelo sie pozowanie. Dzialo sie to wszystko w czasie, gdy
uczeszczalam na Kursy Ogrodnicze, wiec korzystajac z chwil wolnego czasu kilkakrotnie asystowalam owemu pozowaniu.
Mialo ono miejsce w mieszkaniu malarza, zreszta zawsze pelnego gosci. Prof. Krzyzanowski, czlowiek bardzo zacny i
nieslychanie goscinny, nie potrafil nikomu odmówic, kto go poprosil o przenocowanie chocby na jedna lub kilka nocy.
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Nie mozna zapominac, ze nie tylko w owym 1919-ym roku, ale jeszcze przez kilka nastepnych lat mnóstw Polaków,
szczególnie inteligencji i ziemian, opuszczalo czesto w poplochu, bez pieniedzy i najkonieczniejszych rzeczy tereny nalezace
do bylego Imperium rosyjskiego. Decydowano sie na tulaczke i biede, a czesto nawet i nedze, byleby tylko oddalic sie od
owego „czerwonego raju“ . Czesc owych uciekinierów zatrzymywala sie w Warszawi gdzie wielu z nich mialo rodzine, lub
znajomych, na pomoc, której liczyli. Wiekszosc jednak, zanim sie, jako tako urzadzila szukala mozliwosci zatrzymania sie
chocby na kilka dni u kogokolwiek, byle miec przynajmniej na razie dach nad glowa. Tu trzeba sobie uprzytomnic, ze
Warszawa, która podczas wojny byla w stanie zupelnego astoju gospodarczego prawie sie nie rozbudowywala, a ludnosci
stale przybywalo, po prostu pekala w szwach. Mieszkania byly na ogól przepelnione, nie mówiac juz o hotelach i
pensjonatach, gdzie wynajecie pokoju bylo nieziszczaln marzeniem. To tez tacy zyczliwi ludziom posiadacze, jako tako
obszernego mieszkania, niewzdragajacy sie przed zapcha
takowego do granic wprost niewyobrazalnych, byli
nieocenieni. Ilekroc Matka zjawiala sie w salonie prof ora, gospodarz prawie zawsze zaczynal od usprawiedliwiania sie, ze
taki balagan, ale nie zdazono posprzatac, bo wlasnie p ed chwila opuscila pokój gromada uciekinierów z Kijowa lub Podola.
Malarz zaczynal zwykle seans od rozmowy na rózne tematy, obserwujac wyraznie twarz Matki, zreszta zywo reagujacej na
poruszane przez artyste zagadnienia. Zdarzalo sie niejednokrotnie, ze rzeznaczone na pozowanie dwie godziny uplywaly
na zreszta bardzo interesujacej rozmowie, ale przez caly ten czas malarz nie wzial pedzla do reki, a gdy Matka w mozliwie
najdelikatniejszej formie pytala, czy nie szkoda tyle czasu poswiecac na rozmowe, zami t posunac prace nad portretem
dalej, Krzyzanowski odpowiadal: „To nie jest prosze Pani czas stracony, bo ja ciagle o serwowalem, w jaki sposób
odbija sie na Pani twarzy wszystko, o czym Pnia mówi, b co odczuwa“ . Za to nastepnego dnia, nie odezwal sie ani
slowem, tylko zawziecie malowal. W kazdym razie portret zostal ukonczony w zaplanowanym czasie i byl rzeczywiscie
doskonaly. Pamietam chwile, gdy po wypakowaniu portretu i powieszeniu go w salonie, rozpakowujacy go stelmach i Marcin
zawolali obaj z uznaniem „Nasza Jasnie Pani tutaj jak zywa“ , bo rzeczywiscie artysta znakomicie uchwycil rysy mod i,
ale i jej cokolwiek enigmatyczny usmiech i zyczliwe ludziom spojrzenie. Tu zjawisko charakterystyczne dla tamtego czasu
egzystencji mieszkanców Warszawy, którym braklo najbar ej podstawowego - jak sie to dzis nazywa - zaopatrzenia,
szczególnie miesa i jego przetworów. Zalatwiano, wiec onoraria za wykonana prace towarem, tak, ze prof. Krzyzanowski
byl bardzo usatysfakcjonowany, gdy Matka z pewnym wahaniem zaproponowala mu zaplacenie honorarium szynkami i
innymi wedlinami.
Zblizaly sie wakacje, wiec trzeba bylo pozegnac Warsza , tym bardziej, ze coraz to grozniejsze chmury zaczely
zagrazac dopiero, co wskrzeszonemu po przeszlo stuletniej niewoli mlodemu panstwu polskiemu. Wojna z wschodnim
sasiadem poczatkowo zwycieska, bo przeciez wojska nasz zajely nawet Kijów, zaczela przybierac coraz grozniejszy dla
nas obrót. Cofajace sie w zupelnym nieladzie wojska bolszewickie, zaalarmowane zwyciestwem Polaków zaczely e
gwaltownie reorganizowac i z zupelnie nieoczekiwanym zapalem ruszyly na zachód, szczególnie armia poludniowa
dowodzona przez Budionnego zaczela wkrótce odzyskiwac acone tereny, a nawet zblizyla sie w blyskawicznym marszu
do Warszawy. Zachecone tym przykladem armie pólnocne ruszyly takze naprzód, tak, ze zaczely one zagrazac Warszawie
od pólnocy, a nawet wkrótce i od zachodu, jesliby udalo im sie przejsc Wisle dajmy na to we Wloclawku, gdzie byl
odpowiedni most, którym ewentualnie moznaby przeprawic wojsko i artylerie. Przerazenie ogarnelo caly kraj. Czyzby
dopiero, co uzyskana wolnosc miala trwac tak krótko i konczyc sie nowa niewola, tym razem bolszewicka, a jak ów
bolszewicki raj wyglada wielu widzialo na wlasne oczy. Warszawa postanowila bronic s do upadlego. Kto tylko czul sie na
silach zglaszal sie, jako ochotnik do formujacych sie ormacji, nawet kilkunastoletni chlopcy i ksieza jak ks. Skorupka, który
sam dajac przyklad bohaterstwa zagrzewal ludnosc cywilna do walki i stawiania oporu „do ostatniej kropli krwi“ . W calym
kraju zglaszal sie, kto mógl. Mezczyzni do wojska, kobiety do pracy w ambulatoriach wojskowych i szpitalach. Misja
francuska majaca siedzibe w Warszawie pomagala w zorganizowaniu obrony. Przysylano z Francji instruktorów i bron
kraj gotowal sie do walki, pelen entuzjazmu, ale i obaw, co dzien nastepny przyniesie. Ojciec oczywiscie bedac niewidomym,
nie mógl zaciagnac sie do wojska, Janusz mial zaledwie 14 lat, wiec o wzieciu udzialu w jakiejkolwiek czynnej akcji nie
moglo byc mowy, trzeba bylo raczej myslec o uniknieciu, o ile to tylko bedzie mozliwe, spotkania z bolszewikami, na co
oczywiscie nikt nie mial ochoty. Owszem podobno byly wypadki, ze w powiatach graniczacych z panstwem bolszewickim
sympatyzowano z wrogiem, a nawet z pewnym utesknieniem wygladano jego ukazania sie. Spodziewali sie, bowiem ze z
chwila zwyciestwa bolszewików zaistnieje mozliwosc odebrania panom ziemi, tak jak to mialo miejsce na obszarach calej
Rosji. Jednak u nas gdzie agitacja bolszewicka jeszcze nie dotarla, tego rodzaju nastawienie zdarzalo sie raczej rzadko.
Panowal jednak ogólny niepokój i oczekiwano z napieciem, co nadchodzacy dzien przyniesie. Jesli chodzi o nas Rodzice
zadecydowali, ze z chwila przekroczenia przez Rosje Wisly we Wloclawku, natychmiast dla unikniecia spotkania z wrogiem
wyruszymy na zachód do Wyszakowa lub Chytrowa i tam be emy czekac na rozwój wypadków. Nikt przeciez nie watpil, ze
uda sie zatrzymac wroga. Poniewaz z Wloclawka do Wiecinina bylo ca. 35 km, wiec na pokonanie tej niewielkiej odleglosci,
dla konnych oddzialów, wystarczalo okolo dwu godzin. To tez staly przed podjazdem 2 wozy zaladowane najcenniejszymi
rzeczami zaprzezone w czwórki najsciglejszych i najwytrwalszych koni. Siedzielismy w hallu gotowi do wsiadania na wozy z
chwila, gdy Ojciec dyzurujacy stale przy telefonie dow sie, ze bolszewicy weszli do Wloclawka.
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Poniewaz zaden z fornali nie zdecydowal sie na rozstanie sie z rodzina i ruszenie w swiat nie wiadomo na jak dlugo81,
postanowiono, ze Janusz (BKM 438) i jego przyjaciel Witold, (BKM 1054) Szczesniewski, który wlasnie u nas spedzal
wakacje, beda powozili. Chlopcy uradowani i dumni, ze darzono ich tak odpowiedzialna i wazna funkcja, krazyli wokól
wozów nie rozstajac sie ani na chwile z czterokonnymi elkimi batami widomymi oznakami zaszczytu, który ich spotkal.
Stale sprawdzali, czy aby wozy nalezycie nasmarowane i odpowiednio zaladowane, a najmlodsza moja siostra (8 lat),
fanatyczna milosniczka zwierzat pelna obaw, ze moze w ostatniej chwili zostanie zapomniany koszyk z rodzina kocia bedaca
pod jej opieka, juz zawczasu umiescila ów cenny bagaz na jednym z wozów. Byl to dzien 15 sierpnia, nawiasem mówiac,
wszyscy zapomnieli, ze tego dnia byly moje imieniny, z kle uroczyscie obchodzone, starsi zgnebieni i zdenerwowani,
oczekujacy z najwiekszym niepokojem tego, co najblizszy dzien przyniesc moze. Nagle rozle
ie klakson zblizajacego sie
samochodu i na zalanym sloncem podjezdzie ukazuje sie warty wóz, a w nim stryjostwo Joachimowie w towarzystwie p.
Smólskiego; wszyscy oni stoja w samochodzie, glosno wolajac: „Warszawa wolna, bolszewicy uciekaja w poplochu“ .
Latwo sobie wyobrazic nasza radosc i to uczucie niewymownej ulgi, ze zniknal koszmar, który nas gnebil przez ostatnie
tygodnie i nie tylko nas, ale caly kraj. A to wszystko stalo sie w dniu swieta Matki Boskiej. Zaczelismy placzac z radosci
sciskac sie i calowac, ze to Ona, Królowa Polski, uprosila cud82. Niezapomniane to wydarzenie przeszlo do historii, jako Cud
nad Wisla. Jedynie chlopcy nie podzielali ogólnej radosci. Musieli zrezygnowac z oczekujacej ich niezwyklej przygody, w
której mieli tak wazna odegrac role, to tez z prawdziwym zalem rozstawali sie ze wspanialymi czterokonnymi batami. Koszyk
z kocia rodzina powedrowal na swoje miejsce, a kociaki nieswiad
tego, ze zostaly pozbawione moznosci odbycia
pierwszej z zyciu podrózy, musialy sie pocieszyc dodat wa porcja mleka. Wozy zostaly rozladowane w blyskawicznym
tempie, zycie zaczelo wracac do normalnego stanu. Stryjostwo opusciwszy pospiesznie Wiecinin ojechali do Warszawy,
gdzie zreszta wkrótce zamieszkali. Stryj (BKM 202) wkrótce zostal senatorem z ramienia Stronnictwa Narodo oDemokratycznego83. Poprzednio po powrocie z Paryza, gdzie, jako sekretarz generalny Delegacji Polskiej na Konferencje
Pokojowa bral czynny udzial w jej pracach zamieszkali a krótko w Poznaniu, gdzie ich syn Wlodzimierz, (BKM 434), który
juz wczesniej opuscil Paryz, aby wziac udzial w wojnie z bolszewikami, zaczal studiowac prawo i ekonomie na Uniwersytecie
Poznanskim.

81

82

83

Chodzilo instynktownie o to by byc na miejscu, kiedy padnie haslo do rabunku. Tak bylo w Rosji i tak powtórzylo sie w Polsce. Wies zniszczyla kapital, a
teraz narzeka, ze jest niedoinwestowana i nie ma gdzie pracowac. Przyczyn oczywiscie nikt nie zna, ani o nie nawet, nie pyta. (Kazimierz Karnkowski,
CH 5400 Baden, 98-05-09).
Jakzesz naiwna jest ta wiara w cudy, ale wtedy tak bylo, a twórca i beneficjantem tych legend byl Kosciól. Przeciez, jesli Bóg wszechmogacy istnieje to
rzadzi swiatem optymalnie i nie zmienia swych decyzji zaleznosci od mniej lub bardziej gorliwych wzglednie „przekonywujacych“ modlitw. Przeciez
Bóg wszechmogacy nie moze kierowac sie ludzka logika i posiada znacznie lepsze rozeznanie tego, co jest wlasciwe i dobre. (Kazimierz Karnkowski,
CH 5400 Baden, 98-05-09).
Senator w latach 1921-1927. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Tymczasem zycie w Wiecininie zaczelo sie ukladac wzglednie spokojnie, a nawet bylo dosc urozmaicone dla mnie, która
bylam juz dorosla (18 lat). Przede wszystkim zabralam sie do wykorzystania wiadomosci nabytych na kursach ogrodniczych i
zaczelam organizowac przestawienie naszego ogrodu na taki, który móglby przynosic okreslone dochody.

Tak mniej wiecej wyobrazam sobie moja Matke w latach 20-tych,
tj. w chwili przejmowania „rzadów“ w Wiecininie
Poniewaz nie bylo w poblizu jakiegos wiekszego osrodka miejskiego zapewniajacego zbyt na owoce i warzywa,
zdecydowalam sie na spróbowanie uprawy roslin lecznicz h, a nastepnie zaczelam próbowac hodowli nasiennej.
Posrednikiem w zawieraniu kontraktów z nabywcami roslin lekarskich, byl pewien sprytny i zreszta zupelnie kulturalny84 Zyd
gospodarujacy na nieduzym majatku w naszym dalekim sasiedztwie, który dzieki uprawie na duza skale roslin lekarskich
doszedl do podniesienia i to znacznego dochodowosci sw o majatku. Z uprawa owych roslin mialam rózne przygody i
klopoty, co w rezultacie zniechecilo mnie do nich. Dla ilustracji przytocze jedna z nich: mianowicie posadzilam waleriane.
Gdy tylko podrosla, nie wiadomo, jakim sposobem dowiedzialy sie o tym wszystkie chyba okoliczne koty i cale noce okropnie
miauczac wygrzebywaly z ziemi jej korzonki, bijac sie azarcie miedzy soba o kazdy chocby najmniejszy kawalek. Kotów
nigdy nie lubilam, a po tych nalotach i stratach zdegustowalam sie do nich definityw i zrezygnowalam raz na zawsze z
uprawy waleriany, zreszta bardzo poplatnej. Wolalam znacznie poswiecic sie hodowli nasion ogrodniczych, której zreszta
pozostalam wierna i w Paniewie.

68.

84

Oto obraz podwójnej moralnosci. Jak potrzeba landrynek w Izbicy, to bron Boze nie kupuje sie ich u Zyda. Jak potrzeba kontaktów handlowych to nagle
Zyd jest dobry, zyczliwy i o dziwo nawet „kulturalny“ . Dlaczego zreszta Zydzi mieliby byc „mniej kulturalni“ od Polaków? Zydzi w swej masie byli
znacznie bardziej kulturalni, bo chocby od tysiecy lat wszyscy umieli czytac i pisac, a liczni Polacy nie. Zaslugi Zydów dla rozwoju polskiej i swiatowej
kultury sa niewymierne. Oto rezultaty urabiania pejoratywnego obrazu Zyda przez Kosciól katolicki.
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Jednym z najmilszych wspomnien zwiazanych z pracami w ogrodzie, w k ych Matka odgrywala duza role, bylo
jesienne odbieranie przez nia tzw. wymiaru, tj. uzgodnionej z dzierzawca sadu ilosci owoców, jakie winien byl dostarczyc w
zamian za korzysci, jakie czerpal z dzierzawy sadu. A byly to ilosci niemale. O ile dobrze pamietam powinien dostarczyc 810 korcy (100 kg) gruszek, 12-15 korcy jablek te gatunki, których Matka zadala i to am wybór. Sliwki i inne owoce jak
czeresnie, wisnie itp. powinien przynosic w ciagu lata w miare ich dojrzewania: Jak juz wspomnialam piwnice mielismy duze,
wiec bylo gdzie owoce przechowywac, amatorów na nie ni y nie braklo, trzeba tez bylo niejednokrotnie poslac róznym
znajomym koszyk gruszek, lub jablek. Matka uwazala, ze ta ilosc, szczególnie zimowych jablek nie bedzie za wielka.
Odbieranie owego wymiaru, zaczynalo sie o ile tylko po da sprzyjala, zaraz po jesiennych suchych dniach, wiec mniej
wiecej w ostatniej dekadzie wrzesnia.
Po wybieleniu i wywietrzeniu piwnic, przygotowaniu odpowiedniej ilosci koszyków i duzych koszy, w których przeno ono
owoce do piwnic przed poludniem, kiedy to juz jesienna rosa opadla z drzew, Matka zasiadala w wygodnym fotelu na kilka
dlugich godzin, by ostroznie sortowac przynoszone w ko kach i skladane na duzych stosach obok niej owoce. Z tego
stosu biorac kazda sztuke do reki obejrzawszy, czy nie ma skaz albo plam, które by podczas dlugiej zimy mogly
spowodowac gnicie owocu, skladala je do owych wielkich plaskich koszy, które w miare jak sie zapelnialy odnoszono pod
moja eskorta do piwnic, gdzie nastepnie ukladalam je n olach i pólkach ogonkami do góry. Rzadko, kiedy nadazalam z ta
robota i najczesciej dlugie jesienne wieczory spedzalam w piwnicy, aby opróznic kosze na dzien nastepny. Ilekroc pózniej
przechodzilam obok sadów, gdzie jesienia zrywano owoce, przypominalam sobie, jak te czynnosc wykonywano u nas i
zamknawszy oczy widzialam Matke w chusteczce na glowie siedzaca pod rozlozysta jablonia, chroniaca ja od bardzo
jeszcze o tej porze goracych promieni slonecznych, a dookola niej pietrzyly sie stosy kolorowych owoców. W glebi migaly
sylwetki zrywajacych owoce, rozesmiane twarze chlopaków, a takze sadowego i ogrodnika niosacych juz zerwane i
zsypujacych je jak najostrozniej na stos okalajacy Matke. Bardzo zaluje, ze nie znalazl sie nikt, kto by namalowal lub
przynajmniej sfotografowal owocobranie. Bylby to na pe o ladny obrazek sielsko-anielski.
Jak juz poprzednio pisalam przebudowa domu zgodnie z planem znakomitego architekta, pózniejszego profesora
architektury, wypadla zadowalajaco, mimo, ze nie zdolano zmienic werandy od poludniowej strony na projektowany duzy
taras. Obecnie dom z frontowej strony niczym nie przyp
al dawniejszego, tym bardziej, ze nie bylo juz dawnej wygodnej,
a przeciez szpecacej calosc oficyny, zastapil ja trawnik, a na nim rózne k wy i byliny. Obecnie przed wejsciem do domu
ujetym czterema kolumnami byl obszerny, okragly plac t duzy, by mozna bylo objechac swobodnie pojazdem
zaprzezonym w czwórke koni.

69.

Tak wygladal podjazd pod dwór w Wiecininie w 1998 r. T n zupelnie zdziczaly. Zdjecie wykonane przez
wnuka autorki, Stanislawa Górskiego w listopadzie 1998 r.
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Otaczaly go grupy pieknych rzadkich iglaków, miedzy nimi wspanialy ogromny zlocisty cis, egzotyczne jodly, a takze
ogólnie lubiane dla swych licznych drobnych czerwonych kwiatostanów krategusy. Miedzy tymi drzewami kryla sie brama,
przez która wjezdzalo sie na podwórze, a obok niej miedzy dwoma akacjami mala laweczka, na której Ojciec bardzo lubil
siadywac, tym bardziej, ze tam nie obowiazywal zakaz p enia papierosów. Ojciec bardzo czesto siadal tam w porze, kiedy
konie i bydlo wracalo wieczorem do domu, a mial tak wyostrzony sluch, ze poznawal po na ogól nieuchwytnych dla ludzi
dzwiekach, co sie na calym podwórzu dzieje. Z owym placem przed domem wiaze mi sie wiele wspomnien. Latem bywalo w
Wiecininie prawie zawsze duzo osób, spedzali oni przed udnie w rózny sposób, ale poniewaz obiad byl zawsze 12-ej, wiec
juz mniej wiecej na pól godziny przedtem mozna bylo sp kac domowników wracajacych na obiad i zatrzymujacych sie na
chwile przed domem dla podzielenia sie „ostatnimi wiadomosciami“ . Wtedy jakby specjalnie na ten moment czekal,
ukazywal sie zaszyty dotad w okalajacych plac krzewach osiol emeryt i wsuwal dlugie ucho miedzy rozmawiajacych, Mówilo
sie wtedy: „patrzcie osiol przyszedl na plotki“.
Dom po przebudowaniu znacznie sie powiekszyl. Przede wszystkim przybyl obszerny hol, z którego szerokie schody z
ladna balustrada prowadzily do cokolwiek mniejszego niz tamten górnego hallu, gdzie stal stól, kanapa i kilka foteli. Z hollu
rozchodzily sie korytarze prowadzace do pieciu pokoi goscinnych i sluzbowych schodów, a takze do kilku mniejszych i
wiekszych schowanek, i do spizarni gdzie przechowywano zapasy maki, cukru itp. Z dolnego hallu wchodzilo sie na prawo
do pokoju jadalnego, gdzie oprócz dawnego ogromnego st u, krzesel i kredensu stala niewielka debowa szafka, w której
przechowywano bielizne stolowa i kilka podrecznych but ek z alkoholem, pudelka róznych slodyczy itp. Pokój ten ozdabialy
dwa duze na cala wysokosc pokoju lustra w debowych ramach z niskimi konsolami. Z jadalnego byly drzwi do malej
dyskretnie ukrytej spizarenki i do kredensu, czyli do pomieszczenia prze aczonego na zmywanie naczyn. Tu byla tez
winda, która wciagano z kuchni znajdujacej sie w suter ie pólmiski z potrawami, gotowymi do podania na stól. W hallu
prócz ladnej i wygodnej kanapy i stolu oraz kilku krzesel i dwóch foteli nie bylo zadnych innych mebli, chyba, ze zaliczymy do
nich ogromny zelazny tzw. Dauerbrand, czyli stale grze cy piec opalany koksem. Dosypywalo sie do niego dwa razy na
dobe scisle okreslona ilosc koksu i piec rozgrzewal sie tak bardzo, ze zapewnial wystarczajaca temperature nie tylko w
pokoju jadalnym, ale i w salonie, a takze w górnym hallu. Na lewo z drugiej strony hallu byl salon, który nie ulegl zmianie. Byl
niedawno przemalowany i meble pokryte pieknym adamaszkiem. Przybyly tylko cztery kinkiety, dwa ogromne alabastrowe
wazony i naprawde wyjatkowo piekna mahoniowa intarsjowana etazerka, na której Matka ustawila kilka wartosciowych
bibelotów. Z salonu przechodzilo sie do dawnego saloni , który jednak wygladal obecnie inaczej niz poprzednio. Staly w
nim empirowe meble, pokryte amarantowym jedwabiem. Pod scianami staly dwa szerokie lustra w zloconych ramach. Na
podlodze lezal piekny perski dywan. Tu tez poczatkowo sial portret Matki. Dopiero po jej smierci przewiesilismy go do
sasiedniego pokoju tzw. zielonego (od koloru obicia mebli tych samych, które dawnej staly w saloniku), gdzie najwiecej
spedzalismy czasu. Chcielismy zeby nam, jezeli juz inaczej byc nie moglo, towarzyszyla, choc z portretu. Pokój ten byl przez
nas wszystkich najbardziej lubiany. Na srodku stal duzy stól, na którym lezaly abonowane pisma i tygodniki, a takze mapy,
slowniki z Larousse’m na czele, znajdowaly sie przybor do pisania, gry itp. Dookola scian staly szafy biblioteczne pelne
ksiazek, a w narozniku kolo pieca z ladnym kominkiem stala arcy wygodna kanapa i kilka foteli, a takze niezbyt duzy stól z
wazonem swiezych kwiatów. Dodatkowa atrakcja tego pokoju bylo bezposrednie wyjscie na werande, a z niej do ogrodu.
Zapomnialam dodac, ze najwieksza ozdoba saloniku byl wyjatkowej urody drewniany zlocony pirowy zyrandol. Równie
ladnego nigdzie nie widzialam. Z zielonego pokoju prze odzilo sie przez mój pokój, dawniejszy sypialny Rodziców, do
nastepnego, Janusza, z niego do malego korytarzyka, na koncu, którego byla lazienka, W.C. i dwa pokoje mniejszy M i i
wiekszy Ojca, gdzie byl telefon. Z tego korytarzyka przechodzilo sie do glównego korytarza, a z niego do kredensu, spizarni i
pokoju Marcina. Stad tez bylo zejscie na dól do suteren, gdzie znajdowala sie kuchnia, pralnie, piwnice na owoce, wino i
wegiel. Na koncu korytarza bylo wejscie, z którego wszyscy domownicy korzystali. Interesantów Ojciec przyjmowal w
niezmienionej dawnej kancelarii, do której prowadzily rzwi z saloniku, a z zewnatrz wchodzilo sie osobnymi schodami
prosto z ogrodu.
Tak, wiec dom byl nie tylko bardziej reprezentacyjny, e przede wszystkim obszerniejszy, to tez Matka byla zadowolona,
a Ojciec, gdy juz skonczyly sie klopoty zwiazane z prz udowa, poszukiwaniem materialów budowlanych no i przede
wszystkim niekonczacymi sie wydatkami, jakie ta imprez za soba pociagala, byl rad, ze mimo braku wzroku mógl
zakonczyc zamierzona inwestycje. W chwilach szczerosci powtarzal: „przynajmniej pozostawie po sobie widomy znak“ .
Dodatkowo Rodzice byli radzi, ze teraz, kiedy jedna z córek jest j dorosla panna, a druga tez wkrótce nia bedzie, maja
odpowiednio urzadzony dom, w którym bedzie mozna przyjmowac liczniejsze grono gosci, a takze urzadzac taneczne
zabawy, czyli prowadzic tzw. „dom otwarty“ . Zaczal sie dla mnie okres bywania. Moim pierwszym, b bal, (1920 r.)
urzadzany przez 15-ty pulk ulanów Wielkopolskich, w którym sluzyl wuj Stefan (BKD 62) Dambski, brat mojej Matki. Bal mial
byc oczywiscie w Poznaniu, w bialej sali Bazaru, w okresie karnawalu. Zima tego roku byla wyjatkowo mrozna. Azeby dostac
sie do Poznania, trzeba bylo dojechac do Luszczewa, ab tam wsiasc na stacji Goplo do pociagu jadacego do stolicy
Wielkopolski. Dopiero chyba w roku 1921-ym lub 1922-gim skonczono budowanie nowej trasy kolejowej laczacej Warszawe
z Poznaniem. Wtedy najblizsza stacja bylo Kolo. Jednak na poczatku 1919 roku najwygodniej bylo wykorzystac mozliwosc
zatrzymania sie w Luszczewie. Bardzo lubilam te „przerywniki“ w podrózy do Poznania, owa koniecznosc zatrzymania sie
w goscinnym domu dziadków Mittelstaedtów. Dom Luszczewski byl obszerny, ni to dwór ni palac, niezbyt ladny, ale za to
pieknie polozony nad rozleglym jeziorem Goplem, otoczo starym pieknym parkiem, gdzie nawet spacerowaly pawie
roztaczajac barwne ogony.
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Jednak najwiecej fascynowaly mnie liczne wiszace w jad
portrety prababek w pieknych dekoltowanych sukniach z
piórami wpietymi w misternie ulozone fryzury, a takze ereg marsowych postaci pradziadków w barwnych mundurach
róznych formacji wojskowych. Ogromnie tez lubilam starego sluzacego Jana i zawsze ogromnie mnie bawil sposób, w jaki
nakrywal do stolu. Byl to, bowiem tajemniczy obrzadek, w którym bron Boze nie pozwolil sobie przeszkadzac, mruczac, ze
mu sie wszystko pomyli. Jan, bowiem nie kladl nakryc jeden po drugim, tylko biegal dookola stolu stawiajac talerze to tu, to
tam. Wreszcie wykorzystujac jego dobry humor poprosilam niesmialo o wyjasnienie tych skomplikowanych zabiegów.
Zdziwiony moim brakiem domyslnosci wyjasnil z powaga, ze czynnosc te nalezy wykonywac uwzgledniajac godnosc osób
majacych wziac udzial w posilku i gdyby zaniedbal tego obowiazku byloby to równoznaczne z uchybieniem godnosci danej
osoby. Mial tez jeden zabawny zwyczaj, który kiedys po atrzylam zszedlszy wczesniej do jadalnego pokoju. Poniewaz Jan
wiedzial, ze dziadek przywiazuje duza wage do punktual sci, wobec tego, jesli np. nie zdazyl przygotowac wszystkiego na
wyznaczona godzine, spojrzawszy na zegar wskazujacy sp niona pore, szybko wskakiwal na stojacy obok taboret,
nastawial zegar dajmy na to na godzine dziewiata, nastepnie otwieral drzwi do pokoju dziadka, oznajmiajac, ze podano do
stolu. Dziadek stajac na progu jadalni rzucal okiem na zegar i widzac, ze wskazuje wlasciwa godzine stwierdzal z uznaniem:
„Musze Jana pochwalic za tak wzorowa punktualnosc“ . My, którzy bylismy swiadkami manipulacji poczciwego ana,
dusilismy sie dyskretnie ze smiechu, ale nigdy nie zdradzilismy jego tajemnicy. Po tej dygresji wracam do mego pierwszego
balu. Jak przed chwila wspomnialam zima byla wyjatkowo mrozna i sniezna, jec o sie, wiec do Gopla85 saniami. Twarze z
obawy przed odmrozeniem mialysmy okutane cieplymi szal
zostawiajac jedynie niewielki otwór dla umozliwienia dostepu
powietrza. Jednak widocznie mój otwór byl za duzy, na skutek, czego odmrozilam sobie fatalnie policzek. Przyjechawszy do
Bazaru, gdzie mialysmy zarezerwowany pokój, zaczelysmy stosowac wszelkie mozliwe srodki, aby jakos te czerwona plame
zatuszowac. Pozostala mi do dzisiaj, tak, ze gdy spojr na nia, przypomina mi sie to wszystko, co przed 61 laty w zwiazku z
nia przezylam. Otóz casus ten, choc blahy byl zla wrózba. Pierws
l w odzyskanym po wojnie Poznaniu i to wyprawiany
przez okryty chwala za udzial w zwycieskich walkach zw anych z obrona a nastepnie odbiciem Lwowa Ukraincom, pulk
ulanów poznanskich skonczyl sie fatalnie. W momencie, gdy zabawa na dobre sie rozkrecila, uslyszelismy kilka glosnych
strzalów. Powstalo zamieszanie, dopytywano sie z niepokojem, co sie stalo? Okazalo sie, ze pewien oficer majacy jakies
osobiste porachunki z kolega, zaprosil go do swego pokoju i po gwaltowniej sprzeczce oddal do niego kilka smiertelnych
strzalów. Oczywiscie bal zostal przerwany, organizator przepraszajac gosci za zawód, jaki ich spotkal, starali sie jak
najpredzej sie ich pozbyc, zanim policja wkroczy na sale. W kilka miesiecy pózniej, jako rewanz za poprzedni nieudany bal,
ulani 15 pulku urzadzili tym razem bal, ale juz nie w
rze, tylko na zamku, dawniejszej rezydencji cesarza Wilhelma
dzisiejszej Filharmonii Poznanskiej. Tym razem wszystko udalo sie jak najbardziej, bawilam sie bardzo dobrze, tak, ze
wrócilysmy zadowolone i pelne wrazen.

Uczestnicy jednego z „balów“ w Wiecininie, na tarasie wychodzacym na gród. Maria (BKD 52)
Bartoszewicz, pózniejsza Karnkowska zostala oznaczona (X), a Dziadek Jan (BKD 51) Bartoszewicz (XX).
Mialam juz 19 lat. Czas bylo - jak sie to mówilo - „wprowadzic mnie w swiat“ , to tez Rodzice zdecydowali wydac bal.
Jako pretekst uzyto date imienin Matki, dzien sw. Stanislawa, a wiec 8 maja. Dom obecnie nadawal sie jak najbardziej na
przyjecie licznych gosci. Trzeba, bowiem pamietac o tym, ze wielu z nich nocowalo, przyjezdzali nieraz z daleka i z
koniecznosci trzeba bylo im umozliwic chocby jednodniowy odpoczynek. Bylo to szczególnie istotne dla tych, którzy
przybywali z poznanskiego, bo zgodnie z ówczesnym obyczajem zapraszalo sie na zabawy taneczne nie tylko mlodziez, ale
takze starszych czlonków rodziny. Oczywiscie nie zapominano o sasiadach, z którymi utrzymywano bardziej zazyle kontakty.
Obmyslajac i projektujac cala impreze bylo trzeba koni znie zastanowic sie, czy stosunek ilosci mlodziezy meskiej do ilosci
zaproszonych panien bedzie wlasciwy, tak, aby panny ni musialy siedziec znudzone pod scianami, z niepokojem
wypatrujac ewentualnego dansera. Miano tez na uwadze, by zapraszac mlodych ludzi tzw. heiratsfähig, czyli majacych
warunki do zalozenia rodziny. Trzeba tez bylo przewidziec czy wsród zaproszonych gosci znajdzie sie odpowiedni kandydat
na wodzireja.
W tamtych czasach tanczono przede wszystkim szczególnie w naszej okolicy ulubionego kujawiaka, mazura i
figurowego walca. Tance te wymagaly odpowiednio utalentowanego wodzireja.
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Goplo, to byla takze nazwa stacji kolejowej w poblizu

zczewa. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Matka te wszystkie rzeczy miala w glowie. Bylo, wiec, czym myslec o i co sie starac, aby calosc imprezy wypadla
mozliwie najlepiej. Tapera zamówiono z Warszawy, „pozyczono“ dwu kucharzy, jednego z Wyszakowa (ciotka Zota (BKD
59) Rembowska, II0v. Unruzyna) i drugiego z Ozorzyna (babka Slubicka), a takze dobrze sie orientujacych w czekajacych ich
funkcjach z okazji takiej galowej imprezy, kilku sluza ch. Wszystko udalo sie doskonale, mlodziez wytanczyla sie przy
dobrej muzyce do bialego rana, kucharze spisali sie bez zarzutu, nawet i starsi goscie e nudzili sie, majac mozliwosc
zagrania paru partyjek preferansa lub bridge’a w zacis ej kancelarii, gdzie ustawiono kilka stolików do gry, a takze pare
wygodnych foteli dla ewentualnych kibiców. Dzien byl pogodny i cieply, to tez wiele osób wykorzystywalo sposobnosc
przejscia sie po ogrodzie i podziwiania jego uroków. Pamietam, ze jeszcze rano po bialym mazurze, wiekszosc mlodziezy
wybrala sie dla ochlody na dluzsza przechadzke po cien ych szpalerach.
Dodatkowa atrakcja byl mój brat stryjeczny Wlodzimierz (BKM 434) Bartoszewicz, który biorac tak niedawno udzial w
pracach swojego ojca Joachima Bartoszewicza, w czasie nferencji pokojowej i jej zakonczeniu w Paryzu, przywiózl
stamtad wiele zupelnie u nas nieznanych piosenek, które zreszta spiewal doskonale i tak sugestywnie, ze wkrótce wiekszosc
zebranych mogla mu towarzyszyc spiewajac razem przynajmniej niektóre melodyjne refreny. Przytaczal tez najrozmaitsze
dowcipne „powiedzonka“ i dowcipy, a robil to z takim wdziekiem i prawdziwym talentem aktorskim, ze oczarowal
wszystkich. Pamietam doskonale, jak by to bylo wczoraj, gdy nazajutrz po balu, kiedy wszyscy pozostali, jeszcze na miejscu
goscie, zmeczeni po wczorajszych tancach rozsiedli sie na wygodnych rozlozystych kanapach, aby troche poplotkowac i
podzielic sie wrazeniami z ubieglej nocy, wtedy ciotka Zota (BKD 59) ziewajac dyskretnie oswiadczyla stanowczym tonem
„Tak sie wczoraj wytanczylam, ze nie ma sily ludzkiej, która by mogla zmusic mnie do wstania z tej tak wygodnej
kanapy“ . W momencie, kiedy to mówila stryj Joachim podszedlsz do fortepianu zagral kilka taktów najbardziej przez
wszystkich lubianego kujawiaka i to z takim zyciem i werwa, ze zanim ktokolwiek zorientowal sie w tym, co sie dzieje
wszyscy juz wirowali po wspaniale wyslizganej poprzedniej nocy posadzce. Dopiero po chwili, gdy zwabieni z dalszych pokoi
pozostali goscie staneli w drzwiach salonu i widzac, c e dzieje, wybuchneli gromkim smiechem, pelni zdumienia, co moze
zrobic muzyka pelna tak niezwyklego „fajeru“ . Wszyscy zaczeli gratulowac stryjowi, ze swoim kujawiakiem udalo mu sie
poderwac do tanca na pól drzemiace i zbalowane towarzy o.
W kazdym razie Rodzice mogli byc zadowoleni, bo wszyst wypadlo doskonale i jeszcze dlugo potem wspominano
udana zabawe w Wiecininie. Nastepne dwa lata byly najbardziej roztanczonym okresem w moim zyciu. Rodzice panien,
które byly zaproszone do nas czuli sie w obowiazku zre nzowania sie za pamiec i z kolei zapraszali nas przy pierwszej
nadarzajacej sie sposobnosci. Nina (BKD 498), moja mlodsza siostra byla jeszcze w Szymanowie. Ojciec nie mogac z
powodu utraty wzroku brac udzialu w tego rodzaju spotk ach rzadko nam - to jest Matce i mnie - towarzyszyl. Tak sie
skladalo, ze wlasnie w okresie najblizszych dwu lat kilka moich kuzynek wyszlo za maz.
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Joachim (BKM 202) Stefan Bartoszewicz, senator II RP.

Matka (BKD 50), która byla bardzo przywiazana do swojej rodziny, starala sie o ile to bylo mozliwe odwiedzac swoje
siostry, szczególnie ciotki Janine (BKD 622) Trzebinska w Chytrowie i Zote (BKD 59) Rembowska w Wyszakowie. Zwykle
jezdzilysmy razem, bo i ja równiez bardzo obie ciotki lubilam. Okres wakacyjny bywal u nas bard
ywiony, gdyz Matka
pomyslala zawsze o tym, abysmy mieli jakichs milych gosci w naszym wieku. Przyjezdzaly bardzo ladne i mile nasze kuzynki
Brzezinskie z Krakowa, Ada (BKM 481) pózniejsza Laszczkowa i pelna zycia Stasia (BKM 820), pózniejsza Bujalska86, w
której po kolei kochali sie wszyscy kuzyni.
Odwiedzala mnie tez moja kolezanka z Szymanowa Lidka L , z która utrzymywalam blizsze stosunki, przyjezdzaly od
czasu do czasu obie Tabaczynskie z Redcza, najczesciej jednak Hela, pózniejsza, Jaholkowska, rzadziej Gabrynia
Karczewska z Czamanina, pózniejsza Karlowska. Jesli chodzi o mlodziez meska, to byla sprawa troche trudniejsza, Janusza
koledzy byli jeszcze tak jak i on sam niedoroslymi chl cami, to tez ci mlodzi ludzie, co przyjezdzali byli to przewaznie
koledzy Wlodzimierza jeszcze z kijowskich czasów. Zawsze podczas letnich miesiecy bawili u nas stryjostwo Joachimowie,
którzy byli zawsze jak najbardziej pozadanymi goscmi, szczególnie stryj, czlowiek, którego chyba najbardziej po moim Ojca
kochalam. Byl nie tylko wybitnie madry i wyksztalcony, ale jeszcze do tego nieslychanie milym i uroczym czlowiekiem. Nie
znam nikogo, kto by go nie lubil i nie cenil. Mial prz tym ceche wlasciwa ludziom madrym, to znaczy byl w obcowaniu
bardzo bezposredni, a przy tym nieslychanie wyrozumialy, umiejacy sie dogadac z kazdym, nie tylko równym mu intelektem i
wyksztalceniem, ale i najglupszym, a po skonczonej rozmowie, kazdy interlokutor odchodzil z przekonaniem, ze zostal przez
pana
senatora
nalezycie
oceniony
i
zrozumiany.
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Iov-to Narkowiczowa (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 2012-07-17).
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Dziadek, Jan (BKD 51) Bartoszewicz na
schodach domu w Wiecininie, schodzacych do
ogrodu, z Ada (BKM 481) Brzezinska pózniejsza
Laszczkowa.
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Ta sama partia wiecininskiego dworu na
fotografii z 1996 r., po 50 latach uzytkowania
go przez „kulturalnych“ Polaków. Wg prymasa
Wyszynskiego „taki ustrój, jaki byl nie mógl sie
ostac“ .

Stryj równiez lubil przyjezdzac do nas, bo jedynie tu mógl jezdzic konno, co zawsze dla niego bylo niczym niedajaca sie
zastapic przyjemnoscia. Jego obecnosc byla dla nas mlodych szczególnie pozadana, gdyz znakomicie gral do tanca i mógl
bez zmeczenia robic to caly wieczór. Mial tez znakomity sluch. Bywalo, ze jak ktos zanucil, nawet nieudolnie, nieznana mu
przedtem melodie, momentalnie dobieral odpowiedni akom niament i nowy „kawalek“ przybywal do wieczornego repertuaru. To tez nie bylo wieczoru, aby w salonie nie rozlegaly sie dzwieki ulubionych kujawiaków, czy wegierskich czardaszów.
Amatorzy powazniejszej muzyki, mieli moznosc przysluchiwania sie przed poludniem muzykowaniu stryjenki, która
codziennie poswiecala dwie godziny, na konieczne dla k dego wykonawcy muzyki powaznej cwiczenia. Grywala tez
Chopina, a takze nowych mistrzów. Jesli o mnie chodzi, to specjalnie lubilam Rachmaninowa. Mozna tez bylo prosic o
zagranie specjalnie preferowanego utworu, chetnie czynila zadosc prosbie, rada, ze moze zrobic komus przyjemnosc. Duzo
czasu spedzalismy na grze w tenisa, dalekich spacerach, jezdzeniu wieczorem lódka po jeziorze, co zawsze bylo bardzo
romantyczne i jesli to bylo mozliwe, towarzyszylismy Ojcu lub stryjowi w ich konnych przejazdzkach, a nawet i w dalszych
wyprawach. Wymyslano coraz to nowe urozmaicenia. Pamie
ze jeden z nowych pomyslów wywolal nie lada sensacje. A
bylo to tak. Przy drodze prowadzacej do Mchowa (naleza go do panstwa Waclawostwa Szamowskich) rosla rozlozysta
dzika grusza, obsypana jesienia mnóstwem slodkich ulegalek. Nie wiem, co bylo przyczyna, ze to miejsce cieszylo sie zla
slawa. Twierdzono ogólnie, ze pod grusza straszy. Aby trwalic legende, zainscenizowalismy rzecz nastepujaca: pewnego
letniego wieczoru, kiedy zazwyczaj wszyscy mieszkancy wsi, a nawet starsi, wychodzili po kol na dwór, aby zazyc troche
chlodu, a dzieciaki krecily sie jeszcze wszedzie, zatem nie ulegalo watpliwosci, ze zamierzone przez nas poczynania
zostana zauwazone. Po przebraniu sie w odpowiednie dla nocnych zjaw szaty, a wiec przescieradla, derki itp. i wlozywszy
na glowy jakies fantastyczne nakrycia, ukrylismy sie z wczasu w sasiadujacym z grusza zagajniku. Kiedy zmrok zapadl
uzbrojeni w kosy, kije i rozmaite grozne narzedzia zaczelismy pojedynczo opuszczac zagajnik, aby powoli zasiasc kolo
drzewa, na niby to narade, staralismy sie oczywiscie tajemniczo pomrukiwac, a nawet jeczec zalosnie. Gdy wreszcie
sciemnilo sie zupelnie zaczelismy podnosic sie kolejno i isc powoli w kierunku jeziora, a raczej tzw. zalki lezacej na skarpie
do niego przylegajacej. Tu trzeba wyjasnic, ze owa zal to byl rodzaj cmentarza staroslowianskiego, czyli tzw. „zalnik“ .
Dziwne, ze mógl ocalec przez prawie 1000 lat. Roslo tam troche karlowatych sosen i od czasu do czasu wykopywano tam
rózne rekwizyty z epoki kamiennej. Mam dotad kamienny mlotek87, pieknie wygladzony, który z tej zalki pochodzi. Poni az
nie tylko zalke, ale i sciezke do niej wiodaca mozna bylo dostrzec nawet w mroku, nic, wiec dziwnego, ze nasze tajemnicze
postacie wzbudzily zainteresowanie.
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Mlotek ten przekazala autorka synowi Kazimierzowi Karnkowskiemu. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Po chwili dojrzelismy juz spora gromade ciekawskich. Nikt
jednak nie odwazyl sie zblizyc, aby sie przekonac, czy owe
tajemniczo wygladajace postacie sa naprawde duchami.
Widocznie zdecydowano, ze lepiej sie do nich zbytnio nie
zblizac, to tez, gdy noc zapadla moglismy, zdjawszy nasze tak
tajemniczo wygladajace stroje, wrócic niepostrzezenie do domu.
Nazajutrz staralismy sie dyskretnie dowiedziec, co wies mysli na
temat calej tej historii. Odpowiadali niechetnie, w przekonaniu,
ze „lepiej zlego nie ruszac“ . Bylismy zadowoleni, ze udalo sie
nam jeszcze na czas jakis utrzymac miejscowy mit o
pojawiajacych sie pod grusza duchach.
Rodzice podobnie jak dziadkowie z Ludziska uwazali, ze
najlepiej utrzymywac blizsze kontakty z osobami nalezacymi do
rodziny, lub najwyzej mieszkajacymi w sasiedztwie, czego
skutkiem sadze, byly liczne malzenstwa miedzy czlonkami
rodziny, to tez wlasciwie chyba nigdy nie wyjezdzalam domu,
aby odwiedzic kolezanki. Jedynym wyjatkiem byl mój wyjazd do
Lidki Losiówny, która mieszkala w garwolinskim.

74.

Fotografia kamiennego mlotka,
znalezionego w poblizu Wiecinina i
oferowanego autorce.

Spedzilam tam kilka milych dni urozmaiconych pieknymi
koncertami, cala, bowiem rodzina pp. Losiów, skladajaca sie z
rodziców i siedmiorga dzieci, byla wyjatkowo muzykalna.

Nie tylko rodzice, ale i kazde z ich dzieci gralo na fortepianie, a oprócz tego jeszcze na jakims instrumencie, tak, ze jesli
sie tak zdarzylo, ze wszyscy byli w domu, urzadzali naprawde wspaniale koncerty, pod batuta p. sia do, okolo 1925 r.
Lidka wkrótce potem wyszla za maz za Boleslawa Podhorskiego, oficera polskich formacji wojskowych na Wolyniu. Po
zakonczonej w 1921 roku walce z bolszewikami i definit nej utracie rozleglych dóbr na dalekich kresach wschodnich,
zdecydowal sie na przyjecie rozdawanych wówczas bylym wojskowym dosc nawet duzych dzialek ziemi, z tym, ze powinny
byc wlasciwie zagospodarowane, na co nawet dawano im niezbyt duze, ale niezbedne na kupno inwentarza i sprzetu gospodarskiego pozyczki. W roku 1926-ym zaproszona serdecznie przez mloda pare wybralam sie by ich odwiedzic. jechalam
na Wolyn tym chetniej, bo od dawna marzylam o poznaniu naszych kresów. Z wyprawy tej wynioslam jak najlepsze
wspomnienia. Osada Krechowiecka byla polozona na dawnym poligonie wojskowym, a wiec zadnych zabudowan osadnicy
nie zastali i musieli poczatkowo mieszkac w ziemiankac zem z konmi, które opuszczajac wojsko otrzymali i które tutaj po
raz pierwszy byly do pracy na roli zaprawiane. Podhors zaczal od tego, ze sprowadzil rodziców, ludzi juz starszych, ale
jeszcze na tyle sprawnych, ze mogli sluzyc synowi nie ylko rada, ale i pomagali we wszystkim, szczególnie przy budowie
domu, co pozwolilo mu sprowadzic zone. Wtedy, gdy tam am wszystkie konieczne budynki gospodarcze byly juz
wykonczone, dosc duzy ogród starannie utrzymany, piekny inwentarz, nawet stosunkowo liczny, ale poniewaz wolynska
ziemia jest bardzo zyzna, gospodarze byli pewni, ze paszy dla niego nie zabraknie. Widzac to wszystko nie moglam sie
nadziwic, skad znajdowali czas i sily zeby podolac ogromowi pracy, choc przeciez nie byli do niej zaprawieni. Podziwialam
Lidke, ze odwazyla sie zaangazowac w zycie i warunki t bardzo rózne, od tych, w których sie wychowala i do których
przywykla, ale widzac ja jak jest szczesliwa i promienna, jeszcze raz przekonalam sie, ze milosc i wzajem zrozumienie,
moga wynagrodzic wszelkie braki i niedogodnosci. W ogóle bylam pelna podziwu dla tamtejszych osadników, którzy mimo
ciezkiej pracy potrafili jeszcze znalezc czas i sily na zorganizowanie zycia kulturalnego, prowadzenie róznych kursów
doksztalcajacych, szczególnie w zakresie rolnictwa, bo tamtejsi gospodarze byli z malymi tylko wyjatkami analfabetami w
zakresie rolnictwa czy hodowli, to tez ci, którzy miel wiecej wiadomosci i doswiadczenia uwazali za swój obowiazek
dzielenie sie nimi z nowicjuszami. Urzadzono takze swi ce, gdzie mozna bylo zapoznac sie z prasa, spotkac z sasiadami
czy urzadzic potancówke. Pojechalismy tez w niedziele o kosciola, mijalismy duze plantacje chmielu, rosliny u nas
nieznanej, wsie zamieszkale przez Rusinów z kopulastymi cerkiewkami i tonace w sadach. Droga wiodla czesciowo
brzegiem malowniczo wijacego sie wsród lasów Horynia. sly tam nieprawdopodobne ilosci konwalii, tak, ze mialo sie
wrazenie, ze wlasnie spadl swiezy oslepiajaco bialy snieg. I do tego ten odurzajacy zapach! Zalowalam, ze zabraklo czasu,
aby dojechac do Korca i móc zobaczyc tamtejsza slawna ytwórnie porcelany. Bylo mi tam tak milo i dobrze, ze
obiecywalam sobie odwiedzic uroczych gospodarzy niedlugo, nacieszyc sie urokami kresowej ziemi, niest
ak sie zlozylo,
ze juz nigdy tam wiecej pojechac nie zdolalam.
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Po tej dygresji czas wrócic do Wiecinina. Byla wiosna 23 roku. Matka, która po udanej przed pieciu laty operacji
organów wewnetrznych zaatakowanych przez raka, czula sie tak dobrze, ze zlekcewazyla zalecenia lekarzy, aby co pól roku
poddawac sie naswietlaniom radem, zabezpieczajacym prz nawrotem choroby. Tej wiosny zaczela jakos niedomagac,
narzekala na ogólne oslabienie, co przypisywala przeciazeniu róznymi zajeciami i obowiazkami. Postanowila pojechac do
Wyszakowa, aby tam odpoczac w milej i pogodnej atmosferze. Jednak nie wplynelo to na polepszenie jej samopoczucia.
Czula sie raczej coraz gorzej, wreszcie ulegajac prosbom Ojca i moim zdecydowala sie pojechac do Warszawy do kliniki,
gdzie ja operowano, aby poddac sie koniecznym badaniom. Pojechalam z nia. Niestety okazalo sie, ze rak tak gwaltownie
opanowal caly organizm, ze jakiekolwiek leczenie wzglednie operacja nic juz pomóc nie moga. Wrócilysmy do domu. Matce
codziennie sil ubywalo, ale mimo tego nie chciala odwo zapowiedzianego juz dawno balu w dniu 15-ego sierpnia, a wiec
w dniu moich imienin i wiele osób, nie wiedzac o choro Matki zapowiedzialo swój przyjazd. Nina (BKD 498) moja siostra
konczyla wlasnie 18 lat i Matka postanowila wprowadzic ja w swiat jeszcze za swego zycia. Wiedziala przeciez, ze juz dlugo
zyc nie bedzie. Zjechalo sie, jak co roku duzo mlodzie , miedzy innymi Tadeusz (BKD 499) Karlowski z Piask pod
Rawiczem, przyjaciel wuja Stefana, (BKD 62) Dambskiego, który od momentu, kiedy ja zobaczyl z miej a tak sie w Ninie
zakochal, ze gotów byl chocby zaraz poprowadzic ja do oltarza. Matka chcac ukryc swe fatalne samopoczucie zazywala, co
pare godzin srodki wzmacniajace i choc wysilek, na który musiala sie przez cala noc zdobywac duzo ja kosztowal, jednak tak
potrafila sie opanowac, ze nikomu z zebranych nawet na mysl nie przyszlo, ze jest smiertelnie chora. Zaloty Tadeusza, moze
cokolwiek zbytnio rzucajace sie w oczy, nie bardzo jej sie podobaly, zreszta uwazala, ze Nina jest zbyt mloda, aby
wychodzic za maz to tez raczej chlodno przyjmowala alu e niebedacego po jej mysli konkurenta. Nie byla to odpowiednia
pora, aby myslec o tym. Po naradzie z ciotkami zostalo zdecydowane, ze pojedziemy do Poznania, aby umiescic Matke w
szpitalu Elzbietanek, gdzie Rodzice mieli nadzieje, ze slawny chirurg dr ... podejmie sie operowania chorej. Niestety po
przeprowadzeniu wszystkich badan okazalo sie, ze jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne sa bezcelowe, g
choroba jest juz
zbyt zaawansowana. W miedzyczasie dowiedzielismy sie,
przebywa w Poznaniu czlowiek, który leczy z doskonalym
skutkiem chorych skazanych przez lekarzy na smierc i ze udalo mu sie uratowac kilka osób, chorych na raka. Rodzice
postanowili zwrócic sie do owego cudownego uzdrowiciela z prosba, aby podjal sie leczenia Matki. Nie moglo byc mowy o
tym, aby wpuszczono go na teren szpitala, gdyz lekarze traktowali go, jako szarlatana i usilowali za wszelka cene pozbyc sie
go z Poznania. Przewiezlismy, wiec nasza chora do pensjonatu gdzie nazajutrz zjawil sie p. Wojnowski. Sprawe postawil
jasno. Cale badanie sprowadzalo sie do badania linii dloni: „ Panstwo wiedza, jaki wyrok zapadl. Jesli chodzi o mnie to
nie daje zadnej gwarancji wyleczenia chorej, gdyz chor a jest bardzo zaawansowana. Spróbowac jednak mozna
tym bardziej, ze nie macie panstwo nic do stracenia” . Rodzice zgodzili sie na jego propozycje, a poniewaz
nowski
uprzedzil ich, ze lada dzien musi wyjechac do Warszawy, trzeba bylo i
sie tam udac. To tez wprost z Poznania
pojechalismy do Warszawy, gdzie Matka i ja zatrzymalysmy sie u wujostwa Kiedroniów, którzy gdy dowiedzieli sie o tak
powaznej chorobie Matki bardzo poczciwie zaofiarowali nam goscine, w swym na szczescie obszernym mieszkaniu na
Elektoralnej. Ojciec musial wracac do domu dla zalatwi a szeregu niecierpiacych zwloki spraw. Zaczela sie kuracja. P.
Wojnowski88 przychodzil codziennie. Bylo to mozliwe tylko dzieki temu, ze nie zatrzymalysmy sie w hotelu lub pensjonacie,
bo i tu byl niepokojony przez lekarzy i musial sie ukrywac. Po czterech tygodniach leczenia jedynie przez niego
preparowanymi wyciagami z ziól, Matka, która w chwili rzyjazdu do Warszawy byla tak slaba, ze z trudem podnosila sie z
fotela, teraz mogla sama bez niczyjej pomocy przejsc przez Ogród Saski odleglosc dzielaca Elektoralna do sklepu Hersego,
znajdujacego sie naprzeciw az na Marszalkowskiej. Ten z mala cudowny przebieg kuracji, napelnil wszystkich nadzieja,
ze Matka zostanie uratowana. Niestety wkrótce potem pojawila sie goraczka i inne niepokojace objawy. P. Wojnowski zaczal
usilnie namawiac bysmy wrócily do domu, utrzymujac, ze przebywanie na wsi chorej dobrze zrobi. Obiecywal, ze od czasu
do czasu bedzie ja odwiedzal, aby kierowac dalsza kuracja. Jestem przekonana, ze widzac tak nagle pogorszenie,
zorientowal sie, ze choroba powrócila i ze teraz nie moze byc mowy o uratowaniu Matki i dla niego bedzie znacznie lepiej,
jesli Matka wyjedzie. W kazdym razie nie mielismy do niego zadnych pretensji, bo przeciez na samym poczatku lojalnie
oswiadczyl, ze nie daje gwarancji wyleczenia chorej, zostawiajac Ojcu decyzje ewentualnego rozpoczecia proponowanej
przez niego kuracji. Postanowilysmy jechac do domu, gd jeszcze przez pewien czas Matka czula sie, jako tako, jednak z
poczatkiem grudnia jej stan tak sie pogorszyl, ze nikt juz nie mial zludzen, ze sa to ostatnie tygodnie jej zycia.

88

Oto slowa swiadka Zofii Kirkor-Kiedroniowej: „Nie wierzylam w Wojnowskiego i w jego ziola, rzekomo przywiezione z Indii, nie mialam wolnego
pokoju, by umiescic w nim chora - lecz jakze odmówic takiej prosbie, skoro oni wierzyli? Wiec oddalam Stachnie i jej córce (Marii z
Bartoszewiczów Karnkowskiej) nasz sypialny pokój, maz przeniósl sie do Wladzia, a ja sypialam w przechodniej ciemnej jadalni na kanapie.
Wojnowski zrobil na mnie bardzo zle wrazenie. Jego bezgraniczna pewnosc siebie nie zaimponowala mi, a we wzroku jego czulam cos tak
niedobrego, ze mnie to az przerazalo. Nie moglam zrozumiec, ze ludzie - i to madrzy - mu wierzyli (do czasu). Prawda, ze zwracano sie do
niego wtedy, gdy wszystko inne zawiodlo. A tonacy brzytwy sie chwyta.
Z poczatku wydawalo sie, ze sil Stachnie przybywa, wst ala na pare godzin, raz nawet spacerowala troche w Saskim Ogrodzie. Ale ta
poprawa trwala krótko. Czy biedna moja kuzynka ufala dalej w wyzdrowienie, czy zwatpila? Nie wiem. Zachowywala wciaz spokój i pogodny
usmiech. Smierci sie nie bala, bo wiara jej zywa byla.
Kiedy po kilku tygodniach Janek (Jan Bartoszewicz) zabieral zone do Wiecinina, Wojnowski zapowiedzial, ze przyjedzie na Boze Narodzenie
i bedzie z nia tanczyl mazura. Gdyby istotnie byl pojechal trafilby na pogrzeb“ . (Podano za: Zofia Kirkor-Kiedroniowa WSPOMNIENIA,
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986. Tom III, str 102/ 3). (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Mimo, ze byly dni, kiedy bardzo cierpiala, nie chciala zazywac zadnych srodków znieczulajacych. Twierdzila, ze
widocznie Bóg tak chce by juz tutaj odpokutowala za swe winy. Jesli chodzi o mnie, to na czas jej choroby wylaczylam sie
calkowicie ze wszystkiego, co sie w domu dzialo, caly as przesiadujac w jej pokoju i sama czyniac zadosc wszystkim
zabiegom pielegnacyjnym, jakich tak ciezko chora potrzebowala. Ojciec zdajac sobie sprawe z tego, ze musze byc tym tak
dlugo trwajacym czuwaniem i pielegnowaniem Matki zmeczona, sprowadzil fachowa pielegniarke z Poznania. Nie wpuscilam
jej jednak do pokoju Matki, utrzymujac, ze nie zmienie decyzji pielegnowania chorej do konca. Ojciec widzac, ze nie ulegne
odeslal pielegniarke z powrotem.
Tadeusz (BKD 499) Karlowski pod róznymi pozorami zagladal do Wiecinina,
c widywac Nine (BKD 498), byl tez i
wtedy, gdy widocznym bylo, ze nadchodzi moment odejsci Matki. Prosil o moznosc widzenia sie z nia. Przyszli oboje
Nina, o której reke prosil. Matka (BKD 50) wyrazila zgode, proszac go równoczesnie, aby dla mlodej nieznajacej zycia
dziewczyny byl zawsze troskliwym opiekunem. Tego wieczoru w niedziele 23 grudnia 1923 roku, Matka spokojnie, gdyz bóle
ustaly, umarla we snie. Na krótko przedtem przyjechala ciotka Nuchna (BKD 49) Dambska, aby choc troche pomóc mi w
pielegnowaniu chorej,

75.

77.

Grobowiec rodziny Bartoszewiczów
na cmentarzu w Brdowie.

76.

Grobowiec rodziny Bartoszewiczów
na cmentarzu w Brdowie, zblizenie.

Tablica nagrobkowa Stanislawy (BKD 50) z Dambskich Bartoszewiczowej, na cmentarzu w Brdowie.
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byli tez stryjostwo, no i Tadeusz dysponujacy samochodem, co ogromnie ulatwialo zalatwianie szeregu spraw, tym bardziej,
ze trzeba bylo sie spieszyc, bo przeciez Boze Narodzenie bylo tuz, a pogrzeb mial sie odbyc w trzecie swieto.
Spodziewalismy sie duzego zjazdu rodziny, trzeba bylo
ygotowac goscinne pokoje, tym zajal sie Janusz. Gdy
nadeszla chwila wyniesienia trumny z domu, ksiadz po pokropieniu jej woda swiecona, pozegnal serdecznie zmarla
zaczynajac zdaniem: „Zegnamy dzis prawdziwie wielka Pania o chrzescijanskim sercu czulym na potrzeby i biedy
kazdego“ .
Zaczynala sie wlasnie wtedy grozna zima, która trwala bez najmniejszej przerwy do maja. Mróz juz w dniu pogrzebu byl
tak silny, ze ciotki z obawy przed odmrozeniem glowy, kladly gazety pod krepowe kapelusze. Do Brdowa, dokad bylo prawie
7 km nikt prawie isc sie nie odwazyl. Za trumna szli w yscy, ale tylko do granicy majatku. Potem szli tylko: wuj Kazimierz
(BKD 48) Dambski, p. K. Szczesniewski, wielki Matki przyjaciel (podpierajacy sie laska, gd byl kulawy, na skutek zlamania
przed kilku laty nogi), Janusz, (BKD 500) i ja (BKD 52). Liczni czlonkowie rodziny, lacznie z Ojcem, (BKD 51), który jeszcze
byl bardzo slaby po niedawno przebytej bardzo powaznej operacji wewnetrznego wrzodu, Nina, (BKD 498), która wlasnie w
przeddzien pogrzebu bardzo bolesnie zwichnela noge, jechali noga za noga za trumna umieszczona wysoko na przybranym
zielenia wozie. Konduktowi towarzyszyli chyba wszyscy mieszkancy Wiecinina, a takze wielu ludzi z pobliskich miejscowosci.
Po pogrzebie goscie rozjezdzali sie szybko, bojac sie, ze z powodu mrozu i sniezyc pociagi przestana kursowac. Tadeusz
musial do wiosny zostawic samochód, gdyz nie bylo mowy by mógl nim wyruszyc do domu.
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Zostalismy sami, z tym, ze Ojciec, (BKD 51), jeszcze przez dosc dlugo nie mógl przyjsc do siebie. Nina, (BKD 498),
takze tygodniami musiala leczyc zwichnieta noge, a mnie, (BKD 52) meczyly bardzo dokuczliwe bóle krzyza, tak, ze moglam
siedziec jedynie w fotelu i to podparta kilkoma poduszkami. Bylismy wszyscy takimi laikami, jezeli chodzilo o sprawy
zwiazane z chorobami i ich leczeniem, ze nikomu nie przyszlo do glowy, aby zasiegnac porady lekarza i zabrac sie do
koniecznej kuracji. Kladziono to wszystko na karb przemeczenia skutkiem tyle miesiecy trwajacego pielegnowania Matki,
(BKD 50), podnoszenia jej itp. Uwazano, ze na pewno, powoli wszystko przejdzie i rzeczywiscie po kilku tygodniach ból
zaczal sie zmniejszac; z tym, ze odtad ilekroc zdenerwowalam sie, lub zmeczylam, ból sie odzywal. Jestem pewna, ze
ówczesne zaniedbanie (prawdopodobnie przesuniecie sie kregów, co spowodowalo skrzywienie sie kregoslupa) sprawilo, ze
na szczescie dopiero w wieku 72 lat, kiedy to nie mialam juz zadnych specjalnych obowiazków, powalila mnie trwajaca juz
prawie szesc lat bardzo ciezka i nieuleczalna choroba, która unieruchomila mnie zupelnie.

78.

Niedlugo po smierci Matki, Janina, (BKD 498)
Bartoszewicz wyszla za maz za Tadeusza, (BKD
499) Karlowskiego.

79.

Janina, (BKD 498)
z Bartoszewiczów Karlowska.

Zblizala sie powoli wiosna, trzeba sie bylo jakos przemóc, i zaczac myslec o slubie Niny, (BKD 498), gdyz Tadeusz (BKD
499) naglil, aby sie mogli pobrac jak najpredzej, przynajmn w ostatnich dniach kwietnia. Nalezalo, wiec spieszyc sie z
zamówieniem wyprawy dla Niny, to znaczy kazac uszyc ni ko bielizne osobista, (gotowej sie wówczas nie uzywalo), ale i
poscielowa, wyhaftowac monogramy na obrusach i calej p ostalej bieliznie. Wybralismy sie do Warszawy, aby skorzystac z
rad stryjenki Bartoszewiczowej. Zdecydowano powierzyc wszystkie te prace renomowanej szwalni na Powislu, prowadzonej
przez zakonnice. Zaklad wywiazal sie z powierzonego mu dania bez zarzutu, praca byla wykonana nieslychanie starannie,
a w dodatku punktualnie, na czym nam bardzo zalezalo. niewaz na skutek przeciagajacej sie choroby Ojca powstalo
szereg niezalatwionych spraw i niecierpiacych zwloki terminów, trzeba bylo dosc czesto jezdzic do Kola, oczywiscie tylko
saniami, gdyz sniegi byly tak ogromne, ze pozasypywaly cale wsie. Jedynie cienkie smuzki dymów wznoszace sie z
kominów swiadczyly o tym, ze zyja tam jeszcze nie calkowicie zasypani ludzie.
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Brdów. Kosciól parafialny czlonków rodziny
Bartoszewiczów z Wiecinina. Zdjecie z lipca 1999 r.

81.
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Kosciól w Brdowie lezal w najszerszym
miejscu jeziora. Zdjecie z 6 pazdziernika 2000
r.

Slub Niny (BKD 498) odbyl sie 29-go kwietnia, czyli wlasciwie w pelni wiosny, a tymczasem bylo tak zimno, ze
musielismy jadac do kosciola wlozyc futra. Ziemia byla tak przemarznieta, ze orki wiosenne mozna bylo zaczac dopiero z
poczatkiem maja, i dopiero wtedy zaczely sie ukazywac pierwsze listki na drzewach. Z powodu zaloby slub musial byc cich
zaproszono tez tylko najblizsza rodzine. Slubu udzielal starszy brat Tadeusza ks. Kazimierz Karlowski. Jednak o maly wlos
moglismy miec przedtem pogrzeb trzech jedynaków: pana odego (mial tylko siostry i brata ksiedza) Wlodka (BKM 434)
Bartoszewicza i mego brata (BKD 500) Janusza. (BKD 499) Tadeusz na kilka dni przed zakonczeniem swego kawalerskiego
zywota, zaprosil owych dwóch mlodych ludzi do Piask na tzw. „oblanie kawalerskich kosci“ . Na drugi dzien po
prawdopodobnie zbyt obfitej libacji wracali jeszcze ni upelnie trzezwi do Wiecinina i gdzies w poblizu Koscielca stoczyli sie
z szosy do przydroznego rowu. Gdy oprzytomniawszy wydostali sie spod do góry kolami wywróconego wozu, podziekowali
Bogu, ze choc potluczeni i podrapani, sa jednak zywi i zdrowi, samochód jednak nie nadawal sie do dalszej drogi i nie
pozostawalo nic innego jak zatelefonowac do Wiecinina prosba o przyslanie po nich i samochód koni. Oczywiscie
Tadeusz, aby nie niepokoic Wiecinina i czekajacych cierpliwie na ich powrót zdecydowal nic nie mówic o przyczynie
katastrofy wspomnial tylko, ze samochód sie zepsul i potrzebuje naprawy. Gdy wreszcie zjawili sie zastanowilo nas, ze
wszyscy jakos niechetnie staja w swietle lampy. Dopiero po chwili okazalo sie, ze sa mocno posiniaczeni i podr ani.
Zaczelo sie pilne przykladanie kompresów i smarowanie jrozmaitszymi masciami, aby lekkomyslnych mlodzienców, a
szczególnie pana mlodego doprowadzic, do jakiego takie stanu. Wkrótce po uroczystosciach slubnych panstwo mlodzi
pojechali do Biarritz, gdzie zamierzali spedzic miodowy miesiac.
W domu zapanowala cisza i spokój. Janusz, (BKD 500) wyjechal do szkoly rolniczej w Gembloux w Belgii. Zacz al sie
w moim zyciu nowy okres, pelen przeróznych problemów i koniecznosci sprostania wielu nielatwym obowiazkom. Przez
ostatni rok, kiedy Ojciec, (BKD 51) byl zaabsorbowany choroba Matki, (BKD 50), a potem po przebytej operacji dlugo nie
mógl sam przyjsc do siebie, wreszcie rózne sprawy zwiazane z zamazpójsciem Niny i wyjazdem Janusza zagranice,
wszystko to sprawilo, ze nazbieralo sie wiele zaniedba ch spraw i interesów, które teraz nalezalo zalatwic, to tez dosc
czesto jezdzilismy do Warszawy dla ich sfinalizowania.
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Tadeusz Karlowski, (BKD 499) maz Janiny, (BKD 498) z Bartoszewiczów Karlowskiej.

Zatrzymywalismy sie u stryjostwa, którzy mieli na Brackiej dosc obszerne mieszkanie, co pozwolilo im na wygodne
ulokowanie nas nawet na kilka dni. Stryj, (BKM 202) byl wówczas bardzo zaangazowany w dzialalnosc politycz Jako
jeden z senatorów reprezentujacy Stronnictwo Narodowe, musial z koniecznosci utrzymywac ozywione stosunki z szeregiem
i wybitnych jednostek czynnych w ówczesnym zyciu politycznym. Celem unikniecia codziennych odwiedzin, stryjostwo
zdecydowali sie na zapraszanie raz w miesiacu na tzw. „five“ te osoby, z którymi utrzymywali stosunki towarzyskie. Bywalo
wtedy u nich czasami po kilkadziesiat osób. Staralismy sie nasze wyjazdy tak ulozyc, aby móc brac udzial w owych
„five’ach“ . Byla to niczym niedajaca sie zastapic okazja poznania wielu wybitnych ludzi, zetkniecia sie ze zgola innym niz
nasz, wiecininski swiat. Korzystajac z dosc czestych odwied n w stolicy, Ojciec odnowil zaniedbane od lat, dawniej bardzo
bliskie stosunki z Wujostwem Wladyslawostwem Grabskimi. Wuj, (BKM 206) byl wówczas premierem i równoczesnie
ministrem skarbu.
Prócz nich byli jeszcze wujostwo Kiedroniowie (on, (BKM 466) byl wtedy ministrem górnictwa), z którymi z ismy sie
podczas choroby Matki, to tez nie braklo domów, gdzie nas serdecznie zapraszano i gdzie mialam moznosc poznania wielu
ludzi, którzy odegrali znaczna role w zyciu politycznym kraju.
Wtedy to powstal projekt, którego zapewne autorka byla ciotka Grabska, (BKM 473) (wiem, ze bardzo lubila swatac
panny) mego malzenstwa z panem Rodicz-Laskowskim, osobistym sekretarzem premiera, bardzo przez niego cenionym i
lubianym równiez przez jego zone. Byl to bardzo mily, ele ncki, mniej wiecej 40-letni czlowiek, który poswiecil sie karierze
politycznej. Mial takze ofiarowany mu przez jego bliskich krewnych niewielki majateczek w ziemi sanockiej, Bazanówke.
Jesienia 1924 roku przyjechali z nim wujostwo Grabscy, (BKM 206 i 473) na kilka dni urlopu wuja, wtedy to mialy miejsce
oswiadczyny, które przyjelam, a nawet wymienilismy pie cionki. Boze Narodzenie tego roku spedzilismy w Piaskach wraz z
narzeczonym, a nastepnie pojechalismy do wujostwa Trzebinskich, (BKD 622 i 623) do Chytrowa, aby go im zaprezentowac.
Ojciec, (BKD 51) zadecydowal, ze powinnismy wybrac sie do Bazanówki, aby móc dac sposobnosc opiekunom i
wychowawcom mego narzeczonego poznania mnie. Oboje byli to juz ludzie starzy i bardzo schorowani, dla których wybranie
sie do Wiecinina z tzw. „podziekowaniem“ za przyszla synowa byloby bardzo uciazliwym przedsiewzieciem. Przy
sposobnosci zaprezentowania sie starszym panstwu, mialabym moznosc poznania domu i warunków, w których zyc mi
przyjdzie, przynajmniej przez czesc roku, bo projektowalismy, ze choc bedziemy musieli przebywac wieksza czesc roku w
Warszawie, gdzie mój narzeczony mial zamiar dalej prac ac w ministerstwie, tym bardziej, ze praca na roli niezbyt go
pociagala, to jednak ja bede czestym gosciem w pieknej
anówce, która mi sie podobala.
Byl tam modrzewiowy dwór, kryty gontem, pieknie umeblo ny, pelen starych rodzinnych portretów i wiele pieknych
artystycznych rzeczy, co wszystko razem moglo byc dla mnie prawdziwym magnesem. Poniewaz jadac do Bazanówki
mielismy prawie po drodze Rudna, gdzie mieszkali wujostwo Stefanowie, Dambscy (najmlodszy brat (BKD 62) mojej Matki
(BKD 50), który ozenil sie niedawno z panna Zofia, (BKD 63), równiez jak on Dambska, tylko, ze z linii malopolskiej,
wlascicielka pieknego majatku Rudna pod Rzeszowem).
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Bazanówka, majatek p. Rodicz-Laskowskiego,
pierwszego narzeczonego Marii, (BKD 52)z Bartoszewiczów Karnkowskiej.

Wybralismy sie we trójke, bo dolaczyl do nas dziadek J ef, (BKD 64) Dambski ze Szczkowa, który chcial koniecznie
odwiedzic najmlodszego bratanka.

84.

Dwór w Bazanówce, na poczatku XXI w.

85.

Rozklad pomieszczen dworu w Bazanówce, stan do roku 1945.
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Po kilkudniowym pobycie w Rudnej, pojechalismy razem z mym narzeczonym do Bazanówki wynajetym przez niego
samochodem, gdyz nie istnialo pomiedzy tymi dwoma miej wosciami zadne dogodne polaczenie kolejowe. Droga byla
bardzo malownicza, przez Krosno i Jaslo. Oboje starsi nstwo przyjeli nas bardzo goscinnie i serdecznie, mielismy
wrazenie, ze sa zadowoleni z wyboru ich przybranego syna i wychowanka. A zatem wszystko zapowiadalo sie raczej
pomyslnie, jednak ja nie moglam jakos naprawde zakocha
arzeczonym, a bez milosci nie wyobrazalam sobie
malzenstwa, az wreszcie z ciezkim sercem, bo przeciez wie alam, jakim to bedzie dla tego zacnego czlowieka ciosem i nie
tylko dla niego, ale i dla obojga zacnych przybranych rodziców, którzy tak bardzo - jak mialam okazje o tym sie przekonac pragneli tego zwiazku, zdecydowalam sie odeslac mu pierscionek; poc am sie wolna i nigdy nie zalowalam tego kroku.

86.

Kazimierz Laskowski.
Do r. 1920 wlasciciel Bazanówki.

87.

Baron Daniel Rodicz - Laskowski, siostrzeniec
Kazimierza Laskowskiego, w latach 1920 do
1944 wlasciciel Bazanówki.

W miedzyczasie nastapil fakt, który mial duze znaczeni
as wszystkich, mianowicie sprowadzenie sie do Wiecinina
pp. Topinskich, dotychczasowych wlascicieli Wrzacej, z nych szeroko hodowców koni. Interesy ich staly tak zle, ze musieli
Wrzaca sprzedac i zamierzali zamieszkac w Warszawie. Tymczasem p. Topinski stracil nagle wzrok i z finansami bylo
krucho, ale poniewaz pani Topinskiej nalezala sie dosc powazna suma od jej szwagra p. Przylubskiego, który za zona dostal
rodzinny majatek Trzebuchów, z tym, ze mial splacic reszte jej rodziny. Pan ten czlowiek o wyjatkowo niskim morale, ani
myslal wywiazywac sie ze swych obowiazków finansowych. Zaczal sie proces, dla którego przypilnowania, pani Topinska
pragnela byc jak najblizej spraw decydujacych o ich egzystencji. Zwrócila sie z prosba do Ojca, czy nie moglab wraz z
mezem zamieszkac na jakis czas w Wiecininie. Ojciec w porozumieniu sie ze mna zaprosil ich do Wiecinina na tak dlugo, jak
beda tego wymagaly ich interesy. Dom sie ozywil, Ojciec, który od dawna przyjaznil sie z nimi, a szczególnie z pania Zofia,
cieszyl sie, ze moze ich goscic u siebie. Pani Topinsk starala sie na rózne sposoby byc pozyteczna, prowadzila dom, w
czasie kilkakrotnych w tym czasie dluzszych moich wyja ów, czytywala czesto Ojcu i chodzila z nim na dlugie spacery itp.
Pobyt pp. Topinskich znacznie sie przedluzal, proces wlókl sie bez konca, tak, ze gdzies dopiero w 1928-ym roku wyjechali
do Warszawy i zamieszkali na Saskiej Kepie, gdziesmy ich dosc czesto odwiedzali, szczególnie Ojciec, gdyz przyjazne
stosunki nigdy nie zostaly zerwane89. Jeszcze przed przybyciem pp. Topinskich do Wiecinina, Ojciec zaangazowal mlodego
czlowieka, p. Piusa Trabczynskiego, siostrzenca probos za z Lubotynia, który zwrócil sie do Ojca z prosba, aby wciagnal
mlodzienca w arkana gospodarstwa rolnego, majac nadzieje, ze ulatwi to jemu znalezienie pracy w któryms z s ednich
majatków, bo jak twierdzil, mlodzieniec nie mógl ksztalcic sie wyzej, gdyz jak to jego stryj okreslil - miewal „zacmienia
umyslu“ . Rzeczywiscie orlem nie byl, mial natomiast wiele zal przede wszystkim przywiazal sie serdecznie do Ojca i
zreszta do nas wszystkich. Czul sie jak w rodzinie. My wszyscy takze bardzo go lubilismy, co nie przeszkadzalo nam przy
róznych okazjach „dworowac sobie“ z wyjatkowo naiwnego mlodzienca. Przypominam sobie pewien zabawny epizod:
Pewnego dnia towarzyszyl Ojcu w codziennej konnej prze dzce, zreszta ogromnie to lubil i byl dumny, ze zdobyl takie
zaufanie Ojca, ze mu na to pozwolil. Otóz w czasie tej przejazdzki wstapili do jednego z naszych sasiadów, aby mu
zaprezentowac swietnie ujezdzona, piekna wierzchówke, na której wlasnie jezdzil Pius. Podczas obiadu byla o tym mowa i
jedno z nas zapytalo: „jakze sie siwka p. X. podobala?“ , na to Pius: „Owszem, konia pochwalil i dodal:, Ale siedzi Pan
na niej, jak kot na plocie” i uwazajac, to powiedzenie za doskonaly zart, zaczal sie smiac serdecznie. Wtedy p. Topinska z
cala powaga zwrócila mu uwage na to, ze takie odezwanie bylo zgola obrazliwe i ze powinien z tego wyciagnac odpowiednie
konsekwencje. Na to po chwili glebszego zastanowienia sie Pius zdecydowal: „Ma pani racje, zaraz tam pójde i zapytam,
co mial na mysli, odzywajac sie do mnie w ten sposób“ .

89

Jesli moge sobie przypomniec, to po wojnie w czasie naszego pobytu w Malborku, otrzymalismy od pp. Topinskich pomoc finansowa. (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Ledwie powstrzymalismy go do tego kroku nie chcac, aby sie biedak jeszcze bardziej osmieszyl. Zajeloby zbyt duzo
miejsca przytoczenie w tych wspomnieniach wielu wprost komicznych sytuacji, w których ten zawsze usmiechniety i
wszystkim zyczliwy mlodzieniec, byl glównym bohaterem. W kazdym razie wszyscysmy go naprawde bardzo lubili i
wzajemnie, bo nawet wtedy, kiedy opuscil Wiecinin i przeniósl sie do Lodzi, kilkakrotnie Ojca odwiedzal, a po wojnie
odszukal mnie w Poznaniu i wiele razy mnie tu odwiedza i stale ze mna koresponduje. W kazdym razie jego pobyt w
Wiecininie zwalnial mnie od stalego towarzyszenia Ojcu, tak, ze moglam wiecej czasu poswiecic najpierw na rozwiniecie
plantacji i uprawianie roslin leczniczych, a nastepnie na rozpoczecie hodowli roslin nasiennych, o czym juz poprzednio
wspominalam. Zalozylam pasieke - o zbyt miodu klopotac sie nie bylo potrzeba - zawsze znajdowal chetnych nabywców.
Ojciec pozwolil powiekszyc areal przeznaczony pod uprawe wyzej wymienionych roslin tak, ze byl to 3 hektarowy kawalek
doskonalej ziemi dotykajacy ogrodu. Do pomocy mialam Stanislawa Placheckiego, najmlodsza latorosl licznej rodziny, która
po smierci ich ojca wychowala sie i pracowala tylko w ecininie, pelniac szereg najrozmaitszych funkcji. Jeden z jej
przedstawicieli Andrzej byl przez szereg lat furmanem, kiedy to Andrzejewski z powodu wieku musial zrezygnowac
definitywnie z pelnienia tej zaszczytnej funkcji. Jako emeryt zostal tak zwanym pisarzem, czyli osobnikiem, który mial klucze
od spichrza, wydawal obroki, pilnowal niewiast, które
ly krowy, a w godzinach wolnych od swych zasadniczych
obowiazków szuflowaly zboze lezace w duzych pryzmach, mlynkowaly takowe itp. Trzecim rzedu byl Ignac. Najpierw byl
lokajczykiem, a nastepnie forysiem, a po smierci swego brata przejal jego funkcje. Stanislaw od najmlodszych lat pracowal w
ogrodzie i pod moim kierownictwem doszedl do tego, ze zostal zupelnie dobrym ogrodnikiem, a w szczeg osci zapalonym
pszczelarzem, co sprawilo, ze po wojnie dorobiwszy sie wlasnej dosc duzej pasieki, sprzedawal znaczne ilosci doskonalego
miodu nawet i w Poznaniu. Stanislaw byl wyjatkowo inteligentny, interesowal sie historia i geografia, stale pozyczal mnie
ksiazki, szczególnie dziela Sienkiewicza, które wprost namietnie pochlanial, a gdy ozenil sie z córka naszego kochanego
Marcina, jeszcze bardziej zwiazal sie z nami.
Na moja prosbe Ojciec zbudowal nowe bardzo porzadne kurniki z duzym wybiegiem. Drób mógl sam wychodzic i
wchodzic z kurników przez znajdujacy sie tuz nad ziemia otwór. Pozwolilo mi to na prowadzenie racjonalnej hodowli drobiu,
z kontrola nosnosci. Tutaj moja prawa reka byla juz niemloda, ale ogromnie energiczna niewiasta - p. Jaronska, zwana
ogólnie „Jarosia“. Byla calkowicie oddana powierzonemu jej ptactwu. Opowiem rzecz, która wydaje sie byc
nieprawdopodobna, zareczam jednak, ze jest jak najbardziej prawdziwa. Chod o o to, ze stale ginely z kurnika jajka. Nie
wiadomo bylo, co sie z nimi dzieje. Pewnego dnia ukryt
rzwiami kurnika Jaronska daje mi tajemnicze znaki wzywajace
do przyjscia. Zblizylam sie po cichu i ku memu zdziwieniu zobaczylam rzecz nastepujaca. W otworze, przez który kury
wychodzily do ogrodzenia ukazal sie szczur. Mielismy w czas prawdziwa ich plage. Lezal na plecach, trzymajac ostroznie
w lapkach jajko, a drugi ciagnal go za ogon az do siat Szybko wydrapal pod nia wystarczajaco duzy otwór, którym po
chwili przeciagnal czekajacego na to szczura z jajkiem, poczem obaj w blyskawicznym tempie znikneli w pobliskich
zaroslach. W ten to przemyslny sposób troskliwe szczurze matki dostarczaly swemu potomstwu smakowity i pozywny
posilek. Kiedy indziej Jarosia wypatrzyla jak ta sama droga lasica wynosila jajko trzymajac je jak najostrozniej w swych
przeciez dlugich i tak bardzo ostrych zabkach. W ogóle p. Jaronska byla bardzo dociekliwym obserwatorem. Przekonalam
sie o tym niejednokrotnie. I tak np. osiol, o którym juz kilkakrotnie pisalam, który byl juz na tak zwanym laska
hlebie, a
zatem zostal zwolniony z wszelkich obowiazków z wyjatkiem jednego: w poludnie to jest w porze, w której nalezalo odwiezc
do znajdujacej sie we wsi mleczarni swiezo udojone mleko i trzebaby w tym celu oderwac od poludniowego obroku jednego
z fornalskich koni, Ojciec kazal poslugiwac sie w tym wypadku oslem. Ten jednak bardzo tego nie lubil i czujac, ze zbliza sie
pora, kiedy zaprzegna go do mleczarskiego wózka, ginal tak dokumentnie, ze nie bylo sposobu go znalezc, az wreszcie
zniecierpliwiony fornal rezygnowal z daremnych poszukiwan, zaprzegal pierwszego z brzegu konia i mleko odwozil. Gdy juz
na podwórzu zapanowala cisza, osiol najspokojniej zjaw sie i z tryumfalna mina kierowal sie w strone ogrodu. Nieoceniona
p. Jaronska któregos dnia wypatrzyla, ze gdy nadchodzi poludnie osiol dyskretnie przemykal sie wzdluz kurników i po
chwili w nich ginal90, a gdy niebezpieczenstwo, którego chcial uniknac minelo, z najniewinniejsza mina wychodzil z ukrycia.
W ogóle osiol ten mial wiele mniej lub bardziej zabawnych przygód, z których dzieki wrodzonemu sprytowi wychodzil zawsze
obronna reka, to tez uwazam, ze powiedzenie: „jestes glupi jak osiol“ jest jak najzupelniej nieuzasadnione, co moze
potwierdzic chocby historia, która chce tu przytoczyc. Pewnego majowego dnia, osiol wybral sie na dluzszy spacer i
doszedlszy do pola wonnej lucerny, zaszyl sie w jej gaszczu i nie zwazajac na mozliwosc fatalnych skutków najad e jej do
syta. To tez w doskonalym humorze po tak znakomitym posilku wracal drobnym truchtem do domu. Tymczasem wilgotna po
porannym deszczyku lucerna zaczela fermentowac, na skutek, czego niefortunny lakomczuch tak sie wzdal, ze wygladal jak
balon. Powstal alarm, tak, ze Ojciec w obawie, aby osiol nie padl poslal po specjaliste, aby nieszczesny brzuch osla przebil.
Tymczasem osiol nie czekajac na ten jakby nie bylo przykry zabieg, zaczal energicznie sam sie ratowac. Najpierw
zaaplikowal sobie solidny masaz, kulajac sie po twardo udeptanej sciezce, a nastepnie drobnym truchcikiem pobiegl do
sadzawki znajdujacej sie na srodku podwórza, wlazl w sam jej srodek i stal tam bez ruchu okragla dobe. Gdy Ojciec
zaniepokojony ta dziwna kuracja, kazal chlopakom kamie ami go stamtad wypedzic, absolutnie na to nie reagowal, a
dopiero, gdy minely wspomniane 24 godziny, osiol smukly i bardzo zadowolony sadzawke opuscil.
90

Zamykajac drzwi, które od srodka przypieral wlasnym ci m tak, ze nikt juz tam nie zagladal, myslac, ze drzwi zostaly zamkniete lub, ze sie zaciely.
(Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Dalszym „trickiem“ osla bylo to, ze „z upodobaniem“ pasl sie pod jablonkami, na których dojrzewaly jablka. Kiedy nikt nie widzial obtrzasal owoce trac
sie o pien drzewa, a nastepnie udawal, ze szczypie tylko trawe wyjadajac lezace w niej jablka (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Prócz licznego stada karmazynów hodowalam takze duze ilosci kaczek, które mialy w Wiecininie znakomite warunki,
dzieki obfitosci wody i to tuz przy kurnikach (ów piek taw na koncu podwórza, o którym juz wspominalam). Którejs jesieni
zauwazylysmy z p. Jaronska, ze kaczki zamiast przybierac na wadze widocznie chudna i sa jakies nieswoje. Mimo usilnych
dociekan, nie mozna bylo odgadnac, co jest tego przyczyna. Az pewnego dnia p. Jaronska wyprowadza mnie za stodole i nic
nie mówiac wskazuje na kaczki krecace sie dookola ogromnych wierzei zamknietej o tej porze stodoly. Z najwiekszym
zdumieniem zobaczylam jak kaczki ustawiaja sie w dlugi szereg, z którego pierwsza kaczka stoi na ogromnym kamieniu
lezacym przy dziurze obok zamknietych wrót stodoly, po niej wdrapuje sie nastepna tak, aby móc dosiegnac owej
upragnionej dziury, w której po chwili znika. Ta droga jedna za druga dostaja sie kaczki do stodoly, aby po przejsciu chyba
osmiu bardzo glebokich sasieków i klepisk znalezc sie a koniec w ostatnim, gdzie po ostatniej mlócce maku lezalo go
jeszcze dosc duzo91. Kaczki rzucaly sie nan lapczywie, az wreszcie kompletnie odurzone i zataczajace sie wydostawaly sie
przez uchylone wrota na podwórze, do którego zasadniczo nie mialy wstepu. Przemykajac sie pod scianami wracaly na
swoje kurze podwórko. Tak wydala sie tajemnica, dlacze kaczki sa coraz chudsze. Trzeba bylo czym predzej wszystkie je
sprzedac i to po bardzo niskiej cenie.
Tak, wiec zajecia mi nie braklo, tym bardziej, ze codz nnie po skonczonej poobiedniej drzemce92 dwie godziny
poswiecalam na czytanie Ojcu, pragnacemu dowiedziec sie, co na swiecie slychac. Jesienia i zima, kiedy dni byly krótsze i
trzeba bylo je wykorzystac do przypilnowania prac w ogrodzie czy gospodarstwie, rezygnowalismy z poobiedniej lektury,
poswiecajac jej za to cale dlugie jesienne i zimowe wiec y. Siadalismy w hallu, gdzie bylo najcieplej, ja z ksiazka lub
gazeta, Ojciec z duza taca pelna straków fasoli, która luskal caly wieczór. Czytalismy duzo, przewaznie pozycje zwiazane z
historia np. dwa ogromne tomy Gibbona. Zwykle rozchodzilismy sie po 10-ej kazdy do siebie, aby sie nazajutrz spotkac przy
sniadaniu.
Po wyjezdzie, p. p. Topinskich i póki Janusz, (BKD 500) nie wrócil z Gembloux, a potem praktyki w Lenartowie u Witolda
Maringe’a, spedzilismy w ten sposób kilka lat. Jednak czasami, gdy udalo sie zdobyc specjalnie pasjonujaca ksiazke, jak np.
„La vierge rouge de Kremlin“ pamietniki slawnej kobiety - szpiega dzialajacej na terenie Rosji bolszewickiej (nie moge
przypomniec sobie nazwiska autorki) ksiazka byla tak pasjonujaca, ze nie moglismy si od niej oderwac. Mnie glosne
czytanie nie meczylo zupelnie, to tez ksiazke te czytalam cala noc, póki jej nie skonczylam. Tak Ojciec, jak i ja, lubilismy
czytac ksiazki francuskie. Sprawa jednak byla trudniejsza, jezeli polecono nam jakas specjalnie inte sujaca pozycje w
jezyku niemieckim, którego ja prawie, ze nie znalam. Pewnej zimy zarekomendowano Ojcu jakies dwutomowe dzielo w tym
jezyku. Rzecz miala byc podobno nieslychanie interesuj a. Postanowilismy spróbowac czy nie uda nam sie jej przeczytac
no i jakos sie udalo. Poczatkowo wlasciwie rozumialam edynie pojedyncze slowa, to tez Ojciec musial zdobyc sie na
maksimum cierpliwosci, zeby wytrzymac moje dukanie, ale gdy widzielismy, ze idzie coraz lepiej, niezniecheceni
poczatkowymi trudnosciami przeczytalismy oba tomy, a b
arto, bo istotnie ksiazka byla bardzo wartosciowa. Trudne to
zadanie ulatwil fakt, ze coraz lepiej rozumialam to, c czytalam, a gdy ja skonczylam, to nie rozumialam jedynie,
pojedynczych slów.

91
92

Prawdopodobnie byl to mak jeszcze niewymlócony, z makowinami, w których znajduje sie opium. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Matka musiala sie zawsze po poludniu zdrzemnac. Wnioskuje z tego, ze miala podobnie jak ja narkolepsje, pod jakas lekka postacia. (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Ojciec nie chcac, abym zupelnie zdziczala w wiecininskiej samotni, zreszta sam byl bardzo towarzyski, chetnie
przyjmowal zaproszenia sasiadów nawet dalszych, czy to z racji imienin, polowan, swiat czy z jakiejs innej okazji. Poniewaz
byl bardzo milym i ciekawym causerem i ogólnie lubianym gosciem, wiec okazji do zobaczenia ludzi i nowych twarzy nie
braklo. Pamietam szereg znajomych salonów, gdzie Ojciec zawsze otoczony gronem pan, siedzac w wygodnym fotelu i
popijajac nieslychana ilosc filizaneczek mocnej kawy z dodatkiem dobrego francuskiego likieru zabawial otoczenie nawet
czasem frywolnymi tematami i dykteryjkami, przeznaczonymi tylko dla „doroslych“ uszu. Zawsze tez przynajmniej raz do
roku odwiedzalismy wujostwo Wisniewskich w Lazinie (ciotka Mania (BKM 200) byla siostra Ojca, (BKD 51) i Stefanostwo,
(BKM 756 i BKM 432) Chadzynskich w Orlowie. Bylo to bardzo bliskie sasiedztwo Lazina, zreszta Haline Chadzynska, ich
córke, Ojciec mój bardzo kochal. Jezdzilismy tez od czasu do czasu do Chwalecic do wujostwa Suchorskich, (BKD 57 BKD
58), a po drodze zatrzymywalismy sie na jeden do dwóch dn w Brudzyniu, gdzie mieszkal przyjaciel Ojca p. Ignacy
Kozuchowski, z którym dyskutowal na interesujace ich o tematy. Dodatkowym magnesem byla jesienia profuzja
znakomitych winogron, ulubionego owocu Ojca. Próbowano i oceniano takze rozliczne gatunki win owocowych, które p.
Ignacy z wielkim znawstwem i zapalem, co roku cale beczki robil. Z Bru yniem graniczylo Brudzewo, gdzie mieszkaly
przemile siostry, panny Kurnatowskie, z których najsta za Cesia, byla fanatyczna, milosniczka i hodowca koni. Rok rocznie
dostarczala znakomite remonty dla wojska. Konie odwzajemnialy jej milosc, która ona je darzyla. Gdy Cesia umarla, wzdluz
drogi, która prowadzila z dworu do kosciola, staly po u jej stronach trzymane przy uzdzie wszystkie wyhodowane przez nia
konie. Gdy ukazala sie trumna ze zwlokami ich pani, wszystkie jakby na komende pozegnaly ja zalosnym rzeniem. Nawet
malej wrazliwosci swiadkowie tej sceny dlugo byli pod wrazeniem. W sasiedztwie Brudzynia mieszkali wyjatkowo mili i
wartosciowi ludzie pp. Maringe’owie93. On byl wielkim spolecznikiem. Stale zaangazowany w jakies nowe imprezy
gospodarcze. Np. p. Tadeusz (Witold?), wspólnie z Ojcem i jeszcze kilku bardziej rzutkimi ziemianami nie tylko zainicjowali,
ale i doprowadzili do wybudowania kilku wielkich spichlerzy zbozowych w Kole, gdzie mozna bylo przechowywac w
odpowiednich warunkach skupione od producentów zboze, do chwili, gdy zostana ustalone odpowiednie ceny.
Wszystkie wymienione domy byly odlegle od Wiecinina o iele mil, czasem trzeba bylo jechac rozstawnymi konmi.
Wlasnie w czasie tych trwajacych nieraz caly dzien jazd, Ojciec opowiadal mi o blizszych i dalszych krewnych, o szeregu
dalszych sasiadów, którzy dzieki zbiegowi róznych okol znosci przestali juz nimi byc. Rozparcelowali swe majatki i
przeniesli sie do miasta, gdzie nie zawsze znajdowali to, czego sie spodziewali, tzn. latwiejsze i bardziej urozmaicone zycie,
niz to, które dotad prowadzili. Z wielkim zainteresowa em sluchalam tego wszystkiego, co powoli stawalo sie juz tylko
historia. Jak juz poprzednio wspomnialam najblizej zylismy z Jurkami Pestkowskimi. On odziedziczyl po swej ciotce
Slubickiej Ozorzyn, a ona byla przyrodnia siostra Stef a Chadzynskiego. Ojciec i ja takze bardzo lubilismy ich oboje.
Przyjazn ta trwa dotad, bowiem Hanka Pestkowska przynajmniej raz do roku przyjezdza do Poznania, aby mnie odwiedzic. Z
Bierzwienna, po ozenieniu sie wuja Rajmunda (BKD 102) Dambskiego z jego dalsza kuzynka (BKD 103) niezbyt
sympatyczna, stosunki bardzo ochlodly, ograniczajac si do odwiedzin najwyzej dwa razy w roku. Dziadek Józef (BKD 64)
Dambski ze Szczkowa, który umarl w 1928 roku, takze raz po raz zag dal do nas, a my do niego. Jak zawsze urzadzal na
swoje imieniny ogromne przyjecie, na które zjezdzali sie wszyscy dalsi i blizsi sasiedzi. Uwazano go za seniora calej okolicy i
kazdy poczuwal sie w obowiazku zlozenia mu zyczen w dniu jego patrona 19-ego marca. Poniewaz dziadek prowadzil dom
raczej kawalerski, zona jego dawno juz nie zyla, a jed a córka Halina Donimirska94 mieszkala w Kozuszkach pod
Warszawa, a wiec stosunkowo daleko, trzeba mu bylo pom w urzadzaniu tego swieta, do czego zreszta przywiazywal
wielka wage. To tez na kilka dni przed 19-tym marca jechalam do Szczkowa, aby omówic menu kolacji i ustalic liste
potrzebnych na te okazje zakupów. Narada trwala zwykle lugo, tym bardziej, ze musialam przynosic z piwnicy wino i po
próbowaniu zawartosci rozmaitych pekatych gasiorków i
onych butelek wybrac takie, które by mogly najbardziej
uswietniac przyjecie. Zakupy zalatwial we Wloclawku sam dziadek, a gdy juz wszystko bylo na miejscu, jechalam do
Szczkowa razem z Marcinem, z wielkim koszem pelnym por any i szkla, w co dom nasz byl w przeciwienstwie do
kawalerskiego domu dziadka bardzo zasobny, no i oczywiscie kucharzem, jako jedna z najwazniejszych figur, bez której o
wlasciwym przygotowaniu porzadnego przyjecia nie moglo byc mowy. Dziadek byl nieslychanie goscinny. Cala noc krazyl
miedzy goscmi, sprawdzajac czy kazdy jest nalezycie obsluzony i odpowiednio ich rozsadzal, dbajac o to, aby kazdy byl
zadowolony z przeznaczonego mu towarzystwa.
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Maringe’owie byli przez Orzechowskich spokrewnieni z Karnkowskimi. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Witold Maringe absolwent Szkoly Rolniczej (?) w Grenoble, wybitny rolnik i organizator byl przyjacielem Teodora Karnkowskiego, meza autorki, z którym
laczyly go podobne koncepcje spoleczne i wizje zapowiadajace upadek klasy ziemianskiej. Jego zona, Antonina Maringe, byla w czasie wojny w
Warszawie, bardzo czynna w konspiracji, co zostalo udokumentowane w wielu wspomnieniach z tego okresu.
Po wojnie, Witold Maringe postawil swe umiejetnosci do sluzby Ojczyznie podejmujac prace w Panstwowym Zarzadzie Nieruchomosci Ziemskich. W
okresie stalinowskim zostal oskarzony o „obszarniczy sabotaz“ ludowej polityki rolnej i uwieziony.
W okresie „po stalinowskim“ zrehabilitowany, uzyskal stanowisko radcy w Ministerstwie Rolnictwa, oczywiscie bez uprawnien decydenckich. Bylo to,
wiec „zadoscuczynienie pro forma“. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Po wojnie mieszkali w Malborku, mieli sklepik „To-tu“ i po nich autorka z rodzina przejela dom na ówczesnej ulicy Stalina nr 43, w którym umarl jej maz
Teodor Karnkowski. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Choc sam tak bardzo lubil partyjke preferansa lub brid a jednak tego wieczora do stolika nie siadywal. Wszedzie byl
obecny, obdarzajac kazdego goscia milym i zyczliwym usmiechem, zawsze zainteresowany sprawami i klopotami ludzkimi,
nie z ciekawosci tylko, ale z mysla udzielenia rady cz omocy tym, którzy tego potrzebuja.
Jak juz wspomnialam do Warszawy jezdzilismy dosyc czes Tam magnesem byl dom stryjostwa, którzy w
miedzyczasie zmienili mieszkanie i przeniesli sie na Filt wa. Duzo milych wspomnien zwiazanych jest z tym nowym ich
domem, jednak wiekszosc nalezy juz do pózniejszego okr .

88.

Prof. Stanislaw (BKM 204) Grabski, przed swym domem we
e,
na koniu „kobyle Grabskiego” , na której dojezdzal na Uniwersytet.

89.

Zofia ze Smolików,
Stanislawowa Grabska, z
córkami Halina i
Stanislawa.

Jedna z dalszych wypraw byl wyjazd do Lwowa. Ojciec chcial odwiedzic wujostwo Stanislawów, (BKM 204) Grabskich.
Wuj wykladal na tamtejszym uniwersytecie. Mieszkali poza miastem w duzym ladnym domu, wlasciwie byl to duz rewniany
dwór otoczony ogrodem i polozony nad korytem Peltwi. Spedzilismy tam prawie caly tydzien. Korzystajac z okazji, staralam
sie zwiedzic, co sie tylko dalo, koscioly, a w tym bar o ladny ormianski (katedra), liczne wspaniale muzea, widzialam tez po
raz pierwszy w zyciu wyscigi konne, w których brali ud l przedstawiciele ziemianstwa i kresowej arystokracji. Poznalam
tam kilka milych osób, w ogóle pobyt ten byl bardzo ud y. Dom wujostwa nieslychanie goscinny, wieczorem przy stole
zasiadalo zawsze duzo mlodziezy. Gdy zapytalam wuja, kim byli ci chlopcy i dziewczeta wuj odpowiedzial: „tak na prawde
to nie bardzo wiem, kim oni sa, ale to wszystko sa kol zy i kolezanki moich dzieci“ , a mial ich trzy córki i dwóch
synów z pierwszego malzenstwa, a pózniej dwie córki z ugiego. „Powiedzialem im, ze moga zaprosic zawsze na
kolacje tych, o których wiedza, ze nie stac ich na porzadny posilek, a tu u mnie zawsze sie cos znajdzie“ . Z
prawdziwym zalem opuszczalam uroczy i goscinny Lwów, obiecuj obie, ze musze tu jeszcze przyjechac. I rzeczywiscie w
jakies dwa lata potem zdarzyla mi sie okazja nie tylko odwiedzenia Lwowa, ile poznania jednego z najpiekniejszych
zakatków ziemi lwowskiej. Organizowano w Jazlowcu (dom macierzysty Niepokalanek) zjazd wychowanek tego
zgromadzenia. Gdy tylko dowiedzialam sie o tym, natychmiast zglosilam swój akces i w oznaczonym terminie via Warszawa,
gdzie spotkalam wiele kolezanek z Szymanowa pojechalysmy do Jazlowca. Ten, kto nigdy nie widzial galicyjskiego Podola
nie moze sobie wprost wyobrazic, jaki to piekny, malow zy kraj, szczególnie w porze, kiedy juz zaczynaja zlocic sie
ogromne pola pszenicy, przerywane tylko od czasu do cz
glebokimi jarami, w których glebi widnieja szeregi bielonych lub
niebiesko pomalowanych chat. Kazda z nich tonie w duzym sadzie, no i oczywiscie wszedzie ule, bo gdzie jak gdzie, ale tam
wlasnie lezy kraina miodem plynaca. To tez roje dajace przeszlo 100kg miodu rocznie, nie sa niczym nadzwyczajnym,
podczas kiedy np. u nas mozna sie spodziewac najwyzej przecietnie okolo 25kg z ula. Przekonalam sie o tym zwiedzajac w
Jazlowcu gospodarstwo sióstr, gdzie wlasnie trafilam n od centryfugowanie pierwszego wiosennego miodu. Plynal nie
struga, ale szeroka wonna zlocista rzeka.
Jazlowiec jest pieknie polozony. Dosc wysokie wzgórze plywa niewielka, ale toczaca wartkie wody rzeczka, a na jego
szczycie otoczony szerokimi walami lezy rozlegly zamek, dawna rezydencja Poniatowskich, odpowiednio przerobiony i
dostosowany do potrzeb zakonu. W 1863 roku zostal tu zalozony przez matke Marceline Darowska Zaklad Wychowawczy.
Wienczacy waly mur jest tak szeroki, ze mozna przejechac po nim wozem zaprzezonym w czwórke koni, a wspaniala
imponujaca wielkoscia majestatyczna brama, stanowi jedynie miejsce, przez które mozna wejsc na obszerny dziedziniec,
pelen dekoracyjnych drzew i pieknych starannie utrzymanych klombów i rabat.
Gdy po raz pierwszy zobaczylam te brame, przypomniala sie opowiedziana nam uczennicom Szymanowskim przez
S. Marie historia, wyjasniajaca, w jaki sposób, ona Irlandka trafila do tego wylacznie polskiego zgromadzenia, Otóz
opowiadala, ze poniewaz juz dwie jej siostry byly zako cami, nie chciala pójsc w ich slady i zwiedzajac wraz z rodzicami
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ona nigdy do zadnego klasztoru nie wchodzila, bojac sie, aby nie poznala w nim tego, o którym kiedys snila, ze do niego
wstapi. W jednej podrózy rodzice jej zaprzyjaznili sie z pewna polska rodzina i zostali przez nich zaproszeni do ich
posiadlosci, która byla polozona niedaleko Jazlowca. Z dzajac okolice podjechano pod mury klasztoru, zatrzymano sie
przed brama i mloda Irlandka stwierdzila z przerazeniem, ze jest to wlasnie ta brama, która kiedys we snie widziala. Po
chwili wahania doszla do wniosku, ze widocznie Bóg zyczy sobie, aby wlasnie tutaj mu sluzyla. Przeszla owa brame z
decyzja wstapienia do tego zupelnie jej dotad nieznanego Zgromadzenia. Na nasze pytania, czy nigdy nie zalowala tego
kroku, odpowiedziala, ze zawsze byla i jest nadal szcz liwa i rada, ze wlasnie tutaj Pan skierowal jej kroki. Z Buczacza,
najblizszej stacji kolei zelaznej jechalysmy do Jazlowca wynajetymi w tym celu przez siostry wozami, na które zaladowane
byly bagaze wszystkich, którzy mieli brac udzial w rekolekcjach, a wiec i arcybiskupa Teodorowicza, wielkiego przyjaciela
Zgromadzenia, którego siostry zaprosily, aby rekolekcj prowadzil. Gdy znalezlismy sie w przeznaczonych dla nas
sypialniach i zaczely rozpakowywac walizki, z najwiekszym zdumieniem zobaczylam, ze zamiast mojej garderoby znajduja
sie w niej arcybiskupie fiolety. Równoczesnie wpadl zaaferowany sluzacy arcybiskupa, czy nie ma u nas walizki Jego
Eminencji. Z ulga dowiedzial sie, ze wlasnie to ja ja otworzylam, bo byly do siebie zupelnie podobne.
Rekolekcje wygloszone przez tak wybitnego czlowieka, a przy tym znakomitego mówce, pozostawily po sobie
niezapomniane wrazenie, co uzupelnil specjalnie serdeczny nastrój i niebywal prawdziwie staropolska goscinnosc, która
zreszta panowala we wszystkich domach tego zgromadzenia. Poniewaz wyjechalam wtedy na czas blizej nieokreslony, wiec
nie bylam skrepowana scislym terminem powrotu, a przy tym pozostalo mi troche pieniedzy, zdecyd alam sie na
wykorzystanie okazji i pojechanie do Worochty i Jaremcza, o których zobaczeniu zawsze marzylam. Usilnie namawialam
moje kolezanki, aby pojechaly ze mna, ale jakos zadna nich nie zdecydowala sie mi towarzyszyc. Wobec tego z chwila,
gdy dojechalysmy do Stanislawowa, gdzie nalezalo sie przesiasc do pociagu idacego na poludnie do Worochty, ostatniej
stacji granicznej, sama jedna to zrobilam, podczas gdy wszystkie uczestniczki rekolekcji pojechaly wprost do Lwowa i dalej.
Przyznam sie, ze przez pierwszych kilka kwadransów czulam sie troche speszona, zostawszy sama w zupelnie obcej i tak
róznej od tego, co dotad znalam okolicy. Szczególnie mialam pewne obawy na temat ewentualnego noclegu w Worochcie.
Wieczór sie zblizal, trzeba sie bylo na cos zdecydowac. Gdybysmy byly, chociaz we dwie, byloby razniej. Balam sie trafic w
jakis nieodpowiednie miejsce. Wreszcie poprosilam o rade jadacego w tym samym, co i ja przedziale policjanta. Nie zawiódl
mego zaufania. Przenocowalam w jakims skromnym, ale przyzwo
pensjonaciku, aby wstawszy równo ze sloncem dla
wykorzystania dlugiego dnia zwiedzic Worochte i móc jak najdluzej podziwiac otaczajace ja, wysokie juz tutaj Karpaty.
Pogoda byla wyjatkowo piekna, to tez zdecydowalam sie nie zjezdzac do Jaremcza kolejk a zejsc w dól pieszo dolina
Prutu. Droga byla wprost cudowna. Z jednej strony dosc tu wysokie i strome zbocza górskie dochodzily prawie do koryta
rzeki. Po drugiej stronie tor kolejowy, szosa, a za nia sciezka tuz nad plynacym z glosnym szumem i hukiem, toczacym
ogromne glazy Prutem. Poniewaz dno rzeki stanowi skaliste podloze, woda jest tak nieslychanie czysta i przezroczysta, iz
zdaje sie, ze moznaby w niej bez trudu odnalezc rzucon pilke. Bezposrednio ze sciezka graniczna lasy bukowe, wlasnie
o tej porze najpiekniejsze, gdyz listki sa jeszcze czerwonawe pokryte srebrzystym nalotem, a gdy dodac do tego mnóstwo
nieznanych w naszych stronach wonnych ziól, z których ekszosc wlasnie kwitla, no i wspanialy koncert najrozmaitszych
ptaków, wszystko to razem utrwalilo w moje pamieci nie pomniane wrazenie. Opuszczajac Buczacz kupilam przezornie
bilet do Warszawy, aby na wszelki wypadek móc dojechac do domu, a ze jak juz mówilam pieniedzy mialam niewiele,
postanowilam nie zaopatrywac sie w zadne wiktualy, lic c, ze po drodze bede mogla pozywic sie kromka chleba i kwasnym
mlekiem u mijanych po drodze gospodarzy. Rzeczywiscie igdzie nie odmówiono mi tak skromnego posilku, a nawet w
wiekszosci wypadków nie chcac przyjac zan pieniedzy, jednak w kazdym razie, kiedy pod wieczór wsiadlam do pociagu w
Jaremczu i po kilku godzinach znalazlam sie na dworcu e Lwowie, z przyjemnoscia zjadlam porzadny sznycel, który
wyjatkowo smakowal po calodziennej wedrówce. Jesli chodzi o Jaremcze, to bylo ono jednym z najbardziej atrakcyjnych
uzdrowisk, zawsze pelne gosci. Szczególnie mieszkancy owa najchetniej tam spedzali letnie miesiace. Co do mnie, to
bylam niezmiernie rada, ze zdecydowalam sie na wykorzystanie tej, jak sie pózniej okazalo jedynej okazji, aby móc
zobaczyc te chyba najpiekniejsza czesc Polski, tym bardziej, ze wkrótce potem wyszlam za maz i nie mialam mozliwosci
zwiedzania kraju, no a potem wybuchla wojna, po której, chyba juz niestety na zawsze, ziemie te zostaly dla Polski stracone.
Gdy wreszcie znalazlam sie w domu i opowiadalam wszyst , co przezylam w ciagu tych kilkunastu dni, Ojciec byl
niezmiernie zadowolony, ze umozliwil mi poznanie nie tylko, Jazlowca, ale i calej tej przepieknej krainy.
Poniewaz nie bylam jeszcze nigdy na Jasnej Górze, na która od dawna sie wybieralam, dowiedziawszy sie, ze panie
Kurnatowskie z Brudzewa organizuja kilkunastoosobowa pielgrzymke piesza do Czestochowy, pospieszylam skorzystac z tej
okazji i dolaczylam sie do niej. Droga byla dosc daleka, bo przeszlo 130 km. Nie chcialysmy sie obciazac niesieniem furazu i
bagazy, to tez z wdziecznoscia dowiedzialysmy sie, ze
a Kurnatowska ofiarowuje nam wózek zaprzezony w pare koni.
Bylysmy jej niezmiernie wdzieczne, gdyz ulatwilo to nam bardzo realizacje naszego zamiaru. Jesli chodzi o mnie, to bylam
calkowicie niedoswiadczonym piechurem, jako ze w Wieci nie jezdzilo sie raczej, niz chodzilo na wszelkie wycieczki.
Wyobrazilam sobie, ze wygodniej bedzie wedrowac w sandalach. Pomysl byl fatalny, bo primo bedac przyzwyczajona do
obuwia na wzglednie wysokim obcasie, czulam sie okropnie na plaskiej podeszwie i do tego w nowych sandalach, to tez
zaraz pierwszego dnia zrobil mi sie pod stopa ogromny babel, który mi przez cala droge ogromnie dokuczal. Do tego mialam
na sobie bluzke z krótkim rekawem, na skutek, czego, p pieciodniowej wedrówce w pelnym sloncu i wietrze, skóra na
rekach byla tak spalona, ze zdzieralam ja calymi platami. Moje towarzyszki wielokrotnie proponowaly, aby wykorzystac
wózek i zrezygnowac z dalszej pieszej wedrówki, nie dalam sie jednak skusic i dotrwalam do konca.
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Noclegi byly bardzo rózne, czasem w stodole, a niekiedy, jesli sie trafilo na goscinnych gospodarzy i w chalupach, gdzie
ofiarowywano nawet wlasne lózka, podczas kiedy gospodarze przenosili sie na te noc do stodoly. Szlysmy z Brudzewa przez
Dobra, Sieradz, Burzenin, Siemkowice i Dzialoszyn, przechodzac codziennie mniej wiecej 30 km. Okolica byla biedna.
Ziemie liche, a miasteczka zazydzone. Nie zapomne widoku Dobrej. Mieszkali tam chyba sami Zydzi i to wyjatkowa biedota,
której zywicielkami byly kozy. Bylo ich tam tyle, ze otaczajace miasteczko mizerne pastwiska wprost bielily sie od tysiecy
pasacych sie na nich kóz, tych wyjatkowo nieurodziwych choc nie przecze, ze pozytecznych zwierzat. Gdy dochodzilismy
do Siemkowic, jedna z uczestniczek naszej pielgrzymki aproponowala, abysmy zrobily jednodniowa przerwe w naszej
wedrówce i zatrzymaly sie u jej krewnych pp. Karsznick h (ona Karczewska z Cienina) na jeden dzien. Zgodzilysmy sie
chetnie, rade, ze przy tej okazji bedziemy mogly pozna wlasciciela Siemkowic, znanego dziwaka i fanatycznego amatora
zwierzyny, której mial w swych ogromnych lasach wyjatkowo duzo i to nie byle, jakiej, bo prócz sarn, daniele i jelenie nie
mówiac juz o dzikach. Sama rezydencja pp. Karsznickich byla tak niezwykla, ze dla niej samej warto bylo zrobic przerwe w
pielgrzymce.

90.

Dwór w Siemkowicach, na pólnoc od Klobucka.

Nie byl to zaden dwór ani palac, ale zgola sredniowiec y zameczek usytuowany na niewielkiej wysepce oblanej woda i
polaczony ze stalym ladem mostem zwodzonym. Wysepka byla tak niewielka, ze wody jeziora dochodzily tak blisko murów,
ze mozna je bylo obejsc jedynie niezbyt szeroka sciezka, a wlasciciele, aby miec moznosc wyszedlszy z domu gdzies
usiasc, kazali zrobic rodzaj drewnianego pomostu, na k ym pod parasolem stal stól i kilka drewnianym foteli. W zameczku
byly tylko trzy wielkie izby, jedna mniejsza, sluzaca gospodarzom za sypialnie i niewielka kuchni
ry byly tak grube, ze
kazda framuga okienna tworzyla rodzaj niewielkiego gabineciku, w którym od scianami staly waskie wyscielane kanapki.
Najwieksza byla sala jadalna, której bielone sciany by cale obwieszone wspanialymi trofeami mysliwskimi, wypchanymi
ptakami, a wsród nich nawet kilka orlów, zbrojami, bro a itp. rekwizytami. Nastepna, co do wielkosci byla sala balowa,
bardzo skapo umeblowana, aby tanczacym zostawic wiecej miejsca i wreszcie mniejsza od pozostalych pomieszczen, ale
takze duza sien. Wszystkie pomieszczenia gospodarcze, takze goscinne pokoje znajdowaly sie w oficynach juz poza
zasiegiem wyspy. Mozna sobie wyobrazic, ile musiala nabiegac sie pani domu, a takze sluzba, aby zadoscuczynic
obowiazkom. Pan domu wyjatkowej atencji dla zacnych go
wiózl nas osobiscie swoim slawnym wózkiem gdzie prócz
prymitywnych siedzen pietrzyl sie stos przeróznych dla nas tajemniczych utensylii mysliwskich. Zagrawszy na rogu
mysliwskim, aby swoim zwyczajem zasygnalizowac sluzbie lesnej, ze juz zaczal swój codzienny objazd obwozil nas po jego
zdaniem najciekawszych partiach lasów i wtedy po raz p wszy i ostatni w zyciu zobaczylam stado plochliwych jeleni.
Opowiadano, ze pan Karsznicki pewnego razu obwozac po lasach swego szwagra Karczewskiego, który zyjechal do
niego specjalnie po to, aby móc oddac strzal do tych r dkich zwierzat, w momencie, kiedy podszedl na tyle blisko stada,
aby móc zlozyc sie do strzalu p. Karsznicki nagle kichnal tak glosno, ze sploszone zwierzeta znikly nagle w glebi lasu. Gosc
byl tak oburzony na te zlosliwosc, ze zerwal ze szwagr wszelkie stosunki. P. Karsznicki z najglebszym oburzeniem opowiadal nam o „klesce“ , która Siemkowicom grozi, a chodzilo o majaca sie wkrótce rozpoczac budowe magistrali weglowej
ze Slaska przez Inowroclaw do Gdyni, rzecz niezmiernej wagi i to pod kazdym wzgledem, no a dla tamtejszej okolicy
pozbawionej dotad jakiegokolwiek polaczenia kolejowego z reszta kraju, wprost nieoceniona, to tez, gdy zdziwione takim
postawieniem sprawy zwrócilysmy uwage apodyktycznemu g podarzowi,
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91.

Dwór Karsnickich, w Siemkowicach, wiosna 1932 r. Baszta zostala zburzona w 1951r.
Powyzsze jak i nastepne zdjecia dworu w Siemkowicach, piowano z ksiazki DAWNIEJ NIZ WCZORAJ.

92.

93.

Dwór Karsnickich, w Siemkowicach, od strony zajazdu 1938 r.

Zofia z Karczewskich i Ignacy Karsniccy na
schodach dworu w Siemkowicach 1933 r.

94.

Dwór w Siemkowicach 1932 r.
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ze dzieki inwestycji, majatki jego duzo na tym zyskaja, wykrzyknal:, „Ale co sie stanie z moja zwierzyna, gdy zaczna rabac
las i robotnicy beda sie wszedzie wlóczyc?“
Historia nie wyjasnila dotad genezy powstania tego obr nego zameczku w Siemkowicach, domyslano sie tylko, ze
zbudowal go którys z niemieckich rycerzy-rabusiów z niedalekiego Slaska, skad przedsiebral grabiezcze wyprawy w glab
kraju, bezpieczny w swej otoczonej jeziorem i niedostepnymi bagnami kryjówce95.
Po tym krótkim, ale pelnym wrazen odpoczynku, dotarlysmy wreszcie na Jasna Góre, gdzie bylam po raz pierwszy.
Wszystko, co tam wówczas przezylam, wywarlo na mnie da ko wieksze wrazenie, niz kiedy tam bylam pózniej z Ojcem, a
potem sama. Moze sprawilo to to, ze jednak piesza wedrówka, pelna trudu i wysilku, przydaje uroku calemu przedsiewzieciu
i robi daleko wieksze wrazenie, niz zwykle dotarcie tam po prostu koleja. Azeby zakonczyc relacje o dalszych wyprawach,
opisze jeszcze wspólna z Ojcem i p. Szczesniewska, odwiedziny mojej kuzynki Heli, (BKM 516) Tabaczynskiej z Redcza,
która wkrótce po zakonczonej wojnie z bolszewikami, wyszla za maz za dziarskiego oficera, kawalerzyste, którego poznala
pelniac sluzbe sanitarna w szpitalu polowym we Wloclaw . Mlodzieniec (BKM 861) ów, zreszta bardzo sympatyczny, a przy
tym ogromnie impulsywny, wprost „porwal“ ladna, wesola i równiez pelna zycia Kujawianke, bez d szych ceregieli
oswiadczyl sie rodzicom Heli, dodajac z fantazja, ze gdyby mu jej odmówili to i tak zostanie jego zona, bo on ja po prostu
porwie. Na takie stanowcze dictum, wujostwo wiedzac, z Hela jest równiez w ognistym kawalerzyscie zakochana, nie
odmówili przyzwolenia i wkrótce wyprawiono huczne wesele, na którym bylismy razem z Rodzicami. Mlodzi panstwo
zamieszkali w niewielkim majateczku Jaholkowskich na Polesiu. Hela jednak czula sie obco w dalekim pruzanskim powiecie
i dosc czesto odwiedzala rodziców, zagladajac zawsze przy tej okazji do Wiecinina. Jak juz poprzednio pisalam Ojca mego
bardzo lubila i wymogla na nim przyrzeczenie, ze odwiedzi ja w jej dalekiej siedzibie. W miedzyczasie Hela ulegla fatalnemu
wypadkowi. Jej sasiadka, z która w czasie polowania st
stanowisku, obchodzac sie nieuwaznie z bronia, przestrzelila
jej tak fatalnie noge, ze mimo szeregu operacji i dlugotrwalej kuracji pozostala do konca zycia kaleka. Nigdy juz odtad nie
mogla jezdzic konno, co tak bardzo lubila, ani brac udzialu w polowaniach, czy jakichkolwiek sportach, którym przedtem z
zapalem sie oddawala. Bedac teraz unieruchomiona byla tym bardziej spragniona kontaktów nie tylko z sasiadami, z którymi
z czasem bardzo sie zaprzyjaznila, ale i z rodzina. To tez przypomniala Ojcu dana obietnice, ze ja na pewno odwiedzi.
Prosila tez, aby zaproponowal jej ciotce p. Szczesniewskiej wspólna wyprawe na dalekie Polesie, dokad niezb odwazna
niewiasta sama bala sie pojechac.
Postanowilismy sie wybrac na 22-go maja, kiedy to wypadaly imieniny Heli. Ojciec cieszyl sie na te wyprawe, ciekaw
egzotycznego dla nas Kujawiaków dalekiego Polesia. Droga z Warszawy daleka i dosc monotonna, krajobraz niezbyt
ciekawy. Jechalo sie linia kolejowa prowadzaca przez Brzesc do granicy i dalej. My przesiadalismy sie w Brzesciu na maly
samowarek, który dowiózl nas do Pruzan, skad oczywiscie konmi na miejsce. Spedzilismy tam przeszlo tydzien, bardzo milo
i wesolo, gdyz gospodarze ludzie bardzo towarzyscy i g inni cieszyli sie sympatia sasiadów, to tez na imieniny ogólnie
kochanej Pani Heli zjechali licznie, najwiecej jednak ylo oficerów z macierzystego pulku gospodarza, stacjonujacego w
niedalekich Pruzanach, to tez danserów nie braklo. Aby gosciom urozmaicic i uprzyjemnic pobyt zorganizowano kilka
atrakcyjnych wycieczek, najpierw autobusem do Bialowiezy, aby zobaczyc jak wyglada ów slawny kompleks lesny i obejrzec
w tamtejszym muzeum wspaniale eksponaty puszczanskiej uny i flory. Wyprawa ta zabrala nam caly dlugi majowy dzien.
Mielismy tez kilka zabawnych przygód, których tu juz opisywac nie bede. Zajeloby to zbyt wiele czasu i miejsca, które chce
poswiecic na zrelacjonowanie moim zdaniem daleko ciekawszej wyprawy do puszczy rózanskiej, tym bardziej, ze Ojciec
bardzo pragnal uslyszec toki gluszców, lub chocby cietrzewi. Obiecywano sobie, ze o tej porze roku tylko tam bedzie to
mozliwe. Zeby je uslyszec powinno sie byc na stanowiskach przed wschodem slonca, gdyz tylko o tej porze ptaki tokuja.
Trzeba, wiec bylo wyruszyc w przeddzien tak, aby o wla wej porze tam sie znalezc. Poniewaz Jaholkowscy mieli tam
znajomego lesniczego, Moroza, który mieszkal na skraju puszczy postanowiono zatrzymac sie u niego, t przespac sie i
doczekac przedswitu. Droga byla dosc daleka, nalezalo o drodze gdzies odpoczac, zjesc obiad, a przede wszystkim
nakarmic konie. Mila sasiadka naszych gospodarzy pani
szewska, wlascicielka majatku Kraszewo, gdzie sie urodzil i
przez wiele lat mieszkal jej dziadek, pisarz Ignacy Kraszewski96 zaprosila nas na obiad, obiecujac przy tym towarzyszyc
nam w tej atrakcyjnej wyprawie. Nie moge sobie przypomniec, jak ten dzis juz historyczny dom wygladal, pamietam za to
doskonale, ze w starym duzym parku, który go otaczal, byly wprost niewyobrazalne ilosci wron. Gdy spojrzalo sie w góre to
nie bylo widac nieba, tak bylo ciemno od nieprzeliczonych gniazd tych przyznam sie niezbyt milych ptaszysk, a krakaly tak
glosno, ze wprost zagluszaly kazda rozmowe. Gdy zdumio pytalam jak gospodyni moze znosic to nieustale krakanie,
95

Losy zameczku po II Wojnie Swiatowej, opisano w ksiazce DAWNIEJ niz WCZORAJ, Teresa Karsnicka Kozlowska, wyd. ARCANA, Kraków 2008.
(Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden 2012.07.17).
Pamietam, ze w ostatnim okresie naszego pobytu w Wieckowicach, pp. Jordanowie przyjeli, jako uciekinierki dwie panienki w wieku ok. 18 lat. Panienki
te w poczatkowym okresie wojny dostaly sie pod okupacje sowiecka i byly deportowane do Kazachstanu. Po napadzie Niemiec na ZSRR, korzystajac z
zamieszania uciekly stamtad i posuwaly sie na zachód w ten sposób, ze front przesunal sie „nad ich glowami“ . Byly to podobno córki pp. Karsznickich,
lub ich bardzo bliskie krewne. Pamietam to, bo w zwiazku z tym Matka opowiadala mi po raz pierwszy o zameczku w Siemkowicach. (Niestety w ksiazce
DAWNIEJ NIZ WCZORAJ, nie natrafilem, na potwierdzenie istnienia tych panienek). (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 12-07-17).
96
Wkradla sie tu jakas pomylka. J. I. Kraszewski, urodzil sie w Warszawie w 1812 r.,
nstwo spedzil wraz z matka, w majatku swoich dziadków w
Romanowie, gdzie znajduje sie muzeum poswiecone jego p mieci. Romanów 25, 21-518 Sosnówka. (Przyp. Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden,
2011-12-17).
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odpowiedziala z calym spokojem, ze tak do niego od dzi ka przywykla, ze po prostu go nie slyszy.

113
Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

Zasadniczo byla to eskapada konna, gdyz wiekszosc jej zestników jechala konno, jedynie panna Kraszewska, Hela i ja
korzystalysmy z bryczki, tak zwanej kalamaszki. Przy tej okazji moglam stwierdzic, jak wygladaja drogi w tamtych stronach.
Mimo, ze pelno tam drzewa, mostów nikt nie naprawia, przejezdzajac przez nie mozna w kazdej chwili narazic konie na
zlamanie nóg, to tez zamiast owych niebezpiecznych mostów wybiera sie raczej dogodne brody, dla przeprawienia sie przez
niezliczona ilosc rzeczek i rzeczulek, dazacych cierpliwie i leniwie na poludnie, aby swymi wodami wzbogacic odlegla
Prypec. Dojechalismy wreszcie do chaty Moroza, który przyjal nas bardzo goscinnie, ofiarowujac najwieksza ze swoich izb,
abysmy czekajac na wlasciwa pore mogli sie przespac. Stalo tam jedno olbrzymie lózko, które gospodarz zaproponowal
pulkownikowi, ten jednak stanowczo odmówil, twierdzac, ze bedzie mu najwygodniej na szerokiej lawie stojacej pod sciana.
Wyjasnil, ze wie z wlasnego doswiadczenia, ze nie tylko lózka, ale i tamtejsze chaty roja sie od pchel i wszelkiego robactwa
gdyz na ogól tamtejszy „naród“ nie kocha sie w czystosci, to tez z prawdziwa ulga zauwazylysmy, ze ordynansi przynosza
swiezo zebrane siano, aby go rozeslac na podlodze. Zap
alam przed chwila dodac, ze pulkownik, zreszta przyjaciel
Nikodema, bardzo uprzejmie ofiarowal Ojcu na czas pobytu w tamtejszej okolicy odpowiedniego dla niego wierzchowca, co
stanowilo dodatkowy atut tej zreszta tak atrakcyjnej wyprawy. Wracajac do owej nocy spedzonej w goscinnej chacie Moroza,
prawie nikt z nas nie mógl zmruzyc oczu chocby na chwile, gdyz jeden z panów chrapal tak przerazliwie, ze, mimo iz go
ciagle budzono, zasypial za chwile znowu przy akompaniamencie swego przerazliwego chrapania. Nikt jednak z obecnych
nie mial mu tego za zle. Wszyscy byli w tak doskonalym humorze, ze reagowali na owe chrapanie jedynie zartami i
smiechem. Na sygnal Moroza, zerwalismy sie momentalnie, a ze poranna toaleta nie mogla w amtejszych warunkach
zajmowac zbyt wiele czasu, wiec po kilku minutach bylismy gotowi. Azeby dojsc do skraju puszczy trzeba bylo przejsc przez
rozlegle bagno, porosniete nieprawdopodobnie bujna szmaragdowa trawa. Pod tym cudownym dywanem kryla sie gleboka,
zdradliwa topiel, po której stapniecie grozilo nieuchr nym utopieniem. Aby wiec mozna bylo dostac sie do puszczy, ulozono
dluga kladke z grubych debowych bali, bez poreczy, to ez trzeba bylo niemalej zrecznosci, aby przez oslizgle od stalej
wilgoci bale przejsc bez szwanku na druga strone. Na szczescie mielismy do dyspozycji uprzejmych panów oficerów97,
którzy osobom nieprzyzwyczajonym do tego rodzaju ekwilibrystycznych wyczynów, jak Ojciec i ja, sluzyli pelna galanterii
pomoca. W kazdym razie odetchnelismy z ulga stanawszy eszcie na twardym gruncie, Z daleka dochodzil nas glosny
klangor zurawi, witajacych wschodzace na horyzoncie sl ce, które powoli zaczelo oswiecac ciemniejaca w oddali puszcze.
Zasadniczo gluszce tokuja tylko wczesna wiosna, wiec mielismy niewielka nadzieje je uslyszec. Chcielismy je, choc z
daleka zobaczyc, to tez Moroz zaprowadzil nas do rozciagajacej sie w poblizu najstarszej partii puszczy. Bylo tam
kompletnie ciemno, gdyz wysokie i geste konary drzew z anialy calkowicie niebo i panowala glucha cisza. Niestety nie
zobaczylismy ani jednego gluszca, poza kilku trzepoczacymi sie gdzies wysoko. Moze przygotowywaly gniazda dla nowego
pokolenia. Nie udalo nam sie równiez zobaczyc cietrzewi, moze sploszylismy je niezbyt sciszonymi glosami i przeniosly sie
gdzies dalej, dosc, ze nie slyszelismy upragnionego tokowania, ja jednak mimo tego, cieszylam sie ogromnie, ze moglam
zobaczyc prawdziwa puszcze w jej pierwotnym stanie. Posuwajac sie powoli wsród powalonych wichurami drzew,
potykalismy sie, co krok o olbrzymie konary lezace jeden na drugim, porosniete mchami i mnóstwem nieznanych mi pieknie
o tej porze kwitnacych roslin, miedzy nimi dzikimi hiacyntami, necacymi swym odurzajacym zapachem. Spedzilismy tam kilka
niezapomnianych godzin, urzeczeni panujaca dookola cis , powaga wiekowych olbrzymów, cudownoscia okalajacego nas
dookola pelnego tajemnic, nieznanego nam dotad swiata. Z prawdziwym smutkiem myslalam, ze juz prawdopodobnie nigdy
nie bedzie mi dane zobaczyc prawdziwej puszczy, takiej do której nie dotarla jeszcze cywilizacja98, autobusy i chmary
rozgadanych turystów, jak to widzielismy w Bialowiezy.
Czas bylo wracac do domu. Pani Szczesniewska juz to pr d nami zrobila. Zdazylismy sie, szczególnie Ojciec,
zaprzyjaznic sie z sympatycznymi oficerami z Pruzan, k rzy usilnie prosili, abysmy im poswiecili na odjezdnym chocby
jeden dzien, tak, aby mogli nas ugoscic. Znana jest goscinnosc kresowców, to tez latwo sobie wyobrazic jak milo i wesolo
uplynal nam ostatni dzien pobytu na Polesiu. Wracalism pelni wrazen i przemilych wspomnien. Co do mnie to bylam
niezmiernie rada, ze zobaczylam nieznana mi dotad czesc kraju, tak, ze moglam jak sie to dzis mówi „zaliczyc“ nie tylko
Wolyn, Malopolske wschodnia, Huculszczyzne, jeszcze przedtem sanockie, a teraz Polesie. Docenilam to tym bardziej
wtedy, gdy ta piekna i atrakcyjna czesc Polski zostala chyba na zawsze zagrabiona.
Projektowalam tez stale zwiedzenie Litwy, a przede wszystkim Wilna, dokad mnie niejednokrotnie zapraszali znajomi,
ale widocznie poznanie tego podobno niezmiernie milego i pelnego historycznych pamiatek miasta, a takze pieknej
nadniemenskiej krainy nie bylo mi dane, bo za kazdym razem, kiedy juz wydawalo sie, ze wszystkie przeszkody zostaly
przezwyciezone, to za kazdym razem w ostatniej chwili s zupelnie nieprzewidzianego udaremnialo realizacje wszystkich
zwiazanych z tym projektem zamierzen.

97
98

Niestety wiekszosc tych oficerów zostala niedlugo pote
mordowana w Katyniu. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Niedlugo potem dotarla i w te strony cywilizacja w postaci wszystkich i wszystko wyniszczajacego komunizmu, zeby nastepnie ze wzgledu na wlasna
niewydolnosc rozsypac sie jak domek z kart, zostawiajac liczne groby, nedze i ogólne zniszczenie. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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WIECININ i POZNANIE TEODORA KARNKOWSKIEGO

Ale czas wrócic do Wiecinina. Zanim panstwo, Topinscy opuscili Wiecinin, aby zamieszkac w Warszawie, zaprosilismy w
charakterze stalego rezydenta, wuja Kazimierza, (BKD48) Dambskiego99, najstarszego brata mojej Matki, niemlodego juz,
kawalera, czlowieka wyjatkowo zacnego100, ale prawdziwie pechowego, który po szeregu rozmaitych zyciowych
niepowodzeniach, utracie wcale ladnego majatku Lenarto
znalazl sie wlasciwie bez domu i pozbawiony srodków do
zycia. Dlugo walczyl biedak z przeciwnosciami losu, az wreszcie zmeczony stale nieudajacymi sie próbami jakiegos
znosnego urzadzenia sie, przyjal nasze zaproszenie, um wowane tym, ze po wyjezdzie Piusa Trabczynskiego, Ojciec
bedzie bardzo rad, jesli zechce go zastapic.

95.
99

Na ganku w Wiecininie. Od lewej stoja: Aleksandra, (BKD 503) Bartoszewiczówna (?), Ada, (BKM 481)
Brzezinska, pózniejsza Laszczkowa, Jan, (BKD 51) Bartoszewicz, Joachim, (BKM 202) Bartoszewicz
(senator), Henryk, (BKD 504) Wyganowski (?). Siedza dr Kazimierz, (BKD 48) Dambski, brat matki autorki,
Maria, (BKM 433) Magdalena z Jelowickich Bartoszewiczowa, zo a senatora.

Kazimierz (BKD 48) z Lubranca Dambski (1874-1948) z linii z Konar. Studia: Lipsk, Zürich, Wroclaw: nauki przyrodnicze, filozofia, chemia, rolnictwo;
doktorat z filoz. w tym chemii roln. i rolnictwa. Wlasc. maj. Balice, Greziny k. Wagrowca, Lenartów k. Skulska. Powstaniec Wlkp. Por. w WP w 1918 r.
Odzn.: Krzyz Wielkopolski, medal Polska Swemu Obroncy. Syn Antoniego (BKD 46), wlasc. Ludziska, i Marii (BKD 47) z Mittelstaedtów. Rezydent w
Wiecininie. Ukochany Wuj Kazio (K. K.)
100
O jego nieslychanej zacnosci wspominalem juz uprzednio. Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Po dluzszym wahaniu przyjal nasza propozycje i zdecydo
e zlikwidowac swoje ostatnie samodzielne gospodarstwo
na niewielkiej resztówce w poludniowej Wielkopolsce. Pojechalam tam, aby mu pomóc w przykrym zadaniu likwidowania
owej resztówki, uratowania chocby reszty mebli i domowizny i przewiezienia jej do Wiecinina, tak, aby mógl umeblowac nimi
pokój, który mu ofiarowalismy. Spedzilam tam kilka wyj kowo przykrych i smutnych dni, bedac swiadkiem tego, z jak
ciezkim sercem ten dobry i zacny czlowiek likwidowal resztki swego mienia.

96.

Wieza kosciola w Brdowie byla punktem orientacyjnym. „Kaziu powiedz mi gdzie jestesmy” za-pytal
niewidomy Jan (BKD 51) Bartoszewicz swego szwagra Kazimierza (BKD 48) Dambskiego, z którym
„obchodzil” pola. „Zaraz, zaraz ...” . Odpowiedzial zapytany „... Idziemy prosto na wieze kosciola w
Brdowie”.

Wieksza czesc mebli trzeba bylo sprzedac, oczywiscie p niskiej cenie. Z czasem urzadziwszy sie, jako tako w swym
pokoju (obok pokoju Ojca) pogodzil sie ze swa sytuacja i nie bylo mu w Wiecininie zle, tym bardziej, ze mimo
najrozmaitszych dziwactw i smiesznosci, wszyscy go bardzo lubili i okazywali serdecznosc i zyczliwosc, której tak mu w jego
nieudanym zyciu braklo. Dopiero wojna zmusila go do opuszczenia Wiecinina i skazala na lsza tulaczke zakonczona w
domu Opieki we Wroclawiu. Przebywal tam jakis czas pog zony z losem i spokojny. Takim widziala go ostatni raz przed
jego smiercia, odwiedzajaca go kilkakrotnie najmlodsza jego siostra Zofia (BKD 59) Unrug. Janusz (BKD 500) po powrocie z
Gembloux i praktyce u znakomitego rolnika Witolda Maringe’a w Lenartowie, przejal gospodarstwo w Wiecininie, którym
zajal sie bardzo gorliwie. Zawsze byl i jest do dzisia mimo wieku bardzo pracowity i zawsze czynny101. Gospodarstwo
pozbawione od szeregu lat przyslowiowego „panskiego oka“ i zdane na mniej lub bardziej sumiennych rzadców,
potrzebowalo na gwalt gospodarza z prawdziwego zdarzenia. - Ojciec przeciez poza ogólnym kierownictwem nie byl w
stanie sprawdzic, czy wydane przez niego dyspozycje byly wlasciwie wykonane.
Wakacje podobnie jak za zycia Matki, byly u nas zawsze gwarne. Przede wszystkim - jak juz pisalam - spedzali je u nas
prawie zawsze stryjostwo Joachimowie. Wlodek przywozil niejednokrotnie któregos ze swych blizszych kolegów, jednak
zawsze najwiekszy atrakcja byly juz tradycyjnie hucznie obchodzone moje imieniny, kiedy to zjezdzalo sie kilkadziesiat osób,
przewaznie mlodziezy, pannom ówczesnym zwyczajem towar szyli rodzice, radzi, ze przy tej sposobnosci beda mogli
spotkac znajomych, pograc w bridge’a, po prostu rozerwac sie w milym towarzystwie. Jednak raz zabawa o malo sie nie
udala. Jak zawsze to robilam, zawczasu zamówilam w War wie tapera, aby nie klopotac sie szukaniem gdzies w poblizu
grajka. Pamietam doskonale moje przerazenie, gdy zobaczylam, z wyslana po owego tapera bryczka wrócila bez niego.
Zachodzilam w glowe, jaka moze byc przyczyna, ze czlowiek cieszacy sie opinia solidnego, mógl zrobic taki zawód. Bylam w
strasznym klopocie. Dom pelen gosci, przede wszystkim mlodziezy, która przeciez po to przyjechala, aby sie wytanczyc, a tu
nie
ma
nikogo,
ktoby
sie
podjal
grac
do
tanca
i
to
prz
cala
noc.

101

Po osiedleniu sie w drugiej polowie lat 40-tych na Wybrzezu, poczatkowo w Oliwie a nastepnie w Sopocie imal sie róznych zajec, od woznicy po
przedstawiciela handlowego, z wynikami pozwalajacymi mu na „normalne“ zycie. Jego zona Ewa (BKD 501) z d. Luniewska pracowala, jako ksiegowa
w Akademii Medycznej w Gdansku. Utrzymujacy z nim staly kontakt siostrzeniec Jan (BKD 634) Karlowski stwierdzil (1996), ze do konca zycia zachowal
w swych interesach niezwykla elastycznosc i zdolnosc przystosowania do ciagle zmieniajacych sie warunków. Przez cale zycie byl nieslychanie delikatny
i gotów do pomocy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej tak swej siostrze A. Wyganowskiej, jak i drugiej siostrze Marii Karnkowskiej i jej rodzinie.
Uczucie dozgonnej wdziecznosci wzgledem Niego uwazam za swój zaszczyt i mily obowiazek. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Wybawil mnie z klopotu stryj Joachim, mówiac: „Nie trap sie. Ja bede gral i jakos tam bedzie“ . Obietnicy dotrzymal, gral
cala noc do bialego rana ku ogólnemu aplauzowi.

97.

Jan (BKD 500) Bartoszewicz, brat autorki.

99.

Aleksandra, (BKD 503)
z Bartoszewiczów Wyganowska.

98.

100.

Ewa (BKD 501) z Luniewskich Bartoszewiczowa.

Aleksandra, (BKD 503),
z Bartoszewiczów Wyganowska.

Wszyscy unisono stwierdzili, ze przy tak znakomitej muzyce nigdy jeszcze nie tanczyli, to tez, gdy swit pobielil okna,
urzadzono Senatorowi burzliwa owacje, podziwiajac nie ko gre, ale i sily. Gral przeciez cala noc i to z nieslychanym
zyciem. Sekundowal mu niejednokrotnie Tomek Glinski, slawny na cale Kujawy danser i ró oczesnie kompozytor
niejednego kujawiaka, gral przy tym z tak fantastyczna werwa, ze nie bylo nikogo, kto by mógl sie oprzec zatanczeniu
granego przez niego kujawiaka. Tej nocy gral wielokrotnie ze stryjem na cztery rece, a ze obaj panowie mieli wprost
niezwykly sluch, wiec na poczekaniu improwizowali nowe kujawiaki. Jesli chodzi o Tomasza Glinskiego, to wlasciwie dzieki
temu talentowi udalo mu sie po wojnie niezle urzadzic
USA. Zostal tam dyrygentem wielu popularnych zespolów
tanecznych lansujac stale nowe, a wiec modne kujawiaki.
Jesli chodzi o mozliwosci potanczenia, nie wszyscy mieli ochote i warunki pozwalajace na urzadzenie zabaw u siebie, a
przeciez mlodziez, a przeciez mlodziez jak to zawsze mlodziez - chcieli sie bawic przynajmniej w okresie karnawalu. Przeto
osoby dysponujace zmyslem organizacyjnym i bardziej od innych przedsi orcze, wzglednie Zarzad Kola Ziemian lub
Ziemianek podejmowaly sie urzadzania bali wzglednie skromniejszych potancówek, jesli miejscowe warunki, to znaczy brak
odpowiednio duzego pomieszczenia lub zaplecza na impreze na wieksza skale, nie pozwalal. Wyk zystywano tez rózne
okazje, które sciagaly liczniejsze grono ziemian, np. koncert urzadzany na jakis godny poparcia cel, jak np. pomoc ofiarom
powodzi lub innych klesk zywiolowych. Taka wlasnie okazja byl koncert skrzypcowy znanej wówczas szeroko artystki Marii
Szrejberowej z Poznania, która spedzala wakacje u swej rodziny w Ozorzynie.
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Na zabawie, która urzadzono po zakonczeniu koncertu po alam mego przyszlego meza Teodora, (BKD 53)
Karnkowskiego. Poniewaz jego siostra, Zosia (BKK 264) Karnkowska z Wisniewy byla moja kolezanka z Szymanowa, jej
posrednictwo ulatwialo nam nastepnie kontakty, które p kilku miesiacach doprowadzily do zareczyn. Projektowalismy
pobrac sie w czerwcu. Zima i wiosna zeszly na przygotowaniach do czekajacej nas zmiany w naszym zyciu.

101.

102.

Fotografia z czasów studenckich. Teodor, (BKD 53) Karnkowski, pierwszy z prawej w dolnym rzedzie.

Teodor, (BKD 53) Karnkowski z Paniewa.
Przyszly maz autorki

103.

Teodor, (BKD 53) Karnkowski z Paniewa.

Wracajac jeszcze do tematu zwiazanego z „balowaniem“ , to bylam takze na dwóch bardzo udanych balach w
Warszawie. Jeden w Reducie Obywatelskiej, drugi w Szko Sztuk Pieknych, gdzie wprowadzil mnie Wlodzimierz (BKM
434). Szczególnie to ostatnia impreza byla bardzo udana i dla mnie oryginalna, zetknelam sie tam, bowiem z nieznanym mi
dotad srodowiskiem artystycznym, poznalam wielu ciekaw h ludzi i zdolnych mlodych malarzy, których nazwiska staly sie
wkrótce chluba ówczesnego Rektora Szkoly Sztuk Pieknyc prof. Pruszkowskiego.
W zwiazku z zamawianiem dla mnie wyprawy i kupnem róznych rzeczy koniecznych do uzupelnienia tejze, jezdzilam tej
zimy dosc czesto do Warszawy, gdzie wielokrotnie korzy alam z rad i doswiadczenia Ciotki Grabskiej (BKM 473), z która z
tej okazji bardzo sie zzylam, pelna uznania dla jej zalet i charakteru. Jeszcze wtedy, gdy byla zona ministra, a potem
premiera, oznaczala sie niezwykla skromnoscia i wybitn taktem, tak, ze przeciez znani z krytycyzmu warszawiacy nigdy
nie przypinali jej zlosliwych etykietek, jak to mialo
sto miejsce, gdy chodzilo o pania Helene Paderewska, lub
prezydentowa (BKM 795) Wojciechowska.
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Pochodzac z tak zwanych dolów spolecznych (jej matka byla praczke w Piatku) najblizszym miasteczku Borowa, gdzie
mieszkali dziadkowie Grabscy i gdzie sluzyla, jako pokojówka, teraz, gdy byla zona czlowieka stojacego na swiecznik
moglaby jakby to zreszta zrobila w tej sytuacji wiekszosc kobiet, zadzierac nosa. Kryla sie zawsze w cieniu meza, nigdy nie
wysuwajac swej osoby na plan pierwszy. Dom premierostw byl prowadzony bardzo skromnie i choc mieli
niekwestionowane prawo do posiadania sluzacego, zadowa i sie zwykla sluzaca i kucharka. Wielekroc widzialam jak ciotka
osobiscie przygotowywala mezowi na odpowiednia okazje, która go czekala, strój, tak, aby, gdy przyjdzie na obiad mial czas
chocby na krótki odpoczynek, wiedzac, ze zona zawsze pomysli o wszystkim, co moze mu byc potrzebne.
Nigdy tez, jesli potrzebowala zalatwic cos na miescie, nie korzystala z przyslugujacego jej urzedowego samochodu.
Jezdzila tramwajami lub autobusami, wzglednie taksówka, uwazajac, ze korzysta ze sl bowego samochodu tylko wtedy,
kiedy jedzie oficjalnie, jako zona ministra, czy pózni premiera. Ojciec bedac na ogól dosc powsciagliwy, jesli chodzi o
calowanie pan w reke w wypadku ciotki Grabskiej mówil: „caluje ja w reke z calym przekonaniem, bo zasluguje na to w
pelni“ .
Skorzystam ze sposobnosci, by zrobic przy tej okazji mala dygresje i opowiedziec o wydarzeniu, o którym juz chyba wie
bardzo niewiele osób, a które sama znam z opowiadania Ojca. Bywajac czesto u swych wujostwa w Borowie, byl swiadkiem
nastepujacej sceny: Wlasnie tego dnia pani, Feliksowa, (BKM 473) Grabska oczekiwala prezentacji przez jej najstarszego,
zreszta ulubionego syna, (BKM 204) Stanislawa zony, (BKM 448), której dotad nie uznawala i nawet poznac nie chciala. Dla
wyjasnienia trzeba powiedziec, ze tenze Stanislaw, mlo eniec bardzo obiecujacy, wybitnie przystojny, tyle, ze zaciekly
socjalista, z której to przyczyny nie pozwolono mu na udia w panstwie Rosyjskim, a nastepnie w Niemczech, tak, ze
wreszcie jedynie mógl studiowac na uniwersytecie w lib alnej Szwajcarii. Tam poznal swa przyszla zone, takze studentke
(Ludmila BKM 448 Rozen), dziewczyne podobno bardzo zacna i mila, ale jakoby wyjatkowo nieladna, a w dodatku uboga,
tak, ze nie miala zadnych szans na wyjscie za maz. Wuj o wyjatkowo dobrym sercu, ocenil zalety brzyduli i zaproponowal jej
malzenstwo. Ciotka Grabska osoba dosc apodyktyczna, a przy tym projektujaca „odpowiednie“ jej zdaniem malzenstwo dla
ukochanego pierworodnego, zagrozila, ze jesli nie zaniecha swych planów, to sie go wyrzeknie, a przede wszystkim cofnie
wyplacana mu dosc pokazna pensje. Stanislaw jednak nie ulakl sie grózb matki, ozenil sie z niechciana przez nia panienka,
a poniewaz na szczescie ukonczyl studia, mógl juz zaczac sam zarabiac na zycie. Ale teraz juz nie tylko dla siebie, ale i dla
szybko powiekszajacej sie rodziny. Dzieci sypaly sie jedno po drugim (5). Poniewaz o zdobyciu jakiegokolwiek stanowiska w
Kongresówce nie moglo byc mowy - byl przeciez, jako niepoprawny socjalista, persona non grata - zamieszkal wraz z
rodzina na Podkarpaciu w góralskiej chacie i z koniecz ci, poniewaz nie stac go bylo na sluzaca, a zona byla slabego
zdrowia, sam musial prac pieluszki w Dunajcu (tak przynajmniej utrzymywali przyjaciele, którzy odwiedzajac go,
niejednokrotnie zastawali go przy tym zajeciu). Wreszc matka zmiekla i pozwolila przedstawic sobie synowa. Po tej
wyjasniajacej sytuacje dygresji, wracam do momentu, kiedy to ojciec byl swiadkiem nastepujacej sceny: wlasnie po krótkiej
raczej ceremonialnej prezentacji Stanislawostwo oddali e od ganku, na którym siedziala ciotka, Wladyslaw, (BKM 206) jej
mlodszy syn i Ojciec (BKD 51). Ciotka powiedziala: „jakaz ona brzydka i chyba chorowita. Juz z dwojga zlego
wolalabym, abys sie ozenil z ta chocby Kasia. Przynajm ej ladna i zdrowa dziewczyna“ . Wlasnie Kasia przechodzila
w poblizu. Gdy to uslyszal Wladyslaw, nie wiele sie namyslajac, zdecydowal sie na poslubienie owej Kasi, do której od dosc
dawna podobno nawet nie platonicznie wzdychal. Po slubie zabral ja z soba do Petersburga, gdzie zamieszkiwal z chwila,
gdy zostal czlonkiem Dumy. Postaral sie o odpowiednich nauczycieli, których zadaniem bylo nie tylko nauczenie jej
najkonieczniejszych rzeczy, ale takze odpowiednich form towarzyskich, a takze francuskiego, bez którego znajomosci w
owych czasach razilaby w towarzystwie, do którego maz zamierzal ja wprowadzic. Po dwóch czy trzech latach, kiedy mlodzi
panstwo Grabscy przyjechali do Warszawy, pani Katarzyna niczym nie razila, stala sie zupelnie „comme il faut“ , a ze przy
tym byla mila, dobra i uczynna, cieszyla sie ogólnym uznaniem i sympatia. Wuj Wladyslaw absolutnie nie zamierzal ukrywac
pochodzenia zony, czego najlepszym dowodem jest fakt, ze kiedy w Piatk zmarla skromna praczka, matka jego zony i
babka trzech dorodnych synów, osobiscie wraz z nimi wzial udzial w pogrzebie, choc przeciez mógl bez trudu swa
nieobecnosc jakos usprawiedliwic.
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MA JATEK PA NIEWO(opis oficjalny)

Tak mieszkali „obszarnicy” w „jasniepanskiej Polsce” wykorzystujac chlopów, którzy „musieli” na nich pracowac.
Znajomy Niemiec, zobaczywszy ta akwarelke, powiedzial
koczony, przeciez to jest „chalupa” , po niemiecku, (die
Kchate). „Dziedzice” zyli z wyzysku, w luksusie, 20 km od najblizszej stacji kolejowej, w chalupie z niewypalanych cegiel,
bez elektrycznosci, biezacej wody i kanalizacji. Miejsce zwiazane z najczulszymi wspomnieniami zasluguje na krótki opis.

104.

Dworek w Paniewie, akwarela pedzla Wandy Gentil-Tippenhauer, stan 1938 r.
Dworek ten zostal zburzony w latach 60-tych przez obywateli polskich, aby jak ci oswiadczyli,
„Wlasciciele juz nigdy nie mogli tu wrócic“ . Miejscowosc nie posiada nawet tablicy drogowej.

PANIEWO, pow. Slupca S.G.K.P., Tom 7, str. 839. - Mapa nr - 73 A
Paniewo, ws i fol. i P. lit. A, os. nad jez. Skulskim, pow slupecki, gm. Skulska Wies, par Skulsk, odl. od Slupcy 28 w. Ws
ma 1 dm., 14 mk.; fol. 2 dm., 31 mk.; os. 6 d., 15 mk. Fol. P. rozl. mr 295: gr. or. i ogr. 136, lak mr. 20, wody mr. 133,
nieuzytki mr. 6; bud mur. 9; plodozmian 11-polowy; poklady torfu. Ws P. os. 6, z gr. mr. 6.
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Szkic pamieciowy rzutu parteru dworku w Paniewie
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Majatek Paniewo byl do 1939 r. wlasnoscia Teodora, (BKD 53) i Marii, (BKD 52) z Bartoszewiczów Karnkowskich. W
ramach reformy rolnej w 1945 r., zostal rozparcelowany. Zgodnie z protokólem reformy rolnej ogólny obszar majatku wynosil
235.81 ha. Z tego grunty orne 149.66 ha; laki jednokos
5 ha; laki dwukosne 2.50 ha; ogrody warzywne i sady 2.0 ha;
torfy eksploatowane 1.00 ha; podwórza zabudowania drogi 4.00 ha; jezioro 70.00 ha; nieuzytki 2.40 ha.
Wartosc hipoteczna 380 tys zl.

106.

Szkic pamieciowy ogrodu i zabudowan gospodarczych w Paniewie
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30. NAUKOWCY z UW w PANIEWIE w lipcu 1918 r.
Przy porzadkowaniu papierów po zmarlym prof. Janie Cze nowskim (1882-1965), znaleziono opis wycieczki studentów
Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. J. Sosnowskiego, nad jeziora Kujaw e. Opis ten zawiera dedykacje,
uczestnika tej wycieczki dr Wl. Polinskiego dla prof. Czekanowskiego.

107.

Wycinek z publikacji U. W., opisujacy wycieczke studentów nad jezioro Paniews
przeprowadzonych badan.

i wyniki

Obiektem tych badan bylo miedzy innymi jezioro w Paniewie, które nalezalo lacznie z majatkiem do rodziny
Karnkowskich, którym autor notatki sklada podziekowani za goscine i pomoc. W wycieczce brali udzial: Prof. Jan
Sosnowski i pp. W. Applówna, E. Bobinska, J. Domaniews , I. Domaniewski, Kazimierz Karnkowski (brat T., (BKD 53)
Karnkowskiego), J. Stefanska, dr W. Stefanski, Jan Zabinski, dr Wla slaw Polinski i Kazimierz Demel.
Uczestnikami tej wycieczki byli miedzy innymi ówczesny student Jan Zabinski (pózniejszy twórca warszawskiego ZOO0),
oraz Kazimierz Karnkowski (brat T. Karnkowskiego, (BKD 53)). Do 1939 r. Paniewo, nalezalo (od 1928) do Teodora, (BKD
53) Karnkowskiego.
Wycieczka obejmowala równiez Jezioro Mikorzynskie, wla osc pp. Mierzynskich.
Wycieczka miala miejsce w dniach 13 – 23 lipca 1918 r., tzn. jeszcze przed proklamowaniem niepodleglosci Polski,
przed prawie 100 laty i ma znaczenie pewne znaczenie historyczne. Wykazuje, ze takze w tych niespokojnych czasach
mlodziez garnela sie do nauki i badan, oraz, ze rodzina Karnkowskich juz wtedy interesowala sie nauka, miala kontakty z
Uniwersytetem Warszawskiem. Podróz z Warszawy na te tereny pod koniec I wojny swiatowej byla uciazliwa, bowiem linia
kolejowa dochodzila jedynie do Kutna.
Z notatki wynika, ze juz wtedy miedzy rodzinami Zabins h i Karnkowskich istnialy serdeczne kontakty.
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108.

Tereny badan na mapce z r. 1918.

110.

Jedna z uczestniczek wycieczki nad
brzegiem jeziora w Paniewie. Na
przeciwleglym brzegu jeziora widac
sylwetke wiatraka.

109.

111.

2013

Tereny badan na mapce z r. 2006. Na
wschód od Konina, Szczepidlo miejsce
zamieszkania p. K. Mejer, autorki listów o
zyciu w Paniewie.

Nad brzegiem jeziora Paniewskiego, wg
akwarelki z 1938 r. Po przeciwnej stronie
jeziora widac sylwetke wiatraka. We
wrzesniu 2007 widzialem juz tylko jego ruine
(K. K.).
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Brzegi jeziora Paniewskiego, w lipcu 1999 r. Nad brzegiem
rosna trzciny tak samo jak w 1918 r. Byla tu, malownicza
skarpa widokowa. Na dole tradycyjne miejsce pojenia
bydla. W tym miejscu dnia 24 lutego 1936 r. rodzina
Karnkowskich wybrala sie po lodzie do widocznego w
oddali kosciola w Skulsku (na Kepie). W miejscu
widocznej powyzej na fotografii trzciny, wpadla do
przerebla, oraz jak opisuje dalej w tekscie autorka, zostala
„cudownie” uratowana. Stan lipiec 1999 r.

2013

113.

Do krzyzówki. - Paniewo w
lipcu 1999 r. Po 1945 r.
ukradziono nawet kamienie
brukowe.

Poczytujemy sobie za mily obowiazek zlozyc wlascicielom Paniejewa panstwu Karnkowskim, oraz panstwu Mierzynskim
z Wasoszy najserdeczniejsze podziekowanie za goscinne zyjecie i bardzo czynne wspóldzialanie w naszych pracach.
Dedykacja na pierwszej stronie artykulu:
WSzPanu Prof. J. Czekanowskiemu, J. Polinski.
Notatka dodatkowa z 1928 r., po przejsciu majatku Paniewo na wlasnosc Teodora ((BKD 53)) Karnkowskiego.
Dominium Paniewo, wlasnosc p. Teodora Karnkowskiego polozone w odleglosci 3 kl. od Skulska, poczta Skulsk, tel. Nr.
4 Majatek lezy w odleglosci 2 klm. od szosy Strzelno-Konin. Przez terytorium majatku przechodzi kolejka waskotorowa
cukrowni kruszwickiej. Gospodarstwo okopowo-zbozowe.
Nalezy zaznaczyc, iz Paniewo znajduje sie w malowniczym polozeniu tuz nad jeziorem Skulskim. P. Karnkowski jest
prezesem strazy pozarnej i Kólka Rolniczego w Skulsku. Majatek od 7 lat (tzn. od 1921 r.) znajduje sie w rekach obecnego
wlasciciela.
Ziemianstwo, rolnictwo i samorzady woj. lódzkiego. 192
. 73
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MA JATEK PA NIEWO (rzeczywistosc)

Zblizal sie termin naszego slubu, przedtem jednak poje alismy z Ojcem do Paniewa. Mój narzeczony chcial koniecznie,
abym sie na wlasne oczy przekonala, jakim bedzie dom, w którym zamieszkam, jego otoczenie, jednym slowem wszystko,
czym tak bardzo róznil sie od Wiecinina i tego wszystkiego, do czego bylam przyzwyczajona.
Choc bylam przez niego odpowiednio przygotowana, jednak, gdy zobaczylam, w jakich odmiennych warunkach zyc mi
przyjdzie, zdalam sobie sprawe z tego, jak bardzo skromnie zyc bedziemy musieli, ze trzeba bedzie dobrze zakasac rekawy,
aby móc zwiazac koniec z koncem, tym bardziej, ze maja k byl bardzo zadluzony, a ja zadnego przynajmniej posagu sie nie
spodziewalam. Perspektywa ta jednak wcale mnie nie prz zala, bylam mloda, zdrowa i pracy sie nie balam, cieszyla mnie
mysl, ze dopiero teraz bede miala pole do popisu, jesli potrafie wlasciwie wykorzystac moje wiadomosci gospodarcze i
ogrodnicze no i nabyte przez dlugie samodzielne gospodarowanie w Wiecininie doswiadczenie. Wierzylam, ze u boku
kochanego czlowieka dam rade wszystkiemu. Slub nasz odbyl sie tylko z udzialem najblizszej rodziny, z paradnym obiadem,
obowiazkowymi mowami, tancami itd. Jednak nie zostawil mi ten dzien specjalnie milych wspomnien, bo choc juz klamka zapadla, nie moglam pozbyc sie trapiacych mnie wyrzutów umienia. Od momentu decyzji wyjscia za maz gnebila mnie stale
mysl pozostawienia bez mojej czujnej opieki Ojca i mlodszego rodzenstwa, opieki, do której przez tyle lat przywykli.

114.

Polozenie majatku Paniewo. Skarpa (1), z której widac lo wieze kosciola (2) na Kepie, przedmiesciu
Skulska. Mostek (3) wysadzony przez polskich zolnierzy w 1939 r. w poblizu, którego
ecial na minie
wóz wracajacej z „ucieczki“ rodziny Karnkowskich. Wysadzony w powietrze most (4) na kanale WartaGoplo, przez który musiala sie przeprawiac wracajaca z „ucieczki“ rodzina Karnkowskich. Dworek
rodziny Sierakowskich (5), którzy przyjeli do siebie r zine Karnkowskich po wypedzeniu ich z
Paniewa. (6) Warzymowo Posiadlosc braci Grochulskich, którzy otaczali stala opieka rodzine
Karnkowskich. (7) Szkola, gdzie uczyl Teodor Karnkowski. (8) Miejsce zamieszkania rodziny
Karnkowskich, po wyprowadzeniu sie od pp. Sierakowskic (9) Gospodarstwo pp. Nowickich, skad
rodzina Karnkowskich wyjechala do Komaszyc pod Inowroclawiem.
Ponadto nalezy wyróznic nastepujace miejscowosci: Wisniewa - majatek Kazimierza Mscislawa
Antoniego Karnkowskiego i jego synów. Popielewo - majatek pp. Lisewskch, którzy udzielili
wielokrotnie duzej pomocy rodzinie Karnkowskich na „wysiedleniu“ . Lisewo - majatek Ciotki Niuski,
Mittelstaedt z d. Leszczynskiej. Buszkowo - majatek rodziny Zychlinskich. Kownaty - majatek Cioci
Frani Taczanowskiej. Czartowo - miejsce zamieszkania pp. Kowalskich, którym rodzina Karnkowskich
zawdziecza zwrot wszystkich oddanych na przechowanie rzeczy.

Stryj widzac jak bardzo sie tym trapie, staral sie wytlumaczyc mi, ze mam prawo do pomyslenia wreszcie o sobie, ze w
pelni zadoscuczynilam obowiazkom, które po smierci mat a mnie spadly, ze w koncu nie ma ludzi niezastapionych i ze na
pewno osoba, umówiona na zarzadzajaca domem, po moim wyjezdzie do Paniewa sprosta zadaniu, którego sie podjela.
Wszystkie te argumenty, choc w zasadzie sluszne nie mo uspokoic mnie na tyle, aby ten dzien, który powinien byc
radosny, nie zostal oblany potokiem lez wylanych na szczescie tylko w obecnosci stryja i na tyle wcze iej, ze gdy juz
ubrana w slubna suknie spojrzalam w lustro nie mialam czerwonych od lez oczu.
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Zaczelam nowe zycie bardzo pracowite i skromne, ale szczesliwe, miedzy nami panowala zupelna harmonia, nie
przypominam sobie zadnych goretszych sprzeczek, nie mówiac juz o ewentualnych klótniach czy wymówkach.
Owszem zdarzylo sie w kilka miesiecy po naszym slubie sc przykre nieporozumienie. Chodzilo o to, ze mój maz
uwazal, ze powinnismy utrzymywac stosunki z okolicznym nauczycielstwem, a takze z nielicznymi przedstawicielami
miejscowej to znaczy zamieszkujacej blizsza okolice inteligencji. Projekt ten zupelnie mi nie odpowiadal. Bylam wychowana
w srodowisku, w którym uwazano, ze utrzymuje sie stosunki towarzyskie tylko z ludzmi ze swojej sfery. Tamtym zos wmy
ich srodowisko, po prostu pokrywaloby sie to z tym, co tak lapidarnie ujal wuj Bogdan Zakrzewski z Linowca: „kochany
sasiedzie, bywajmy u siebie“ , co by znaczylo u równych sobie, jednym slowem niech kazdy bedzie tam gdzie mu zycie
wyznaczylo jego miejsce.

115.

„Dziedzic“ i

116.

„Dziedziczka“ z Paniewa.

Postawa taka byla najzupelniej obca Totowi (takiego skrótu imienia uzywal). Byl zdania, ze wlasnie obowiazkiem tych,
których zycie, jako wybranców losu obdarzylo wyksztalc em, doswiadczeniem i kultura osobista, jest dzielenie sie z tymi,
którzy bez swej winy byli tego wszystkiego pozbawieni. Wszelki paternalizm tak niestety czesty wsród ziemianstwa i której
Ojciec byl niezaprzeczalnie przedstawicielem byl mu najzupelniej obcy. Do kazdego odnosil sie z szacunkiem i wyrozumialoscia, chetnie sluzyl rada i potrafil porozumiec sie z najglupszym chlopem, to tez mówiono o nim, ze jest ludzki,
natomiast u sasiadów, a takze u mojego Ojca mial opini chlopomana. Wychowana od dziecka w srodowisku o takich
pogladach, bylam z poczatku zaszokowana postawa Tota i choc staralam sie, przekonana jego argumentacja zmienic
dotychczasowy poglad na te sprawy, pozostal mi jeszcze teraz rodzaj tonu wyzszosci, kiedy zwracam sie do osób zaleznych
ode mnie. Poczatkowo w Paniewie troche mi braklo zycia towarzyskiego, do jakiego byla w Wiecininie przyzwyczajona, a
szczególnie czestych kontaktów z Warszawa, gdziesmy byli tylko raz po slubie, trzeba bylo, bowiem zlozyc kilka
obowiazkowych wizyt u rodziny, a szczególnie u Wyganow ich w Pokrzywnicy.

127
Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

128

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

Legenda. Mapa zostala powtórzona pod nr 186 (str. 190) i 198 (str. 198).

117.

Polozenie majatku Paniewo. Skarpa (1), z której widac ylo wieze kosciola (2) na Kepie, przedmiesciu
Skulska. Mostek (3) wysadzony przez polskich zolnierzy w 1939 r. w pobliz którego wylecial na minie
wóz wracajacej z „ucieczki“ rodziny Karnkowskich. Wysadzony w powietrze most (4)
kanale WartaGoplo, przez który musiala sie przeprawiac wracajaca z „ucieczki“ rodzina Karnkowskich. Dworek
rodziny Sierakowskich (5), którzy przyjeli do siebie rodzine Karnkowskich po wypedzeniu ich z Paniewa.
Posiadlosc braci Grochulskich, którzy otaczali stala o eka rodzine Karnkowskich. (7) Szkola, gdzie uczyl
Teodor Karnkowski.(8) Miejsce zamieszkania rodziny Karnkowskich, po wyprowadzeniu e od pp.
Sierakowskich. (9) Gospodarstwo pp. Nowickich, skad ro ina Karnkowskich wyjechala do Komaszyc
pod Inowroclawiem. (10) Tzw. „branina“ miejsce opisane w rozdziale „Topiel w przereblu“ . (11) Areal
przeznaczony na plantacje nasion. (12) Torfowiska. (13) Koncowa stacja kolejki waskotorowej do
przewozu buraków cukrowych do cukrowni w Kruszwicy i s sy do kiszenia wytloków. (14) Krzyzówka.
Od krzyzówki do dworu w Paniewie polozony byl bruk, kt y „lud“ podobnie jak kolejke waskotorowa
rozebral. (15) Areal przeznaczony pod plantacje ogórków. (16) Gospodarstwo pp. Kowalskich.
Ponadto nalezy wyróznic nastepujace miejscowosci: Popielewo - majatek pp. Lisewskich, którzy udzielili
wielokrotnie duzej pomocy rodzinie Karnkowskich na „wysiedleniu“. Lisewo - majatek Ciotki Niuski
Mittelstaedt z d. Leszczynskiej. Buszkowo - majatek rodziny Zychlinskich. Czartowo - miejsce
zamieszkania pp. Kowalskich, którym rodzina Karnkowskich zawdziecza przechowanie wszystkich
oddanych rzeczy. Zólta linia zaznaczono „szlak wypedze “ rodziny Karnkowskich z ich domu
rodzinnego.

Muszka (BKK 258) Wyganowska byla rodzona siostra Tota, a z sama Pokrzyw a byl bardzo zwiazany uczuciowo, gdyz
spedzal tam u bardzo bliskich mu wujostwa (Kretkowskich) wielekroc wakacje, a prawie zawsze
eta Wielkanocne. Jak
najmilej je wspominal, a szczególnie baby wielkanocne - podobno bezkonkurencyjne. W Warszawie poza wizytami b smy
na ulubionej Tota operze. Byl to wyjatkowo mily wieczór, który zawsze ilekroc uslysze w radio piekne z niej arie na owo
przezywam. Tot byl znakomitym rolnikiem, a do ziemi odnosil sie po prostu z miloscia. Nieraz, gdy towarzyszylam jego
wedrówce, po roku ze zdumieniem slyszalam jak pólglosem rozmawia, jakby sam ze soba. Zapytany, co by ten dyskurs mial
znaczyc odpowiedzial: „Wiesz tak sobie gadam z ziemia, by sie dowiedziec, co bym powinien jeszcze zrobic, aby jej
dogodzic“ , a gdy nadeszly czasy, w których mu ta ukochana ziemie odebrano i gdy go wówczas pytalam, czy czuje sie z
tego powodu bardzo pokrzywdzony odpowiadal: „Gdybym widzial, ze obecni wlasciciele zle gospodaruja i ta ziemie
krzywdza, mialbym do nich zal i pretensje, ale skoro widze, ze nie na prózno uczylem ich uczciwej pracy i ze sa
porzadnymi rolnikami, jest mi znacznie mniej przykro, z gdyby bylo inaczej“ .
Bedac dobrym rolnikiem nie byl jednak dobrym administratorem. Mam wrazenie, ze przyczyna tego byl brak egoizmu.
Zawsze ilekroc przyszlo mu zajac jakies konkretne stanowisko, zastanawial sie, czy aby powzieta decyzja nie zrobi krzywdy
swemu kontrahentowi, a w interesach trzeba przede wszystkim myslec o tym, aby wygrac ewentualnie swoje atuty, po prostu
nie mozna byc altruista. Fatalnym posunieciem bylo odk enie od bankrutujacego naszego sasiada, pieknego kawalu ziemi
graniczacego z Paniewem. Tot nie dysponowal gotówka, tak, ze trzeba bylo zaciagnac pozyczke. iczyl na dobra
koniunkture, która pozwoli mu ja w niedlugim czasie splacic, tymczasem nadszedl czas dla rolnictwa bardzo niekorzystny.
Ceny zboza byly bardzo niskie, a procenty rosly i pochlanialy wszystko, co udalo sie wygospodarowac.
Aby ulzyc mezowi staralam sie postawic moje gospodarst na takiej stopie, aby osiagnietego z niego dochodami
pokrywac wszystkie wydatki zwiazane z utrzymaniem domu, placeniem sluzby itd. ewentualnymi wyjazdami czy leczeniem.
Poniewaz Tot stal o wiele wyzej ode mnie pod wzgledem intelektualnym, mial szerokie zainteresowania w wielu dziedzinach,
azeby je kultywowac powinien byl miec czas na czytanie, sluchanie audycji radiowych itp. Wobec tego stanal miedzy nami
taki uklad: On bedzie pracowal nad podnoszeniem na wyzszy stopien swego intelektu i ducha i dzielil sie ze mna w tej
dziedzinie osiagnieciami, ja natomiast wezme na swoje barki bardziej prozaiczna dziedzine naszego zycia, tym bardziej, ze
nie braknie mi zdrowia ani energii, aby zadoscuczynic wymogom, jakie proza zycia stawiala przed nami. Dziwiono sie nieraz,
ze nie mam za zle, Totowi, ze wstaje pózno i nie sleczy dzien caly w polu czy na podwórzu, podczas kiedy ja od switu do
nocy jestem na nogach i dwoje sie i troje, aby dac rade wszystkiemu.
Wyjasnialam, ze taki stan rzeczy wynika z ukladu102, jaki powstal miedzy nami, ze on pracuje nad podniesieniem
naszego ducha, a ja natomiast wzielam na siebie za dos uczynienie wymaganiom, jakie nam stawia zycie. Trzeba bylo
ulozyc plan, który by pozwolil na zrealizowanie naszyc zamiarów. Postanowilismy zaczac od zalozenia ogrodu, który
powinien, moze nie od razu, ale stosunkowo niedlugo, p nosic dochody, które pozwola na pokrycie wydatków zwiazanych
z tak zwanym zyciem. Nie ufajac wlasnym mozliwosciom zaangazowalam znanego mi z Wiecinina planiste p. Wilkonskiego,
aby pomógl mi wlasciwie zaplanowac projektowany ogród. Chodzilo nam, bowiem o wykorzystanie wyjatkowo ladnego
polozenia terenu, który na ogród przeznaczylismy. Pocz wy staruszek nie odmówil mej prosbie i zjawil sie wkrótce w
Paniewie. Jak zawsze wywiazal sie znakomicie z powierzonego mu zadania. Poniewaz teren, na którym mial powstac ogród

102

Niewatpliwie wplyw na taki uklad mial takze stan zdrowia Ojca, który chorowal na angine pectoris i musial sie oszczedzac. (Kazimierz Karnkowski, CH
5400 Baden, 98-05-09).
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byl stosunkowo duzy, byloby w naszych warunkach luksus
gdyby zostal przeznaczony w calosci na zalozenie parku, to
tez na razie postanowilismy po posadzeniu w zaplanowanych miejscach drzew ozdobnych, cala przestrze miedzy nimi, po
przeprowadzeniu odpowiednio zaplanowanych alei zostawi przynajmniej na razie na uprawe warzyw,
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a potem stopniowo na plantacje nasienne, na co bylam zasadniczo nastawiona. Na czesci terenu blizej domu i zabudowan
gospodarczych zalozylismy sad.
Ziemia tutaj byla na calym terenie przeznaczonym pod ogród wyjatkowo urodzajna, szybko nagrzewajaca sie i
przepuszczalna do tego stopnia, ze nawet po najwiekszej ulewie mozna bylo po pólgodzinnej przerwie wznowic gracowanie
upraw. Aby wykorzystac te walory, posadzilismy na calej przestrzeni przeznaczonej pod jablonie jedna odmiane tj. koksy, za
które nam placono najwyzsza cene. Po drugiej stronie przyszlego parku posadzilismy kilkadziesiat jabloni tak branych,
aby poczawszy od lipca miec stale dojrzewajace stopniowo te smaczne owoce. Za oficyna od poludniowej strony byla
kwatera moreli, ogrodzona zywoplotem akacjowym, a takze zagonki z warzywami rozdzielone alejkami obsadzonymi kilku
odmianami brzoskwin, wielkoowocowym agrestem, porzeczk
d.

119.

Na zdjeciu Kazimierz, (BKD 54) Karnkowski. Zdjecie
prawdopodobnie z 1938/39 r.

Najatrakcyjniejsza osia widokowa ogrodu
w Paniewie byl widok na kosciól w Skulsku,
wzdluz której zostala zaprojektowana na 70 m
dluga aleja, konczaca sie skarpa. Zamiast
dwóch starych kasztanów posadzono dwie
topole, a skarpe zabezpieczono glazami i
drutem. Przestrzen po obu stronach
zagospodarowano jak podano w tekscie.

Na zdjeciu Anna, (BKD 55) Karnkowska. Zdjecie
prawdopodobnie z 1938/39 r.
Zestawienie powyzszych zdjec obrazuje, etapy realizacji mysli przewodniej zagospodarowania ogrodu.

118. Glówna aleja widokowa.

120.

Jednak najwieksza ozdoba ogrodu byla szeroka 70 m dlug ci aleja, konczaca sie urwista skarpa, stromo schodzaca do
jeziora. W dali widac bylo kosciól i jego biala wysoka wieze. Po obu brzegach owej alei biegl metrowej szerokosci pas trawy,
nastepnie szeroka rabata kwiatowa, a za nia znów podob
s trawy i szeroka rabata, na której rosly rozpiete na drutach
karlowate grusze, a miedzy nimi rózne, stopniowo zakwitajace byliny. Aleja ta zaczynala sie w miejscu, gd e roslo kilka
dorodnych orzechów, bylo tam kilka laweczek, na których siedzac mialo sie rzeczywiscie widok przesliczny, tym bardziej, ze
rabaty, które znajdowaly sie miedzy pasami trawy byly bsadzane kwitnacymi stale polyantami. Aby zaslonic dosc brzydk
czesc gospodarcza przylegajaca do domu posadzilam tam rzad tui, a na jego ciemnym tle cieszyly oczy najrózniejsze rosliny
cebulkowe, tak dobrane, aby kwitly stopniowo.
Moja ambicja bylo sprowadzanie, co roku malo znanych odmian kwiatów, a szczególnie roslin cebulkowych, tym celu
sprowadzalam wiele cenników polskich i zagranicznych,
móc wyszukac interesujace nowosci. To tez ogród paniewski
slynal z tego, ze zawsze mozna bylo znalezc w nim nowe odmiany nie tylko warzyw, owoców, ale i roslin ozdobnych, a
przede wszystkim kwiatów. Najbardziej lubilam sie przejsc po ogrodzie wczesnym rankiem, kiedy to budzilo sie zycie. W
trzcinach otaczajacego ogród jeziora odzywaly sie glosy ptaków o najrozmaitszych tonacjach, od czasu do czasu odzywal
sie bak, co robilo wrazenie, jakby byl dyrygentem tej siej orkiestry.
Tu nie moge sobie odmówic podzielenia sie z czytelnikami tych wspomnien wydarzeniem, które spotkalo mnie tylko
jeden raz. Pewnego ranka znalazlszy sie nad jeziorem uslyszalam nagle otaczajaca mnie jakas dziwna muzyke. Drgajace
czastki eteru tworzyly przedziwna niedajaca sie opisac prawie niebianska harmonie.
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Krzyzówka. Alejka na lewo prowadzi w
Na prawym narozniku rosly wspomniane
kierunku domu. Na pierwszym planie rosliny
opisie orzechy wloskie. Na obu zdjeciach
121. cebulkowe (tulipany, narcyze itp.), na drugim 122. prawdopodobnie z 1938/39 Anna, (BKD 55)
zywoplot z tui.
Karnkowska.
Stalam jak urzeczona, wsluchujac sie w to cos, czego nie moglam sobie wytlumaczyc ani pojac, a co ro o wrazenie
czegos zupelnie niezwyklego. Trwalo to kilkanascie minut i nagle ucichlo. Po chwili pobieglam do domu, aby zapytac meza,
w jaki sposób, moznaby wytlumaczyc to niezwykle zjawis . Po dlugim namysle powiedzial, iz sadzi, ze sprawily to bijace n
Aniol Panski dzwony w odleglym o kilkanascie kilometró kosciele Broniszewie (?), w którym niedawno stroil nowo
zakupione dzwony slawny ksiadz Gieburowski. Prawdopodo ie tego ranka fale powietrza, przeplywajace miedzy dwoma
jeziorami, znajdujacymi sie pomiedzy tamtym kosciolem Paniewem, musialy ulozyc sie w tak niezwykle sprzyjajacy
sposób, ze w rezultacie powstala owa przedziwnie brzmiaca harmonia. Od tego czasu wielekroc chodzilam rankami nad
jezioro majac nadzieje uslyszec ów niebianski koncert, ale niestety zjawisko to juz nigdy sie nie powtórzylo.
Wkrótce po slubie postanowilismy postawic oficyne, gdz byloby, choc kilka goscinnych pokoi, bo bez nich
odwiedzajacy nas goscie musieli spac w gabinecie na kanapie. Jesli gosci bylo wiecej, to musieli sie zadowolic legowiskiem
skombinowanym z foteli. W projektowanej oficynie miala byc równiez kancelaria, gdzieby mój maz mógl spokojnie pracowac,
zalatwiac interesantów, wyplacac pracowników itp.

123.

103

Dowód
osobisty
Teodora
Karnkowskiego wystawiony w rok po
ozenku. Podpisal prawdopodobnie
Kazimierz,
(BKM
1798)
Leszczynski103,
ówczesny
wójt
Gminy Skulska Wies, brat Marii,
(BKM 563) z Leszczynskich

124.

Od prawej: K. Leszczynski, Ks. M. Hoffman
proboszcz w Skulsku (1908-1818), Ks. Tomasz
Opasewicz (1909-1911), albo Ks. Edmund Wolski
(1911-1912 – wikarzy w Skulsku, p. Sojecka, p.
Sojecki z Mielnicy Duzej, Maria z Leszczynskich
Mittelstaedt, N.N., C. Przylubska (cioteczna babka
Marii i Kazimierza Leszczynskich), N.N.

Kazimierz Leszczynski. Zamieszkal wraz z siostrami Maria (BKM 563) Emilia z Leszczynskich Mittelstaedt oraz Urszula i Irena i cioteczna babka,
Celina Przylubska z Grabskich w Lisewie okolo 1912 roku. Byl kawalerem, spolecznikiem, organizatorem teatru amatorskiego w Skulsku, peowiak i
czynny czlonek ,,Strzelca" . Przez pewien czas piastowal urzad wójta gminy Skulsk Wies. W grudniu 1939 r. zostal wysiedlony w jednym transporcie
ze swa siostra i matka, rodzina Karnkowskich i innych Tarnowa, gdzie jego matka niedlugo potem zmarla. (Tomasz Jaskulski. „HISTORIA SKULSKA
i jego OKOLIC do 1945 r.”). Celina Przylubska, miala siostre Wande hrabine Wesierska, która wyszla a Alojzego Grabskiego herbu Wczele. Mieli oni
syna Alfonsa i córke Celine. Celina poslubila Kazimierza Leszczynskiego herbu Awdaniec. Z tego zwiazku, przyszli na swiat Maria, Irena, Urszula i
Kazimierz. Wystepuja dwie wersje nazwiska Sojeccy i Sójeccy, (do wyjasnienia), (Tomasz Jaskulski 2012-07-22).
W wyniku wstawiennictwa Jana (BKD 203) Bartoszewicza, Maria (BKM 563) Emilia z Leszczynskich Mittelstaedt, zostala zaproszona przez Marie z
Horodyskich Jordanowa na okres wojny do Wieckowic, jednak wyraznie bez brata (nie wiem, czy przyczyna tego byly jego idealistycznie lewicujace
poglady). W odróznieniu od swej siostry Marii, która do smierci pozostala w Wojniczu, (jako polonistka), brat wrócil do Skulska, gdzie juz nie
demonstrowal swych „postepowych” pogladów. Przypominam sobie, ze podobno pracowal, jako drobny urzednik w zarzadzie gminnym. Pamietam go
z tego okresu, byl olbrzymiego wzrostu. Prawdopodobnie zajmowal sie równiez teatrem amatorskim. Zmarl krótko po wojnie.
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Rok 1936 byl dla nas fatalny. Zaczelo sie od tego, ze chwila, gdy juz pierwszy pokój w budujacej sie oficynie byl
gotowy zabralam sie do umeblowania go, aby byl gotowy na Zielone Swiatki, kiedy to zapowiedzialy swój przyjazd kuzynki
Tota104. Pokój ów wygladal rzeczywiscie bardzo mile i ladnie.
meble, wesole firanki, dywaniki itp. Cieszyly mnie
bardzo, a przede wszystkim swiadomosc, ze nareszcie be mogla umiescic gosci w wygodnym i milym pokoju. Po
wyjezdzie kuzynek padal przez dwa dni deszcz, wobec czego odlozylam przeniesienie poscieli do chwili, kiedy sie
wypogodzi. Gdy to nastapilo poszlam tam i otworzywszy najwiekszym przerazeniem zobaczylam, ze pokój jest zupelnie
pusty, to znaczy nie ma tam poscieli, a dalam najladni za, piekne adamaszkowe koldry, ozdobiona haftem bielizne
poscielowa, firanki, dywaniki i wszystko, co dalo sie yniesc przez okno, które nota bene zastalysmy uchylone. Byla to nie
tylko duza strata, ale przede wszystkim ogromna przykr . Tak sie przeciez cieszylismy tymi pokojami. Niepowodzenia,
które nas spotykaly nie ograniczyly sie tylko do tego. Mozna to bylo przebolec, ale to byl dopiero poczatek. Wkrótce zaczely
sie zniwa. Cieszylismy sie zapowiadajacymi sie wyjatkowo dobrze zbiorami. Wlasnie dojrzalo pierwsze zyto. Pogoda byla
piekna, to tez wszyscy zwijali sie ochoczo ze stawianiem w tym roku pierwszych stogów, cieszac sie, ze wkrótce bedzie
chleb z nowego zboza. Bylo juz prawie ciemno, gdy zako zono stawianie stogu. Mój maz, który caly dzien dozorowal prace
wrócil zadowolony i siadl do stolu, aby spokojnie zjes zasluzona kolacje. Nagle uslyszelismy przerazliwe krzyk: „Pali sie,
pali sie, pali“ . Wybieglismy i zalamawszy bezradnie rece patrzelismy a szalejacy zywiol. Suche zboze palilo sie jak
olbrzymia pochodnia, a po chwili stogi wygladaly jak gdyby mialy szklane sciany z buzujacym wewnatrz rozpryskujacym sie
na wszystkie strony przerazajacym ogniem. Dookola zgromadzila sie cala wies. Patrzono z zalem, jak ginie w plomieniach
owoc calorocznego trudu, zdawalo sie, ze wszyscy czuja juz smak chleba, który mial byc upieczony z tego ziarna, które
teraz ginelo w straszliwych plomieniach. Dla nas to byla dotkliwa strata, bo przeciez liczylismy juz, ile dziur w naszym mocno
nadwyrezonym budzecie zdolamy zalatac dzieki pieniadzom uzyskanym za zboze, które teraz sie pal W kilka dni pózniej
dowiedzielismy sie, ze podobny do naszego pozar mial miejsce w niezbyt od nas oddalonej miejscowosci. Podobno sprawca
obu byl jakis nienormalny wlóczega (piroman), któremu dok buchajacych plomieni sprawial niewymowna rozkosz, cos
podobnego do Nerona z QUO VADIS Sienkiewicza. Ale pozar ów byl tylko jednym ogniwem czekajacych nas tego roku strat
i niepowodzen. Po skonczonych zniwach maz zapowiedzial robotnikom, ze tego a tego dnia zostana wyplaceni.

125.

Skulsk. Remiza strazy pozarnej, gdzie Teodor Karnkowski zostal okradziony z pieniedzy
przeznaczonych na wyplate pracowników po zniwach. Stan 913 r.

Po pieniadze, które mial odebrac na poczcie pojechal do Skulska a poniewaz tego dnia mialo miejsce zebranie strazy
ogniowej, której byl prezesem, wprost u urzedu pocztow o poszedl do remizy, aby wziac w nim udzial. Na schodach do niej
prowadzacych bylo tloczno (zlodzieje spowodowali sztuczny tlok), aby niepostrzezenie wyciagnac z kieszeni meza portfel, w
którym obserwujac go na poczcie wiedzieli, ze schowal zed chwila znaczna sume pieniedzy. Dopiero wróciwszy po
skonczonym zebraniu do domu maz siegnal po portfel, z przerazeniem stwierdzil, ze go nie bylo. Powstala wyjatkowo
niemila sytuacja. Trzeba bylo odprawic z kwitkiem ludzi, czekajacych na odebranie naleznosci, no i na gwalt pozyczac
pieniadze, aby im takowe wyplacic. Czekali przeciez na nie dosc dlugo.
104

Najprawdopodobniej byly to siostry Jablonskie: Janka Jablonska, Ela Bogatkiewiczowa i Hala Radliczowa. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 9805-09).
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Lecz ukoronowaniem tej serii strat, których padlismy t o roku ofiara, bylo to, co nas spotkalo tego roku jesienia. Byla to
noc 18-ego pazdziernika, padal deszcz i szalala wichura tarmo aca lipy z taka sila, ze prócz uderzenia galezi o dach,
niczego uslyszec nie bylo mozna. Mniej wiecej okolo 11-ej godziny, obudzilo mnie stukniecie tuz obok lózka. Zdawalo mi sie,
ze spadl ze stolika zegarek, który musialam koldra zrz c. Zaczelam szukac zapalek, aby zapalic swiece celem znalezienia
zegarka, gdy nagle uslyszalam trzasniecie drzwi (od niedawna przenieslismy sy lny pokój do dawnego jadalnego)
Obudzilam meza wolajac, ze to chyba zlodzieje zakradli sie do domu. Wybieglismy do przedpokoju, gdzie od razu
spostrzeglam brak wiszacych tam naszych codziennych futer i duzej baranicy, która okrywalismy nogi podczas zimo h
wyjazdów. W sasiednim pokoju lezala na podlodze otwarta moja walizka, do której prawdopodobnie zlodzieje zamierzali
wlozyc wszystko, co mieli nadzieje ukrasc w sypialnym okoju. Wbieglismy do ubieralni. Tu na podlodze lezal stos
wieszaków, z których zlodzieje sciagneli cala nasza ga erobe, która znajdowala sie w ogromnej szafie stojacej w ubieralni.
Przepadly wszystkie wizytowe garnitury mego meza, lacz e z frakiem, którego nie mial na sobie od dnia slubu, tak, ze tkwila
jeszcze w klapie biala kokardka z galazka mirtu, nie mówiac o 24 bialych koszulach bardzo eleganckich, które maz kupowal
zawsze tylko w Warszawie na Elektoralnej. Najwieksza s ta byly moje piekne wyprawne karakuly z duzym skunksowym
kolnierzem i takimiz mankietami. Liczylam, ze beda mi uzyc chyba do smierci. Oczywiscie nie bylo mojej slubnej sukni,
kostiumu, no i reszty moich sukien. Cala szafa zostala dokladnie oprózniona, tak, ze nazajutrz, byla to niedziela
pojechalismy do kosciola w codziennych ubraniach, po prostu, dlatego, ze prócz nich nie mielismy nic innego do wlozenia na
grzbiet. Sytuacja byla rzeczywiscie niewesola. Zima za pasem a my nie mielismy zadnych cieplych okryc, a w dodatku
niewiele pieniedzy na kupienie nowych. Zaalarmowalismy policje. Nie znaleziono niczego, prócz szufladki od mojego
nocnego stolika, która zlodzieje wyciagneli wtedy, gdy sie obudzilam. Przypuszczali zapewne, ze przechowuje w niej
kosztownosci. Znaleziono ja porzucona na buraczanym polu.
Pomyslelismy, ze policja byla chyba przez zlodziei podplacona, a
inicjatorem calej imprezy byl prawdopodobnie pomocnik murarza, który
budowal oficyne. Dowiedzielismy sie, ze pochodzil z ni byt odleglej
wsi, slawnej z tego, ze zamieszkiwali ja sami zlodzieje, którzy na swym
procederze tak sie wzbogacili, ze jesli zdarzyl sie u ch slub lub inna
tego rodzaju uroczystosc, to goscie zaproszeni przyjezdzali wszyscy
samochodami i to luksusowymi. Domyslalismy sie, ze to n równiez
okradl wiosna ów goscinny pokój w nowobudowanej oficynie.
Musielismy przebolec utrate naszej garderoby, najdokuczliwszy byl
brak zimowych okryc. Postanowilismy pojechac do Warsza y zeby
tam kupic zwykle kozuchy, oddaly nam wiele uslug, chocby te, ze
uratowaly od utopienia nastepnej wiosny, a przede wszystkim ochronily
od niejednej choroby, której na pewno nabawilibysmy si podczas
wojny, a takze i potem. Istnieja do dzisiaj, choc przystosowane do
innych celów (przerobione na narzuty na tapczany). Nie byla to
ostatnia kradziez, która nas w tym czasie dotknela. Bylismy juz tak
zaniepokojeni tymi powtarzajacymi sie stratami, ze balismy sie, zeby
nastepna nie padla pasieka. Poniewaz byla dosc daleko d domu,
postanowilismy przeniesc ja na zime blizej i ustawic u na trawniku
przed oknami. Nastaly silne mrozy. Jakiez bylo moje przerazenie, gdy
wyszedlszy pewnego ranka zobaczylam, ze prawie wszystkie ule sa
pootwierane, ramki powyciagane, wiekszosc z nich z pow nanymi
plastrami miodu znalezlismy na pobliskiej lace.

126.

Skulsk. Remiza strazacka.
Stan z r 2011.

Oczywiscie w wiekszosci pszczoly zmarzly tak, ze cala tak pieknie zapowiadajaca sie pasieka byla pr wie calkowicie
zniszczona. Ostatnim akordem serii owych kradziezy byla strata wszystkich wedlin i sloniny, które wedzilo sie na okres letni
wiosna w wedzarni, która mielismy w poblizu kuchni na dwórzu.
Wlasnie tego ranka, kiedy gosposia miala przyniesc uwe one juz mieso do spizarni, otwierajac wedzarnie z
przerazeniem zobaczyla, ze jest calkowicie pusta. Zost
y na cale lato bez zadnych zapasów. Wszystkie te straty
nauczyly nas nie przywiazywac nadmiernej wagi do dóbr tego swiata, to tez, gdy wkrótce stalismy sie ofiara najwiekszej
straty, jaka spotkac nas mogla, to jest utraty Paniewa w 1939 roku, ustosunkowalismy sie do niej z wieksza doza filozofii nizli
wielu naszych krewnych i sasiadów (autorka nie pisze tutaj, ze najwieksza strata i upokorzeniem, bylo wypedzenie calej
rodziny w 1945 r. po powrocie z wysiedlenia i obrabowanie z przedmiotów uzytku osobistego tym razem przez polskich
wspólobywateli i celowe upokorzenie poprzez wywiezienie ich wozem zaprzezonym w woly).
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Wrócmy jednak do poprzedniego okresu. Jak juz wielokrotnie wspominalam Wanda Tippenhauer, która w miedzyczasie
wyszla za p. W. Widigera, bywala czestym u nas gosciem, lubila Paniewo i nas wszystkich darzyla nieklamana sympatia.
Duzo malowala.

Wierzby i malwy nad jeziorem paniewskim.

127.

Na szczescie ocalalo kilka bardzo ladnych widoków Pani wa z jego pieknym jeziorem, a przede wszystkim niezwykle
udana kopia portretu mojej Matki malowanego przez Konr a Krzyzanowskiego, która wisi jeszcze na scianie mego pokoju.
Z ta kopia byla kapitalna historia. Zaczelo sie od tego, ze, mimo, iz wielokrotnie prosilam Ojca, aby zechcial mi ten portret
ofiarowac, stale odmawial, twierdzac, ze jego miejsce st w Wiecininie. Jednak pewnego razu rzucil mysl, ze Wanda, która
jest przeciez malarka moglaby ów portret skopiowac. Przestalismy o tym myslec, az tu pew go dnia ujrzelismy
nadjezdzajacy powóz, w którym siedzial Ojciec (zawsze przyjezdzal konno), a na kozle obok Ignaca zobaczylismy starannie
owiniety duzy przedmiot, w którym domyslelismy sie portretu Matki. Ojciec wiedzac, ze Wanda u nas bawi postanowil
zrealizowac swój pomysl i ledwo wysiadl, witajac sie z Wanda, oswiadczyl jej tonem niedopuszczajacym sprzeciwu, ze
portret przywiózl z tym, aby go skopiowala, na co jej e 3 dni, po którym to terminie zabiera go z powrotem, bo musi
wracac.
Wanda zaskoczona i zdumiona tym werdyktem zaczela tlumaczyc, ze zrealizowanie tego zamiaru jest zupelnie
niewykonalne, bo primo, nie maluje portretów i do tego olejnych, ze nie ma odpowiedniego plótna, a takze farb koniecznych
do tego, no i przede wszystkim zaden malarz nie bylby stanie skopiowac portretu w tak krótkim czasie. Wszystkie te
argumenty nie przekonaly Ojca ona zas wiedzac jak bardzo pragnelam miec ten portret, postanowila spróbowac. Okazalo
sie, ze farby jednak miala, a na plótno uzyla jeden z moich mniej wartosciowych obrazów, co prawda mniejszych niz portret
malowany przez Krzyzanowskiego, ale poniewaz nie bylo boru, zdecydowala sie posluzyc tym, co miala do dyspozycji.

Brak kartk i.....
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128.

Tam gdzie kiedys rosly wierzby i kwitly malwy „lud“ posadzil pare rachitycznych
drzewek. Tam gdzie byl sad i ogród warzywno-nasienny, zasiano kukurydze i
pszenice.

129.

Resztki zniszczonej skarpy widokowej.
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Tak, wiec prócz nieustannego czuwania nad wszystkim, co sie dzialo w ogrodzie i na coraz to powiekszajacym sie areale
plantacji nasiennych trzeba bylo zagladac do pasieki, iniarni i kurników. Hodowalam wtedy duze stado Leghornów i
kaczek, pieknych rasowych Pekingów, nie mówiac o tym,
w miedzyczasie przyszedl na swiat syn Kazimierz, a po
czterech nastepnych latach córka Anna. Na szczescie udalo mi sie zaangazowac wyjatkowo zacna i oddana osobe, siostre
jak ja nazywano, zreszta miala do tego niezaprzeczalne prawo skonczyla, bowiem specjalny kurs przeznaczony dla osób
chcacych sie poswiecic wychowywaniu niemowlat. Moglam j calkowicie zaufac, to tez zjawialam sie w pokoju dziecinnym
tylko w porze karmienia wiedzac, ze wszystko, czego dziecko potrzebuje bedzie wlasciwie i w odpowiedniej porze zrobione.
Z najwieksza stanowczoscia przestrzegala wszystkiego, ego jej na tym kursie nauczono, chocby to bylo dla niej samej
uciazliwe, np. codzienne bez wzgledu na pogode przynajmniej dwie godziny spedzala z dzieckiem na dworze, a jesli nawet
padal snieg, to siedziala skulona, pod parasolem za sciana dworu i e mozna jej bylo namówic by ze spaceru zrezygnowala.
Miala nieslychanie skromne wymagania, zalezalo jej jed e na tym, aby mogla kazdej niedzieli byc w kosciele i przy tej
okazji nabyc numer Przewodnika Katolickiego. Zaczerpnietymi z niego wiadomosciami dzielila sie chetnie przez caly tydzien
z domowym personelem, co zreszta uwazala za swój obowi ek. Gdy odchowala naszego syna do 2 i pól lat, zajela sie z
kolei chrzesniakiem mego meza Kazikiem Górskim, aby znów do nas wrócic, gdy przyszla na swiat nasza córka Anusia, by
potem powedrowac do Szwejcerów, krewnych meza, gdzie zastala ja wojna. Zawsze zyczliwie usmiechnieta, siwowlosa, w
nieposzlakowanej czystosci bialym fartuchu, wzbudzala nie tylko zaufanie, ale ogólna sympatie i zyczliwosc. Nasz personel
domowy byl z powodów oszczednosciowych bardzo skromny, przez szereg lat mielismy szczescie do posiadania znakomitej
kucharki, która nie tylko swietnie gotowala, ale jeszc
rafila robic to niezwykle szybko. Po prostu robota palila jej sie w
reku. Np. poniewaz poniewaz wiedziala, ze maz bardzo l
swieze pieczywo, potrafila podac na sniadanie swiezo
upieczony chleb. Ciasto zarabiala wieczorem tak, ze cieply jeszcze chleb, zreszta znakomity lezal juz na stole o dziewiatej
rano. Zawsze usmiechnieta, bardzo ladna Wesolowska robila wrazenie osoby zadowolonej z zycia. Nie lubila tylko jednej
rzeczy, to jest póznego kladzenia sie do lózka. To tez, aby nie potrzebowala podawac wieczorem kolacji zaprowadzila
zwyczaj, który szczególnie w naszej okolicy budzil ogólne zdziwienie. U nas jednak przyjal sie szybko, tak, ze w rezultacie
zyskal ogólna aprobate. Po prostu zamiast podwieczorku podawano o szóstej kolacje, a wieczorem, kiedy ja i mój maz
konczylismy calodzienne obowiazki spotykalismy sie z domownikami i goscmi, aby razem, bez pospiechu wypic herbate i
zjesc zwykle na podwieczorek podawane ciasto i owoce.
owar sluzaca nastawiala wczesniej, szklanki i talerzyki zuzyte
na ów „wieczorny podwieczorek“ odstawione na boczny stolik myla nazajutrz. Wszyscy przyjeli t
ane z aplauzem. My
oboje bylismy zadowoleni, ze nie potrzebujemy spieszyc sie i przerywac wieczornej inspekcji wykonanej przez caly dzien
pracy, wakacyjni goscie mieli czas na dluzsze spacery, dzieci mogly jeszcze przed snem pobiegac i nabawic sie do syta, a
Wesolowska i sluzaca mialy caly wieczór dla siebie. Tu zaznacze, ze mielismy zawsze tylko jedna pokojówke, zreszta
bardzo zreczna, a przy tym poczciwa dziewczyne, niestety niezbyt urodziwa, imieniem Rozalka. Ubawila mnie, kiedy
przypadkowo uslyszalam fragment rozmowy, która miala miejsce w kuchni. Byl tam wlasnie mlody murarz zatrudniony przy
budowie oficyny. Po skonczonej kolacji bawil zajete w chni niewiasty „dworska“ rozmowa. Uslyszalam jej fragment:
„panna Rozalka gdyby rózy kwiat“ . Przekonalo mnie raz jeszcze, jak slusznym jest twierdzenie, ze „de gustibus non est
disputandum“ . (Jest wysoce prawdopodobnym, ze ta „poczciwa“ Rozalka dawala rózne „wskazówki“ temu czlowiekowi,
który i tak byl podejrzany o wspóluczestnictwo w serii kradziezy w Paniewie. Niestety Matka i po tylu latach na to nie wpadla
[K.K.]).
Podobnie nieocenionym, jak to bylo z Wesolowska, praco nikiem byla niewiasta, której pieczy pozostawiona byla
swiniarnia i kórniki - Dzwoniarkowa. Do jej obowiazków nalezalo równiez odwo nie do mleczarni w Skulsku codziennego
udoju i zalatwianie przy tej sposobnosci róznych codzi nych zakupów i odebrania z urzedu pocztowego listów i gazet.
Jezdzila malym wózkiem zaprzezonym w pare osiolków, które dostalam od Ojca. Bardzo lubila ten sw aprzeg, nawet byla
z niego dumna, twierdzac z najglebszym przekonaniem, z wsród okolicznych stangretów wzbudza szczególny szacunek,
czego dowodem jest to, ze mleczarz od niej pierwszej o era mleko i dlatego moze byc tak predko z powrotem w domu, co
specjalnie docenial maz, który zwykle niecierpliwie czekal na swieze buleczki, które mu ona przywozila, a takze na gazety,
które chetnie przy sniadaniu przegladal. Przez dluzszy czas nie wiedzielismy, dlaczego nasza Dzwoniarkowa cieszy sie
takimi wzgledami wsród odwozacych mleko do mleczarni.
pewnym dopiero czasie rzecz sie wyjasnila. Po prostu konie
wprost niesamowicie baly sie ryku oslów.
Kiedys Dzwoniarkowa spotkala sie na grobli prowadzacej przez lake, która trzeba bylo dojechac do Skulska, stangreta z
sasiedniego majatku, który wjechal na nia równoczesnie wiozac, podobnie jak ona, mleko. Gdy konie, nieprzyzwyczajone do
ryku oslów nagle uslyszaly go, tak sie przerazily, ze zaczely uciekac w szalenczym tempie tak, ze wóz sie przewrócil i banki
pelne mleka pospadaly z wozu. Po tym niemilym doswiadczeniu, o którym ów stangret powiedzial kolegom, woleli juz odtad
„to babsko“ wpuscic, jako pierwsza do mleczarni, aby uniknac podobnej jak ich kolega kompromitacji. Jednak slawa
paniewskich osiolków osiagnela swoje apogeum, od czasu, gdy pewnego lata oddzial kawalerii, który odbywal letnie
manewry w naszej okolicy wjechal na owa groble. Na przeciwnym jej koncu znalazla sie wlasnie Dzwoniarkowa, wiozaca jak
zawsze mleko do mleczarni. Osly podniecone widokiem koni ryknely rozglosnie, czym przerazone konie w szalonym galopie
zaczely uciekac. Mieszkancy Skulska i okolicy, zaczeli sie wysmiewac z ulanów, którzy uciekali na widok oslów tak, ze
skonfundowani musieli jak niepyszni przeniesc sie w inna okolice, a slawa Dzwoniarkowej i jej osiolków rozeszla sie szeroko.

138

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

Dzwoniarkowa miala - jak juz przed chwila pisalam - piecze nie tylko nad swiniarnia i kurami, ale takze c wala nad kilku
klatkami królików, które staly na podwórku w poblizu domu. Kazio (wtedy okolo 3 lat), który po opuszczeniu przez Siostre
Paniewa krazyl w otoczeniu domu, a wiec i po owym podw ku, a nawet po podwórzu troche samopas,
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Kazio i Anusia pod (prawdopodobnie) pod opieka p.
Jadzi. Paniewskie osiolki „bohaterowie“ wielu
anegdot.
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Kazimierz Karnkowski, autor wielu
„pomyslów” na tle domu w Paniewie.

pewnego razu zabawil sie wypuszczeniem z klatek królików, które rozbiegly sie. Zapytany, czemu to zrobil odpowiedzial z
najglebszym przekonaniem: „Chcialem je wypuscic na wolnosc. Przeciez Tatus zawsz mówi, ze niewola to straszna
rzecz“ . Pod wplywem tego samego wspólczucia, pod nieobecnosc Dzwoniarkowej powy szczal „na wolnosc“ wszystkie
swinie. Mozna sobie wyobrazic, ile musiala sie ich opiekunka nabiegac i nameczyc, zanim wszystkie pozganiala do chlewów.
Zawolalam wtedy Kazia i kazalam mu ja przeprosic i pocalowac w reke. Przeprosil ja owszem, ale z pocalo niem reki bylo
gorzej105, to tez by na przyszlosc uniknac tego rodzaju niemilych konsekwencji nie kontynuowal juz swej humanitarnej akcji.
Rada bylam, ze udalo mi sie dobrac tak szczesliwie mój personel, dzieki czemu mogla na nich pole c, wiedzac, ze
dyspozycje beda sumiennie wykonane, a ja mialam wiecej czasu by zajac sie ogrodem.
W tym miejscu pojawia sie jakis luka we wspomnieniach Matki, która postaram sie jakos wypelnic106.
.

Ogrodnikiem zostal w tym czasie p. Radziszewski, a nowa pokojówka zostala p. Jadzia107 108 O p. Radziszewskim nigdy
nie slyszalem z ust Matki jakiejkolwiek najmniejszej krytycznej uwagi, natomiast uznanie, w zwiazku opanowaniem wszyst-
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Pamietam to jak dzis. Nie chcialo mi sie pocalowac pani Dzwoniarkowej w reke, która smierdziala wyraznie swinskim gnojem. Pani Dzwoniarkowa tez
byla zazenowana ta akcja i „szykanowaniem“ mlodego panicza, wiec starala sie zazegnac sytuacje mówiac „pani dziedziczko to juz starczy“ . Mama
byla jednak nieustepliwa i obserwowala ze schodków dom rozwój sytuacji. Wtedy to przeprowadzilem jedna ze swych pierwszych „analiz zysków i
strat“ . Jesli pocaluje pania Dzwoniarkowa w reke to mi sie nic nie stanie, bede mial sprawe z glowy i bede sie mógl dalej bawic. Jesli nie, to bede
narazony na dalsze konsekwencje ze strony Matki. Sprawa byla prosta pocalowalem, wiec w reke i bylem „wolny“ . Na przyszlosc jednak uwazalem.
(Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
106
Nie znam przyczyny tej luki. Znam tylko przebieg wydarzen i postaralem sie dobrac do nich, prawdopodobne przyczyny. Kleski i kradzieze, jakos u staly
i zniknela z Paniewa, „bardzo zreczna, a przy tym poczciwa dziewczyna, niestety niezbyt urodziwa” , pokojówka Rozalka zniknela.
107
Byc jest to wytwór mojej fantazji, ale wlasnie taki byl splot i przebieg faktów.
108

Szanowny Panie,
Konin / Szczepidlo 5 maja 2012.
Z ogromna przyjemnoscia przeczytalam WSPOMNIENIA Pana Mamy. Jestem pod wrazeniem bogactwa szczególów spisanych po latach przez autorke i Panskiej pracy
redakcyjnej. Komentarze, zdjecia, dokumenty urealniaja a historie Pana Rodziny.
Co prawda przeczytalam juz calosc, ale co rusz zaglada
tej pieknej pracy i odnajduje, co raz to nowe ciekawostki tak historyczne, jak i kulturowe, obyczajowe. Nie
wiem, jakie ma Pan plany, co do zebranych materialów, ale czy nie myslal Pan, ze warto byloby opublikowac je w wydaniu ksiazkowym? To niezwykle swiadectwo czasów
juz minionych, ale jakze istotnych dla kultury polskie Od lat przemieszczajac sie po kraju i spotykajac w wiekszosci niestety zrujnowane dwory ziemianskie bylo mi zal, ze
tak piekne miejsca popadly w zaniedbanie. Nie raz zadawalam sobie pytanie jak te miejsca wygladaly w czasach swojej swietnosci i co sie dalej dzialo z wlascicielami.
Wstyd mi, jako Polce i zal, jako czlowiekowi, ze to my sami doprowadzilismy do tych zniszczen. Jakkolwiek nie próbowalby usprawiedliwic skutków Reformy Rolnej,
choc ja usprawiedliwienia nie znajduje, to fakt pozostaje faktem - ograbiono ziemian z ich majatków i tego, co takie osobiste - domów. Za oburzajacy (i to najdelikatniejsze
okreslenie, jakie przychodzi mi do glowy) uwazam fakt ogwalcenia jednego z podstawowych praw w cywilizowanym swiecie - prawa wlasnosci. Nie ma znaczenia czy
mamy malo czy wiele - oba pojecia skad inad sa wzgledne - nikt nie ma prawa odbierac cudzej wlasnosci. Jakze celnie ujal Pan w przypisach nature chlopa polskiego.
WSPOMNIENIA Pana Mamy maja w mojej ocenie nie tylko wymiar historyczny; jako czytelnikowi dostarczyly mi wielu emocji - byly fragmenty, które wywolywaly
usmiech, takie gdzie szczerze sie wzruszylam, ale i takie gdzie bylam po ludzku zla.
Z calego serca bede Pana zachecac do opublikowania WSPOMNIEN. Mysle, ze wielu otworzylyby oczy. Z perspektywy 40-letniej kobiety z przykroscia musze
stwierdzic, ze o wielkiej krzywdzie wyrzadzonej ziemia m po 1945 roku w tym kraju sie w ogóle nie mówi i pokolenia urodzone po II wojnie swiatowej w wiekszosci nie
wiedza, jaka nasi dziadkowie wyrzadzili krzywde rodzinom takim jak Panska, na jak trudny los te rodziny skazano. Skutkiem tego stracilismy bezpowrotnie duza czesc
naszej kultury. „Czlowiek czlowiekowi wilkiem!” Milczenie zas w tej kwestii mam wrazenie, nie jest wynikiem odczuwanego wstydu, tylko przyzwolenia. Taka publikacja moze
ocalic to, co minelo od zapomnienia.
Bardzo dziekuje Panu za udostepnienie mi WPOMNIEN. Dla mnie to takze osobista podróz. Dzieki lekturze opowiesci babci ukladaja mi sie w calosc. Lepiej tez
zrozumialam postawe i babci i dziadka, moich rodziców.
Pamietam opowiesc o Wandzie Gentil-Tippenhauer, autorce akwareli, dzieki której nawiazala z Panem kontakt. Babcia Jadzia zachwycala sie pieknym grubym
plomiennie rudym warkoczem p. Wandy i akwarelkami wlasnie. Ten zachwyt wyrazony kiedys glosno sprawil, ze malarka jedna z nich podarowala mojej babci. Sprawdzilam
kiedys, ze malarka zwiazana by Zakopanem, gdzie tez zostala pochowana. Nie wiedzialam skad wziela sie w Paniewie, a teraz juz rozumiem.
Z opowiadan babci (dziadek zmarl zanim sie urodzilam, dlatego nigdy nie slyszalam jego relacji i o nich nie wspominam w sposób bezposredni) wiedzialam, ze dworek
w Paniewie nie byl wielki w porównaniu do majatku, z jakiego pochodzila Pana Mama. Babcia podkreslala takze, ze Pana Mama byla niezwykle przedsiebiorcza i pod jej
kierunkiem Paniewo zaczelo rozkwitac.
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kich tajemnic zawodu ogrodnika. Mial on duzy udzial w
rozbudowie produkcyjnego potencjalu ogrodu paniewskiego i
jego róznorodnych dziedzin, jak: szczepienie drzewek
owocowych i dekoracyjnych do obsadzania dróg, zakladan
kwater z róznego rodzaju drzewami owocowymi, pasieka z
przewozeniem uli w poblize miododajnych roslin, oraz
wytwarzanie róznego rodzaju miodu (akacjowego, lipowego
itp.). Produkcja nasienna dla f-my Szukalskich w
Bydgoszczy, pielegnowanie rzadko w Polsce uprawianych
roslin, jak karczochy i szparagi. Plany dalszego rozszerzenia
arealu ogrodowego i zalozenia nowych plantacji.
P. Radziszewski ozenil sie wkrótce z, pania Jadzia109.
Byla ona osoba cicha, ale jak sie okazalo cieszyla sie wielkim
zaufaniem Matki, która powierzala jej wiele kluczowych
spraw w momencie rozpoczecia wojny, we wrzesniu i do
konca 1939 r. Potrafila tez zyskac sobie przychylnosc
paniewskich gosci, np. p. Widigerowej.

132.

2013

Pokojówka w Paniewie, pani Jadzia ze
Zrabkowskich, Radziszewska.

Pamietam opowiesc babci o ucieczce we wrzesniu 1939r. Paniewa, wysadzeniu mostku… jak bardzo sie wtedy bala – dziadek w tym czasie, po sierpniowej
mobilizacji, byl na wojnie – bral udzial w Bitwie nad Bzura, gdzie trafil do niewoli. Babcia bala sie nie tylko o niego, siebie, ale i o narodzone dziecko – w czasie tej
ucieczki babcia byla w zaawansowanej ciazy, nie wiem czy Pan wiedzial (Olenka urodzila sie w pazdzierniku 1939 r. niestety nie przezyla wojny, zmarla na poczatku
1945r.). Po wysiedleniu Pana rodziny z Paniewa przez Niemców, babcia mieszkala w Skulsku, w swoim domu rodzinnym. Po powrocie dziadka z niewoli oboje wyjechali do
Wturku kolo Wilczyna, gdzie dziadek pracowal, jako ogrodnik. Po wojnie cala rodzina wrócila do Skulska i w tym domu pozostali do konca zycia. Tu wychowali dwoje dzieci
(Boguslaw ur. 1942r. i Marianna Aleksandra – moja mama ur. 1946r) ., tam wychowalam sie ja i mój brat. Nadal mieszka tam moja mama, tato zmarl dwa lata temu. Po
lekturze WSPOMNIEN dziekuje Bogu, ze moglam wychowac sie w skromnej, ale przyzwoitej rodzinie. I tu wyjasnie, dlaczego, choc moze ten fakt, jest Panu znany. Otóz
przy dzieleniu majatku Paniewo mojemu dziadkowi, jako
nemu ogrodnikowi Panstwa, i babci, zaproponowano tzw. resztówke w Paniewie – mieszkanie w dworze i
ziemie (te, która zajmuja Laskowscy). Jednak dziadkowie odmówili. Jak przypuszczam wierzyli, ze Panstwo wróca, a oni nie mogliby Pana Rodzicom spojrzec w twarz. Tak,
wiec pozostali dziadkowie w Skulsku. O utrzymaniu rodziny z 2 arów ziemi, która mieli nie bylo mowy, tak, wiec dziadek wydzierzawil 1 ha ziemi od Boinskich i skromnie, ale
jakos sobie radzili.
Jak Pan wie dwór i jego otoczenie ja znac moglam tylko z opowiesci. Po lekturze WSPOMNIEN rozumiem, dlaczego, jak opowiadaly babcia i mama, dziadek jezdzil do
Paniewa po wojnie niechetnie; i co mialy na mysli mówiac, ze odchorowywal jak widzial tym, co dzieje sie z ogrodem, sadem, Panstwa ziemia… w duzej mierze jak sadze z
racji tego, czym sie u Pana Rodziców zajmowal.
Pana samego z kolei pamieta brat mojej mamy, a na pewno jedna Pana wizyte u babci, zdaje sie w Wielka Sobote (?). Mówil, ze przyjechal Pan motorem. Duza radosc
sprawil Pan ta wizyta tej prostej kobiecie, która skon
zaledwie 6 klas szkoly powszechnej (byla najslabiej wyksztalcona z czwórki rodzenstwa). tu dla Pana
ciekawostka, a dla mnie odkryta zagadka z babcinego albumu. Dzieki WSPOMNIENIOM wlasnie. Zdjecie Pana (oznaczone we wspomnieniach nr 121) i Pana Siostry (nr
112) juz widzialam wczesniej u babci! Tylko nie wiedzialam, kto jest na tych zdjeciach, a jakos nigdy nie spytalam. Jak pojade do Skulska koniecznie musze sprawdzic czy
jeszcze sa w babci albumie.
Dzieki lekturze rozszyfrowalam takze zdjecie, które Pa wyslalam. Poslugujac sie opisami Pana Mamy i dokladnym obejrzeniu – to aleja, która wiodla do skarpy
widokowej, ale jak sadze albo robiona bardzo wczesna w a, albo krótko po jej zalozeniu – nie widac nasadzen, ale przeciete miejscami na nie pasy trawy!
No i zbiór ogórków… takie zdjecie babcia miala, to pamietalam na pewno i to ono wlasnie zostalo z zniszczone przez babcie w ostatnich latach jej zycia. O
innowacyjnym jak na owe czasy sposobie segregacji opow ano w moim domu.
WSPOMNIENIA dostarczyly mi takze wiedzy nt Luszczewa, którego ja nie pamietam w dawnej formie. W latach ’70 przeprowadzono remont palacu, który byl
przeznaczony na szkole, niszczac oryginalna elewacje. mietam, ze mój tata nie raz krytykowal to, co sie stalo z palacem w Luszczewie i pózniejsze projekty rozebrania
spichlerza.
Jedynie Lisewo wyglada dzis przyzwoicie. Kilka lat tem prywatny przedsiebiorca kupil palac z przyleglym parkiem, wyremontowal i zrobil tam hotelik. A wydawac sie
moglo, ze po pozarze na poczatku lat ’90 i ten obiekt ulegnie calkowitej dewastacji.
Szanse na przetrwanie ma takze dworek Mittelstaedt’ów w Galiszewie, który tez trafil w rece prywatnej osoby.
Bracia Grochulscy kupili dworek w Mniszkach pod Skulskiem. Grochulscy mieszkaja tam do dzis. Z wnuczkami jednego z braci chodzilam razem do Liceum
Ogólnoksztalcacego im. Kasprowicza w Inowroclawiu, – czyli tej samej szkoly, co Pan tyle, ze wówczas to bylo Gimnazjum. Swiat jest jednak maly…
Na koniec sprostuje jedna informacje, która podalam we wczesniejszej korespondencji. Otóz napisalam, ze w czasie wizyty w Skulsku Pana Mama (wtedy, gdy
przyjechala na pogrzeb Pani Kowalskiej, kucharki z Czartowa) nie zdecydowala sie na juz na wizyte w Paniewie. Niezupelnie – moja opowiesc w ostatnich dniach poprawila
mama. Mój tato zapytal Pana Mame czy nie chcialaby pojechac do Paniewa. Panska Mama poprosila „tak, ale tylko do krzyzówki. Dalej nie pojade Jadziu, bo by mi
serce peklo.” Tak, wiec tato poprosil sasiada, aby zawiózl Pana Mam mochodem do Paniewa. (Sasiad oczywiscie nie mial pojecia, kogo wiezie i po co).
Ale slyszalam takze, ze kiedy Pana Siostra przyjechala kiedys do Paniewa chcac pokazac „TO” miejsce mezowi p. Laskowska nie pozwolila Pani Annie wejsc na „swój
teren” . Nawet tego nie skomentuje.
Niezwykla lektura sa dla mnie WSPOMNIENIA. To podróz w czasie, taka gdzie mozna zobaczyc znajome miejsca oczami Pana Mamy, poznac historie najblizszej
okolicy, znajomych czy bliskich osób. Wielka szkoda, ze moja babcia nie zyje, jaka bylaby wzruszona i szczesliwa!
Piekne zycie, choc trudne ogromnie, miala Panska Mama. Mnie pozostaje chylic czola. Ogromny szacunek i podziw. Ile trzeba miec sily i wiary, aby tyle udzwignac.
Raz jeszcze DZIEKUJE, ze zechcial Pan podzielic sie ze mna ta wyjatkowa pamiatka. Pozdrawiam serdecznie, Katarzyna Mejer.
109

Babcia z domu nazywala sie Zrabkowska.
Mieszkala zawsze w tym samym domu w Skulsku, który z reszta podarowal jej jeszcze za zycia ojciec. Do pracy w Paniewie nie trafila z polecenia.
Pozwole sobie troche szerzej o tym napisac, bo mysle,
tlo w duzej mierze uzasadnia dlaczego Pana Mama byla dla mojej babci wazna osoba i skad moje
przekonanie, ze Panska Mama zarówno wiele babcie nauczyla, jak i byla dla niej autorytetem i wzorem.
Babcia miala czworo rodzenstwa. Byla przedostatnim dzieckiem moich pradziadków. Gdy miala 7 lat zmarla jej mama. Ojciec babci byl kupcem i nierzadko wyjezdzal
nawet na 2-3 miesiace. W tym czasie dziecmi opiekowala sie jego m ma. Po kilku latach mój pradziadek ponownie sie ozenil, ale relacje miedzy macocha a dziecmi
nazwalabym zaledwie poprawnymi - pelnymi szacunku, bo sama to pamietam, ale raczej dalekimi od serdecznosci. Jak sadze dlatego dziadek kupil nowy dom, w którym
zamieszkal z druga zona, a pierwszy w umowie przedmalzenskiej zastrzegl jako zabezpieczenie dla dzieci z pierwszego malzenstwa. Powoli w miare dorastania starsze
dzieci po ukonczeniu szkoly powszechnej wyjezdzaly aby uczyc sie dalej, zdobywac zawód. Nie mniej bylo to duzym obciazeniem dla rodziny, dlatego tez moja babcia po
ukonczeniu szkoly pozostala w Skulsku.
Zalezalo jej na usamodzielnieniu sie i w wieku, jesli dobrze pamietam ja i moja mama, 16 lat postanowila poszukac sobie zajecia i zaczac zarabiac w e pieniadze.
Wybrala sie do Paniewa z zapytaniem czy w majatku Pana rodziców nie znalazloby sie dla niej zajecie. Na pewno zatrudnila ja Panska Mama do pracy w domu.
I tak babcia do 1939 pracowala w Paniewie, nadal mieszkajac w Skulsku. Do Paniewa codziennie chodzila pieszo. W 1939 r. wyszla za ogrodnika z Paniewa - Czeslawa
Radziszewskiego. Dalsza historie Pan zna, a moze i nieco pamieta. Ucieczke wrzesniowa, powrót, w pazdzierniku zas babcia urodzila Olenke. Gdzies nawet miala zdjecie z
Paniewa z Olenka w wózku i Pana siostra podpisane "Olenka i Anusia".
Reasumujac - biorac pod uwage, ze babcia urodzila sie w 1918 roku - wychodzi na to, ze do Paniewa trafila okolo 1934 roku.
Pozdrawiam serdecznie, Katarzyna Mejer. Powyzsze listy p. mgr Katarzyny Mejer, zostaly przeze ie opublikowane za pozwoleniem autorki. K. K.
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133.

134.

2013

Paniewo i Skulsk z lotu ptaka. 1. Miejsce, na którym stal dom rodzinny, Karnkowskich. 2. Skarpa z widokiem
na kosciól w Skulsku. 3. Teren dawnych ogrodów. 4. Miejsce topieli rodziny Karnkowskich, w 1937 r. 5.
Torfowiska. 6. Dom p Jadzi ze Zrabkowskich, Radziszewskiej. 7. Wlasciwe miasteczko Skulsk.

Usytuowanie kosciola parafialnego na Skulskiej Kepie i dom pokojówki p. Jadzi ze Zrabkowskich,
Radziszewskiej oznaczony numerem 6.
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2013

P A N I E W I E

Pani Wanda, Widigerowa, Kazio i pies, na
wycieczce lódka na jeziorze. Wtyle sylwetka
kosciola w Skulsku.

P. W. Widigerowa,
autoportret.
Kopia
obrazu z muzeum w
Zakopanym
udostepniona przez
p. dr Anne Beutler z
USA.

137.

135.

136.

W rezultacie przy wciaz rozszerzajacym sie gospodarstwie, bylam tak zajeta, ze na zycie towarzyskie wcale nie bylo
czasu, a poniewaz nie chcielismy kompletnie zdziczec, wpadlismy na pomysl urzadzenia czegos w rodzaju letniska platnego
z tym, ze proponowac je bedziemy tylko komus interesuj emu, który wniesie cos ciekawego. Liczylismy, ze pomoze nam w
tym Wanda Widigierowa, córka pani Gentill-Tippenhauer, o której poprzednio pisalam. Ona sama odwiedzala nas dosc
czesto, czula sie w Paniewie doskonale, tym bardziej, e zaprzyjaznila sie z moim mezem, a takze z Kaziem, z którym
wybierala sie na dlugie przejazdzki lódka po naszym pieknym jeziorze, skad nierzadko przy zili narecza wspanialych
nenufarów.

Teodor Karnkowski
na tle domu w
Paniewie.

Ulozone w krysztalowej wazie cieszyly oko przez dlugie dni. Najwazniejszym jednak bylo to, ze Wanda wnosila ze soba
nie tylko spokojny, mily humor, ale znajdowala zawsze jakis ciekawy temat, wywolujacy ozywiona dyskusje po prostu dzieki
niej mielismy kontakt z tym, co sie dzialo na szerokim swiecie w dziedzinie sztuki, nowych ruchów umyslowych itp.

138.

Nad jeziorem w Paniewie. Akwarelka p. Wandy Gentil Tip nhauer, oferowana p. J. Radziszewskiej.
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Ona tez pomogla nam nawiazac kontakt z Profesorem Oskarem Sosnowskim, znanym architektem warszawskim,
przemilym czlowiekiem. Przyjechal do nas z zona na cal esiac.
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Poniewaz uwazal, ze powinno sie opisac wszystkie
cenniejsze zabytki architektoniczne na terenie calego kraju,
wiec wykorzystywal w tym celu studentów, studiujacych a
jego wydziale i zadal, aby przynajmniej czesc wakacji
poswiecili na opis i opracowanie, co cenniejszych
obiektów. Pamietam jak mówil: „Gdyby nawet jakis
kataklizm110 zniszczyl wszystko, co piekne w Polsce, to
o ile ocalalyby nasze prace, mozna by wszystko, co
ulegloby ewentualnemu zniszczeniu odbudowac w
dawnym ksztalcie“. W dwa lata pózniej wybuchla wojna w
czasie, której prof. Sosnowski stracil zycie, ale podo o
wiekszosc jego cennego archiwum ocalala i obecnie sluzy
przy odbudowie wielu zabytkowych obiektów.

2013

Sygnatura p. p. Wandy Gentil Tippenhauer,
na powyzszej akwarelce.
Nie pamietam juz, co przeszkodzilo tym milym „letnikom“ przyjechac nastepnego lata. Goscilismy natomiast
Bogatkiewiczów111, kuzynostwo Tota, równiez milych i interesujacych ludzi. Jesli chodzi o czytanie, to istotnie nie mialam juz
na to czasu. Wieczorami bylam tak zmeczona, ze choc za adalam razem z mezem, aby choc okiem rzucic na biezaca
prase, oczy same sie kleily i trzeba bylo udac sie na spoczynek, tym bardziej, ze wstawalam zawsze wczesnie, okolo 5-tej
rano. Wydawac sie moglo, ze jesien i zima powinny byly dac okazje do wypoczynku, tymczasem jesien byla niemniej
pracowita niz inne pory roku, byl to bowiem czas czyszczenia nasion, przygotowania takowych
W czasie mego pobytu w Paniewie namówil nas profesor S nowski, aby wybrac sie do Kazimierza Biskupiego. Chcial
zobaczyc tamtejsza kolegiate, na której zbudowanie uzyto podobno cegly pochodzace ze zburzonej w czasie najazdu
krzyzackiego swiatyni, to tez pierwszej pogodnej niedzieli pojechalismy tam, jak sie to mówi calym dworem, co bylo mozliwe
tylko wozem, to tez cala wyprawa miala charakter wesol majówki. Wóz umajono zielenia, a obficie wypelnione kosze
potwierdzaly, ze i o potrzebach ciala nie zapomniano. Wyprawa udala sie doskonale, przy tym byla bardzo ciekawa, gdyz
profesor stwierdzil osobiscie, ze rzeczywiscie prawie 2/3 cegiel zuzytych na budowe kolegiaty pochodzi ze znacznie starszej
budowli. Róznily sie znacznie od tych, którymi dokonczono budowy. My równiez cieszylismy sie, ze dzieki owej „majówce“
moglismy dowiedziec sie wielu rzeczy z architektury i wnego budownictwa.
Na szczescie kochany profesor chetnie dzielil sie z nami swymi bogatymi wiadomosciami z tej dziedziny, tym bardziej, ze
wiedzial, z jakim zainteresowaniem go sluchamy112.
Nastepnego lata spedzili u nas wakacje Bogatkiewiczowi ona cioteczna siostra meza. Przywiezli tez swoich dwóch
chlopców Tadeuszowie (BKD 498 i 499) Karlowscy pod opieka sympatycznej wychowawczyni. Byli
ej wiecej w wieku
Kazia (BKD 54). Uwazali sie za prawie doroslych i chetnie organizowali dalsze wyprawy
wila mnie jedna z nich. Wlasnie
stalysmy obie, z tzw. „Pancia“ przy wózku, w którym lezala kilkumiesieczna wtedy Anusia (BKD 55), kiedy uslyszalysmy
pólglosem projektowana przez chlopców wyprawe w „nieznane“ . Najstarszy Konstanty (BKD 633) pólszeptem sugerowal:
„wiejmy od tych kobiet“ , na co pozostali chlopcy zgodnie pod jego przewodnict em dyskretnie znikneli nam, to znaczy
owym kobietom, z oczu. Ciekawa bylam jak daleko zawedr a, to tez dopiero po dobrej godzinie zaczelismy ich szukac.
Okazalo sie jednak, ze zawedrowali dosc daleko i byli bardzo niezadowoleni, gdy kazano im wracac.
Wkrótce po naszym slubie zamieszkala prawie przez caly rok przyrodnia siostra meza, która na skutek nieporozumien z
bracmi opuscila Wisniewe, zreszta wkrótce potem zareczyla sie z Witkiem Górskim. Zupelnie inna rodzina niz Górscy ze
Swierczyna, z których pochodzila matka meza (zreszta odmiennego herbu), który administrowal rozleglymi dobrami panstwa
Mankowskich113.
Witek, jako narzeczony Zochy bywal u nas czesto. Zaprzyjaznilismy sie z nim bardzo, to tez po ich slubie
utrzymywalismy jednym z licznych folwarków, gdzie rezy wali114, czeste serdeczne stosunki. Równiez czesto odwiedzal
nas Ojciec (BKD 51) i to zawsze konno, a nawet kiedys zajrzal do nas stryj Joachim (BKM 202) na kilka dni, równiez
110
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Wbrew powszechnemu przekonaniu najwieksze szkody zabytkom kultury polskiej wyrzadzili nie Niemcy, którzy przeciez Polske traktowali, jako kraj
wrogi, ale polscy chlopi i „szabrownicy“, którzy naleza i nalezeli do tzw. „ludu“ . To bezmyslne niszczenie bylo aktem zemsty klasowej. niszczeniu
ulegly w szczególnosci zabytki male i srednie, zbyt male i rozproszone, aby ich niszczenie wywolalo jakis alarm, ale liczne, które tworzyly czesc, tzw.
kultury narodowej. Odpowiedzialnosc przed historia za to ponosi w szczególnosci PSL, jako chlopska partia klasowa. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400
Baden, 98-05-09)
111
Ona Ela z d. Jablonska. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
112
Z tego okresu zostala mi w pamieci równiez wycieczka statkiem po Gople do Kruszwicy i zwiedzenie „Mysiej Wiezy“. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400
Baden, 98-05-09).
113
Z rodzina Mankowskich spotkamy sie jeszcze w II czesci WSPOMNIEN. Mianowicie rodzina Mankowskich odznaczala sie wielka poboznoscia i p.
Mankowska urzadzila kiedys rekolekcje dla ziemianek, które prowadzil ks. Stefan Wyszynski, i który juz wtedy zrobil na Matce duze wrazenie. Prymas
Wyszynski, byl uczniem ks. Antoniego Bogdanskiego, proboszcza w Skulsku parafii rodziny Karnkowskich i bral udzial w uroczystosciach pogrzebowych
ks Bogdanskiego. Czyli prymas Wyszynski juz przed wojn mial kontakty z ziemianstwem. Znal ich problemy, oraz korzy
z ich gosciny i
szczodrobliwosci (Ziemianie z diecezji wloclawskiej, ufundowali mu swego czasu wyjazd zagraniczny w celach leczniczych). (Kazimierz Karnkowski, CH
5400 Baden, 2012-01-10)
114
Wydaje mi sie, ze ten folwark nazywal sie Nieswiastów. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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konno115. W kazdym razie przez cale lato dom byl zawsze pelen gosci. Bylo to mozliwe dzieki oficynie, o której juz
wspomnialam, gdyz dom przypominal raczej wieksza chalu , niz maly chocby dworek. Byl zbudowany z niewypalanej cegly
i pokryty trzcina, o czterech frontowych oknach i dosyc duzej drewnianej werandzie. Uroku dodawaly mu cztery olbrzymie
lipy zakrywajace prawie calkowicie dach, na których ko em czerwca i poczatkiem lipca od wczesnego switu do póznego
wieczora huczaly tysiace pszczól.
Pokoi bylo zaledwie kilka, dosc duzy pokój jadalny i prawie taki sam gabinet, iejszy sypialny, obok niewielka ubieralnia z
ogromna szafa na nasza garderobe, a przez maly korytarzyk prowadzacy z jadalnego do czesci gospodarczej - kuchni,
spizarni, pralni, pokoiku dla sluzby, niewielki pokój, który pózniej przeznaczylismy dla dzieci. Przedtem byl pokojem
goscinnym.

115

Pamietam, ze odwiedzil nas takze wuj Matki dr Kazimierz Dambski, z którym bawilem sie w podróz morska, przy czym kanapa miala byc statkiem.
Kiedy wuj majac juz dosyc zabawy chcial wstac z kanapy zawolalem „Wuju niech Wuj uwaza, przeciez to morze i Wuj sie utopi“ . (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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ZYCIE i PRACA w PANIEWIE, c. d.

Gdy przekonalam sie, jakim zainteresowaniem ciesza sie moje osiagniecia gospodarcze, postanowilam zalozyc kólko
gospodyn wiejskich, które szybko zyskalo wielu chetnyc pragnacych zapoznac sie z zachwalanymi przez ich mezów
osiagnieciami paniewskiej dziedziczki. Niestety nie st zylo czasu na rozwiniecie dzialalnosci naszego kólka. Wojna
polozyla kres wszelkim planom, jakie mialysmy zamiar z alizowac.
Maz mój, jak to przed chwila wspomnialam, cieszyl sie duza sympatia i uznaniem w naszej okolicy, szczególnie wlasnie
wsród czlonków Kólka Rolniczego, to tez, gdy w roku 1955 donioslam im o jego smierci, otrzymalam list, który nie tylko zrobil
mi wielka przyjemnosc, ale i bardzo wzruszyl, gdyz prócz wyrazów wspólczucia pisali, ze nigdy nie zapomna swego
najlepszego nauczyciela. Docenilam w pelni te wyrazy uznania i bylam im za to wdzieczna.
Jesli chodzi o sympatie natury politycznej, to maz mój byl raczej zwolennikiem Pilsudskiego i daleko blizszy ideologii
socjalistów i tzw. kól postepowych116, tymczasem ja stykalam sie wlasnie z tymi ziemianami
em na czele, którzy nalezeli
do Narodowej Demokracji. Raczej bylam nastawiona zacho awczo i niechetnie ustosunkowywalam sie do wszelkich
innowacji w dziedzinie spolecznej. Owa róznica w podej u do wszystkich problemów i zagadnien zwiazanych z ta
dziedzina byly glówna przyczyna, dla której obaj panowie, to znaczy Ojciec i Tot, nie znajdowali wspólnego jezyka i nie czuli
do siebie specjalnej sympatii. Zreszta na szczescie, c ac uniknac niemilych zadraznien, unikali poruszania drazliwych
tematów. Jesli chodzi o mnie, to z czasem przyzwyczail sie do odmiennego spojrzenia na wiele spraw i zagadnien,
prawdziwa demokratka jednak nigdy nie zostalam i jak utrzymuje moja córka, zawsze odnosze sie z pewnym dystansem do
„nizej urodzonych“ . Moze ma racje, choc ja osobiscie, jak to juz raz w tych wspomnieniach zaznaczalam, nie zdaje sobie z
tego sprawy i wydaje mi sie, ze Anna nie ma racji.
Jesli chodzi o postawe religijna mego meza, to oczywis spelnial podstawowe obowiazki czlowieka wierzacego, ale byl
dla spraw zwiazanych z religia raczej obojetny, az do asu, gdy po smierci dotychczasowego proboszcza, zjawil sie w
Skulsku ks. Antoni Bogdanski117. Byl to kaplan zupelnie wyjatkowy, wlasciwie prawie swiety i to nie tylko przez nas za
takiego uwazany. Byl bez reszty oddany swoim obowiazkom duszpasterskim, np. w czasie Adwentu i Wielkiego Postu juz od
5’00 rano przesiadywal w konfesjonale w nieopalanym kosciele, nie zwazajac na to, ze jest powaznie chory na
zaawansowana gruzlice. Gdy zaniepokojeni pogarszajacym sie stanem zdrowia prosilismy, aby sie oszczedzal odpowiadal z
usmiechem: „Czy nie myslicie moi kochani, ze tam u Pana Boga zdolam Wam uprosic daleko wiecej lask, nizli to
wszystko, co móglbym zyjac dluzej tu dla was zrobic?“ a robil przeciez bardzo duzo.
Ozywil zycie religijne calej parafii, wielu obojetnych nawet wrogich religii doprowadzil do Boga. Ludzie przyzwyczajeni,
ze prawie kazdy proboszcz dbal o swoje sprawy materialne, zabiegal o jak najwieksze dochody z gospodarstwa, nie mogli
wprost pojac, ze ich nowy proboszcz jest tak malo przy zany do dóbr tego swiata i ze aby miec wiecej czasu na
zadoscuczynienie swym duszpasterskim obowiazkom wydzierzawil pole, aby nie potrzebowac klopotac sie wszystkim, czego
gospodarstwo wymagalo. Taka postawa nie miescila sie wprost w glowach wiekszosci parafian, uwazali go za dziwaka.
Jednak wiekszosc byla zdania, ze jest czlowiekiem zupelnie wyjatkowym. Tot obserwujac nowego proboszcza, ulegl jego
niezwyklej osobowosci i zdecydowal sie na odbycie spowiedzi generalnej z calego zycia. Jak mi sie pózniej zwierzyl trwala
przeszlo dwie godziny. Byly to - jak mówil - pierwsze prawdziwe rekolekcje w jego zyciu. Z wlasciwa sobie uczciwoscia i
umiejetnoscia glebokiego przezywania wszystkiego, co mu zycie przynosilo, zmienil calkowicie swój stosunek do Boga i
spraw jego i byl odtad czlowiekiem nie tylko praktykuj ym, ale przezywal gleboko wszystko, z czym go odtad zycie
konfrontowalo, umiejac zawsze i w kazdych okolicznosci h, a tych wkrótce nie mialo mu zabraknac, zajac stanowisko
czlowieka gleboko i prawdziwie religijnego. Gdy go, pr e, ze w pelni sil, na dlugie lata powalil paraliz, przyjal ten dopust
Bozy ze spokojem i calkowitym poddaniem sie wyrokom Pana. Od owej spowiedzi - rekolekcji staral sie przy kazdej okazji, a
zawsze w kazda niedziele przyjmowac Komunie sw., co w
ych czasach, szczególnie, gdy chodzilo o mezczyzn, bylo
rzadkoscia.
Z ksiedzem Bogdanskim zaprzyjaznilismy sie serdecznie i o ile udalo sie nam znalezc czas, aby w dzien powszedni byc
na Mszy sw., wówczas prawie zawsze zachodzilismy na pl anie, aby z goscinnym proboszczem zjesc skromne sniadanie.
116

Ta, tzw. „postepowosc“ , w najlepszym tego slowa znaczeniu, nie byla niczym koniunkturalnym. Juz w
e studiów w Nancy, gdzie Ojciec byl
czlonkiem 5 plutonu belgijskiej kompanii „Strzelca“, (za co zostal odznaczony „Medalem Niepodleglosci“), byl jednoczesnie czlonkiem
Stowarzyszenia Mlodziezy Postepowo Niepodleglosciowej. (Kazimierz Karnkowski, CH 54
den, 98-05-09).
Osobiscie ustawilbym Ojca politycznie raczej w poblizu „Zwiazku Naprawy Rzeczypospolitej“ , tzw. „Naprawiaczy“ bylych „Zetowców“ ; byl tez
czytelnikiem pisma „ZET“. Jednak Ojciec mój demonstracyjnie do zadnej partii politycznej nie nalez
mierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-0509).
117
Ks. Antoni Bogdanski – urodzil sie w 1891 r. w Maluszynie.
W szkole sredniej w Warszawie zwiazal sie z harcerstwem. W 1905 r. bral udzial w strajku szkolnym. W latach 1908 – 1913 studiowal w Wyzszym
Seminarium duchowym we Wloclawku. Nastepnie teologie we Fryburgu, Lozannie i Genewie.
W 1919 r. objal katedre teologii moralnej w Seminarium Duchownym we Wloclawku. Nastepnie byl dyrektorem Nizszego Seminarium Duchownego
oraz wizytatorem szkól srednich. Przez caly ten okres dzialal w ruchu harcerskim, pelniac funkcje Komendanta Hufca Harcerzy, nastepnie Komendanta
Choragwi Harcerzy we Wloclawku.
W 1925 roku zostal naczelnym kapelanem ZHP (1925 - 1929 ). Od 1930 byl czlonkiem Glównej Kwatery ZHP. W 1937 zostal proboszczem w parafii
Skulsk. Nie zerwal jednak z harcerstwem, caly czas publikujac swoje przemyslenia w czasopismach: „Harcerstwo”, „Pro Christo”, „Polak – katolik” i
„Polska”. W Skulsku odwiedzal go jego uczen Stefan Wyszynski, pó ejszy prymas Polski.
Ks. Antoni Bogdanski zmarl w 1938 r. Pochowany jest na skulskim cmentarzu. Zostal patronem 18 druzyny harcerskiej w Szkole Podstawowej w
Skulsku. 28 czerwca 1997 roku biskup Slawoj Leszek Glódz poswiecil popiersie ks. Antoniego Bogdanskiego i Izby Pamieci jego imienia.
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Ksiadz mial ulubionego kanarka-przyjaciela, którego gdy wychodzil, zamykal w klatce. Jak tylko wracal, pierwsza jego
czynnoscia bylo wypuszczenie ulubienca na wolnosc, wte kanarek siadal mu na ramieniu przysunawszy dzióbek jak
najblizej ucha przyjaciela, szybko cos mu opowiadal. Zartowalismy, ze zdaje relacje z tego, co sie w czasie nieobecnosci
gospodarza w jego pokoju dzialo.
Ostatnie miesiace zycia nasz kochany ks. proboszcz byl juz tak
slaby, ze mógl odprawiac Msze sw. jedynie w swoim pokoju, az
wreszcie i na to nie mial sil, lezal lub siedzial na lózku pogodny i
usmiechniety w towarzystwie swego nieodlacznego przyjaciela,
który skaczac na tacy lezacej w nogach lózka chorego, o chwila
sfruwal mu na glowe, aby w wygodnej dla niego pozycji opowiadac
o wszystkim, co moglo go zainteresowac. Dziwilismy sie, dlaczego
na pogrzeb tego skromnego proboszcza i to pracujacego tak
odleglej od centrum diecezji parafii, zjechalo az tylu ksiezy, miedzy
innymi kilku profesorów wloclawskiego seminarium, a nawet ks.
biskup przyslal swego przedstawiciela.
Dopiero niedawno z przemówienia naszego Prymasa z racji
jakiejs uroczystosci religijnej we Wloclawku, gdzie pr iez sam
konczyl seminarium, dowiedzialam sie, gdy wspominajac tamtejsze
czasy wymienil naszego proboszcza, jako jednego z najbardziej
zasluzonych wówczas wykladowców i najbardziej kochanyc dla
swych niezwyklych zalet i rzadko spotykanej swietosci.
Prawdopodobnie na skutek postepujacej choroby, uwazal, ze nie
wolno mu narazac na zarazanie gruzlica mlodziezy seminaryjnej i
poprosil o przeniesienie do odleglej i spokojnej parafii. W kazdym
razie nikomu o tym nie mówil, az dopiero tak niezwykle liczny
udzial w jego pogrzebie, jak sie pózniej okazalo w wiekszosci
dawnych jego uczniów zadziwil wszystkich, a potem pochlonieci
Kosciól parafialny w Skulsku, osrodek
praca i licznymi klopotami przestalismy myslec o tym wszystkim.
140. zycia Karnkowskich z Paniewa.

141.

Skulsk 1938-06-11. Ks. Antoni
Bogdanski na lozu smierci.
Modlitwy odmawia ks. prof.
Miastkowski.

142.

Skulsk 1938-06-15. Pogrzeb ks. A. Bogdanskiego,
jako kapelana ZHP, z udzialem b-pa Radonskiego i
ks. Wyszynskiego.

148

36.

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

T O P I E L

w

2013

P R Z E R E B L U

Relacjonujac w tych wspomnieniach wszystko, co sie skladalo na moje, a raczej na nasze wspólne przezycia od 1932
roku, to jest od daty naszego slubu, nie moge pominac w arzenia, które nas spotkalo 43 lat temu i które do dzis ilekroc
zbliza sie dzien sw. Macieja, patrona czlowieka, który wlasnie tego dnia uratowal zycie calej naszej rodziny. Mam wrazenie,
ze zasluguje na to, aby je w tych wspomnieniach opisac.
Zima tego roku (1937) byla wyjatkowo mrozna, to tez polów zimowy odbywal sie w ten sposób, ze na znacznej czesci
jeziora wyrabywano w pewnych odstepach przereble, prze które przeciagano ogromna siec, która stopniowo pelna
zagarnietych pod lodem ryb ciagnieto do miejsca zwanego branina, gdzie w wyrabanej w lodzie dosc duzej wolnej od lodu
przestrzeni sciagano siec pelna zlowionych ryb. Tu je ybierano i stad owa nazwa. Sposób ten uwazany byl za
najdogodniejszy i dajacy maksimum korzysci. Otóz nazajutrz po owym polowi
asnie 24 lutego, zamierzalismy przekonac
sie jak postepuje wyrab rosnacej nad brzegiem jeziora, a przeznaczonej na wyciecie olszyny.
Tot zaproponowal, aby pójsc po lodzie, droga bedzie gl ka, a ze wlasnie w nocy spadl niewielki snieg, wiec slisko nie
bedzie, no i Kazio mógl zabrac saneczki i ciagnac je p idealnie równej tafli jeziora. Rzeczywiscie spacer byl wyjatkowo
przyjemny. W pewnej chwili Tot powiedzial, ze trzeba bedzie teraz uwazac, bo prawdopodobnie zblizamy sie do owej
braniny, a poniewaz snieg ja chyba zasypal, wiec mozemy jej nie zauwazyc. Ledwie to powiedzial - juz go nie bylo widac zniknal w wodzie, w której po chwili i ja sie znalazlam. Pierwsza moja mysla bylo powstrzymanie Kazia przed zblizeniem sie
do nas, zaczelam wolac zeby uciekal jak najdalej, on j nak widzac tylko nasze glowy unoszace sie nas woda, przerazony
zaczal biec do nas i po chwili znalazl sie takze w wod e trzymajac sie jedynie krawedzi lodu lapkami w czerwonych
rekawiczkach118.
Sytuacja zdawala sie beznadziejna. Lada chwila moglism wszyscy pójsc na dno, a takze i to dziecko, które mialo sie
zrodzic w niecale trzy miesiace. Zaczelismy ile sil wol
atunek ze slaba nadzieja, ze ktokolwiek nas uslyszy. Do wsi bylo
stamtad dosc daleko, jedyna nadzieja byla w tym, ze moze ów Maciej wycinajacy olszyny nas uslyszy. Okazalo sie, ze
wlasnie przed chwila zauwazyl, ze zblizamy sie do niego, a gdy po chwili znów spojrzal w tym kierunku zauwazyl, ze na
lodzie nikogo nie widac, natomiast doszly go nasze rozpaczliwe krzyki. Rzucil siekiere i zaczal biec w naszym kierunku, co
gdy zobaczylismy, odetchnelismy z ulga, przekonani, ze w jego osobie, Pan Bóg zsyla n
unek. Caly ten czas sledzilam
z najwiekszym niepokojem, czy widac jeszcze rece Kazia w czerwonych rekawiczkach, trzymajace sie kurczowo krawedzi
lodu. Balam sie, ze w kazdej chwili woda wciagnie go pod lód, to tez wolalam do nadbiegajacego Macieja119, aby przede
wszystkim ratowal chlopca, co mu sie jakos latwo udalo. Tymczasem maz niepokojac sie przede wszystkim o mnie naglil,
aby Maciej zajal sie mna jak najpredzej, a gdy po pewn chwili udalo sie mu jakos wyciagnac mnie poza obreb owej
nieszczesnej braniny, Kazio nieorientujacy sie gdzie sie ona konczy, wpadl do wody po raz drugi. Chcac pomóc w
wyciagnieciu dziecka na bezpieczne miejsce wpadlam do ody po raz drugi i to tak fatalnie, ze jedna noga zawadzilam o
krawedz lodu. Wreszcie udalo sie przy pomocy Tota wyciagnac nas na bezpieczne miejsce. Po chwil zdalismy sobie
sprawe, ze miejsce gdzie wyrabano owa nieszczesna branine bylo stosunkowo plytkie. Dodatkowym plusem bylo to, ze w
ciagu nocy woda zdazyla sie cokolwiek sciac, tak, ze byla na wpól zamarznieta, dzieki czemu nasze niedawno kupione
kozuchy byly jeszcze na tyle lekkie, ze mogly utrzymac nas przez pewien czas na owej gestawej powierzchni. Z chwila, gdy
Tot zobaczyl, ze jestesmy juz bezpieczni, kazal nam bi , co sil do domu. Zlapalam Kazia za reke i bieglismy, on placzac i
biadajac, ze ma pelne wody buty, a ja wzglednie spokojna o los meza ufajac, ze obaj mezczyzni dadza sobie jakos rade.
Gdy znalezlismy sie w domu przerazona gosposia rozbierajac mnie zauwazyla, ze noga, która uwiezla pod pólmetrowej
grubosci lodem jest zupelnie granatowa. Wkrótce zjawil sie Tot caly i zdrowy, czym predzej polozylismy sie do wygrzanych
lózek i po wypiciu goracej herbaty z dodatkiem porzadn porcji alkoholu, podziekowalismy Bogu za ocalenie zasnelismy
kamiennym snem.
Pierwszy obudzil sie Kazio, zdrowy i wesoly, niezdajacy sobie oczywiscie sprawy, ze naprawde nasze ocalenie mozna
bylo zaliczyc do prawdziwych cudów. Oczywistym, bowiem bylo, ze gdyby ów Maciej nie zwrócil uwagi na to, ze sie zblizamy
w jego kierunku - tu trzeba nie zapominac, ze na ogól chlopi nie odznac a sie zbytnia spostrzegawczoscia - to bylibysmy
moze nie wszyscy, ale Kazio na pewno, znalezli smierc od owa pólmetrowa tafla lodu. Chyba wszyscy bez wyjatku
dowiedziawszy sie o naszej tak szczesliwie zakonczonej przygodzie uwazali równiez, ze byl o prawdziwy cud, a lekarz, do
którego wkrótce pojechalam, aby sie upewnic, ze majacemu sie urodzic wkrótce dziecku, a takze mnie nic nie grozi, nie
chcial wprost uwierzyc w to, co mu opowiedzialam. Dopiero widok mej granatowej nogi przekonal go, ze nie koloryzuje.
Najwazniejsze jednak bylo to, ze ta niezwykla przygoda nie pociagnela za soba zadnych dla nas obu niebezpiecznych
konsekwencji, jedynie chyba to, ze Anusia przez dlugie lata bala sie wody i wolala trzymac sie od niej z daleka.
Przez pierwszych kilka lat maz cieszyl sie dobrym zdro em i nigdy na nic nie narzekal, choc kilkakrotnie, wspominajac
swego ojca, mówil, ze i on chyba umrze podobnie jak je ojciec na dusznice bolesna (angina pectoris).

118

Bylo to nieporozumienie. Widzac tylko glowy Rodziców wystajace z wody nie moglem zrozumiec, co sie stalo. Mialem wtedy 3½ roku i w takiej pozycji
nigdy jeszcze Rodziców nie widzialem. Myslac, ze sie po prostu przewrócili podbieglem, zeby im pomóc sie podniesc i nie rozumialem tego, co
przerazona Matka do mnie krzyczala. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
119
Byl to p. Maciej Wozniak, który pózniej zostal wlodarzem w Paniewie, a po wojnie byl jednym z glównych czlonków komitetu parcelacyjnego. (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Przy tej okazji przypominal, jak jego Ojciec bardzo si meczyl, duszac sie. Bylo to chyba w lecie, na dwa lata przed
wojna, wychodzac z domu, zachwial sie i upadl na trawnik. To wydarzenie, pozornie niepoprzedzone niczym dajacym sie
zauwazyc, dosyc nas zaniepokoilo.
Poslalismy do Slesina120 po jedynego „eskulapa“ w okolicy, czlowieka,
który wlasciwie lekarzem nie byl, choc tytulowano go doktorem, a tylko
dawnym felczerem w wojsku rosyjskim. Otóz ten zyczliwy nam czlowiek
zaniepokoil sie objawami, które mu maz zreferowal i przede wsz kim
zabronil palenia papierosów, a palil od 14 roku zycia, zawsze bardzo duzo, bo
co najmniej 40 dziennie i to z tzw. dlugim paleniem - wiec gdyby je przeliczyc
na zwykle krótsze, byloby ich prawie 80! Dodal, ze oczywiscie z alkoholem
trzeba bedzie sie pozegnac juz na zawsze. Ten ostatni zakaz byl najmniej dla
chorego niemily, - pil bardzo rzadko i niewiele, przy tym jedynie koniak i
dobrego burgunda. Ale sprawa papierosów - to dopiero byla tragedia. Gdy
wreszcie doktor zdajac sobie sprawe, ile to wyrzeczeni bedzie meza
kosztowac, pozwolil mu wypalac najwyzej 5 papierosów d nnie. Na takie
dictum maz stanowczo odpowiedzial, ze juz z dwojga zlego woli sie ich
wyrzec calkowicie. Po chwili zapalil, mówiac stanowczym glosem „to jest
ostatni papieros, który w mym zyciu wypalam“ .

143.

Dr Michal Ilczyszyn.

No i rzeczywiscie dotrzymal danego sobie slowa i mimo, ze go wielokrotnie namawiano na tylko „jednego“ rzeczywiscie
definitywnie wyrzekl sie tytoniu. Podziwiali go wszysc ze, mimo iz sam nabijal gilzy pieknie pachnacym tytoniem, uzywal
tylko naprawde dobre gatunki, nigdy nie ulegl pokusie hocby zaciagniecia sie. Co nam najbardziej imponowalo to, ze
przeciez zdawalismy sobie sprawe, ile brak tytoniu, do którego od wczesnej mlodosci przywykl, musi go kosztowac. Znane
byly nawet dlugie okresy zlego humoru palaczy, którzy wzgledów zdrowotnych musieli sie palenia wyrzec. Tymczasem
maz w ogóle nie dal nikomu poznac, ze brakuje mu papierosów i jest w fatalnym humorze, czemu zreszta nikt z nas by sie
nie dziwil. Byl jak zawsze pogodny i usmiechniety - podziwialismy go szczerze wszyscy. Aby mu ulatwic ów przykry okres
odzwyczajania sie od palenia wpadlam na pomysl, aby mial przy sobie w kieszeni plaskie pudelko z landrynkami, które lubil,
totez ilekroc siegal z przyzwyczajenia do kieszeni po jaca sie tam znajdowac papierosnice, wyjmowal pudeleczko, które
plaskim ksztaltem przypominalo papierosnice i zjadal jedna lub dwie landrynki, oczywiscie bylo to mal szustwo organizmu,
ale dopuszczalne, tym bardziej, ze ulatwialo odzwyczajenie sie od tak dla niego szkodliwego palenia.
Jedyna ujemna strona tej metody bylo widoczne przytycie - ale i to minelo; kiedy uplynelo chyba pól roku od chwili, kiedy
palic przestal, wtedy powoli i od landrynek sie odzwyc l. Co do mnie, to zaczelam palic dopiero wtedy, kiedy wyszlam za
maz. Ojciec ogromnie nie lubil, kiedy panie palily - szczególnie byl przeciwny paleniu przez osoby niezamezne, nie chcialam,
wiec robic mu przykrosci, a robic tego ukradkiem nie c alam, choc przeciez Ojciec mógl tego nawet nie zauwazyc przeciez nie widzial.
Wyrzeklam sie papierosów wtedy, kiedy to spedzajac w p wszym tygodniu wojny kilka dni w Wiecininie, uslyszalam przez
radio slowa: „Warszawa zdobyta - Polska przestala istniec, jest wymazana z karty Europy“ . Slyszac ten komunikat
nadawany przez opanowana wtedy przez Niemców stacje na wcza w Warszawie121, wzburzona w najwiekszym stopniu
zawolalam. „To jest ostatni papieros, którego pale - nastepny wypale w wolnej Polsce“ .

120

Jest to pomylka. Rodzice nigdy nie korzystali z porad jakiegokolwiek lekarza w Slesinie, majac w Skulsku znakomitego lekarza dr. Ilczyszyna.
Dr Michal Ilczyszyn – przepracowal w Skulsku 52 lata zycia, zawsze gotowy niesc pomoc chorym. Michal Ilczyszyn urodzil sie w 1899 r. w Tlumaczu
w województwie stanislawowskim i byl narodowosci ukrainskiej. Swoja przygode z medycyna rozpoczal jeszcze w Gimnazjum, gdzie zetknal sie z
dzialalnoscia Bialego, pózniej Czerwonego Krzyza. W czasie I wojny swiatowej sluzyl w armii austriackiej, gdzie na froncie wloskim sluzyl, jako goniec w
szpitalu polowym. Dwa razy zostal ranny.
W 1921 r. rozpoczal studia medyczne na Uniwersytecie Karola w Pradze. Sam zarabial na swoje studia. W 1927 r. uzyskal dyplom lekarza. Pierwsza
prace otrzymal w Poznaniu na ulicy Polnej w klinice profesora Kowalskiego. Do Skulska przyjezdzal jeszcze, jako student odwiedzajac, swojeg ata nauczyciela.
Poczatkowo pracowal dorywczo, ale los sprawil, ze pozostal tu do konca swojego zycia. W Skulsku poznal zone Izabele z domu Zieleskiewicz z
Szyszynka. Mial dwoje dzieci: Lidie, która zmarla w dziecinstwie i Antoniego. Dr Ilczyszyn byl spolecznikiem. Jeszcze przed II wojna swiatowa
zaangazowal sie w dzialalnosc Polskiego Czerwonego Krzyza. Po wojnie organizowal pierwsze posterunki tej organizacji. Byl to okres walki z jaglica,
durem brzusznym, chorobami wenerycznymi.
Doktor jezdzil ze swoja zona, pielegniarka Adela Szasz
oraz inspektorem sanitarnym Kazimierzem Pawlakiem i szczepil ludzi przeciwko
durowi brzusznemu, nieraz do póznej nocy. Interesowal e wieloma dziedzinami medycyny, byl doskonalym chirurgiem, ginekologiem i dentysta.
Fascynowala go akupunktura i zielarstwo. Zbieral ziola w skulskich lasach i lakach. Doswiadczenia wynikajace z zastosowania ziól w leczeniu
przekazywali Instytutowi Medycyny Wsi w Lublinie, któr o byl korespondentem naukowym.
Proponowano mu prace w Ministerstwie Zdrowia, ale z tej propozycji nie skorzystal. Byl przede wszystkim lekarzem rodzinnym. Sluzyl ludziom cala
dobe. Dr Ilczyszyn od poczatku swojego pobytu w Skulsku wspólpr
z organizacjami dzialajacymi na tym terenie. Miedzy innymi z OSP. Byl
jednym z zalozycieli teatru, dla którego malowal dekoracje. Interesowal sie ogrodnictwem. Dokonywal krzyzówek roslin. Posi al dyplom mistrzowski
pszczelarza. Byl zapalonym podróznikiem, zwiedzil prawie caly swiat. Szczególnie interesowaly go metody leczenia w krajach egzotycznych.Ukochal
ziemie skulska, której pozostal wierny do konca. Zmarl w 1981 r. Spoczywa na skulskim cmentarzu.
121
Komunikat ten byl przedwczesny. Niemcy zajeli Warszawe dopiero w ponad dwa tygodnie pózniej. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Jakos udalo mi sie dotrzymac danego sobie slowa, mimo ze w ciezkich przejsciach, jakie przezywac trzeba bylo w
czasie wojny, papierosy niejednokrotnie moglyby mi przyniesc pewna ulge i nawet Ojciec mnie do palenia namawial, to
jednak dotrzymalam przyrzeczenia do chwili, kiedy to zamieszkalismy w Malborku i kiedy sie stalo jasnym, ze stan, w jakim
nasz kraj sie znalazl i z którego wydawalo sie, ze juz wyjscia przynajmniej za naszego zycia nie bedzie, rozgrzeszylam sie i
wrócilam do papierosów. Kiedy pytalam meza, ze moze drazni go to, ze ja pale, a on robic tego nie moze od wiedzial:
„Alez skad, bardzo lubie jak palisz, tylko prosze pal obre, wtedy mozesz siasc jak najblizej lózka - bede mógl
zaciagac sie aromatem dobrych papierosów“ . Odtad palilam stale, ale nie duzo. Dopiero teraz jak choruje, musialam je
zarzucic, gdyz nikotyna wyraznie wplywala na zaostrzanie sie gnebiacych mnie bóli. Wracajac do zalecen naszego
kochanego lekarza ze Slesina, to prócz wyrzeczenia sie alkoholu i papierosów zalecil, aby maz wystrzegal sie wszelkich
wysilków fizycznych, unikal denerwowania sie i w ogóle zaczal zyc na zwolnionych obrotach, jezeli chce utrzymac
dotychczasowa forme. Wlasnie ta kolejnosc zadecydowala, ze odtad bardziej niz kiedykolwiek staralam sie ochraniac meza
przed wszystkim, co grozilo nieodwracalnymi konsekwencjami, biorac na siebie to, od czego on powinien byc odciazony,
jezeli chcielismy, aby mógl jak najdluzej zachowac przynajmniej, jakie takie zdrowie. Dziekowalam Bogu, ze przynajmniej ja
bylam zdrowa, w pelni sil i energii, co pozwolilo mi sprostac do tego czasu podwój j dozie obowiazków. - Sytuacja taka byla
szczególnie w czasie wojny i potem szczególnie aktualna, kiedy to nikt z nas przeciez nie mial najmniejszego wplywu na
bieg wypadków, choc musial ponosic wszelkie ich konsekwencje.
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Okres prz ed wy buchem woj ny 1939 r.

W czerwcu 38-roku umarla ciotka Wisniewska, (BKM 432). Lekkomyslnie ktos zalecil jej truskawkowa kuracje.
Zastosowala ja bezkrytycznie, nie jedzac przez kilkana e dni nic prócz truskawek, to tez zatrula sie nimi. Pojechalam na jej
pogrzeb do Warszawy. W czasie zalobnej mszy w kosciele na cmentarzu powazkowskim nagle z niewiadomej przyczyny
spadly z lichtarza stojacego na oltarzu dwie swiece. Doslyszalam szept: „wkrótce umrze ktos z bliskiej rodziny
nieboszczki“ . Okazalo sie, ze przesad ten sie sprawdzil, bo juz we wrzesniu umarl i to zupelnie nagle stryj Joachim, (BKM
202). Ojciec, (BKD 51) byl wlasnie wtedy u nas. Pojechalismy, wiec razem na pogrzeb. Nigdy w zyciu nie widzialam
pogrzebu równie uroczystego. Po smierci Dmowskiego stryj zostal prezesem Stronnictwa Narodowej Demokracji, to tez jego
pogrzeb byl wlasciwie manifestacja polityczna. Zegnano go z wszelkimi honorami i z cala pompa, z jaka tego rodzaju
uroczyste pogrzeby zwykle sie odprawia. Dla nas najbli zych byla to bolesna strata. Odszedl czlowiek przez nas wszystkich
serdecznie kochany. Gdy po roku rozpetala sie wojna zrozumielismy, jaka laska byla dla niego ta bezbolesna smierc. Gdyby
pozyl dluzej na pewno bylby jedna z pierwszych jej ofiar. Nie ulegalo watpliwosci, ze figurowal, jako jeden z pierwszych na
liscie tych, których los byl przez wroga z góry przesadzony.

144.

Nekrolog Janiny (BKD 498) z Bartoszewiczów Karlowskiej.

Czekal na mnie jeszcze jeden pogrzeb w tym fatalnym dl naszej rodziny roku. W grudniu 38-go w tragicznych
okolicznosciach zginela piekna, pelna uroku kobieta, moja siostra Nina, (BKD 498) Karlowska zaledwie trzydziestoletnia,
matka trojga dzieci, która owdowiala nagle przed póltora rokiem. Nie miejsce tu na pisywanie wszystkiego, co Ojciec
bawiacy wówczas w Piaskach i my jej bliscy przezywalismy w zwiazku z ta tragedia.
Zaczynal sie rok 39-ty. Tego lata nie projektowalismy zapraszania platnych letników. Kazio konczyl piec i pól roku, czas
najwyzszy, aby przestal biegac samopas i zaczal zanim ójdzie do szkoly, uczyc sie któregos z obcych jezyków, co
najlatwiej przychodzi, kiedy dzieci sa jeszcze male. Nie stac nas bylo na zaangazowanie Francuzki, zdecydowalismy sie,
wiec przynajmniej, narazie postarac sie o bone Niemke. Byly znacznie mniej wymagajace niz Francuzki, zreszta
przypuszczalismy, ze jezyk niemiecki równiez przyda sie mu w zyciu, tym bardziej, ze planowalismy, gdy czas na to
nadejdzie wyslac go na studia za granice, najchetniej do którejs z belgijskich politechnik. Maz mial nadzieje, ze bedzie na
tyle inteligentny i zdolny, ze bedac inzynierem moze osiagnac znacznie wieksze sukcesy zyciowe, niz gdyby zostal
rolnikiem. Nie przewidywal, aby w tej dziedzinie nastapily jakies obiecujace perspektywy.
Od stycznia zjawila sie zreszta bardzo sympatyczna Niemeczka122, pochodzaca z Nowego Tomysla.
Wszyscy a przede wszystkim Kazio bardzo ja polubilismy a co najwazniejsze byla doskonala nauczycielka, tak, ze w
przeciagu szesciu miesiecy nauczyla chlopca tak plynni mówic po niemiecku, ze pózniej w czasie wojny Niemcy nie mogli
sie nadziwic skad tak maly chlopiec umial tak poprawnie uzywac ich jezyka i d tego z tak dobrym akcentem. Koncem
czerwca oswiadczyla, ze musi wracac do domu. Bylismy s erze zmartwieni, chcielismy ja koniecznie zatrzymac wiedzac,
ze i ona takze dobrze sie w Paniewie czula, jednak nie udalo sie nam zmienic decyzji Fräulein. Dopiero pózniej
domyslelismy sie, ze juz wtedy podobnie jak wszyscy Niemcy mieszkajacy w Polsce wiedzieli, ze zanosi sie na wojne,
wobec czego wolala byc razem z rodzicami w domu.
Na te ostatnie przedwojenne lato, nie projektowalismy zaproszenia letników, czyli gosci, zwracajacych koszty utrzymania
za mozliwosc spedzenia kilku letnich tygodni na wsi, gdyz zapowiedzialo swój przyjazd kilka osób z rodziny, wiec musialam
zarezerwowac dla nich pokoje goscinne. Spodziewalismy sie odwiedzin zony Józia Jablonskiego z trzema córkami123, z
którymi zreszta, szczególnie najmlodsza Kazio bardzo sie zaprzyjaznil, a takze stryjenki,

122
123

Fräulein Gertruda Saage. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Krystyna, Anna „Nulka“ i Maria „Myszka“. O ile sobie p ominam, najwiecej lubilem Krysie, która prawdopodobnie najlepiej umiala „opiekowac“ sie
6-letnim dzieckiem. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Joachimowej (BKM 433), która owdowiawszy ubieglego roku, czula sie osamotniona, to tez chetnie zgodzila sie przyjechac
na czas jakis do Paniewa, tym bardziej, ze zapewnialam ja, ze mamy z obficie owocujace brzoskwinie i morele i to w
najlepszych odmianach tak, ze bedzie mogla uraczyc sie nimi do syta. Pamietam jak zawsze ubolewala, ze w Wiecininie nie
ma tych ulubionych przez nia owoców. W miedzyczasie otrzymalam list od Wandy Widigierowej z prosba czy nie
zechcielibysmy uzyczyc gosciny na kilka letnich tygodni jej mezowi, któremu lekarz zalecil wyjazd do jakiejs letniskowej
miejscowosci, ewentualnie do sanatorium, ale tylko na jakiejs spokojnej gluchej wsi. P. Waclaw byl typowym mieszczuchem,
nigdy jeszcze na wsi nie byl.

145.

147.

Matce
oprócz
obowiazków
„domowych” i gospodarstwa
ogrodniczego przybyly
dwie
pociechy. Na fotografii z synem
Kazimierzem (BKD 54).

146.

Matka z córka Anna (BKD 55). Po lewej stronie w tyle
widac zarysy „domku” pasieki, a jeszcze dalej aleje
kasztanów, które tworzyly „granice” parku / ogrodu. Za ta
aleja znajdowal sie jar prowadzacy do wodopoju w
jeziorze, a na prawo aleja prowadzila do skarpy
widokowej.

Kaziowi dzialo sie w Paniewie dobrze, chodzil samopas

148.

i miewal mase pomyslów.

Czul sie jedynie dobrze w miescie, to tez bronil sie p ed zaleconym wyjazdem, dopuszczajac najwyzej mozliwosc
pojechania do Paniewa. Znal je z opowiadan zony, zreszta znalismy sie od dawna i wiem, ze mnie lubil. Oczywiscie
zaprosilismy go natychmiast i mimo, ze na owej gluchej wsi czul sie cokolwiek obco; „dotrwal“ w Paniewie prawie, ze do
ostatnich dni sierpnia (1939 r). Ledwo zdazyl dojechac do Warszawy przed samym wybuchem wojny. P. Waclaw byl
czlowiekiem wszechstronnie wyksztalconym, a przy tym w ost fanatycznym kolekcjonerem antyków. Ich mieszkanie na
Foksalu tak bylo nimi wprost zapchane, ze dla ewentual ch gosci zarezerwowal tylko tyle miejsca, aby mozna bylo
postawic tam stolik i dwa fotele. Jesli chodzi o przyrode, to ta dziedzina byla dlan zupelnie obca, ani ja rozumial a tym
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zobaczylam ku memu zdumieniu p. Waclawa siedzacego w bramie, obok której przejezdzaly wozy wracajace z pola, za nimi
krowy wzniecajace tumany kurzu (byla to jedyna droga prowadzaca do podwórza), do tego slychac z pobliskich domów,
gdzie mieszkali pracownicy folwarczni, nawolywania matek i dziecinne wrzaski. Jednym slowem bylo to miejsce jak najmniej
nadajace sie na spedzenie wieczoru, to tez zawolalam: „Panie Waclawie, co pan najlepszego robi, siedzac tuta w tych
tumanach kurzu i nieznosnym halasie, kiedy teraz w ogrodzie, szczególnie o tej porze jest tak pieknie“ , z calym
przekonaniem odpowiedzial: „Tak prosze pani, moze jest tam piekniej, ale tu jest cie, a to jest dla mnie o wiele
atrakcyjniejsze od wszystkich uroków, które pani tak zachwala“ . No trudno. De gustibus non est disputandum. Ten
absolutny brak zainteresowania pieknem otaczajacej go zyrody zamanifestowal p. Waclaw jeszcze raz, kiedy to jechalismy
do Skulska, on, aby wsiasc w Koninie na pociag idacy do Warszawy, a ja jechalam do Poznania, aby tam sprzedac pierwszy
zbiór, rzeczywiscie wspanialych moreli. Odbiorca wprost nie chcial uwierzyc, ze morele moga byc tak wielkie, byl
przekonany, ze przywiozlam mu brzoskwinie. Wyjechalismy dosc wczesnie. Ranek byl wyjatkowo piekny i gdym sie
obejrzalaby spojrzec na zlocace sie w promieniach wschodzacego slonca wielkie kopy pszenicy, widoczne z dala na tle
blekitniejacego w glebi jeziora nie moglam sie powstrzymac od tego, aby nie zawolac: „Niechze Pan spojrzy, niech Pan
patrzy, jaki piekny widok“ . A tymczasem mój towarzysz ani myslal zareagowac na moje wezwanie, tylko wzrokiem
utkwionym przed siebie, zafascynowany patrzyl na stoja niedaleko mlocarnie, dookola której krecili sie ludzie czekajacy na
nadjezdzajace z sasiedniego pola wozy, naladowane zbozem, które wlasnie maja mlócic. Zdumiona zapytalam: „Cóz Pan
tam widzi tak ciekawego, niechze Pan lepiej obejrzy sie za siebie. Tam, dopiero jest, na co popatrzec“ . „Alez prosze
Pani tam jest martwa natura, a tu jest zycie“.
To, ze zachecalam naszego goscia by zechcial cieszyc oczy pieknem, które go otaczalo, mialo swoje zasadnienie.
Przede wszystkim Paniewo bylo wyjatkowo ladnie polozone; od wschodu otaczalo je jezioro Paniewskie, którego
przedluzeniem bylo mniejsze jednak bodaj bardziej malo nicze jezioro Czartowskie. Nie moglam nigdy dociec, czemu
zawdzieczalo ono tak brzydka nazwe. Od pólnocy oddzielala je od sasiedniego Skulskiego jeziora wyspa zwana Kepa, której
centralnym punktem byl duzy z dala widoczny dzieki wys ej wysmuklej wiezy przypominajacej Jasnogórska, kosciól
otoczony wysokim bialym murem i wysokimi pieknie rozrosnietymi drzewami. Mimo dosc znacznej odleglosci wieczorem, a
szczególne noca bylo doskonale slychac wybijane przez gar na kosciele godziny. Po drugiej stronie jeziora wzrok
zatrzymywal sie na rosnacych tam wierzbach i olszynach, a po naszej stronie jezioro dochodzilo do samego ogrodu,
stopniowo sie od niego oddalalo, a jego miejsce zajmowaly laki i torfowiska, gdzie latem i jesienia wzrok zatrzymywal sie na
suszacych sie tam na sloncu symetrycznie ustawionych kupkach ciemnego torfu. Ogród lezal na lagodniej pochylosci
konczacej sie wspomniana laka i torfowiskiem, od który oddzielal go rzad szeroko rozrosnietych ogromnych wierzb. Nie
moge powstrzymac sie od opisania zabawnej historii, której przypadkowo bylam swiadkiem. Przechodzilam wlasnie dosc
szeroka alejka okrazajaca z tej strony ogród. Po drugi stronie rosly wspomniane przed chwila wierzby. Zatrzymalam sie,
zauwazywszy jakies dziwne odglosy dochodzace od z jedn nich i ku memu zdumieniu zobaczylam, jak z wierzby zaczelo
cos spadac do wody, co okazalo sie byc piskletami kurk wodnej, która po kolei wyrzucala z gniazda swe potomstwo.
Padajac na wode przewracaly sie na grzbiety, trzymajac obie nózki uniesione nad woda. Gdy juz ostatnie dziecie zostalo
wyrzucone z gniazda, sfrunela i matka, a wtedy na jej rozkazujacym glosem wydany okrzyk, przewrócily sie malenkie kurki i
juz we wlasciwej normalnej pozycji poplynely posluszni w slad za swa troskliwa opiekunka. Widok byl tak zabawny, ze
zaczelam sie glosno smiac, to tez dzisiaj, gdy przypominam sobie to wydarzenie, nie moge odmówic sobie przekazania go
ewentualnym czytelnikom tych wspomnien. Jak juz poprzednio zaznaczylam caly teren przeznaczony na pózniejszy park byl
na razie wykorzystany na cele praktyczne 124. Poczatkowo uprawialam tam jarzyny, a pózniej rosliny asienne.
Zaprojektowane przez p. Wilkonskiego alejki obrzezone y trawnikiem metrowej szerokosci i oddzielone od upraw rabatami
kwietnymi, co bardzo ladnie wygladalo, tym bardziej, ze w dalszej perspektywie wzrok zatrzymywal sie na kepach wysokich
bylin, takich jak malwy, ostrózki itp.
Które posadzilam miedzy mlodymi jeszcze drzewami ozdobnymi, które w przyszlosci mialy stanowic glówna ozdobe
zaprojektowanego, przez p. Wilkonskiego parku. Na najdalszym krancu ogrodu oko zatrzymywalo sie na gr e dorodnych
lip, a podwórze zaslaniala aleja kasztanowa. Graniczaca z nim dosc duza kwatere przeznaczylismy na posadzenie 40125.
jabloni
koksów.
Ziemia
tam
jak
zreszta

124

To przeznaczenie parku „na cele praktyczne“ przypieczetowalo jego los, kiedy „lud zaczal wreszcie rzadzic na swoim“. Gdyby park byl parkiem, to
moze i dom zachowalby sie z parkiem, jako resztówka. Ogrodnik, zreszta wprowadzony przez Niemców, na skutek swych perswazji dostal w ramach
reformy rolnej ogród wraz z dworem. Wykalkulowal sobie, ze otrzymujac doskonale zaprowadzony ogród z pasieka, sadem znakomitych drzew owocowych z gospodarstwem nasiennym, ze szkólkami drzew owocowych i ozdobnych bedzie z nich sam ciagnal takie dochody jak dotychczas „dziedzic“.
Przeliczyl sie niestety. Komunizm zlikwidowal takze caly rynek zbytu uszlachetnionych produktów rolnych i rynek pracy. Ogrodnik zburzyl dwór, jako
niepotrzebny, wycial drzewa, zaoral alejki i zaczal siac pszenice i kukurydze. Rozebrano i rozkradzioono nawet bruk prowadzacy do majatku-dworu i
kolejke waskotorowa prowadzaca do cukrowni w Kruszwicy. Walory widokowe zostaly
zniszczone, ze ogladajac to miejsce w 1996 r. nawet plakac
nie mialem sil. Komunisci przeprowadzajac reforme rolna nie mieli na widoku szczescia chlopów, tylko swe cele ideologiczno / polityczne. (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
125
W tym wypadku musze wspomniec, kilka elementów „racjonalnej gospodarki rolnej“ w Paniewie. Pszczoly z ulami byly przewozone (w nocy) zawsze
tam gdzie rosly miododajne drzewa, lub rosliny. Majatek Paniewo mógl dostarczac rózne gatunki miodu o szczególnym aromacie, np lipowy,
koniczynowy, lub akacjowy itd. Kury mialy przewozny kurnik, który przewozilo sie, po zzeciu zboza, zeby wyzbieraly rozsypane ziarno. Najwieksza
„akcja“ Matki byla plantacja ogórków. Uzyskawszy zamówienie na ogórki konserwowe, wymogla na Ojcu wydzielenie dosyc duzej kwatery pola, gdzie
zasiano i przerwano ogórki. Brzegi tej kwatery obsadzo slonecznikami, zeby zaslonic od wiatru a wsród tych sloneczników ustawiono ule, y
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Do
sortowania ogórków
byly
„dopuszczone“
tylko najbardziej
„zaufane“ osoby. Od lewej p. Jadzia
Radziszewska, zona ogrodnika, która
miala rózne funkcje, raz byla niania w
innym wypadku pokojówka, tzn.
sprzatala pokoje. Wyjechala z nami we
wrzesniu w czasie ucieczki, a w razie
wysiedlenia miano u niej zostawic
chora córke autorki. W wypadku
sortowania ogórków byla w tym celu
„zwolniona“ od innych obowiazków.

150.

2013

Maz autorki Teodor (BKD 53) Karnkowski,
pierwszy od lewej, przyszedl popatrzec „jak idzie
robota“ przy sortowaniu ogórków. Druga od lewej
p. Jadzia Radziszewska, nastepnie autorka i
wielokrotnie wspominana p. Kowalska. Jak
opisano sortowanie odbywalo sie w wiacie, która
w razie potrzeby dla ochrony przed sloncem
nakrywana byla trzcina, która cielo sie w zimie na
zamarznietym jeziorze, i która sluzyla w tej okolicy
za tradycyjny i bardzo trwaly material do
pokrywania dachów. Byla trwalsza od slomy. Dom
w Paniewie byl takze kryty trzcina.

Tymczasem na horyzoncie politycznym zaczely sie gromadzic coraz to grozniejsze chmury. Zblizal sie poczatek nowej
ery, nie tylko u nas w Polsce, ale i w Europie, a wlas wie na calym swiecie. Wiadomo, ze narodziny kazdego nowego
istnienia sa zwykle poprzedzane bólami, przeto i to No , nie moglo sie uchylic od tej prawidlowosci. Jak ciezkie byly owe
„bóle rodzenia“ wiemy najlepiej my, którzysmy przezyli i doswiadczyli na wlasne skórze, kazdy na inny sposób. Niestety
bardzo wielu nie doczekalo pierwszej chyba najgrozniejszej fazy, nie mniej dla tych, którzy ja przezyli przystosowanie sie do
warunków, w jakich im zyc przyszlo byly i sa trudne, a nawet dla duzej czesci owych ocalalych z burzy Mohikanów, wprost
niemozliwe, bo przeciez swiat, w którym im po wojnie i przez nastepne lata zyc przyszlo, jest tak diametralnie rózny od
wszystkiego, w czym wyrosli i z czym sie zzyli, ze wpr t mimo czasem najlepszych checi nie sa w stanie przystosowac sie
do tak obcych im warunków i znalezc w nim miejsce. Sa ak przybysze z innej planety. Nic dziwnego, ze porozumienie sie
mlodych z tymi, których podejscie do zycia jest oparte na zupelnie innych przeslankach i zasadach niz te, którymi ludzie sie
obecnie kieruja jest tak trudne, czasem wprost niemozliwe. Zakladajac nawet najlepsza wole mlodego pokolenia, która
niestety dosc rzadko sie spotyka, nie mozna nie przyznac racji tym, którzy mówia: „No tak to wszystko mówicie i to, co
chcielibyscie abysmy na waszym postepowaniu wzorowali, byloby na pewno i dobre i piekne. Ale nasze zycie
uklada sie tak diametralnie inaczej niz wasze, ze te w ystkie rady, których nam nie skapicie, padaja w próznie. Sa
po prostu nierealne - niewykonalne“ . Jednak ci wszyscy ludzie starsi tkwiacy jeszcze korzeniami w starym swiecie musza
z koniecznosci jakos dostosowac sie do NOWEGO, aby móc znalezc w nim mozliwosc egzystencji. Zadanie to nielatwe i nie
kazdy wychodzi z tej trudnej próby zwyciesko. Szczesli którym sie to udaje i potrafia jakos dogadac sie z dziecmi i
wnukami. Moze, wiec przyda im sie przesledzenie zycia wych rodziców i dziadków, jak zyli i pracowali, z ilu trudnosciami
przyszlo im walczyc, a szczególnie od owej przelomowej daty 1939 roku, ile trudnosci musieli przezwyciezyc, jak musieli
walczyc, od ilu rzeczy musieli sie odzwyczaic, a ilu n czyc, a wtedy moze spojrza z wieksza wyrozumialoscia i
zrozumieniem na owych Mohikanów, tak w ich rozumieniu z odleglej epoki, innej formacji, w tym wypadku nie geologicznej, a
pszczoly zapylaly ogórki i zbieraly miód. Na srodku tej kwatery ustawiono zadaszenie gdzie sortowano dwa razy dziennie zbierane ogórki. Stól do
sortowania mial dla kazdego z sortujacych wyciete miary dlugosci i obwodu, a na srodku byl wyciety otwór owalny. Ogórki konserwowe musialy przejsc
przez otwór owalny na srodku stolu. Raz dziennie przyjezdzal samochód ciezarowy, który zabieral ogórki konserwowe, oraz 2-ego gatunku. Ogórki
pozawymiarowe tzw. „chlopasy“ byly rozdawane za darmo ludnosci. Nie tylko Rodzice, e i okoliczna ludnosc mieli w ten sposób zapewnione
dodatkowe zródlo dochodu. Mawiano, ze niedlugo plantacje Matki zajma teren calego majatku, a Ojciec ze swa produkcja zboza i okopowych
zostanie wyeliminowany. Byl to kierunek intensyfikacji i zwiekszania dochodowosci rolnictwa. Dalszym elementem intensyfikacji bylo zalozenie przez
Ojca dolów silosowych do kiszenia lisci od buraków cukrowych i wytloków zwracanych przez cukrownie, jako pasze na zime dla bydla. Nie wiem czy
okoliczne majatki tez taki silosy mialy, ale u nas uwazalo sie to za nowosc. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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duchowej, kiedy to, co dzis wydaje im sie smieszne i n godne uwagi, bylo dla nich czyms waznym, niepodlegajacym
dyskusji,
obowiazujacym
uzywajac
wielkich
slów
swietym.
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Natomiast starsi, po doswiadczeniach, które byly ich udzialem, przekonali sie, ze nie wszystko, co dawniej uwazali za
sluszne, slusznym bylo i ze wiele niesprawiedliwosci, wiele zaniedban i to w najrozmaitszych dziedzinach wymagalo zmian i
naprawy i ze gdyby ich pokolenie o tym pomyslalo konkretnie i zabralo sie energicznie do naprawy Rzeczypospolitej, to
mozeby nie doszlo do nieraz tak bardzo krzywdzacych rozwiazan i uniknac byloby mozna wielu tragedii, niesprawiedliwych
decyzji i rozwiazan126.

126

Przez autorke przemawia „szlachetny kompleks ziemianski“ . Niestety autorka nie zaznala juz historii upadku komunizmu i nie posi a
wyksztalcenia ekonomicznego, które by zezwalalo jej na przeanalizowanie róznych zjawisk gospodarczych na wsi. W skrócie mozna powiedziec, ze
reforma rolna byla ze wszech miar dla Polski szkodliwa, a chlopom nie przyniosla oczekiwanego awansu material go. Stanowia oni okolo 27 %
populacji, a wytwarzaja okolo 7% PNB. Badania wykazaly, ze nawet 9 lat po upadku komunizmu procent dzieci chlopskich studiujacych na uczelniach
wyzszych jest nizszy niz przed wojna. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Ustrój tak jak to sobie rózni filozofowie wykoncypowali byl ekonomicznie niezdolny do istnienia. Obecnie prawie 10 lat od upadku komunizmu
spoleczenstwo polskie pozbawione „pasozytniczej warstwy ziemianskiej” nie potrafilo rozwiazac zadnego z problemów agrarnych w Polsce, pomimo
olbrzymich inwestycji i subwencji konsumpcyjnych. O ko unizmie nie mówiac. Patrzac wstecz moznaby zapytac, o ile wiecej zrobili wlasciciele Paniewa
bez niczyjej pomocy przez 7 lat swej pracy na tej zapadlej wsi; bez subsydiów, kredytów preferencyjnych, energii elektrycznej, traktorów, nowoczesnej
agrotechniki, bitej drogi, cel zaporowych, doplat na olej napedowy do traktorów itd., dajac ludziom prace i placac podatki (niewiele osób wie, ze w
Polsce miedzywojennej, calkowity wymiar podatków, dla „wielkiej wlasnosci ziemskiej” powyzej 100 ha, wynosil 300% tego, co placili „gospodarze”
ponizej 100 ha), bedac jeszcze, co chwila dotkliwie okradani przez swych wspólobywateli? (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Spadek kosztów, przy przejsciu od produkcji drobnotowarowej do masowej, jest zjawiskiem ogólnie znanym, tak w dziedzinie, przemyslowej jak i
rolnictwie. Rynek nie tylko w USA, ale takze w Europie prowadzi do zaniku gospo stw karlowatych. Wlasnie ta droga rozwoju jest zalecana i
subwencjonowana przez UE. Zjawisko to bylo znane juz w ekonomii marksistowskiej, a idea budowania kolchozów byla tego wynikiem. Jednak
bolszewicy nie mogli zdecydowac sie na jasne postawienie spr
i na odebranie chlopom darowanej im ziemi. Próbowali wprowadzic komasacje
poprzez spóldzielczosc, jednak historia wykazala, ze ta droga jest trudna do pogodzenia z natura ludzka.
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SLOWO WSTEPNE do CZESCI DRUGIEJ

Druga czesc wspomnien Marii z Bartoszewiczów Karnkowskiej z Paniewa obejmuje okres od wybuchu wojny
tj. 1 wrzesnia 1939 r., do chwili smierci jej meza Teodora Karnkowskiego w Ma orku.
Podzial ten uwzglednia wyrazna cezure w opisywanym okresie i zostal uwzgledniony zgodnie z ukladem rekopisu
wspomnien.
Epilog, dodany przez wydawce uwzglednia losy tej rodziny do dnia zgonu ostatniego jej czlonka.
Aneks, opisuje dzieje i czyny p. MARIANNY ANTONINY „POBÓG” DMOCHOWSKIEJ, postaci niezwyklej.
Bez opieki, której, Karnkowskich z Paniewa, oczekiwala w czasie II wojny wiatowej, egzystencja w wielkim niedostatku.
Kazimierz Karnkowski
CH 5400 Baden, 98-05-09
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P O W R Ó T

W pierwszej czesci moich wspomnien pragnelam dac obraz jak ukladalo sie zycie, jak pracowali i bawili sie ludzie
nalezacy do sredniozamoznej warstwy ziemianskiej, gospodarujacy na zyznej ziemi Kujawskiej, to znaczy moi Rodzice Jan
(BKD 51) i Stanislawa (BKD 50), z Dambskich Bartoszewiczowie z Wiecinina, a nastepni my to jest Maria (BKD 52) z
Bartoszewiczów i Teodor (BKD 53) Karnkowscy z Paniewa127 w okresie pierwszej cwierci wieku naszego.
Obecnie pragne mozliwie jak najdokladniej zrelacjonowa
ystko cosmy przezyli od owej decydujacej daty 1.9.1939go roku do momentu smierci mojego meza w Malborku w 1955 i nastepnie przesledzic losy moich dzieci i moje, az do chwili
biezacej.
Oczywiscie kazda rodzina ziemianska przezywala te trud
a czasem tragiczne lata w inny sposób, i inne byly
okolicznosci, które tym przezyciom towarzyszyly - wiem, ze wiele osób starszych pisze dzis wspomnienia, na pewno beda
ciekawsze i bardziej sensacyjne niz moje, niemniej mam nadzieje, ze i te ulatwia niejednemu czytelnikowi zrozumienie nie
tylko postawy, ale przede wszystkim tak odmiennego od ecnego patrzenia na wiele zjawisk dnia dzisiejszego. Nie mozna
tych ludzi potepiac ani lekcewazyc, traktujac jak mamuty z przedlodowcowej epoki, bo kto wie, czy jednak nie byloby lepiej,
gdyby nie we wszystkim, ale na pewno w wielu sprawach awne zasady i sposób podejscia do zycia i jego problemów
obowiazywaly ludzi zyjacych u schylku 20 stulecia. Po
moze przydlugim wstepie wracam do pierwszych dni wrzesnia
1939-go roku. Poniewaz mieszkalismy w najblizszym sasiedztwie bedacej wlasnie w toku wykanczania linii wodnej, laczacej
Warte, przeplywajaca pod Koninem, poprzez szereg jezior i sztucznych kanalów z Notecia, a mogaca stanowic z punktu
widzenia militarnego powazna przeszkode dla ewentualnie wdzierajacych sie w tym rejonie sil nieprzyjaciela - przeto w
sierpniu zaczeto ja gwaltownie fortyfikowac, zakladajac zasieki z drutu kolczastego - kopiac dodatkowe rowy minujac mosty
itp. Wobec tego latwo bylo przewidziec, ze ludnosci cywilnej mieszkajacej wewnatrz tego ufortyfikowanego obszaru nie
bedzie latwo sie z niego wydostac, szczególnie jesliby chcialo sie cos wywiezc, co byloby rzecza iewykonalna, jesli mosty
zostana zniszczone. Biorac to wszystko pod uwage, maz mój zadecydowal, ze ja z dziecmi, niania pojedziemy bryczka, a na
wóz zaladujemy troche cenniejszych najpotrzebniejszych rzeczy jak posciel, garderobe i pewien zapas zywnosci i ruszymy
do Wiecinina, gdzie zaczekamy na meza, który razem z p ktykantem128 dopiero w ostatniej chwili opuszcza Paniewo i
rowerami dogonia nas w Wiecininie, a tam dopiero zapad decyzja - co dalej bedziemy robic. Jeszcze pelne 3 dni w
napieciu nerwowymi i strasznym niepokoju czekalismy, ze moze jednak nastapi jakis cud i akcja niemiecka sie odwlecze,
jednak odglosy dochodzace od ciagnacych nieprzerwanym nurem wozów i wszelkiego rodzaju furmanek dzien i noc z
biegnacej po drugiej stronie jeziora szosie, prowadzac o Konina wzglednie Slesina, skad juz skreciwszy na lewo kierowac
sie mozna bylo na wschód a wiec w kierunku przeciwnym do tego skad nadciagal nieprzyjaciel w strone Warszawy, dokad
przeciez wroga nie dopuszcza nasze waleczne wojska. Ci uciekajacy ludzie to byli mieszkancy graniczacych z nami
powiatów bydgoskiego i torunskiego, którzy uciekali przed posuwajacymi sie w niezwykle szybkim marszu wojskami
niemieckimi, pragnacy oddalic sie jak najbardziej od frontu walki i uratowac rodziny swoje i choc czesc swego dobytku.
Wreszcie czwartego wrzesnia wczesnym rankiem ruszylismy i my na wschód, ale niezapchana juz przez te kilka dni
szosa na Slesin, tylko bocznymi drogami, którymi zawsze do Wiecinina jezdzilismy, krótszymi, ale niemilosiernie
piaszczystymi, to tez dopiero po kilkunastu godzinach otarlismy do celu. Zastalismy tam ogromny rozgardiasz –
Januszowie, (BKD 500 i 501) korzystajac z tego, ze w przeddzien zjawil sie wuj Unrug (BKD 61) maz siostry mojej Matki
(BKD 59) z pasierbica Ela (BKD 507) Sokolnicka, która wybuch wojny zastal w Wyszakowie, a która spieszyla do Warszawy,
aby polaczyc sie z mezem oficerem pulku.
Przyjechali samochodem, co widzac Januszowie, którzy i tak byli zdecydowani jechac do Warszawy postanowili jechac z
nimi razem w nadziei, ze wspólnie dadza sobie lepiej rade nizli w pojedynke. Ojciec (BKD 51) zdecydowanie odmówil
pojechania z nimi, chcial zostac na miejscu do ostatniej chwili i dopiero wtedy zabrac najcenniejsze remonty129 i udac sie do
Lazina majatku Felka (BKM 201) Wisniewskiego, lezacego w powiecie lowickim, a wiec znacznie bardziej na wschód niz
Wiecinin. Sytuacje komplikowala obecnosc pani, która opiekowala sie gospodarstwem w Piaskach majatku dzieci
pozostalych po smierci najpierw mego szwagra Tad. Karlowskiego w 37 roku, a nastepnie mojej siostry w 38 roku. Pani ta
przejechala ten ogromny kawal drogi (Piaski lezaly pod Rawiczem) nie tyle z obawy o wlasne bezpieczenstwo ile z troski o
uratowanie przynajmniej najcenniejszych remontów130, z których wówczas Piaski slynely; dzielna ta niewiasta przyje ala w
8 koni, to znaczy czwórka zaprzezona do powozu, a do kazdego konia przywiazany drugi, wiec razem osiem! Na to
wszystko zjawiam sie ja z moim skromnym taborem.

127

W Paniewie ziemia tylko w pewnych miejscach byla dobra, w calosci natomiast byla slaba, poza tym Paniewo mialo, prawdopodobnie na skutek
specyficznej konfiguracji jezior malo opadów. W Wiecininie natomiast calosc arealu byla bardzo dobra.
Pan Kostrzewa. Jeden z wiernych, tak zwany przez moja 2-letnia siostre „pykant“. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
129
Konie przeznaczone dla wojska. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
130
Widac, ze w tej tak tragicznej chwili ziemianie najpierw, jakby automatycznie mysleli w pierwszym rzedzie o ojczyznie ratujac konie, które moglyby byc
jeszcze potrzebne dla wojska. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
128

164

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

Wiesci byly coraz bardziej alarmujace. Na ostateczna decyzje wplynal dowódca jednego z ofajacych sie pod naporem
wroga oddzialów, który usilnie nalegal na Ojca, (BKD 51), aby nie odwlekal wyjazdu, bo moze byc za pózno. Nie edzialam,
co zrobic, umówilam sie przeciez z mezem, ze bedziemy czekac na niego w Wiecininie, z drugiej strony, jesli pozostaniemy,
czy uda sie nam wtedy ucieczka razem, to znaczy ich, to jest maz z praktykantem i nas czworo: dzieci, niania i ja? Jesli
dolacze sie do taboru wiecininskiego, to jemu raczej im dwóm, latwiej bedzie nas dogonic. Wreszcie zdecydowalam sie
pojechac razem z Ojcem (BKD 51), wujem, Dambskim (BKD 48) 131 i calym taborem piaskowskim (Karlowskich z Piask).
Wóz pozostawilam na miejscu, poleciwszy woznicy, aby powrócil do domu i powiadomil meza o naszym wyjezdzie. Juz
póznym wieczorem zatelefonowala do Ojca sasiadka p. Sztyltrowa132, blagajac, aby pozwolil jej dolaczyc sie do naszego
taboru, bo ona boi sie puszczac w tak niebezpieczna droge sama ze stara tesciowa i malym synkiem. (Maz byl juz na
froncie). Cóz bylo robic trudno odmówic w takiej sytuacji, zrobil to jednak niechetnie zdajac sobie sprawe, ze tak liczny tabor
utrudni jeszcze bardziej tak zwana „ucieczke“ .
Tak, wiec nazajutrz przed switem - chodzilo o to, aby najwczesniej dostac sie na szose prowadzaca do Kutna. Ojciec z
p. administratorka z Piask powozem zaprzezonym w cztery najcenniejsze klacze, u których boku szly luzem przy oczone
remonty piaskowskie - z tylu za powozem przywiazano równiez pare koni. Za nimi kareta, w której siedzial wuj Dambski
(BKD 48), niania z dwójka naszych dzieci no i ja. W Brdowie, gdzie mielismy próbowac dostac sie na szose miala czekac p.
Sztyltrowa. Jakie bylo moje przerazenie, gdy zobaczylam karete z paniami i chlopcem, a z tylu przywiazany szalejacy ze
zdenerwowania piekny i zreszta bardzo cenny ogier. Na
a uwage, ze ogier ten utrudni nieslychanie, a nawet wprost
uniemozliwi i tak nieslychanie trudna podróz, odpowiedziala z placzem, ze maz nigdy by jej nie darowal straty tego konia i
prosi na wszystko, aby go zabrac. Cóz bylo robic - ostal przyczyniajac niemalo klopotów i utrudniajac cale zadanie.
Odetchnelismy, gdy udalo sie w prawdziwie cudowny spos
ym tym taborem wlaczyc sie jakos w nieprawdopodobnie
zageszczony tlum wszelkiego rodzaju pojazdów i bryczek, wozów samochodów ciagnionych z braku benzyny przez konie.
Poboczem szosy ciagneli nieprzerwanym sznurem, piesi popychajacy reczne wózki z dziecmi i najpotrzebniejszym
dobytkiem, ciagneli przerazeni Zydzi z okolicznych miasteczek, jednym slowem nieprzeliczona liczba ludzi smiertelnie
wystraszonych, brudnych zmeczonych, przepelnionych rozpacza i przemoznym strachem - idacy w nieznane. Nikt
oczywiscie nie wiedzial jak wygladala sytuacja na zachód od nas, krazyly tylko pogloski, ze wojska nasze cofaja sie w
poplochu, a Niemcy posuwajac sie w blyskawicznym tempi nie szczedza nikogo. Tak umiejetnie i szeroko propagowana
przez odpowiednio poinstruowanych agentów133 gloszacych, ze Niemcy potraktuja Polaków a szczególni Zydów z
wlasciwym im okrucienstwem i bezwzglednoscia zrobila swoje, zdezorganizowala kompletnie zycie. Szczególnie na terenach
poznanskiego i Pomorza powstal chaos, zaczela sie praw wa wedrówka narodów a wsród tego wszystkiego cofajace sie
jedna za druga formacje wojskowe134. Z najwieksza dezaprobata patrzano na uciekajace panstwowymi srodkami lokomocji
rodziny wojskowe i urzednicze135 - wsród których nierzadko mozna bylo natrafic na wojsko ch i to wyzszych stopni. Jesli
chodzi o nasz tabor, to oczywiscie posuwalismy sie zólwim krokiem. Gdy dojechalismy do Klodawy, Ojciec zadecydowal, ze
porzucimy szose i zatrzymamy sie na nocleg u znajomych mieszkajacych w poblizu i tam zadecyduje sie, co dalej robic.
Wlasnie tam po raz pierwszy uslyszelismy warkot samolotów nieprzyjacielskich i uslyszelismy wybuchy pocisków.

131

Dr Kazimierz Dambski, byly powstaniec wielkopolski, rezydent w Wiecininie, brat matki autorki. Pozostal w mej pamieci, jako czlowiek golebiego serca.
(Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
132
Pp. Sztyltrowie z Radoszewic, nie wytrzymali nacisku c
ali po wkroczeniu Niemców volksliste. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 9805-09).
133
Nie mozna oczywiscie zaprzeczac istnienia dywersyjnej opagandy niemieckiej, wróg próbuje wszystkiego. Niestety trzeba przyznac, ze ówczesne
wladze polskie, które musialy liczyc sie z koniecznoscia ewakuacji pewnych terenów, nie wydaly w tym celu zadnych instrukcji dla ludnosci cywilnej.
Przede wszystkim nie powiedzialy, ze wlasnie paniczna
czka moze przyniesc straty wieksze, niz pozostanie w najbardziej dramatycznych
warunkach na miejscu. Zreszta ten sam blad popelnili Niemcy w 1945 r. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
134
Miedzy innymi bylismy swiadkami przejazdu oddzialu polskich tankietek, które aczkolwiek male i uzbrojone jedynie w karabin maszynowy rozwijaly
wielka szybkosc. Przynajmniej ja bylem pod ich wrazeniem. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
W ksiazce PISANE NA KOLANIE - PAMIETNIK BEZ PATOSU Edwarda M. Sokopp’a. Str. 85, 86 i 94. Wyd Antyk - Marcin Dybowski (1997); natrafilem
na rzadki opis „polskiego czolgu“ , który tu przytaczam. „Byl jak na pojazd bojowy, karykaturalnie maly. Wymiarami nie wiekszy niz, na przyklad,
pózniejszy Polski Fiat, popularny Maluch. - Ale jedna z zalet, która górowaly nasze tankietki nad czolgami niemieckimi, byla ich szybkosc.
Osiagaly, prosze pamietac, na gasienicach jak na owe czasy imponujace, 46 kilometrów na godzine. Czolgi te i ich poprawione wersje
stanowily przeszlo polowe polskiego sprzetu pancernego. W momencie rozpoczecia dzialan wojennych bylo ich prawie szescset. - mialy
zaloge dwóch ludzi. Kierowce i strzelca obslugujacego ciezki karabin maszynowy Hotchkiss 25. - Miedzy mna i kierowca, tuz jakby pod
naszymi pachami, silnik Fiata chlodzony powietrzem. Nadrabial slaba moc duzymi obrotami. Stad jego halasliwosc. Jedynym srodkiem
porozumiewania sie z innymi czolgami byly dla dowódcy plutonu choragiewki róznych kolorów. Kazda wysuwana poza pancerz,
przekazywala jakis rozkaz. - W trakcie akcji wojennych, - w swych szybkich niziutkich pojazdach uganialismy sie jak psy goncze, dla
nieprzyjaciela malo widoczni... Czolgi niemieckie, ciezkie olbrzymy, - duzych mozliwosci scigania nie mialy. Mysmy nie mieli szans w walce,
one nie mialy szans aby nas dogonic ... Najlepsza dla
obrona, pewno jedyna, byla ucieczka. Sukcesy moglismy odnosic tylko z
niemieckimi oddzialami piechoty. Wielu piechurów zginelo w ogniu naszych karabinów.“
135

Zawisc ludzi bedacych w sytuacji bez wyjscia w stosunku do tych, którzy maja mozliwosc ratunku, jakze niekiedy zludna, jest zrozumiala. Jednak, co
mialy robic te rodziny, które mialy samochody do dyspozycji? Oczywiscie byly przypadki dekowania sie oficerów, co zdarza sie w kazdej armii. Trzeba
jednak powiedziec, ze wielu oficerów nie bylo powolanych do sluzby wojskowej ze wzgledów politycznych, jak np. gen. Sikorski. W sumie mlody polski
korpus oficerski zdal egzamin tak na polu bitwy w 1939 r. jak potem w okupowanym kraju, Oswiecimiu i Katyniu i to chyba lepiej niz korpus niemiecki,
który po klesce stalingradzkiej, w niewoli masowo kolaborowal z bolszewikami. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Widocznym bylo, ze front sie zbliza - mozliwosc ucieczki przed zblizajacym sie w tak fantas cznym tempie wrogiem malala
z kazda godzina. Wobec tego zadecydowalismy porzucic d nitywnie szose, na której zaczely sie dziac dantejskie sceny, b
zaczal sie regularny jej obstrzal, co oczywiscie wywolalo straszna panike tym bardziej, ze coraz czesciej kule trafialy w
upatrzony cel tak, ze wkrótce mozna bylo zobaczyc tam upy ludzkie i konskie.
Nalezalo sformowac jakos nasz tabor, zostawic przynajmniej czesc koni na miejscu, szczególnie owego ogiera, który
wprost szalal z podniecenia, szczególnie, ze dookola widzial piekne ponetnie wygladajace klacze. Poniewaz Ojciec z
powodu swego kalectwa (byl calkowicie niewidomy) nie b w stanie opanowac sytuacji - podjelam sie tej roli, bo wsród
naszej gromadki nie bylo nikogo, ktoby mógl to zrobic.
lam na konia i z szpicruta w reku zdecydowanym, a nawet wprost
rozkazujacym tonem wydalam odpowiednie dyspozycje, uformowalam cala kolumne. Najwiekszy klopot byl z p. Sztyltrowa,
która za nic nie chciala zgodzic sie na pozostawienie era, dopiero na moja stanowcza decyzje, ze jesli tego nie zrobi, to ja
zrzekam sie odpowiedzialnosci za wlasciwe pokierowanie cala impreza, nie chce odpowiadac za skutki, które jego obecnosc
wsród tylu koni i ogólnego zamieszania, szalejacego i acego kopytami w pudlo karety, moze sprowadzic. Placzac jego
wlascicielka pozegnala konia, a wtedy ruszylismy. Ojciec, jako znajacy boczne drogi, którymi mielismy zamiar posuwac sie w
kierunku Lazina, za nim kareta z paniami, wóz wiecininski i radoszewicki - mój jak poprzednio wspomnialam pozostal w
Wiecininie - na koncu ja - siedzac na kozle karety, w której siedzieli wuj Dambski, (BKD 54) i niania z dziecmi, moglam w ten
sposób „miec oko“ na calosc pochodu - jakims brawurowym skokiem przedostalismy sie na druga strone szosy - radzi, ze
wreszcie jestesmy z dala od tego wszystkiego, co sie tam dzialo. Po calym dniu drogi, zatrzymalismy sie w majatku .........
gdzie przyjeto nas goscinnie i gdzie przesiedzielismy
a dobe, naradzajac sie nad tym, jaka decyzja bylaby
najsluszniejsza. My to znaczy Wiecinin, postanowilismy wrócic do domu. P. Sztyltrowa zdecydowala sie pozostac na miejscu
- to tez nie namyslajac sie dluzej, ruszylismy wieczorem na zachód, w slusznym przekonaniu, ze noca latwiej przemkniemy
sie niepostrzezenie.
Przejezdzajac przez jakis las spotkalismy oddzial naszej piechoty, wycofujacy sie w poplochu w strone Wars wy;
zolnierze glodni, brudni, smiertelnie zmeczeni, zrobili na nas przygnebiajace wrazenie. Gdy dowódca oddzialu dowiedzial
sie, ze dazymy na zachód, byl zdumiony: „jak to, zamiast uciekac jak wszyscy jedziecie prosto w paszcze lwa?“ Nie
zmienilismy jednak decyzji, cieszac sie w duszy na mys
znajdziemy sie w domu. Dotarlismy tam 7.9. i zastalismy pelno
gosci: ciotka Unruzyna, (BKD 69) z córka 14-letnia, Tola (BKD 497), szwagrem Klemensem Rembowskim, kaleka bez obu
nóg i w dodatku w towarzystwie wszystkich mieszkanców wsi wyszakowskiej (Wyszakowo) i to z konmi itd. Rozgoscila sie w
salonie, bo wszystkie inne pokoje byly zajete. Ciotka Niuska (BKM 563) Mittelstaedt z Lisewa z synem (Karolem BKM 564) i
nauczycielka .... Wszedzie krecilo sie pelno nawet nieznanych mi osób, które uciekaly z poznanskiego na wschód w
przekonaniu, ze Niemcy tam nie dojda.
Dom nie byl przygotowany na „najazd“ tylu gosci, zaczelo brakowac podstawowych srodków zywnosci, to tez ciotka,
Unruzyna (BKD 69), która objela komende nad tym obozowiskiem zarzadzila, ze bedzie sie gotowac raz dziennie kartoflanke
wzglednie zupe chlebowa136.
Jesli chodzi o mnie, to ucieszylam sie ogromnie zastawszy Tota (BKD 53) i praktykanta, którzy w przeddzien dotarli do
Wiecinina, ale pieszo, bo po drodze Niemcy odebrali im zreszta nowe rowery. Nazajutrz byl 8.9. czyli bardzo zawsze
uroczyscie obchodzone tak w parafii brdowskiej, jak i
Skulsku swieto narodzenia Najsw. Panny Marii. Poniewaz
oczywiscie nie moglo byc mowy o wybraniu sie do kosciola, zorganizowalam w ogrodzie przy zaimprowizowanym oltarzyku
nabozenstwo, na które zeszli sie nie tylko „uciekinierzy“ , ale prawie cala wies.
Panowalo ogólne przygnebienie, czesto rozlegal sie placz, a gdy zaintonowalam „Pod Twoja obrone“ , to chyba nie bylo
nikogo, kto nie mialby lez w oczach137.
136

Nalezy zwrócic uwage na niebagatelne koszty utrzymania tej ogromnej masy „uciekinierów“ , które obciazyly majatki. Jednak nikt nie zostal bez
pomocy.
137
Kosciól katolicki, sprowadzony do Polski w X w. dla po esienia cywilizacji narodu, do poziomu europejskiego, w ciagu 1000 lat, swej kulturotwórczej
dzialalnosci, w czasie kleski narodowej oferowal jedynie lzy i modlitwy, a prasa katolicka, oglupiala go, wciskajac mu do glów kretynski sposób
rozumowania. Dla zachowania w pamieci, przytaczam pewna publikacje, która obecnie Kosciól najchetniej by przemilczal, podobnie jak przechwalki
samozwanczego „prymas tysiaclecia” , kardynala Wyszynskiego, chlubiacego sie udzialem Kosciola w budowie „ustroju sprawiedlliwosci”
spolecznej i jego nastepcy J. Glempa oswiadczajacego, ze „rozdawanie chlopom ziemi obszarniczej bylo znakiem wolnosci” .
KRETYNSKI SPOSÓB MYSLENIA WPAJANY POLAKOM PRZEZ KOSCIÓ
TOLICKI
Profesor Sergiusz Michalski z Uniwersytetu w Tübingen przeslal mi polskie pisemko znalezione w tamtejszym antykwariacie. Na honorowym
miejscu widnial artykul pióra, tak mi sie w pierwszej chwili zdawalo, marszalka Marka Jurka. I poetyka, i glebia intelektualna ta sama:
“Jezeli Polska pierwsza stanie sie wielkim panstwem katolickim, to przez nas Opatrznosc Boza pokaze swiatu, jak potezne jest panstwo,
w którym rzad i kazda rodzina sluza Bogu i gdzie wszyscy sie miluja. Przez Naród Polski objawilaby sie, wiec w tych czasach moc Boza nad
swiatem, a nawet inaczej nie moze byc. Tak sie, bowiem zdarzylo, ze Bóg umiescil nas miedzy dwoma panstwami: Niemcami i Rosja, ale
Rosja i Niemcy zdradzily Chrystusa. Jednoczesnie oba t panstwa zrobily wszystko, co dla swej potegi moga zrobic panstwa bezbozne.
Polska im ustepuje w ilosci ludzi i bogactw, lecz Polska ma przewage nad nimi, ze jest katolicka, moze, wiec miec inne jeszcze sily, prócz
wlasnych sily Boze, które przeciez przewyzszaja wszelkie sily ludzkie. (...) Otóz przez blogoslawienstwo modlitw mozemy miec takie sily
moralne, które zastapia i przewyzsza to, ze nasi wrogowie mieli wiecej ludzi lub wieksze bogactwo. Czym bowiem sa wszelkie moce ludzkie
wobec mocy Bozych? Czy jest ktos silniejszy od czlowieka, co ma Boga w sercu. Czy nie wszystko jest w reku Boga? Naród, który najlepiej
pracuje i najlepiej sie modli, ten i najlepiej walczy i zawsze zwycieza obce potegi podczas wojny.
Nasze fabryki wojenne pracowac beda na trzy zmiany dzien i noc. Pelna para, ale tak samo dzien i noc wszystkie dzieci polskie kleczec
beda na wiele zmian przed Najswietszym Sakramentem, blagajac o zwyciestwo dla ojców i braci walczacych na frontach. Gdy grad pocisków
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Tego wieczora zdecydowalismy sie wracac do Paniewa. - Mielismy konie i wóz, zaladowalismy sie na niego, praktykant
podjal sie powozenia, ale poniewaz wóz byl tak pelen bagazu, biedak nie mial, na czym usiasc i caly czas powozil stojac.
Znów dla bezpieczenstwa jechalismy noca, zatrzymalismy sie na kilka godzin w Raciecinie, u pp. Tabaczynskich, których
zreszta nie zastalismy i ruszylismy dalej. Gdy juz bylismy o kilka kilometrów od domu, trzeba bylo zjechac z szosy na lake.
(Most na rzeczce byl wysadzony w powietrze). Zeszlismy wiec wszyscy z wozu, aby ulzyc koniom, bo laczka byla podmokla,
jedynie praktykant pozostal na nim, aby kierowac konmi. Przygladalismy sie tej przeprawie, az nagle rozlegla sie detonacja.
Praktykanta wybuch wyrzucil wysoko na nasyp szosy, gdzie upadl nieprzytomny. Konie z pokaleczonymi zadami szamotaly
sie w uprzezy, rzeczy porozrzucane dokola a wóz w kawalkach.
Prawdziwa laska boska, ze zeszlismy z wozu, bo nie wia
o jak by sie ta przygoda skonczyla. Na szczescie do domu
bylo tylko kilka kilometrów, wiec poslalismy chlopaka po wóz i konie. Pozbieralismy rzeczy138, zaladowali wpól przytomnego
praktykanta na ów wóz i wrócilismy do domu po tygodniowej nieobecnosci, dziekujac Bogu, ze jestesmy znów cali i zywi.

mierzyc bedzie w ciala zolnierskie naszych ojców, synów i braci, grad modlitw plynac bedzie od ich dzieciatek, od ich zon i matek ku niebu. A
czy naszych zolnierzy nie powstrzyma od wszelkiej niem nosci i upadków to, ze zony ich pozostale w domu zostana im wierne, a
narzeczone - bez skazy. Wartosc moralna tych, co zostaja podczas w ny w domu, decyduje o sile moralnosci tych, co sa na froncie.
Bo im naród bardziej zyje po Bozemu, tym wieksza ma on godnosc wlasna, tym bardziej chce on sie o swe prawa bic, tym pewniej
wszystko zwycieza. Gdy naprzeciw naszym lotnikom wyleca chmary wrogich latawców, by stracac naszych w imie pychy szatanskiej, to nasi
wyleca na swych stalowych ptakach, a kazdy lotnik z Komunia w sercu. Czyz niejasne gdzie bedzie zwyciestwo?"
Dopiero po chwili zaczalem sie zastanawiac. Papier jakis zzólkly, czcionka jakby niedzisiejsza... Moze, wiec nie Marka Jurka to dzielo?
Rzeczywiscie, musialby byc urodzony czterdziesci lat wczesniej. Okazalo sie, bowiem, ze jest to wstepniak z "RYCERZA NIEPOKALANEJ" nr 8 (212)
z... sierpnia 1939. Dopiero w tym czasowym kontekscie
o naszych „stalowych ptakach" stracajacych niemieckie „latawce" , o pelnym i
zagwarantowanym nam przez niebiosa zwyciestwie, nabieraja pelnej wymowy.
Oczywiscie nie mam nic przeciwko temu, zeby zony naszych zolnierzy (za wyjatkiem tych, których pozadam szczególnie) pozostaly mezom wierne,
a narzeczone (z zastrzezeniem jak wyzej) - bez skazy. Troche watpliwosci mialbym juz w stosunku
zieci kleczacych dzien i noc, zamiast posprzatac
w domu i przygotowac sniadanie rodzicom wracajacym z trzeciej zmiany. Nie o to jednak chodzi. I nie o to, zeby przy minac historie, tragiczny fakt, ze
w pare dni po zamieszczeniu w „Rycerzu Niepokalanej" tych bigoteryjnych triumfalizmów poniosla Polska straszliwa kleske i pograzyla sie w noc.
Chodzi o pewna poetyke i stojacy za nia kretynski SPOSÓB MYSLENIA (!!!). Pamietamy chyba wszyscy pamietne slowa wyglosz e w lutym 1993
r. w Rudce kolo Brianska przez wicepremiera (odpowiedzialnego -sic! - za sprawy gospodarcze) Henryka Goryszewskiego: „Niewazne, czy w Polsce
bedzie kapitalizm, wolnosc slowa, czy w Polsce bedzie dobrobyt - Najwazniejsze czy Polska bedzie katolicka”.
Czym to sie rózni od stwierdzenia, ze Polska ustepuje
awdzie Rosji i Niemcom „w ilosci ludzi i bogactw, lecz Polska ma te przewage nad
nimi, ze jest katolicka” . Goryszewski nie wytykal wprawdzie palcem osciennych krajów, ale robia to za niego skutecznie jego nastepcy, którzy zreszta
rozszerzyli swoja wizje, bo juz za Odra i Nysa nie tylko Niemcy ich draznia, ale zgola caly „bezbozny Zachód” . Wynika zas im z tego, ze mamy niesc
swiatu, a Rosji i zgnilemu Zachodowi przede wszystkim, jakies przeslania, naprawiac ich i poprawiac. Hiszpania jest katolicka, Holandia jest katolicka,
Irlandia, Portugalia, Wlochy, Austria... dlaczego wiec na nas padlo?
Polski papiez niczego nie wyjasnia, bo teraz jest niemiecki, przedtem byli wloscy, a ani Niemcy, ani Wlosi nie czuja sie powolani do moralizowania
sasiadów. Skad to znakomite samopoczucie? - W jakim innym kraju na spotkanie z papiezem przyszloby dwa razy p milionie ludzi? - epatuja sie neoGoryszewscy. Tymczasem z tego akurat, z tych zapchanych krakowskich bloni, nie wynika nic, dokladnie i najdokladniej nic. Nie, dlatego, zaraz
uslysze, i nie bez pewnej racji, iz demagogiczne to porównanie, ze mistrzostwa swiata w pilce noznej oglada przed telewizorami ponad miliard
zapalenców, a dlaczego tylko przed telewizorami? Bo ni
miejsca na stadionach. Nie chce sie pouczac równiez, iz, co kazdy widzi doskonale,
na zycie spoleczne, a tym bardziej na moralnosc obywatelska blonia krakowskie nie wywieraja skutku najmniejszego.
Ges umoczyla sie w swieconej wodzie, wyszla na brzeg,
nela pióra i tyle. Jest jednak powód o wiele istotniejszy, aby nie nadymac sie z
powodu frekwencji i komunii serc podczas swietobliwych wizyt czy jasnogórskich zjazdów. Dziala, bowiem przy tych okazjach efekt, który osmielilbym
sie nazwac perwersyjnym. Nie gapiostwo nawet, ale stwarzanie sobie alibi do samouwielbienia. Skoro zalozylismy, iz przymiotnik „katolicki" ma
pozytywny wydzwiek, to my juz wam pokazemy, jacy jestesmy katoliccy. Zupelne odwrócenie chrzescijanskich zasad. Apoteoza pychy narodowej
majacej leczyc równie narodowe kompleksy. I te transparenty: kto z Pipidówki, a kto z Zasmiecina? Ale przeciez nie w tym rzecz. To to ja, to ja Bronka z Zalesia, w czwartym rzedzie, osiemsetna glówka od lewej strony liczac. I strój mam ludowy. I dobrze widzicie, jak sie przykladnie kajam.
To wlasnie, wypisz, wymaluj, ów "grad modlitw", który ma zrównowazyc „grad pocisków mierzacych w ciala zolnierskie naszych jców,
synów i braci" . A nie jest to niewinne skojarzenie. Ów "grad modlitw" nie ma w sobie nic z milosci blizniego. To jest nasza bron, która pokonamy
Niemców i Rosjan, Zydów i masonów, zdegenerowany Zachód i konsumpcjonizm. Bo wolnosc, niewazna. Byleby Polska byla katolicka. I przez nas
zawlaszczona.
Ludwik Stomma POLITYKA, NR 27,15 LIPCA Str.
200.
138
Wypadek ten wydarzyl sie pod Lisewem przy objezdzaniu d poludnia jeziora czartowskiego. To byla ironia kampanii polskiej w 1939 r. Polska bron
zamiast razic wroga zabijala Polaków i niszczyla nie po raz pierwszy i ostatni polskie mienie. Mina byla zalozona przez polskich zolnierzy, którzy
uprzednio wysadzili w powietrze ten mizerny mostek. Na szczescie nie mieli tych min wiecej, bo by jeszcze przy zbieraniu rzeczy doszlo do dalszego
wypadku, byc moze smiertelnego. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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W domu nie zastalismy specjalnych szkód139, tylko wszystkie dojrzewajace o tej porze owoce zostaly gruntownie140
oberwane, ostatecznie przebolalabym ten fakt, zaluje tylko, ze nie wiem, jaki byl smak owocujacych po raz pierwszy kilku
gatunków brzoskwin i sliw - no i oczywiscie nigdy tego sprawdzic nie moglam. Najwieksza strata byl brak koni, bo prawie
wszystkie Niemcy przechodzac pozabierali, zostawiajac w zamian kilka k zabiedzonych i wychudzonych141, ze wprost nie
nadawaly sie do pracy - a przeciez trzeba bylo zasiac zyto i pszenice, zwiesc z pola kartofle i buraki a potem zaorac ziemie
na zime.
Maz nabiedzil sie z tym niemalo, pozyczajac konie od sasiadów i gdzie sie tylko dalo. Najbardziej dokuczal brak
pieniedzy - gotówki zapasów nigdy nie bylo, tym bardziej teraz, kiedy niczego sprzedac nie bylo mozna, - wszelki handel
ustal … Zylismy w zawieszeniu, nie wiadomo bylo, do czego i jak sie zabrac, brak jakichkolwiek wiesci. awni
dostarczyciele, Zydzi, siedzieli cicho, radzi by wszys
nich zapomnieli, ja dodatkowo niepokoilam sie o Ojca, nie widzac
czy udalo mu sie wrócic szczesliwie z tak lekkomyslnie powzietej wyprawy w rawickie. Wreszcie zdecydowalam sie pchnac
poslanca do Wiecinina po wiesci. Byl to dzien 18 pazdziernika - pamietna data wielkiej kradziezy, której padlismy ofiara
przed rokiem. Siedzielismy przy kolacji w pólmroku, bo przeciez nie bylo wtedy ani nafty ani swiec i jedynym oswietleniem
byly kaganki napelnione olejem z bawelnianym knotem; przed chwila wreczono mi list przyniesiony z Wiecinina, gdy nagle
stanela przede mna sluzaca z mina przerazona i zdlawionym glosem wyjakala, ze jacys panowie chca sie z nami widziec.
Bezposrednio zobaczylismy za jej plecami 3 drabów w mu urach niemieckich, uzbrojonych w karabiny142. Jeden z nich
udajac Niemca oswiadczyl po niemiecku, ze sa przyslani celem zrobienia rewizji, bowiem doniesiono wladzom, ze
przechowujemy bron... Kazano nam wstac i usiasc na fot ch stojacych w rogu pokoju i po chwili wprowadzono rzadce,
który wlasnie zjawil sie z praktykantem po dyspozycje a dzien nastepny, a takze fornala, którego tego dnia wyslali
do
Konina z kilkoma workami zboza, aby zdobyc troche grosza - pieniadze oddal nam jeszcze zanim siedlismy do kolacji, a sam
zatrzymal sie na pogawedke w kuchni, gdzie wraz z poprzednio wymienionymi owi „Niemcy“ przyprowadzili i kazali usiasc
obok nas. Dzieci slyszac ruch pobudzily sie i zaczely kac, co uslyszawszy jeden z drabów pozwolil dziewczynie przyniesc
je do nas. Wszystko dzialo sie w pólmroku, tak, ze led mozna bylo przyjrzec sie twarzom przybylych. Jeden z nich
zapowiedzial, ze jesli ktokolwiek z nas sie ruszy, to beda strzelac. Mnie sami, trzymajac latarki elektryczne w rekach, kazali
wstac isc przed soba i otwierac wszystkie szafy. W syp nym pokoju stala szafa, w której schowalam wreczone mi przez
fornala pieniadze, gdy je zobaczyli natychmiast zgarne i schowali do kieszeni jak równiez ukryte tam kilka tabliczek
czekolady, które chowalam „na czarna godzine“ . Dzieci po tym dlugo wymawialy mi, ze nie pozwolilam
zjesc owej
czekolady, a tymczasem uraczyli sie nia bandyci143, jak równiez i orzechami, które tam na kloszu lezaly. Widzac ich
poczynania zorientowalam sie, kim sa nasi napastnicy, e to nie zadni Niemcy, ale zwykli zlodzieje, a moze nawet bandyci,
których powypuszczano w pierwszych dniach wojny z wiezien, grasowali po calej okolicy, w przebraniu zolnierzy
niemieckich, udajac wyslanników nowej wladzy. Poniewaz nie znalezli nic, co by sie przydac moglo w sposób brutalny
wyprowadzili meza do sasiedniego pokoju, grozac, ze je
e odda posiadanych pieniedzy, to oni znajda na niego sposób,
zabawiwszy sie przed tym po swojemu ze mna. Gdy maz zaczal ich przekonywac, ze oprócz tej troche gotówki, która mu za
dzis sprzedane w Koninie zboze przywieziono nie ma ani grosza wiecej, puscili go, aby mnie wezwac do przyjscia tam, gdzie
wszyscy trzej siedzieli i grozac pobiciem meza chcieli wymusic zeznanie, gdzie przechowujemy pieniadze. Wreszcie widzac,
ze rzeczywiscie chyba pieniedzy nie mamy, zapowiedzieli wszystkim, ze nikomu z pokoju ruszyc sie nie wolno, zamknawszy
drzwi znikneli. Po dluzszej ciszy maz zdecydowal sie wyjsc z pokoju, aby sie przekonac, co porabiaja mili goscie. Okazalo
sie, ze nikogo juz nie bylo, natomiast mijajac ubieral e zabrali wszystkie przybory do golenia i zapas mydla, rzecz wówczas
bezcenna a takze zajrzeli do kosza z wyprasowana bielizna, z którego skradli jedynie
ska bielizne, co prawda po
ubieglorocznej kradziezy nie bylo jej wiele, to tez bi ny mój maz zostal znów jak przed pól rokiem w tym tylko, co mial na
sobie. Na szczescie nie wypatrzyli kozuchów, które ocalaly.
Po namysle maz postanowil udac sie na posterunek wojsk wy i zlozyc meldunek o tym, co sie stalo i ze bandyci byli w
mundurach wojskowych, podszywajac sie pod zolnierzy niemieckich. Tymczasem okazalo sie, ze wladze zaczely
przejmowac placówki cywilne, które wkrótce wezwaly meza, aby sie stawil dla r oznania bandyty. Maz zeznal144,

139

Mozna tu zauwazyc typowe dla moich Rodziców bagatelizowanie wlasnych strat. Po wojnie Ojciec wyrazal sie, ze w czasie wojny nic sie nam wlasciwie
nie stalo, bo nikt z najblizszej rodziny nie zostal za ordowany. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
140
Oczywiscie „lud“ , od 1000 lat, wychowany w katolicyzmie, w pierwszej chwili rzuca sie do jakiegokolwiek, nawet najbezsensowniejszego rabunku,
zeby tylko go ktos inny go w tym nie ubiegl. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
141
Nalezy tu skorygowac legende, w mysl, której niemiecka armia byla w calosci zmotoryzowana i wyposazona w czolgi, a Polacy dysponowali jedynie
piechota i kawaleria. Niemcy przez caly okres wojny uzywali w szeregu jednostek oni (i to slabej kondycji), jako sily pociagowej, oraz mieli szereg
liniowych oddzialów kawalerii. Dywizje pancerne i zmotoryzowane sluzyly (szczególnie w poczatkowym okresie wojny), jako jednostki ofensywne do
przelamywania frontu. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
142
Karabiny byly prawdopodobnie atrapami z drewna. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
143
Jedyna pociecha, ze byli to przedstawiciele wywlaszczonych przez ziemian i burzuazje przedstawiciele polskiego proletariatu, który wreszcie „bral
swoje“ . (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
144
Dziwie sie, ze Ojciec po 1945 r. nie zostal oskarzony o donosy do wladz niemieckich na polskich obywateli. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden,
98-05-09).
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ze owego wieczoru bylo z braku nafty ciemno w pokoju i nie widzial jego twarzy, tym bardziej, ze wszyscy trzej mieli czapki
nasuniete na oczy, ale prosi, aby sprawdzono, czy na k zuli, która zlodziej ma na sobie jest znak firmy, w której zawsze
kupowal w Warszawie bielizne145. Okazalo sie, ze istotnie tak bylo, przy tym przyjrzawszy sie z bliska poznal w nim zlodzieja,
który przed kilku laty wykradl z wozowni nowa pare pólszorków i zostal na tej kradziezy przylapany.
Tymczasem zaczely krazyc wiesci, ze Niemcy zaczynaja przejmowac majatki na rzecz skarbu rzadu berlinskiego i ze
takie operacje mialy juz miejsce w kilku sasiednich majatkach. Z d na dzien czekalismy na nasza kolej az dnia 3 listopada
zajechal przed dom piekna para koni i eleganckim ekwipazem ukradzionym w sasiedztwie opasly Niemiec ubrany w dache
naszego bliskiego sasiada Lisewskiego146, wszedl do pokoju, gdzie wlasnie wstalismy od obiadu, lozyl na stole gruba
nahajke i oswiadczyl:
Majatek panski przechodzi na wlasnosc skarbu panstwa niemieckiego, pan przestal byc jego wlascicielem - na razie
zostanie pan tutaj i bedzie gospodarowal pod moja kontrola, jako rzadca. „W najblizszych dniach zostanie pan
powiadomiony, jaka otrzyma pan ordynarie“ , na co maz: „czy dostane jakies wynagrodzenie pieniezne, gdyz prze
kilkunastu dniami zostalem doszczetnie ograbiony z garderoby, tak, ze nawet nie mam butów na zmiane a przeciez
zima za pasem“ . Mruknal: „zobaczymy - pomysle o tym“ , i odjechal. Odtad zylismy w ciaglym strachu nie wiedzac, co
dzien nastepny przyniesie - od czasu do czasu wpadal ów Treuhänder, niezbyt jednak czesto. Tu trzeba przyznac, ze oni
potrafili docenic tego, kto dobrze gospodarowal, czego dowodem bylo, ze nam w malym Paniewie w porównaniu z duzo
wiekszymi majatkami w sasiedztwie przyznano czterokrot e wiekszy deputat masla niz tamtym, motywujac to tym, ze widze,
iz tu gospodarstwo jest dobrze prowadzone, wobec tego i deputat moze byc wiekszy. Prócz tych wszystkich trosk i klopotów
mielismy powazne zmartwienie, gdyz dwuletnia wówczas Anusia powaznie zachorowala i lezala rozgoraczkowana tak
bardzo, ze kiedy my proszac o poslanie koni do Slesina po naszego nieocenionego wprowadzili go do pokoju, gdzie dziecko
lezalo; widzac, w jakim jest stanie, laskawie zgodzil ie na nasza prosbe. Pewnego dnia zjawil sie mlody czlowiek syn
Niemca gospodarza w sasiedniej wsi, oczywiscie Volksdeutsch i oswiadczyl, ze zostal tu skierowany na nauczenie sie
rachunkowosci rolnej, jako ze Treuhänder wie, ze mój maz robi to bardzo dobrze, wobec czego zamieszka u nas na czas
dluzszy.

151.

145

Praktykant, p. Kostrzewa, któremu rodzina Karnkowskich zawdziecza wiele. Po wysiedleniu z
Paniewa p. Kostrzewa dostal sie do Berlina skad przyslal nam „na wysiedlenie“ jeden, lub kilka listów
i ta fotografie. Potem kontakt sie urwal. Podejrzewamy, ze albo zginal w czasie jednego z nalotów, lub
zostal zamordowany przez Niemców.

W czasie rewizji u tego, wzglednie u innych bandytów znaleziono wiele ukradzionych rzeczy, jednak wiekszosc z nich byla uszkodzona, tak, aby nie
wzbudzac podejrzen, ze w rzeczywistosci sa wlasnoscia innych „zamozniejszych osób“ . Np. skórzana kurtka Matki, z której byla nieslychanie dumna,
byla porysowana i mial celowo zrobione dziury na lokciach. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Kompromitujacym jest fakt, ze Polska Policja Panstwowa, w okresie miedzywojennym, nie wykryla sprawców ani jednej kradziezy w Paniewie.
Natomiast Niemcy, na obcym terenie wykryli ja w przeciagu paru dni. Podobnie Policja Polska nie potrafila znalezc zlodziei, którzy okradli nas
kilkakrotnie „na wysiedleniu” , a takze MO nie mogla wykryc sprawców kompletnego okradzenia mnie w Poznaniu, w 1954 r., kiedy to ukradziono mi
nawet swiadectwo maturalne. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 2011-12-26).
146
P. Stanislaw Lisewski wlasciciel pobliskiego majatku Popielewo, wysiedlony razem z nami do GG, nasz opiekun i wielokrotny dobroczynca. (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Tymczasem zaczeto przebakiwac, ze Niemcy zamierzaja w
blizszym czasie wywiezc wszystkich wlascicieli
ziemskich. Ogromnie przeszkadzalo nam to, ze nie mówil
po niemiecku - gdyby bylo inaczej moze daloby sie cos z nich
zawczasu wyciagnac tak, aby jakos przygotowac sie na t co nas czeka. Wyslalismy list do Ojca z prosba, aby zechcial
przyjechac do nas na kilka dni, celem ulatwienia poroz
ia sie z Niemcami i dyskretnego wybadania ich zamiarów.
Ojciec nie dal dlugo na siebie czekac i po kilku dniach przyjechal. Choc nikt wlasciwie nie wiedzial nic konkretnego, jednak
niepokój wisial w powietrzu. W miedzyczasie jeden ze znajomych meza, majacy dzieki znajomosci niemieckiego ulatwiony z
nimi kontakt, szepnal mezowi, ze prawdopodobnie wywózk nastapi w najblizszych dniach.

152.

Wielekroc wspomniana odznaczajaca sie
krysztalowa
uczciwoscia
rodzina
pp.
Kowalskich z Czartowa. Stoja: ziec, córka
Izabella, syn Leopold (o ile sie nie myle nie
powrócil z robót w Niemczech). Siedza p.
Kowalska, wnuczka i p. Kowalski.

153.

P. Kowalska z mlodszym synem Romanem.

Zaczelismy w sekrecie usuwac, co wartosciowsze rzeczy
domu, wynosil je po nocy (praktykant, K.K.) do
mieszkajacych w sasiedniej wsi Czartowie Kowalskich147, ludzi nieslychanie uczciwych i nam zyczliwych, - cala rodzina
pracowala stale w naszym ogrodzie. Najwiekszym niepokojem przejmowala nas Anusia, (BKD 55), która jeszcze ciagle
powaznie chorowala. Balismy sie, ze gdyby wywieziono n za druty dziecko tego nie wytrzyma, to tez powinnismy ja
zostawic „na przechowaniu“ u niani148, która w miedzyczasie wyszla za maz za naszego ogrodn
szkala w Skulsku.
Przewiezlismy tam oczywiscie w najwiekszym sekrecie ló czko dziecka, jej bielizne i zapas zywnosci, - przeciez nikt nie
watpil, ze wojna skonczy sie wkrótce a wtedy dziecko odzyskamy. - Poniewaz wójtem zostal wyznaczony nasz dalszy sasiad
Niemiec, ale wydawalo sie, ze porzadny czlowiek zreszta doskonaly gospodarz, byl czlonkiem Kola Ziemian, sadzilismy,
wiec, ze w tak trudniej sytuacji okaze nam pewna zyczliwosc, chocby ujawniajac termin majacego nastapic wysiedlenia.
Poniewaz maz nie mógl ani na chwile oddalac sie z domu – zadano, aby bez wzgledu na pogode ludzie codziennie - takze w
swieta i niedziele pracowali; (wlasnie w przeddzien nasz Treuhänder zrobil mezowi wsciekla awanture,

147

Pan Józef Kowalski malorolny chlop, jeden z wiernych,
ochronil honor „uczciwosci chlopa polskiego“, nawet wtedy, kiedy sam mial bardzo
malo. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
148
Pani Jadzia, ze Zrabkowskich, Radziszewska. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).

170

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

ze nie zastal go wraz z robotnikami przy pracy, a gdy
powiedzial, ze wszystkie prace juz zostaly wykonane, to tamten z
wsciekloscia zawolal: to niech kopia rowy i potem je zasypuja, ale maja pracowac codziennie149 . Wybralismy sie z Ojcem
najpierw do kosciola, bo chcialam, aby Ojciec mógl sie wyspowiadac, bo przeciez nikt nie wiedzial, co go czeka, a potem
poszlismy do owego wójta. Mimo naszych „politycznych“ usilowan, niczego nie tylko konkretnego, ale chocby
naprowadzajacego na wlasciwy temat nie mozna bylo od n go wyciagnac. Zapomnialam napisac, ze wkrótce po przyjezdzie
Ojca zjawil sie pieszo stangret. Cos nieslychanego, ze stangret, który przeciez pieszo prawie nie chodzi, Ignac a to
przeciez bylo 35 km, z hiobowa wiadomoscia, ze Januszowie, (BKD 500 i 501), wraz z Wujem Kaziem, (BKD 48) Dambskim
zostali wywiezieni, narazie do Kola i ze tan sam los spotka chyba wszystkich ziemian z powiatu kolskiego. Dodal przy tym,
ze wszystkie szafy zostaly opieczetowane i ze Marcin strapiony, iz Ojciec wyjechal bez zapasu garderoby, narazajac sie
odwaznie nowym wladzom odlepil po kryjomu pieczec i dostal sie do szafy ojca, ale jedynie udalo mu sie wyciagnac stamtad
tuzurek, który korzystajac ze sposobnosci przez niego zyslal. Po kilku latach uszylam Annie z niego suknie, która bardzo
dlugo jej sluzyla; dawniejsze materialy byly przeciez niezdarte. Januszów wywiezli w chwili, kiedy wysiadali wraz z wujem z
bryczki, byli na nabozenstwie zalobnym za nasza siostr
owska, (BKD 498), której rocznica wlasnie wypadala 8 grudnia.
Tyle tylko, ze Janusz, (BKD 500) zaklal Ignaca, zeby za wszelka cene poszedl do Paniewa, aby uprzedzic Ojca, ze do
domu nie moze wrócic. Wiadomosc ta potwierdzila nasze bawy - chodzilo tylko o dowiedzenie sie, kiedy moze nastapic
nasza kolej. Zaczelam tez dyskretnie zbierac rzeczy, k e trzeba by koniecznie zabrac - trzeba to bylo robic bardzo
dyskretnie, gdyz mlody Volksdeutsch, którym nas Treuhä er obdarzyl, ciagle zagladal przez okna a nawet raz przylapalam
go na podsluchiwaniu pod drzwiami. Mlodzieniec ów mial jakoby nauczyc sie od meza, który mial opinie nie tylko dobrego
gospodarza, ale i czlowieka znakomicie prowadzacego rachunkowosc gospodarcza, - ale i w istocie rzeczy chodzilo o to,
aby miec na miejscu szpiega, to tez tylko nocami nasz acny praktykant wynosil, co sie dalo do Czartowa. Kazalam tez
przeprac bielizne dziecinna i odebralam „wymiar“ masla. Czekalismy z godziny na godzine, przygotowujac sie - jesli moze
w ogóle byc mowa o czyms takim jak przygotowanie na na orsze.

149

Znal on z pewnoscia powiedzenie Katona: „Niewolnik, jesli nie spi powinien pracowac i nie zalezy wcale na tym, czy jego praca jest potrzebna
czy tez nie - niewolnik ma po prostu pracowac, poniewaz praca jest
tury rzeczy dobra - przynajmniej, jesli chodzi o niewolników“. „Ein
Sklave sollte arbeiten wenn er nicht schläft. Es käme nicht darauf an, ob seine Arbeit gebraucht würde oder nicht. er habe einfach zu arbeiten, denn
Arbeit sei a priori gut - zumindest für die Sklaven.“ Marcus Porcius Cato. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Byl to poniedzialek 11-go grudnia. - Wieczorem cos miedzy 9’00 a 10’00 siedzielismy to znaczy Ojciec i ja na kanapce w
sypialnym, gdzie Tot, zmeczony calodziennym staniem nad ludzmi kopiacymi owe nikomu niepotrzebne rowy, polozyl sie,
aby nabrac sil na dzien nastepny. Ja czytalam „Krzyzaków“ uwazajac, ze taka lektura jest w tej chwili najbardziej á propos,
gdy nagle uslyszalam pod oknem stukot ciezkich wojskow h butów, zerwalam sie ze slowami: „a slowo stalo sie cialem“
wybieglam na maly korytarzyk, gdzie juz zastalam wchod cych owego Niemca, który przed chwila przechodzil pod naszym
oknem w towarzystwie owego mlokosa - szpiega. Zolnierz krótko oswiadczyl, ze ma rozkaz natychmiastowego odwiezienia
nas do Skulska i ze mamy pól godziny czasu na zebranie sie i zapakowanie - zywnosc nalezy zabrac ze soba na 5 dni. Nic
na to nie powiedzialam, bo primo nie umiem mówic po ni
cku - ale za to cale moje wzburzenie wylalam na glowe szpiega
- zareczam, ze nie przebieralam w slowach. Sluchal bez slowa.
Zaczelo sie goraczkowe budzenie od dawna juz spiacych dzieci - pamietam jak Kazio (BKD 54), z trudem wyciagniety z
lózka, jednym susem znalazl sie znowu pod kolderka. Gdybym sama chciala zajac sie dziecmi nie zostaloby mi wiele czasu
na wszystko, co trzeba bylo zrobic. Tot ubieral sie pr pominajac, zeby pamietac zabrac herbate, musialam przeciez pomóc
Ojcu w ubieraniu, kazalam przyniesc ze strychu jeszcze mokra bielizne - zawinieta w wezelek, suszylam w wagonie, którym
nas wieziono. Najgorszy byl problem z Anna (BKD 55), stanelismy wokól lózka, w którym dziecko spalo, ja zaczelam
wydawac ostatnie polecenie Niani, która mila ja do sie e zabrac, gdy w tem obecny przy tem Niemiec150 powiedzial:
spojrzawszy na obraz z Matka Boska wiszacy nad lózkiem: „Jestem Austriakiem i katolikiem rozumiem Was, bosmy nie
tak dawno przezywali to samo, co wy teraz - uczciwie Wam radze zabierzcie dziecko - nie wiadomo, kiedy wojna sie
skonczy - najwazniejsze zebyscie byli wszyscy razem“ . Staral sie mówic wyraznie tak, ze go zrozumialam. Po krótkiej
chwili wahania zdecydowalismy sie dziecko zabrac, co widzac ów Austriak powiedzial: „Ze wzgledu na chore dziecko,
pozwalam wziac posciel” , tego nie potrzebowal powtarzac, zgarnelismy cala posciel lezaca na naszy zlaczonych 2
lózkach w wielki tlumok; jeszcze dzis uzywam moja wypr na poduszke a koldry sluza mojej córce. Kazdemu wygnancowi
wolno bylo miec jeden pakunek. Z niebywalym pospiechem zaladowalam 3 walizki, posciel byla w czwartym i koszyk z
przezornie zawczasu upieczonym chlebem, maslem i herbata byl piatym dozwolonym bagazem. Najgorsze bylo to, ze trzeba
bylo robic wszystko w swietle, co chwila gasnacych res k swiec przy akompaniamencie placzu zebranej sluzby i od groza
pamietania o najpotrzebniejszych rzeczach, bo z chwila kiedy opuszczalo sie jakies pomieszczenie, nie wolno bylo wrócic
don po jakas zapomniana rzecz, bo drzwi ów zolnierz natychmiast pieczetowal. Cale szczescie, ze Ojciec przyjechal w
futrze. Kazio (BKD 54) mial cieply zimowy kubraczek151 , Anna (BKD 55) biale futerko a my nieocenione kozuchy, wiec
bylismy wszyscy, jako tako zaopatrzeni na nadchodzaca zimowa aure. Maz kazal zaprzac do bryczki, w której usadowil sie
Ojciec (BKD 51), i ja z dziecmi, sam z tobolami zaladowal sie na lekki wózek - i ruszylismy w nieznane zegnajac znakiem
krzyza nasz kochany dom i wszystko, co tu zostawilismy. Jechalismy dosc wolno, bo noc byla bardzo ciemna, tysiace mysli
przelatywalo mi przez glowe chocby taka: gdyby nie Ojciec i dzieci to bez trudu zeslizgnelabym sie z bryczki i zniknela w
któryms z mijanych rowów, no a potem na pewno dalabym obie rade. Ta pokusa necila mnie poprzez cala droge. Gdysmy
wreszcie znalezli sie przed budynkiem gminy w Skulsku, z przerazeniem zobacz
y przy swietle lamp elektrycznych,
którymi stale oswietlali caly plac przejeci swa rola u zni mlodzi Niemcy mieszkajacy w sasiednich wsiach. Caly sznur
wszelkiego rodzaju ekwipazy i bryczek, wozów itp., w których siedzieli stloczeni, przerazeni i zrozpaczeni ludzie kilku rodzin
ziemianskich z najblizszej okolicy, kilkanascie rodzin najzamozniejszych gospodarzy, a takze kilku najwybitniejszych
obywateli Skulska.
W pewnej chwili kazano mezowi udac sie do kancelarii gminnej, tam musial w paru zdaniach p ac wartosc Paniewa,
liste obciazen bankowych i tym podobne informacje. Byla to pusta formalnosc „dla porzadku“ , w którym sie przeciez
Niemcy kochaja, bowiem zaden z indagowanych ziemian ni byl w stanie w takiej sytuacji udzielic sensownych informacji.
Ale poniewaz rozkaz byl taki, wiec go wykonywano. Trwalo to dosc dlugo, kazano nam sie przesiasc wszystkim na wóz i
dolaczono jeszcze zone ogrodnika z Lisewa152 z kilkorgiem drobnych dzieci i wreszcie po uformowaniu dlugiego weza
skladajacego sie z kilkudziesieciu wozów, ruszylismy na razie jak sie okazalo do Kleczewa, gdzie ulokowano nas w szkole.
Ja cala droge trzymalam w ramionach niedajaca sie utulic chora Anusie, to tez, gdy przyszlo zsiasc z wozu o malo jej nie
upuscilam wchodzac po schodach do owej szkoly. Tot (BKD 53) poral sie z pakunkami a Kazio (BKD 54) musial prowadzic
dziadka (BKD 51), ten podzial funkcji utrzymywalismy przez caly czas naszego exodusu. Oczywiscie w tych warunkach nie
moglo byc mowy o spaniu, przysiadalismy, jak kto mógl troche drzemiac doczekalismy do ranka. Znalazly sie jakies
litosciwe dusze, które zreszta drzac ze strachu przyniosly troche mleka dla dzieci, herbate i chleb. Zaczelam sie rozgladac
po twarzach naszych towarzyszy niedoli - zwrócila moja uwage mloda przystojna kobieta otoczona liczna gromadka drobnej
dziatwy - bylo tego dziewiecioro a i widocznym bylo, ze dziesiate jest w drodze. Zaczelam zblizywszy sie do niej pytac, w jaki
sposób
ich
wywieziono.

150

Postawe tego Austriaka uwazalismy, biorac pod uwage ówczesne czasy za wybitnie humanitarna. Nieraz jeszcze w czasie wojny bylo nam danym
spotykac sie z „ludzkimi“ odruchami wsród Niemców-Austriaków. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
151
Który mi potem nasi polscy „wspóluczestnicy niedoli“ sciagneli z pleców na jakims postoju, widzac zaspane wystraszone 6-letnie dziecko,
prowadzace niewidomego starca. Mój rachunek z przedstawicielami polskiego spoleczenstwa jest dlugi. (Kazimierz Kar
CH 5400 Baden, 9805-09).
152
P. Brejnakowska. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Kobieta z placzem opowiedziala, ze kiedy kazano im wsi ac na wóz ona chciala, choc jedna poduszke zabrac dla
najmniejszego dziecka, to stojacy obok Niemiec poduszk wyrwal jej z reki tak, ze nie ma, na czym ulozyc placzacego
dziecka, w ogóle byli z mezem nieprzygotowani na to, c sie stalo, ze zamiast pakowac cos najpotrzebniejszego, oboje
kompletnie zglupieli i ona zapchala walizki talerzami kubkami, a on wzial odswietna uprzaz, tak, ze sa w rozpaczliwym
polozeniu - jedno tylko wiedza na pewno, ze to sasiad Niemiec, ch c przywlaszczyc sobie ich piekne gospodarstwo,
dolaczyl ich do listy tych, którzy mieli byc wywiezien Zrozumiale stalo sie wyrwanie owej poduszki z rak zrozpaczonej matki,
bo z chwila, gdy siedli na wóz wszystko, co tu bylo, stawalo sie jego wlasnoscia, wobec czego mial pelne prawo nie
pozwalac kobiecie zabrac owej poduszki.
Poniewaz my dzieki owemu poczciwemu Austriakowi mielismy kilka poduszek ofiarowalam jej jedna - wzruszona
niewiasta przyniosla mi kilka talerzy z swego zapasu, ko rewanz za owa poduszke. Rankiem zaladowano nas na
ciezarowe samochody na szczescie z budami - chronily nas przed padajacym coraz wiekszym sniegiem. Miedzy
wysiedlonymi byly 2 panny Zychlinskie z matka staruszka tak chora, ze poprzedniego dnia byl u n ksiadz, aby udzielic
chorej ostatnich Sakramentów; córki blagaly Niemca, który ich wysiedlal, zeb nie wywozili prawie, ze konajacej matki, ale
on nie dal sie wzruszyc i kazal rozkaz wykonac - wyniesiono chora na przescieradlach, aby na wozie polozyc. Tutaj takze
trzeba bylo w ten sam sposób zaladowac staruszke na ów samochód, a poniewaz córki same nie byly w stanie jej uniesc,
maz pomagal im. Niepokoilo mnie to ze wzgledu na zalec ie lekarza, aby maz nie dzwigal niczego, gdyz grozi mu wtedy
zawal. To tez odetchnelam, kiedy wreszcie wszyscy zost zaladowani i ruszylismy w strone Slupcy, z czego prosty
wniosek, ze chca nas wywiezc pociagiem, ale gdzie - oto decydujace o naszej przyszlosci pytanie; na zachód, to znaczy za
druty - jesli na wschód to do GG, a wiec zostalibysmy na razi
Polsce. Wszyscy myslelismy o tym samym, to tez chetnie
dolaczono sie do naszej zarliwie modlacej sie grupki osób, które jedynie w milosierdziu Bozym upatrywaly ratunek i
podtrzymanie na duchu. W Slupcy ulokowano nas w sali budynku strazy pozarnej, rozscielono troche slomy, tak, ze mozna
bylo polozyc sie i przespac, choc troche, aby nabrac sil na czekajace nas jutro. I tu takze zacne dusze przyniosly troche
jedzenia i mleka dla dzieci. Tymczasem pani Zychlinska czula sie coraz gorzej, wiec Niemcy nie chcac miec klopotu z
umierajaca staruszka153 w pociagu pozwolili jednej z córek odwiezc matke do domu, gdzie tez jak sie pózniej dowiedzielismy
wkrótce przeniosla sie do lepszego swiata, niz ten, w którym nam przyszlo zyc przez caly okres wojny. Wreszcie zaladowano
nas do wagonów na szczescie trzeciej klasy, wiec mozna bylo usiasc, a nie lezec pokotem w wagonie bydlecym, co zniesc
musial niejeden z nastepnych transportów. Tak sie dobrze zlozylo, ze akowano nas do przedzialu z naszymi najblizszymi
sasiadami pp. Lisewskimi z Popielewa. Byla jeszcze mozliwosc ulozenia chorej Anusi na krótkiej laweczce, gdzie
sporzadzilismy jej rodzaj korytka, którego sciany tworzyl becik. W wagonie bylo tak zimno, ze para z oddechów skraplala sie
i nastepnie zamarzala na scianach owego korytka. Bylo o wygodne, bo pozwalalo dziecku poruszac sie w tym
prowizorycznym lózeczku. Nie wszyscy byli tak szczesliwi - wiele osób siedzialo na korytarzu, co nieslychanie utrudnialo
dostanie sie do W.C. tym bardziej, ze Ojca musial tam os prowadzic. Zanim pociag ruszyl weszli zandarmi zadajac oddania
posiadanej gotówki, nie mielismy jej za wiele, to tez bez bólu rozstalismy sie z owymi kilkudziesieciu zlotymi, które przy sobie
mielismy. Zdziwilo nas, ze nie rewidowali bagazy, aby obie przywlaszczyc jakies cenniejsze rzeczy - obawialam sie tego i
zabralam bielizne i w ogóle rzeczy gorsze, a wszystko, co jeszcze po owych kradziezach mielismy cenniejszego oddalismy
na przechowanie naszym przyjaciolom w Czartowie. Gdyby sie wiedzialo jak to bedzie, mozna bylo wtedy wywiezc sporo
wartosciowszych rzeczy, jak np. piekna sobolowa etole, za która moglam byla nawet w czasie wojny otrzymac w GG
pokazna sume, która by pozwolila nam kupic to, co najpotrzebniejsze. Ale któz mógl wiedziec, jak to wszystko bedzie
wygladalo. Stalismy tak na dworcu w Slupcy kilka godzi w strasznym napieciu, modlac sie goraco o ratunek Bozy. Wreszcie
pociag zaczal drgac zamarlismy w oczekiwaniu, w która strone ruszymy - wreszcie niewypowiedziana ulga - ruszylismy na
wschód.
To bylo w tej chwili najwazniejsze - wierzylismy, ze przy pomocy boskiej jakos wszystko ul y sie mozliwie.
Najwazniejsze, ze jestesmy wszyscy razem na razie zdrowi, bo bylam przekonana, ze minal juz najgorszy okres choroby
Anusi i da Bóg wróci wkrótce do zdrowia. Jednak wtedy ygladala tak zle, ze gdy po wojnie wrócilismy na krótko do
Paniewa, opowiadano nam, ze ci, którzy widzieli nas wy dzajacych w owo nieznane, byli pewni, ze dziecko zemrze w
drodze. Towarzystwo, p. Lisewskiego mialo wiele dobrych stron, przede wszy im, pochodzac z poznanskiego mówil biegle
po niemiecku, poza tym byl czlowiekiem mlodym i zaradn
c jego obecnosc w naszym wagonie byla nieoceniona, my
rewanzowalismy sie dzielac sie z nimi naszymi skromnymi zapasami zywnosci - bo oni byli tak zaskoczeni154 , gdy ich
wysiedlano, ze niczego nie zabrali. Na szczescie mialam zapas herbaty - gorzej bylo ze zdobyciem goracej wody, wreszcie
obaj nasi panowie zdecydowali sie skorzystac z najblizszego postoju pociagu, który zreszta wlókl sie niemilosiernie dosc
czesto nie wiadomo, z jakiej przyczyny stajac w polu na dlugie godziny, spróbowac zdobycia, choc troche goracej wody od
obslugi kolejowej, jednak straz kolejowa nie zgodzila e na zadosc uczynienie ich prosbie, choc motywowali ja ciezkim
stanem zdrowia dziecka. Wreszcie po 3 dobach stanelismy na dworcu w Krakowie, gdzie kazano nam wysiasc dla
otrzymania goracego posilku. Uradowani kazdy z jakims czyniem na owa obiecana strawe, udalismy sie na wskazane
miejsce, gdzie na wysokim pomoscie, stala gruba Niemka; wielka warzachwia czerpala z ogromnego kotla jakas zupe i z
153

Bolszewicy nie patyczkowali sie tak jak hitlerowcy. Zm rle w czasie transportu osoby po prostu wyrzucano na postojach na pobocza torów. Ale ZSRR
mial najbardziej humanitarna konstytucje, a Wielka Brytania i USA byly z nimi sprzymierzone. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
154
P. Izabella Lisewska byla przy tym zeby to wyrazic delikatnie, przyslowiowo „niepraktyczna“ i wszystko spychala na meza. (Kazimierz Karnkowski, CH
5400 Baden, 98-05-09).
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Poniewaz mielismy tylko plaskie talerze, wiec zupa roz yskiwala sie calkowicie pobrudziwszy owe talerze, to tez w
rezultacie nie moglismy skorzystac z owego posilku, natomiast bylo duzo klopotu z chocby oplukaniem owych jak sie
okazalo zupelnie nieprzydatnych talerzy. Po kilku godz ach postoju w Krakowie, pociag ruszyl tym razem na wschód - my w
dalszym ciagu, nie wiedzielismy, dokad nas dowiezie. P. Lisewski, mimo iz doskonale mówil po niemiecku, choc kilkakrotnie
próbowal dowiedziec sie cos na ten temat, nic nie wskóral. Gubilismy sie w domyslach, gdy wtem pociag stanal i rozlegl sie
wsród wagonów krzyk: „aussteigen, schnell, schnell“ . Zerwalismy sie i z najwiekszym pospiechem zaczelismy zbierac
manatki i wyladowywac sie z pociagu stwierdziwszy z niewymowna ulga, ze jestesmy w Tarnowie, a nie jak sie obawialismy
gdzies daleko na wschód, gdzie by przyszlo nam zyc we ogim Polakom ukrainskim otoczeniu. Rozlegla sie komenda:
„Kobiety, dzieci i starzy siadaja na furmanki, mezczyzni ida pieszo“ . Niewiele sie namyslajac schwycilam Ojca (BKD 51)
pod reke, na druga wzielam Anusie (BKD 55), Kaziem (BKD 54) zaopiekowala sie pani Lisewska i pobieglismy do
najblizszego wozu, który nas dowiózl do jakiejs duzej zkoly. Ulokowalam moja gromadke wraz ze stosem naszych
tlumoczków na srodku jednej z duzych sali, a sama wyruszylam na poszukiwania meza. Po drodze o maly wlos nie zostalam
stratowana przez konnego zandarma, chcacego zagrodzic mi dalsza droge. Jakims prawdziwym cudem zdazalam uskoczyc
w bok przed wzniesionymi w góre kopytami konskimi. Po dlugich poszukiwaniach odnalazlam meza tak, ze znalezlismy sie
znów razem, a to bylo dla nas najwazniejsze.
W czasie mej nieobecnosci zjawila sie na sali, w której siedzial Ojciec (BKD 51), nasza dobra znajoma p. Dmochowska spedzila w Wiecininie dwukrotnie wakacje, udzielajac Olence korepetycji z arytmetyki. Zaprzyjaznila sie ze wszystkimi, a
szczególnie bardzo polubila Ojca. Tego wieczoru dowiedziawszy sie, ze przybyl z poznanskiego transport wysiedlonych,
przyszla, aby sie przekonac czy miedzy nimi nie znajdzie brata, k y mieszkal wlasnie na terenie województwa
poznanskiego. Brata nie znalazla, ale zobaczyla Ojca.
Dowiedziawszy sie z krótkiej jego relacji jak wyglada asza sytuacja, obiecala poszukac odpowiedniego domu, gdzie
moglibysmy spokojnie doczekac konca wojny. Zapewniala, ze na pewno to sie jej uda, gdyz przebywajac od dluzszego
czasu w Tarnowie z ramienia R.G.O., zna pare osób, powiedziala, ze natychmiast uda sie do panstwa Jordanów,
mieszkajacych w Wieckowicach pod Wojniczem i cala sprawe z nimi omówi. Prosila y byc dobrej mysli i czekac cierpliwie
wiadomosci, starajac sie na wlasna reke znalezc dach nad glowa. Byl to piatek 15 grudnia - podniesieni na duchu widomym
znakiem boskiej nad nami opieki, ruszylismy cala gromadka, to znaczy Ojciec i my z dziecmi na poszukiwanie noclegu, bylismy przy tym bardzo juz glodni - zapasy dawno sie wyczerpaly, posilek w Krakowie jak juz pisalam nie udal sie,
marzylismy, wiec o talerzu goracej zupy i kawalku chle , no i moze najwiecej o moznosci umycia sie, bo przeciez od
poniedzialku nikt z nas nawet rak nie mial gdzie umyc. Gromadka nasza musiala wygladac dosc zalosnie, skoro jakas pani
podeszla do nas pytajac, czy to nas przywieziono transportem dzis do Tarnowa? Na nasza twierdzaca odpowiedz zacna ta
dusza zaprosila nas do siebie. W jej goscinnym domu moglismy sie wreszcie umyc, panowie ogolic, no i zjesc obfita kolacje.
Zapewnialismy gospodynie, ze mamy nadzieje, iz nie bed
y zbyt dlugo korzystac z jej goscinnosci, poniewaz
spotkana przypadkiem znajoma obiecala znalezc nam odpowiedni azyl.
Poniewaz bylo juz pózno postanowilismy przepedzic te n w owej szkole i dopiero nazajutrz ruszyc na poszukiwanie
jakiegos chwilowego azylu. Na sali spotkalismy wielu naszych sasiadów, których spotkal ten sam, co i nas los, miedzy
innymi Januszostwo (BKM 262 i 567) Mittelstaedt z Luszczewa. Janusz (BKM 262) caly czas trzymal w reku dosc duzych
rozmiarów wedzona szynke. Zapytany, dlaczego tak ostentacyjnie ja demonstruje wyjasnil szeptem: „Ta szynka ma dla nas
wielka wartosc, gdyz ukrylismy w jej wnetrzu brylanty ny“ .
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Rzeczywiscie nazajutrz, to znaczy w niedziele kolo poludnia, zobaczylismy podjezdzajacy powóz - zjawil sie stangret i
wreczyl nam list od pani Jordanowej, zapraszajacy nas do Wieckowic. Dowiedzielismy sie potem, ze Marychna, aby
przyspieszyc sprawe, nie mogac znalezc zadnej lokomocji pieszo przeszla owe 35 km dzielace Tarnów od Wieckowic.
Podziekowawszy naszym goscinnym gospodarzom skwapliwie zajelismy miejsca w powozie, nasze manatki znalazly sie na
specjalnie po nieprzyslanym wozie i ruszylismy przez W cz do Wieckowic, gdzie danym nam bylo przezyc wojne. Jedynie
Ojciec (BKD 51) pozostal tam na zawsze, umarl, bowiem 26. 8.1943 roku. Na razie rozgladalismy sie ciekawie po nieznanym
nam krajobrazie, jadac z nadzieja, ze przeciez nie poz aniemy tu dlugo - wojna zakonczyc sie przeciez musi najdalej za
kilka miesiecy. - Z pewnym niepokojem, a nawet ja z wyraznym biciem serca, wchodzilismy do duzego hallu rozleglego
dworu wieckowickiego. - Jak zostaniemy przyjeci? Jacy to w ogóle ludzie sa ci nasi dobroczyncy - jak uloza sie z nimi
stosunki? - Zdaje sie, ze niemniejsze emocje przezywala rodzina p stwa Jordanów. To znaczy pani domu, Maria
Jordanowa z domu Horodyska, jej dwudziestokilkuletni syn Adam i nie elna dwudziestoletnia córka Marylka. Zauwazylam
jak dyskretnie uchylajac drzwi z sasiedniego pokoju ze ali na wchodzaca gromadke ludzi bezdomnych zdanych na laske
losu, zagubionych, pozbawionych wszelkich mozliwosci egzystencji, na tego starszego niewidomego czlowieka, wystraszone
dzieci i ich niezbyt reprezentacyjnie wygladajacych ro ców, wszyscy zmeczeni, zdezorientowani, wymieci, niedomyci i oni
takze zadawali sobie podobne do naszych pytania? Jacy oni sa i czy moze beda musieli zalowac, ze ulegli prosbom
Marychny Dmochowskiej? - Po chwili, gdy nastapila prezentacja, zaprowadzili nas mlodzi do przeznaczonych pokoi, proszac
abysmy ogarnawszy sie cokolwiek zeszli do jadalni, gdzie obiad na nas czeka. Znalazlszy sie na górze odetchnelismy z
ulga, pierwszy decydujacy moment mielismy juz za soba. Gospodarze robia mile wrazenie, na razie mamy dach nad glowa i
raczej pewnosc, ze bedziemy mogli doczekac tu konca wojny.
Rozejrzawszy sie po naszym locum stwierdzilismy, ze jest wystarczajaco duze - dla Ojca przeznaczono duzy ladny pokój
polaczony z naszym bardzo duzym, gdzie zupelnie wygodnie moglismy sie pomiescic, pomyslano nawet o wstawieniu
dziecinnego lózeczka dla Anusi. Podczas obiadu zaczeto nas dyskretnie wypytywac o n e przezycia ostatniego tygodnia,
nie mogli wprost uwierzyc, ze taka rzecz mogla byc moz a155 .
Za kilka dni wypadalo Boze Narodzenie - sama mysl o tym, ze spedzac je bedziemy poza domem, n ako na lasce
obcych nam dotad ludzi, niepewni jutra nie dawala mi spac - trzeba by przeciez wybrac sie do jakiegos miasta, aby kupic
cokolwiek dzieciom pod choinke - ale czy w ogóle choinka bedzie? Jakie tu sa swiateczne zwyczaje i tradycje, a do tego
przeciez 23 grudnia jest rocznica smierci Matki - skadze zdaze zamówic msze sw. za jej dusze. Wybralam sie najpierw do
kosciola, by owa msze swieta zamówic, chociaz po swietach, bo teraz juz bylo oczywiscie za pózno. Zwierzylam sie p.
Jordanowej z tego, ze bardzo chcialabym dostac sie jakos do Tarnowa, aby kupic cokolwiek dla dzieci - okazalo sie, ze w
najblizszych dniach wybiera sie tam panna Stadnicka, c ka wlasciciela sasiedniego majatku156, odleglego o niecale 2 km.
Panna Jadwiga hrabianka Stadnicka dowiedziawszy sie o
pragnieniu bardzo uprzejmie zaproponowala mi wspólna
wyprawe do Tarnowa, gdzie kupilam jakies skromne prezenciki i troche slodyczy - niewiele tego bylo, bo tez pieniedzy
prawie nie mielismy, polykajac lzy dzielilismy sie z r zina Jordanów oplatkiem, a po skromnej wieczerzy wigilijnej udalismy
sie na góre do siebie i tu z najwieksza radoscia i roz ewnieniem zobaczylismy piekna, duza ladnie przybrana choinke,
stojaca na srodku pokoju. Za chwile zjawil sie pan Adam, aby zaspiewac z nami kilka koled i pobawic sie z dziecmi, do
których od pierwszej chwili odnosil sie bardzo milo i serdecznie. Choc do kosciola w Wojniczu bylo niedaleko - chyba póltora
kilometra i mozna bylo isc pieszo, jednak panstwo Jordanowie bardzo uprzejmie zaproponowali miejsce w powozach,
którymi jechali na nabozenstwo, skorzystalismy z tego che e, tym bardziej, ze padal deszcz. Przed kosciolem z
najwiekszym zdziwieniem spotkalismy naszych sasiadów i towarzyszy z podrózy ze Slupcy do Tarnowa panstwa Lisewskich,
z którymi stracilismy kontakt w Tarnowie. Okazalo sie, ze podobnie jak nas zaprosila ich do siebie p. hr. Stadnicka - zatem i
tu mielismy byc sasiadami. - Powoli zaczelismy sie dowiadywac, co sie stalo z reszta wywiezionych z nami sasiadów.
Najbardziej niepokoil nas los mojej ciotki, zreszta zaledwie o kilka lat ode mnie starszej Niuski (Marii z Leszczynskich), (BKM
563), Mittelstaedt’owej, która widzielismy po raz ostatni ow tragicznej nocy przed urzedem gminnym w Skulsku wraz z
mocno juz starsza i schorowana matka i bratem Kazimierzem, (BKM 1978) Leszczynskim. Niuske lubilismy, szczególnie zas
Ojciec bardzo, ale wiedzielismy, ze jest wyjatkowo niepraktyczna i niezaradna, bylismy, wiec pelni obaw, jak sobie poradzi?
Na szczescie dowiedzielismy sie, ze znajduje sie wzglednie niedaleko u jakichs gospodarzy - komitet opieki nad
wysiedlonymi, lokowal gdzie mógl nieszczesnych wygnanc w. Zaczelismy przemysliwac jakby jej pomóc - wreszcie Ojciec
zdobyl sie na odwage i prosil p. Jordanowa, zeby zechciala i ja do Wieckowic zaprosic.

155

Zdziwienie pp. Jordanów bylo zrozumiale. Byl to pierwszy transport i wtedy jeszcze Polacy nie byli przyzwyczajeni do metod tak hitlerowskich jak i
bolszewickich. Potem takie „wysiedlenia“ staly sie rzecza normalna i uchodzily za humanitarne, jesli przy tym nikogo nie zamordowano. (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
156
Wielka Wies. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Ojciec uzyl calej swej wymowy przedstawiajac sytuacje kuzynki, alecajac ja przy tym, jako osobe wysokiej kultury,
muzykalna i wyjatkowo mila, dosyc, ze potrafil wzruszyc nasza gospodynie tak, ze zdecydowala sie zaprosic Niuske do
Wieckowic157 zaznaczajac, ze wolalaby, aby jej brat ulokowal sie g e indziej. W miedzyczasie doszla do nas wiadomosc,
ze matka Niuski tak ciezko zachorowala, ze musiano prz iezc ja do szpitala w Tarnowie - gdzie tez wkrótce umarla. Pan
Kazimierz (BKM 1978) Leszczynski wraz z jej szwagrem Aleksandrem (BKM 265) (Olesiem) Mittelstaedtem z Galiszewa
zostali ulokowani gdzies indziej - tak, ze zostala sama Niuska plus cala rodzina jej ogrodnika nieslychanie z nia w Lisewie
zzytego, wyjatkowo porzadnego czlowieka.
Pp. Jordanowie zdecydowali sie i ich takze przygarnac tym bard , ze Niuska polecala go, jako dobrego ogrodnika, brat
(szwagier) byl zrecznym murarzem a siostra pracowita dziewczyna - nie watpili, ze sie tego rodzaju ludzie w majatku
przydadza i rzeczywiscie dopiero po zakonczonej wojnie opuscili Wieckowice, ale juz nie wszyscy, bo Niuska pozostala w
Wojniczu do konca zycia to znaczy do 1975 roku, murarz takze wyjechal dopiero po skonczeniu pracy przy budowie kosciola
w dawnym folwarku pp. Jordanów, a biedna Terka takze juz nie wrócila stamtad - umarla gdzies przed koncem wojny.
Gdy zapadla decyzja sprowadzenia Niuski do Wieckowic z anie odnalezienia jej w duzej wsi, gdzie wiedzielismy, ze
ma sie znajdowac p. Adam powierzyl Totowi - Ojciec pojechal z nim, aby mu pomóc w przekonaniu Niuski, aby zaproszenie
przyjela - zgodzila sie bez wiekszego oporu, bo rzeczywiscie war ki, jakich zyla w biednej i dosc zaniedbanej chalupie,
gdzie w dodatku braklo opalu i bylo bardzo zimno - zaczynala wdawac sie we znaki sroga zima, która zaczela wszystkim
dokuczac.
W bardzo krótkim czasie cala rodzina pp. Jordanów polu a bardzo nowego goscia, a nawet wkrótce obie panie, tak
matka jak i córka, zaprzyjaznily sie z Niuska serdecznie.
Przyjazn ta trwala do konca zycia Niuski (BKM 563), która od czasu do czasu odwiedzala je w Krakowie na
skiej,
gdzie cala rodzina po skonczonej wojnie zamieszkala.
Czas uplywal - koniec wojny nie tylko sie nie zblizal, ale zaczal sie wydawac coraz odleglejszy, trzeba bylo zaczac
myslec o podjeciu jakiejs pracy, zeby primo nie jesc chleba goscinnych gospodarzy za darmo, no i by móc zarobic, choc
troche pieniedzy na najkonieczniejsze wydatki.
Pani J. wczuwajac sie w nasze polozenie zaproponowala
mezowi objecie posady rzadcy w Wieckowicach, do
którego to majatku nalezaly jeszcze dwa niewielkie folwarki dna z przyleglym dosc duzym arealem lasu, którym zreszta
zajmowal sie nie tylko zaufany ale i zaprzyjazniony z ascicielami bardzo porzadny czlowiek p. ......
Maz (BKM 53) zgodzil sie chetnie na ta propozycje, bo juz mu dokuczyla przeciagajaca sie bezczynnosc no i poczucie
przeciagajacego bycia na lasce pp., J., Co do mnie to prosilam równiez o obmyslenie jakie
cy - obojetnie, jakiej - byle
nie siedziec z zalozonymi rekoma. Postanowiono, ze obejme piecze nad mleczarnia, to znaczy bede odbierac trzy y
dziennie udojone mleko, wydawac pracownikom deputat - z pozostalej reszty przypilnowac robienie masla - a w porze, gdy
dojdzie mleko owcze wyrabiac z niego bryndze.
Od 1.4.1940 r. zaczelismy pracowac - otrzymywalismy skromna, ale wystarczajaca ordynarie, zydzial mleka i troche
gotówki. Marzylismy o tym, aby móc dostac osobne miesz nie i byc na wlasnym garnuszku - czulibysmy sie swobodniejsi
szczególnie maz - nie musialby codziennie wyswiezony stawiac sie na wspólny obiad, który zreszta najczesciej p eciagal
sie tak, ze juz nie zostawalo mu chwili na odpoczynek czy chocby krótka drzemke.
Problem znalazl szczesliwe rozwiazanie, gdyz w miedzyczasie zwolnil sie stojacy blisko parku i podwórza dom nadajacy
sie na tzw. rzadcówke. Gdy zaproponowano nam przeniesi ie sie tam bylismy uszczesliwieni, tym bardziej, ze dookola
owego domu byl dosc duzy kawal ziemi otoczony zywoplot
zie mozna bylo urzadzic ogród, z którego nie tylko jarzyny,
ale i kartofle powinny wystarczyc nam na rok caly. Mozna bylo urzadzic kurnik, jednym slowem moglismy byc prawie, ze samowystarczalni. Do ordynarni dodano nam dwa 100 kg tuc iki rocznie, jednym slowem bylo to juz takie male
gospodarstwo. Powstal problem poszukania jakiejs pomocy, gdyz ja bedac zajeta kilka godzin w mlecz ni nie dalabym rady,
aby obrobic ów dosyc w rezultacie duzy ogród, oprzatna swinie i drób, a najwazniejsze,
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W zasadzie w ogóle nie wspomina sie dzis o olbrzymiej ofiarnosci ziemian w czasie ostatniej wojny. Przez caly ten okres majatki w Generalnym
Gubernatorstwie byly przepelnione rzesza róznego rodzaju uciekinierów. Najpierw byli to wysiedlency z terenów przylaczonych przez Niemców do
Rzeszy, osoby „spalone“ przez dzialalnosc konspiracyjna w miescie, oraz Zydzi, a potem doszli do tego uciekinierzy z Warszawy. Byli to czesto ludzie
zupelnie obcy, a trzeba im bylo dac co najmniej mieszk
jedzenie.
Jakie koszty obciazaly przy tym te majatki mozna sobie wyobrazic. Majatki te byly czesciowo zniszczone i ograbione w czasie dzialan wojennych w
1939 r., a wlasciciele znajdowali sie badz w wojsku, badz w obozach, a wielu zostalo zamordowanych w Katyniu, lub w innych miejscach kazni. Majatki
te byly zmuszane ponadto do placenia podatków i dostaw dla niemieckiej machiny wojennej. Majatki byly tez glówna baza zaopatrzenia AK, oraz
wysylaly paczki do oflagów i wiezien.
Brzmi to wprost nieprawdopodobnie, ze wlasciciele tych majatków zostali po wojnie: wywlaszczeni, ograbieni przez swych wspólobywateli i wysiedleni.
I nikt sie za tymi ludzmi do dnia dzisiejszego nie ujal. Jakiekolwiek glosy w tym kierunku sa tak w Polsce jak i na emigracji tlumione, a prasa artykuly na
ten temat po prostu wyrzuca do kosza. Przedstawiciele spoleczenstwa w Sejmie i w Senacie do dnia dzisiejszego nie zdolali uchwalic ustaw
zapewniajacych ograbionym zwrot ich gruntów i domów, a panstwo kupczy nimi w sposób paserski, sprzedajac je osobom trzecim. Nie mówie juz o tym,
ze nikt nie zdobyl sie na publiczna ocene zaslug tej warstwy obywateli, na podziekowanie i na przeproszenie ich za lata pogardy, poniewierki i
ponizenia. Niech im bedzie za to wieczna hanba. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Przed tzw. „rzadcówka“: Kazio (BKD 54), Matka (BKD 52) i Anusia (BKD
55). Plot stanowil odgraniczenie rejonu pp. Karnkowski
Po lewej
krzaki „królestwo“ Kazia. W tyle widac slup wysokiego napiecia laczacy
elektrownie wodna na Dunajcu w Roznowie z fabryka nawozów
sztucznych w Moscicach pod Tarnowem.

155.

154.

nie tylko narabac drzewa, ale i przepilowywac klocki drewna, które dostawalismy na opal. To jeszcze nie bylo wszystko,
trzeba bylo samemu mlec zboze na zarnach, bowiem mlyny byly prawie wszystkie zamkniete i o make trzeba sie bylo starac
samemu. Naturalnie dochodzilo do tego pranie158 , gotowanie, pieczenie chleba itp.

Od lewego górnego rogu
stoja: Matka (BKD 52), Ojciec
(BKD 53); siedza: Anusia
(BKD 55), Dziadek (BKD 51) i
Kazio (BKD 54).

A przeciez trzeba pamietac, ze musialam przeciez Ojcu (BKD 51), choc troche codziennie poczytac, bo co do spacerów
to obowiazek codziennego chodzenia z dziadkiem spadal a Kazia (BKD 54) (6 do 10 lat). Oczywiscie nie zawsze sie
chcialo chlopcu wedrowac i to niezaleznie od pogody na dwugodzinny spacer, ale ja bylam z tego zadowolona, bo primo
wyrabial sobie przez to poczucie obowiazku, a secundo przy tym te wspólne wedrówki przyczynily sie do tego, ze zasób
jego wiadomosci z róznych dziedzin stale sie powieksza gdyz Ojciec wykorzystywal te wedrówki na opowiadanie mu
interesujacych rzeczy, o których wiekszosc chlopców w ego wieku nie ma pojecia159..Tak, wiec zaczelam sie rozgladac za
jakas dziewczyna, która by mi mogla pomóc w gospodarst e. Wlasnie dowiedzialam sie od niewiasty zatrudnionej, jako
praczka we dworze, niejakiej p. Przeklasiny, zreszta wysiedlonej z Gdyni, gdzie maz pracowal i skad zostal wziety do
wojska, a nastepnie znalazl sie w obozie jenców wojennych, ze jej mlodsza siostra Franciszka (Bodziochówna) mieszkajaca
z rodzina w pobliskiej wsi (Olszyny k/ Zakliczyna) poszukuje jakiejs pracy, wiec jeslibym chciala to ona bardzo chetnie
przyjdzie do nas. Tak sie tez stalo - polubilismy ja wszyscy bardzo, szczególnie Ojciec, kt y bardzo chetnie pomagal jej
pilowac drewno - mlec ziarno na zarnach160 itp.
Ona tez przywiazala sie bardzo do nas wszystkich i dot ala z nami na miejscu do konca naszego pobytu w
Wieckowicach. Po wojnie odszukalismy ja na Wybrzezu, doka e przeniosla wraz ze swymi siostrami161 , a gdy wychodzila
za maz bylismy na jej slubie i dotad ilekroc moja córka jest na Wybrzezu, stara sie ja odwiedzic.
Od nowego roku szkolnego Kazio (BKD 54) zaczal uczeszczac do szkoly w Wojniczu, Anusia (BKD 55) bawila sie pod
okiem Frani kolo domu najczesciej w towarzystwie obu córeczek Przeklasiny (Stanislawy i Irenki) - dotad utrzymujemy z nimi
kontakt listowny. Tu musze wspomniec pewne wydarzenie, a to glównie na uprzytomnienie tym, którzy ewentualnie beda
czytac te wspomnienia, ze sa ludzie, którzy potrafia z howac przez dziesiatki lat pamiec wyswiadczonego im kiedys dobra.
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Pranie odbywalo sie wtedy recznie na tarze, bez elektrycznej pralki (w Wieckowicach nie bylo elektrycznosci), a prasowac trzeba bylo zelazkiem na
wegiel drzewny. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
159
Dziadek byl czlowiekiem wyksztalconym i oczytanym.
− Zanim zaczalem chodzic do szkoly nauczyl mnie bardzo d rze „rachunków“. Zaczelo sie to tabliczka mnozenia, a nastepnie przerabialismy
nastepujace cwiczenie. Dziadek dyktowal mi 10 do 12; 6 do 7-cyfrowych liczb, które musialem napisac jedna pod druga w slupku. Nastepnie
musialem je wszystkie dodac, kilka liczb odjac, pomnozyc i podzielic. To, co robilem musialem mówic glosno, a Dziadek kontrolowal w pamieci
poprawnosc moich dzialan arytmetycznych.
− Na spacerach opowiadal mi przeczytane w mlodosci ksiazki i te, które mu potem przeczytano glosno. Np. poznalem wtedy wiele ksiazek Karola Maya,
oraz Iliade i Odyseje Homera. Opowiadal mi takze cale
geografii i historii.

− Czytania

i ortograficznego pisania nauczyla mnie Mama, tak jak uczyla dzieci folwarczne przed I Wojna Swiatowa w Wiecininie. (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
160
Funkcje te, a szczególnie tluczenie kaszy z prosa na stepie z Dziadkiem spadaly czasami na mnie.
161
Jedynie z jedna siostra Rodowa, bo siostra Przeklasina z mezem pozostali w Wieckowicach gdzie uzyskali ziemie z reformy rolnej i zalozyli
gospodarstwo rolne. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Bad 98-05-09).
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Matka, Kazio i Anusia w Wieckowicach.

Kazio i Anusia w Wieckowicach. Kazio, który
bawil sie w wojne z lukiem i z lanca.

157.

159.

2013

Anusia i Kazio w Wieckowicach.

Anusia i Kazio w Wieckowicach. Kazio,
z fantazyjnym odznaczeniem.

Otóz, gdy zblizaly sie Swieta Bozego Narodzenia, pierwsze, któr moglismy urzadzic „u siebie“ przyszlo nam na mysl,
aby zaprosic na wieczerze wigilijna owa Przeklasine z córeczkami, wiedzielismy, ze sama nie ma absolutnie warunków na
urzadzenie wigilii u siebie.
Propozycje przyjela z wdziecznoscia i wzruszeniem - co wówczas bylo jeszcze do pewnego stopnia naturalne, natomiast
niecodziennym jest to, ze jej starsza córka do dzis, a to juz przeciez minelo od tamtych Swiat 40 lat - pamieta o tym i bez
mala w kazdym liscie wspomina z wdziecznoscia ów wiecz Tu zaznaczyc musze, ze nie ograniczala sie tylko do
powtarzania slów wdziecznosci, ale ilekroc zwrócilam sie do niej za jakas prosba zawsze zrobila wszystko, co bylo w jej
mocy, aby jej zadoscuczynic162 . Gdy w kilkanascie lat po wojnie odwiedzilam Wieckowice, zaszlam takze i do niej,
prawdziwie tak ona jak i jej matka serdecznie ucieszyl sie widzac mnie po tylu latach.

162

Chodzi tu miedzy innymi o uzyskanie zeznan swiadków, ze Matka pracowala na majatku w Wieckowicach, co bylo jej potrzebne do uzyskania
emerytury. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Równa przyjemnosc zrobily im odwiedziny mojej córki przed kilku laty, k dy wybrala sie z mezem i dziecmi na grób
dziadka w Wojniczu i nie omieszkala odwiedzic Przeklasiny i jej córek. Tak, wiec zycie powoli ulozylo sie zupelnie znosnie i
raczej spokojnie. Tot, (BKD 53) oddal sie z prawdziwa przyjemnoscia swym obowiazkom i tu musze powiedziec, ze
podziwialam jego silna wole. On, który mial juz 48 lat i przez cale zycie prowadzil raczej wygodny tryb zycia - nie wstajac
zbyt wczesnie - teraz, jako platny rzadca, wstawal bez narzekania o takiej porze, jakiej wymagalo w danej chwili
gospodarstwo. Poza tym, choc byl przeciez bardzo dobrym i doswiadczonym rolnikiem - zawsze odnosil sie do mlodego i
wlasciwie slabo orientujacego sie w sprawach gospodarczych pana Adama z naleznym szefowi, podporzadkowaniem.
Z pp., Jordanami stosunki ukladaly sie jak najmilej, prawie awsze zapraszani bylismy na niedzielne obiady, wszelkie
uroczystosci rodzinne, jak imieniny itp. Szczególnie Pani Jordanowa polubila Ojca - czesto zapraszala go na
podwieczorkowa kawe - wiedziala, ze Ojciec byl jej spragniony - w domu jej nie bylo, natomiast. P. Adam przez swoje
stosunki zawsze matke i jej preferowanych gosci, a do takich Ojca zaliczala, w takowa zaopatrywal.
Ojciec (BKD 51) nawiazal takze serdeczne stosunki z pp. Lisewskimi, którzy caly czas wojny spedzili w Wielkiej Wsi,
gdzie on zostal zaangazowany juz nie tylko, jako rzadc
administrator, co bylo bardzo na reke pani Stadnickiej, gdyz
znajac niemiecki i majac latwosc nawiazywania kontaktów wywiazywal sie bardzo dobrze z wych obowiazków.
Jego zona, która nie majac zadnych obowiazków nudzila
sama, czesto zapraszala Ojca na podwieczorki, które
bywaly bardzo atrakcyjne dzieki temu, ze p. Stanislaw umial zawsze postarac sie o rzeczy na ogól wówczas nieosiagalne jak rodzynki, czekolade czy inne skladniki - dzieki czemu pani Iza mogla serwowac swoim gosciom rozmaite wypieki, których
nigdzie indziej wówczas sie nie spotykalo. Prócz cotygodniowych163 odwiedzin panstwa Lisewskich, Ojciec, w (co drugi)
poniedzialek wedrowal wraz z Kaziem (BKD 54) w odwiedziny do ks. kanonika Rzepki (proboszcza w Wojniczu), z którym sie
bardzo zaprzyjaznil. Kanonik byl wyjatkowo zacnym czlo kiem - bardzo wspólczul Ojcu, ze nie ma zegarka takiego, jakie
sluza niewidomym. Nie zapomne wieczoru, gdy siedzac na górze w pokoju czekalam na powrót moich panów zaproszonych
na imieniny ks. kanonika, który mial tego samego patrona, co i Ojciec sw. Jana Kantego. Otóz slysze jak ktos wbiega po trzy
stopnie po schodach, otwieram drzwi i widze Ojca tak rozpromienionego jak go dawno nie widzialam wolajacego: „patrz, co
dostalem, patrz, jaki jestem szczesliwy“ i pokazuje mi duzy srebrny zegarek dla niewidomych z puklymi cyframi,
pozwalajacymi palcami namacac wskazówki i wypukle cyfry na cyferb cie. Zegarkiem tym cieszyl sie jak dziecko az do
smierci. Ojciec byl ogromnie towarzyski, przy tym nudz sie nie majac zadnego okreslonego zajecia - brak mu bylo konnej
jazdy i wielu innych rzeczy, do których byl przyzwyczajony - to tez staral sie nawiazywac stosunki towarzyskie z r ymi
osobami, miedzy innymi z dyrektorstwem Szkoly Rolniczej w Wojniczu pp. Ropelewskimi, z bardzo mila rodzina wlasciciela
apteki w Wojniczu p. Pazdirkiem, bardzo ciekawym i kulturalnym panem itp. Chetnie tez zalatwial rózn robne sprawunki w
miasteczku, czy na poczcie, jednym slowem wypelnial sobie czas, jak to tylko bylo mozliwe.
Bardzo tez lubil robic maslo w drewnianej kierzynce - mam nawet dotad rysunek zrobiony przez Wlodzimierza
Bartoszewicza, który kiedys wybral sie ze swa matka odwiedzic nas w Wojniczu. Kto znal Ojca nie mógl sobie go wyobrazic
zajetego ta czynnoscia, dopiero, gdy zobaczyl ów rysun przekonal sie, ze tak nieprawdopodobne sytuacje moga byc
mozliwe. Mijal rok jeden i drugi, a wojna sie nie konczyla - przeciwnie coraz grozniejsze chmury zbieraly sie na widnokregu
politycznym. - Z domu przychodzily od czasu do czasu listy, znano tam nasz adres - miedzy innymi pisywal niekiedy nasz
ostatni rzadca164 , którego zatrudnial w dalszym ciagu obecny wlasciciel Paniewa baron v. Baehr. Mieszkal do czasu wojny w
Kurlandii az do chwili, kiedy bolszewicy zajawszy te tereny pozwolili wszystkim Niemcom, opuscic swe posiadlosci i
wyjechac do Niemiec. Zostali oni osiedleni w tzw. Wart gau, gdzie otrzymali, jako rekompensate swych rodzinnych
majatków, które odebrano dotychczasowym ich wlascicielom. Otóz przez dluzszy czas rzadca ów pytal w listach mego
meza, czy aprobuje zaproponowane baronowi przez niego posuniecia gospodarcze i czy zastosowane przez niego, mój maz
uwaza za wlasciwe?
Przez dosc dlugi czas przechowywalismy te korespondencje, jako dosc niezwykly dowód wiary w trafnosc rad rolniczych,
które by maz mial uzyczac. Kilka raz otrzymalismy listy od Kowalskich z Czartowa, w których pisano, ze nowi wlasciciele a
szczególnie pani baronowa sa wyjatkowo dobrymi ludzmi ze ona domyslajac sie, ze Kowalscy sa w kontakcie prosila, aby
podali jej nasz adres, bo chcialaby nam cos przeslac, domyslajac sie, ze amy rózne braki. Oni jednak bali sie ujawnic ten
adres, aby czasem nie wynikly z tego jakies przykrosci dla nas czy tez dla nich165 . Pewnego razu otrzymalismy list, w którym
opisali nam nastepujace zajscie. Jak juz wspomnialam b to ludzie niezwyklej wprost uczciwosci, czego dali dowód, kiedy
to wróciwszy do domu w 1945 r. wiosna, odniesli nam wszystko cokolwiek mieli u siebie na p echowaniu, i to, w jakim
stanie! Moja piekna etola sobolowa i takaz duza mufka yly w takim stanie, jak gdybym byla je oddala na przechowanie u
Chowanczaka (jeden z najlepszych sklepów futrzanych w stolicy).

163

W kazdy czwartek. Byly to tez czasem obiady. Pamietam dokladnie, bo wtedy
zjadlem po raz pierwszy w swym zyciu swiadomie, kotlet
wieprzowy i przez wiele lat bylem przekonany, ze jest to najlepsza rzecz na swiecie. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
164
P. Teodor Dybala. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
165
Otrzymalismy tez jeden lub dwa razy list z Niemiec (z
na) od „praktykanta“ p. Kostrzewy, który tam zostal wywieziony. Potem korespondencja
nagle sie urwala. Obawiamy sie, ze albo zginal, albo zostal przez Niemców zamordowany. Otrzymalismy takze raz lub dwa listy od p. Gertrudy Saage z
Nowego Tomysla, mojej przedwojennej nauczycielki jezyka niemieckiego, nawet z jej fotografia. Pózniej korespondencja z niewiadomych dla nas
przyczyn takze sie urwala. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Dziadek Bartoszewicz nigdy nie obawial sie
zadnej pracy i zawsze staral sie byc uzytecznym.
Na fotografii przy robieniu masla w masielnicy.

161.

2013

Na sniadanie byl chleb z mlekiem. Anusia jak
widac „wydobrzala“ po chorobie, która ja
trapila przed wysiedleniem.

W podobnym stanie oddala posciel, bielizne - srebro itd. A wszystko przeciez przechowywala w worka w piwnicy pod
polepa w mieszkaniu, bo nawet podlóg nie mieli. Otóz donosila nam, ze pewnego dn kiedy postanowila, jak to od czasu do
czasu robila, wyniesc nasze rzeczy, aby je rozlozyc na sloncu, w miejscu oslonietym wysokim o tej porze zbozem. Wlasnie
wszystkie worki byly juz wyniesione z piwnicy i staly w kacie izby, a moje futro (stare skunks tóre dostalam po smierci mej
siostry), zarzucila na otwarte w tej chwili drzwi wejsciowe, gdy nagle w tychze drzwiach staneli Niemcy w towarzystwie
znanego donosiciela, który ich tu widocznie naprowadzil i zazadali wydania przechowywanych przez nia rze . - Niewiasta
zdazywszy jeszcze narzucic na wiszace moje futro stary plaszcz mezowski, z calym spokojem odpowiedziala, ze ona nic nie
ma, a jesli nie wierza to niech szukaja. Stala oparta
orki pelne naszych rzeczy - na pytanie, co jest w workach z calym
spokojem odpowiedziala, ze kartofle przygotowane do sa enia. Jakos nie przyszlo im na mysl sprawdzic, czy tak jest, jak
kobieta powiedziala, zaczeli przetrzasac cale domostwo wlazili na strych i do piwnicy - wreszcie wsciekli wyniesli sie jak
niepyszni. Kobieta komentujac to niezwykle wydarzenie dala: „Chyba Pan Bóg zamydlil im oczy, ze niczego nie
znalezli!“
My z naszej strony odzywalismy sie do nich bardzo rzad nie chcac budzic podejrzen i nie narazac tych zacnych ludzi
na ewentualne konsekwencje za utrzymywanie z nami kontaktu.
Od czasu do czasu przychodzily listy od krewnych, czy przyjaciól, pisywal z rzadka Janusz (BKD 500), który cieszyl sie,
ze Ojciec (BKD 51) jest z nami i spedza wojne raczej w spokojny sposób, ze zasadniczo nie brakuje mu niczego - a oni
ciagle zmieniali miejsce pobytu, jakos nie mogac nigdz na dluzej sie urzadzic. Dowiedzielismy sie, ze pp. Pestkowscy z
Ozorzyna jakos w czasie wywozenia spikneli sie z Wujem Kaziem (BKD 48) Dambskim i ze znajduja sie razem z nim w
Gorlicach. Poniewaz zadne z nas nie moglo mu towarzyszyc Ojciec zaczal dowiadywac sie, czy czasem nie znalazlby sie
ktos potrzebujacy jechac do Gorlic, z kim móglby sie zabrac? W ten sam sposób zorganizowal sobie wyjazd do Krakowa,
gdzie chcial odwiedzic swoja cioteczna siostre Brzezin a (BKM 481), która bardzo kochal. Tak tu, jak i tam, powitano go z
radoscia i goszczono przez kilka dni - w kazdym razie bylo to dla niego znaczne urozmaicenie w monotonnym ostatecznie
trybie naszego ówczesnego zycia. Co do mnie to poza Tarnowem, gdzie od czasu do czasu trzeba sie bylo wybrac dla
kupienia najkonieczniejszych rzeczy, nigdzie latem nie wyjezdzalam. W niedziele po nabozenstwie chodzilismy na spacery okolica byla malownicza, ale pamietam najbardziej nas dys wzruszyl widok spokojnego jeziora otoczonego wierzbami,
których zwisajace galezie dotykaly wody. Widok ten przypominajacy nam nasza kraine jezior wydawal nam sie chyba
piekniejszy niz rwace splywajace z niedalekich wzgórz zeki, rzeczki i toczace sie kamienie - bylo ich tyle, ze wchodzac do
wody trzeba bylo uwazac, aby stóp nie pokaleczyc.
Pewnego razu pp. Jordanowie zaproponowali nam wycieczke do ruin zamku w Melsztynie, bylismy radzi, ze udalo sie
nam poznac dzieki temu kawal pieknej podgórskiej okoli o i zobaczyc slawny zamek. Pewne urozmaicenie wprowadzil w
nasze a szczególnie Ojca egzystencje przyjazd, a wlasc e zamieszkanie w Wieckowicach bratanka pp. Jordanów p.
Franciszka Jordana z Krakowa. Byl to nieslychanie mily i dobry czlowiek w srednim wieku, pozbawiony w tym czasie
mozliwosci pracy w Krakowie - skorzystal, wiec z zaproszenia i przyjechal, na razie byla mowa o kilku miesiacach - jednak w
rezultacie przemieszkal w Wieckowicach do konca wojny. Zaprzyjaznil sie bardzo z Ojcem czesto do niego zachodzil na
dlugie czesto polityczne pogawedki. Z nami utrzymywal wniez bardzo przyjazne stosunki. Zasadniczo pomagal p.
Adamowi w gospodarowaniu wtedy, kiedy na skutek powaznej choroby maz musial zrezygnowac ze swych rzadcowskich
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Wycieczka do lasu w Rudnej. Od lewej: NN,NN,
Na drodze powrotnej z wycieczki do
Matka, Ojciec, Anusia, p. Michalska, córka p.
163. 1 lasu. Od lewej: p. Michalska (?), Matka,
Olszewskiego z Wojnicza.
Ojciec.
Ludnosc ziemi krakowskiej róznila sie pod niejednym wzgledem od kujawskiej, która znalismy. Przede wszystkim, dzieki
przepisom nauczania obowiazujacym kazdego z jej mieszkanców w zakresie szkoly elementarnej166 i to prawie od momentu
wlaczenia tych ziem do panstwa austriackiego po rozbio ch, nie bylo tam analfabetów, przynajmniej my nie spotkalismy
nikogo, ktoby nie tylko czytal i pisal poprawnie, ale dysponowal szerokim zasiegiem wiadomosci z zakresu historii i geografii,
totez wielekroc, kiedy zdarzyla mi sie sposobnosc dluz ej pogawedki z najprostszym nawet pracownikiem, zatrudnionym w
Wieckowicach, bylam wprost zdumiona widzac jak duzo nie tylko mezczyzni - ale nawet prawie kazda niewiasta, niezaleznie
od wieku wiedziala. Dzieki dosc licznym punktom Macierzy Szkolnej, ulatwiony byl dostep do ksiazek, to tez prawie zawsze
widzialo sie jak mlodsze, tak i starsze kobiety pasace krowy, siedzialy w poblizu z parasolami i ksiazka w reku (bylo tam
znacznie wiecej opadów niz na Kujawach).
Jesli chodzi o poziom religijny, to lud tamtejszy byl uzo pobozniejszy od naszego, szczególnie, jesli chodzi o praktyki
religijne np. zadziwial nas duza iloscia obecnych w cz e niedzielnego nabozenstwa w kosciele, przystepujacych do
Komunii sw., a juz bezwzglednie obowiazywal zwyczaj przystapienia do tego sakramentu w dzien swego patrona.
Wesela bywaly nawet w czasie wojny bardzo huczne i wystawne, stawiano na drodze, która mloda para udawala sie do
kosciola bramy tryumfalne, przez które panstwo mlodzi byli przepuszczani dopiero po obdarowaniu kazdego oczekujacego
ich dookola bramy wielkim kawalkiem placka (tzw. kolacza). Placki owe róznily sie takze bardzo od tych, które mysmy dotad
znali, mianowicie musialy obowiazkowo byc pokryte gruba warstwa utartego z maslem i jajami sera, im wiecej owych
dodatków ser zawieral tym placek bywal „bogatszy“ . Nie bylo rzadkoscia, ze owych placków pieczono z 100 kg maki, mimo,
ze ze zdobyciem takowej bylo w tym czasie niemalo trud sci. Odpowiednia ilosc sera, masla i jaj powinni dostarczyc
zaproszeni goscie bylo, bowiem niemozliwoscia, aby dom weselny mógl dysponowac ich wystarczajaca iloscia. W ogóle
wiele rzeczy nas tu dziwilo - chocby ogólnie praktykowany zwyczaj, wedlug którego kazdy czlowiek wypijal dziennie okolo litr
mleka. Pamietam zdziwienie meza, gdy zauwazyl, ze kazd z robotników przychodzacy do pracy mial butelke w kieszeni.
Poczatkowo przypuszczal, ze przynosza oni wódke i byl zgorszony ich domniemanym pijanstwem, zdziwil sie tez ogromnie,
gdy sie przekonal, ze to nie wódka, a mleko - u nas rzecz taka bylaby nie do pomyslenia, poniewaz panowalo ogólne
przekonanie, ze mleko pija tylko male dzieci i chorzy! - Krowy byly tutaj otoczone wielka pieczolowitoscia - czyszczono je
codziennie zgrzeblem i szczotka, tak, ze siersc ich ls a tak, jak siersc dobrze utrzymanego konia. Nawet w dworskich
oborach, gdzie przeciez krów bywalo duzo, - bylo nie do pomyslenia, aby mogly wyjsc na pastwisko ez uprzedniej
dokladnej porannej toalety. - Wracajac mysla do tych spraw przypominam sobie pewna lake, pastwisko w poblizu podwórza,
wieckowickiego. Od wielu lat pasly sie tam krowy i uzyznily lake tak, ze roslo tam od wczesnego lata do póznej jesieni
nieprzebrane mnóstwo pieczarek. Jesli wybralam sie tam dostatecznie wczesnie zanim nie zjawili sie inni amatorzy tych
znakomitych grzybów, to moglam w pare minut napelnic nimi pokaznych rozmiarów koszyk167.
Wspominajac róznice istniejace miedzy zwyczajami panuj ymi w tamtej okolicy, a na Kujawach, to musze wspomniec
znakomite tamtejsze wedliny, szczególnie slawna kielba krakowska. Zawdzieczala ona swój smak temu, ze nie byla
wedzona w chlodnym dymie, jak to u nas praktykowano, ale w goracym i to w beczkach, w których a spodzie dymily tlace sie
galazki.

162.

166

Widac z tego, ze za niski poziom oswiaty „ludu“ nie byli odpowiedzialni „obszarnicy“ jak to twierdzili komunisci i rózne nie, znajace realiów wiejskich
przemadrzale „pieknoduchy literackie“, ale celowa polityka zaborców, a szczególnie caratu,
m mówiac byl przez chlopów uwazany za
sprzymierzenca w ich walce przeciw „panom“ . Ziemianie przewaznie na odwrót, wbrew swym interesom, którymi bylo zachowanie status quo, wkladali
wiele pieniedzy i wlasnego ryzyka w celu podniesienia
oczekali sie za to nawet dobrego slowa. (Kazimierz Karnkowski, CH
5400 Baden, 98-05-09).
167
Czesto i ja bylem wysylany na zbieranie pieczarek, nawet bez specjalnych sprzeciwów. (Kazimierz Karnkowski, CH 540 Baden, 98-05-09).
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Nastapilo to gdzies zima 1942 roku. Dnia tego bylo dosc mrozno, totez maz ubral sie cieplo i pojechal razem z p.
Franciszkiem (Jordanem, kuzynem wlascieli Wieckowic) sankami zalatwic jakis interes. Obaj panowie wstapili na chwile do
lesniczego (p. Brazdy w folwarku lesnym Grabno), gdzie bylo bardzo goraco, al Tot nie zdjawszy cieplej burki, która mial na
kozuchu, ogromnie sie rozgrzal tak, ze gdy wyszedl na ny mróz nagla zmiana temperatury musiala spowodowac
gwaltowny wzrost cisnienia i nastapil wylew krwi do mózgu. Opowiadal nam p. Franciszek, ze ledwo uj hali kawalek drogi,
maz belkocac oddal mu lejce, a sam upadl nieprzytomny a sanki. Bóg laskaw, ze nie jechal sam, bo bylby upadl w bardzo
tej zimy gleboki snieg - kon by sam wrócil i nikt by nie wiedzial gdzie go szukac. Nie zapomne chwili, kiedy czekajac na jego
powrót, uslyszalam nagle jakies glosy i glosne stukani ciezkich butów, a po chwili w otwartych drzwiach ukazalo sie kilku
chlopów niosacych bezwladnego i nieprzytomnego meza. Stan jego przez kilkanascie dni byl bardzo ciezki, byl nieprzytomny
a gdy wreszcie odzyskal mowe, twierdzil, ze ma wrazenie jakby caly pokój i wszystko wirowalo dookola. Dlugi czas nie mógl
usiasc o wlasnych silach - bardzo powoli zaczal wracac do siebie. Zaczal go leczyc znakomity lekarz z Tarnowa (dr Tadeusz
Krukar) i to tak skutecznie, ze po kilku miesiacach powrócil do normalnego prawie samopoczucia. Doktor jednak radzil
przeprowadzenie dluzszej kuracji w Szczawnicy.

164.

W dolnym rzedzie, pierwszy z prawej, Teodor Karnkowski (BKD 53), jako nauczyciel
w Szkole Rolniczej w Wojniczu. Pierwszy z lewej dyr. Ropelewski, w srodku ks. kan. Rzepka.

Aby móc ten projekt zrealizowac zwrócilismy sie z pros do siostry meza Muszki (BKD 258) Wyganowskiej, o
sfinansowanie tego wyjazdu i ewentualne towarzyszenie Totowi (BKD 53) w Szczawnicy (wiedzielismy, ze w Lowiczu gdzie
zamieszkali, niezle im sie powodzilo). Wkrótce otrzymalismy pomyslna odpowiedz, a wkrótce potem zjawila sie Muszka i
zabrala meza do Szczawnicy168. Kuracja postawila go na nogi - wygladal dobrze i twierdzil, ze czuje sie zupelnie no
nie,
jednak doktor stanowczo zaprotestowal, aby mógl powrócic do pelnienia dawnych obowiazków, gdyz, jezeli chce uniknac
nowej choroby, która by zreszta skonczyla sie daleko gorzej niz obecna, to musi sie bardzo oszczedza unikac wszelkich
wysilków fizycznych - denerwowania sie i tym podobnie - jednym slowem zyc na bardzo zwolnionych obrotach.
Nasza sytuacja zaczela wygladac bardzo niewesolo. Z czegoz bedziemy zyc - jest nas przeciez 5 osób - gdzie mieszkac
- no i w ogóle, co dalej robic? Pierwsza rzecza bylo zn ezienie jakiejs mozliwej przy jego stanie zdrowia pracy. - Na
szczescie byla w Wojniczu wspomniana juz przeze mnie s ola rolnicza - jej dyrektor p. Ropelewski wiedzial, ze mój maz
jest wytrawnym rolnikiem, to tez, gdy dowiedzial sie jak nasze sprawy wygladaja zaproponowal mu posade wykladowcy w tej
szkole. Praca ta jak najbardziej mezowi odpowiadala - zawsze lubil doksztalcac czlonków kólka i w ogóle chetnie sie dzielil
swymi rolniczymi doswiadczeniami.
Do szkoly bylo niedaleko - a taki poranny spacer byl jak najbardziej dla niego w azany. Panstwo Jordanowie staneli na
wysokosci zadania, pozwalajac nam zatrzymac nasze dotychczasowe mieszkanie i nie cofneli takze ordynarii z tym, ze
zamiast dwóch tuczników mielismy otrzymywac jednego.

168

Przypominam sobie na pewno, ze byl to Iwonicz. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Fotografia Kazia i Anusi z okresu pobytu w
Wieckowicach.
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Anusia z Basia Ropelewska.

Bylismy im niewymownie wdzieczni za takie postawienie rawy i wybawienie nas z bardzo trudnej sytuacji. Wkrótce
potem zdarzyl sie oczywiscie nie tak powazny w skutkac ypadek, - w kazdym razie dosc klopotliwy szczególnie dla mnie.
Otóz Anusia bawila sie z dziecmi wspomnianej Przeklasi a takze z cala gromada dzieci wiejskich, których ulubiona
zabawa bylo zjezdzanie na wyslizganych podeszwach noszonych w czasie wojny stale drewniaków po skarpie glebokiego
jaru. Skonczylo sie na tym, ze pewnego dnia poslizgnela sie tak fatalnie, ze zlamala noge. Trzeba bylo pojechac do chirurga
do Tarnowa, dla zlozenia nogi, a nastepnie przez szereg tygodni pilnowac, aby dzieck ie opuszczalo lózeczka. - Malo tego
w kilkanascie miesiecy potem, pewnego dnia przynosza mi ja z podwórza z gwaltownie krwawiaca poharatana pod kolanem
noga. Okazalo sie, ze gdy bawila sie na srodku podwórza zobaczyla nagle pedzace z pastwiska (do wodopoju i do dojenia)
stado krów, przerazona zaczela uciekac i wpadla pod bedacy wlasnie w ruchu kierat (przegub kardana) i gdyby nie
przytomnosc pracujacej tam niewiasty, która wprost w ostatniej sekundzie wyrwala ja, zostalaby calkowicie wciagnieta i
prawdopodobnie zmiazdzona.

167.

Anusia bawiaca sie kolo rzadcówki, w której
mieszkalismy.

168.

Anusia na wycieczce w Rudnej. Po prawej
stronie w tyle Matka.

Ledwo zdolalam zahamowac tryskajaca obficie krew z nogi dziecka - trzeba bylo jak najpredzej jechac znów do
Tarnowa, aby noge doprowadzic do nalezytego opatrunku. Jesli chodzi o tego rodzaju urozmaicenia o raczej niefortunnym
charakterze - to raczej ich nie braklo, - chocby pozar w kuchni nieopatrznie spowodowany przez ranie. Sypiala zwykle w
duzym pokoju sasiadujacym z kuchnia, ale w czasie mroz przenosila na noc siennik do kuchni, gdzie oczywiscie bylo
cieplej. Tego wieczoru wybrala sie na pogawedke do mieszkajacej w poblizu Przeklasiny, a chcac zastac po powrocie ciepla
posciel, wlozyla pod przescieradlu mocno rozgrzana w piekarniku cegle. Zasiedziala sie dluzej u siostry az poderwal ja krzyk
„Pali sie“ , wybiegla i z przerazeniem zobaczyla buchajace z okna aszej kuchni plomienie ognia.
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Na szczescie stróz spostrzegl go dosc wczesnie tak, ze dalo sie go ugasic zanim dopelzl do schodów prowadzacych do
naszego mieszkania.
W kuchni oczywiscie spalily sie ramy okienne, oczywiscie i posciel - dziekowalismy Bogu, ze na tym sie skonczylo. Woja
trwala -miasta coraz bardziej odczuwaly braki aprowizacyjne, t tez zaczely sie mnozyc rózne drobne kradzieze - glównie
drobiu itp. My - jedni z pierwszych padlismy ofiara zlodziei. Wspomnialam poprzednio, ze chowalismy drób, glównie kury,
aby miec przynajmniej dostateczna ilosc jaj, no i swieze mieso, bo prócz uwedzonego wieprzowego miesa nie bylo mowy o
zadnym innym. Byl wlasnie okres przed wielkanocny, a wiec cieszylam sie, ze na swieta jaj nie zabraknie, tym bardziej, ze
tego roku mialam duzo, bo 30 pieknych kur, karmazynów. Kurnik mial wejscie po drabinie - jakiez bylo moje przerazenie, gdy
wszedlszy pewnego dnia zobaczylam kurnik pusty, jedyni
dlodze lezaly poukrecane glowy moich 30-tu karmazynów.
Zlodzieje zabezpieczyli sie przed ewentualnym krzykiem przerazonych ofiar. Choc strata byla dla nas powazna, nie
zglosilismy kradziezy na policje - wolelismy nie miec do czynienia z wladzami wroga - narazac sie na indagacje itp. Nie
skonczylo sie na tym. Wkrótce po swiniobiciu, gdy juz wedliny majace nam sluzyc caly rok byly pozawieszane w spizarni,
gdzie zreszta przetrzymywalam wszystkie zapasy lacznie z bezcennymi ze wzgledu na ogromne trudnosci w zdobyciu cukru
kilka butelek soku malinowego, tak potrzebnego w razie zaziebien itp. Któregos dnia wchodzac do owej spizarni, z
przerazeniem stwierdzilam, ze zniknely wszystkie szynki - kielbasy, slonina itp. i ze dodatkowo jeden z baleronów spadajac
potlukl kilka butelek soku - zreszta ten baleron byl jedynym kawalkiem ocalalych wedlin ze 100 kilogramowego tucznika.
Zachodzilismy w glowe, w jaki sposób dokonano tej kradziezy - po dokladnych poszukiwaniach znalezlismy porzucona w
sasiednich krzewach dluga tyczke zakonczona zelaznym mocnym haczykiem - wsuwali ja widocznie przez zelazna krate w
okienku i uchwyciwszy upatrzony obiekt, taz sama droga wyciagali go na zewnatrz. Choc strata byla bolesna, z tych samych
wzgledów, które nami kierowaly przed kilku miesiacami, kiedy to ukradzione zostaly kury, nie zglosilismy Niemcom tego, co
sie stalo. – Dopiero, kiedy w kilka miesiecy pózniej, zlodzieje ró ez przy pomocy, podobnej jak tamta, tyczki powyciagali
rzeczy z niedomknietej szafy, w której Frania miala sw skromna garderobe, wiekszosc takowej, miara naszej cierpliwosci
sie przebrala – chodzilo, bowiem w tym wypadku o krzywde biednej dziewczyny - nie mozna zapominac, ze w tamtych
czasach najskromniejsze szmatki byly prawdziwym wyczynem, nie mówiac o cenach - oczywiscie czarnorynkowych. Zaczely
sie dochodzenia, z których wyniklo, ze sprawca kradzie - kto wie, czy i nie poprzednich, byl, nie, kto inny - tylko syn
wieckowickiego wlodarza169 . Grozilo mu wywiezienie na przymusowe roboty w glab Reichu. W miedzyczasie, co kilka dni
Frania znajdowala pod oknem kuchni wezelki z ukradzionymi rzeczami wraz z blagalnymi listami proszacymi o umorzenie
sprawy. Mezowi wreszcie zal sie zrobilo chlopaka i sprawe wycofal. Od tej chwili kradzieze ustaly.
Choc musialam porzadnie sie napracowac, aby ziemie przeznaczona na nasz ogród dotychczas lezaca odlogiem
doprowadzic do wlasciwego stanu, jednak zawsze praca dawala mi satysfakc tym bardziej, ze mielismy duzo ladnych
kwiatów, które wszyscy podziwiali no i nieznana w tych stronach soje, z której po odpowiednim upaleniu robilo sie wcale
niezla kawe z dodatkiem równiez u siebie wyhodowanej cykorii. Tam wlasnie w Malopolsce nauczylam sie raz na zawsze
ufac tradycyjnym ludowym prognozom pogody. Bylo to pie szej wiosny kiedysmy mieszkali w rzadcówce. Wiosna tego roku
byla normalnie wczesna - juz caly luty byl cieply, ze gdyby nie obawa, ze nagle moga nastapic przymrozki moznaby juz w
luty miec wszystkie wiosenne zasiewy za soba. Oczywiscie ja pragnac jak najpredzej wykonac wiosenne prace, zabralam sie
z zapalem do pracy, tak, ze 9 marca wracajac wieczorem do domu oznajmilam z duma ojcu czekajacemu na mnie w furtce
przed domem „Niech mi Tatus pogratuluje - wszystko juz zasiane - nawet kartofle juz posadzilam“ - na to Ojciec: „obys
sie nie cieszyla za wczesnie - zapomnialas, ze jutro 10-ty, 40-meczenników“. I rzeczywiscie - zaraz nazajutrz ochlodzilo sie
gwaltownie i spadl obfity snieg. Zima i wilgotna aura trwala prawie, ze do konca kwietnia, oczywiscie nasiona zgnily w ziemi,
kartofle zmarzly - trzeba bylo siac wszystko siac po raz drugi - a ile bylo klopotu z kupnem wiosna nasion! - W kazdym razie
od tego czasu pilnie wystrzegalam sie siania czegokolwiek przed owym 10-tym marca - od pogody, która ten dzien z soba
przyniósl wnioskujac, jakiej aury nalezy sie w ciagu najblizszych tygodni spodziewac. Jezeli chodzi o zjawiska
atmosferyczne, to róznica miedzy dajmy na to Kujawami, a okolic lezaca na poludnie od linii kolejowej Kraków - Rzeszów w
rejonie Bochni - czy Wojnicza, charakteryzowaly sie miedzy innymi bardzo mala iloscia wiatrów, podczas kiedy u nas bylo
ich za duzo. Tutaj modlono sie wprost o wiatr, aby zboze stojace w mendlach nar zcie moglo doschnac, natomiast od
czasu do czasu nawiedzal nas halny - rzecz oczywiscie na Kujawach najzupelniej nieznana. T j tez widzielismy jedyny raz
w zyciu bociany w przelocie jesiennym na poludnie. Bylo ich tak wiele, przy tym bardzo zmeczonych ugim przelotem, ze
gdy zobaczyly dosc duza lake opuscily sie na nia i usi ly na swiezo skoszonej trawie, robilo to wrazenie jakby laka owa
byla cala przysypana sniegiem. Widok piekny i niezapomniany.
Wspomnialam poprzednio o trudnosciach aprowizacyjnych - bylo ich rzeczywiscie niemalo, najwieksze byly ze
zdobyciem cukru, dostac go bylo mozna jedynie od Niemców - w stosunku 2 kg cukru za dobrze utuczona dwukilowa
kaczke, to tez glównie z mysla o tej wymianie trzeba bylo owe kaczki hodowac. W ogóle nauczyl
sie wówczas z
koniecznosci wielu rzeczy takich, jak osiaganie z bura w slodkiego syropu, który sluzyl nastepnie do wypieku pierników;
robienia mydla - pasty do obuwia i szeregu innych koniecznych w codziennym zyciu rzeczy - np.: drozdzy; herbate pilismy z
naparu na kwiecie lipowym, który dopiero nadawal sie d ego celu, kiedy gotowal sie na wolnym ogniu przez kilka godzin.
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Nazwisko wlodarza p. Antoni Golab. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Teodor (BKD 53) Karnkowski w Wieckowicach. Rysunek Wlodzimierza (BKM 434) Bartoszewicza.

Tak, wiec pracy nie braklo, czasu na rozmyslanie zosta lo niewiele, jedynie Ojciec zajmowal sie planowaniem zycia po
wojnie. Wyobrazal sobie, ze wszystko wróci do tego, co bylo przed nia - oczywiscie projektowal kupienie odpowiednio
statecznego wierzchowca, na którym móglby odwiedzac sasiadów - najbardziej braklo mu w Wieckowicach wlasnie
moznosci konnej jazdy, nastepnie przemysliwal nad tym, ze trzeba bedzie trzeba poszukac kogos mlodszego na miejsce
Marcina, który na pewno bedzie za stary, aby nadal pel obowiazki sluzacego i snul takie i tym podobne plany. Zasadniczo jednak przewidywal, ze jako wyrównanie poniesionych przez nas, którzy zostalismy wysiedleni z naszych
majatków, otrzymamy od rzadu polskiego moznosc eksploatowania posiadlosci niemieckich, które przypadna Polsce w
ramach odszkodowan wojennych. „ Juz my im wtedy pokazemy, na co zasluzyli“ odgrazal sie Ojciec. Czasami sluchajac
tych marzen i projektów staralam sie troche sprowadzic Ojca na ziemie, mówiac, ze przeciez czas nigdy nie stoi w miejscu,
wszystko stale sie zmienia - a co dopiero po takim dlugotrwalym kataklizmie, jak t ostatni, którego jestesmy swiadkami i ze

187
Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC 2 0 1 3
na pewno bardzo wiele rzeczy i spraw bedzie wygladalo i ukladalo sie zupelnie inaczej niz przed wojna - Ojciec nie dawal sie
przekonac - raczej utrwalal sie w swoich marzeniach.
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W roku 43-cim tak jak zwykle na 15.8. czyli na moje imieniny zaprosilismy na obiad kilkanascie osób, z którymi
utrzymywalismy towarzyskie stosunki - obiad byl doskonaly, nastrój mily i raczej pogodny - ktos z obecnych podzielil sie
pokrzepiajacymi na duchu wiadomosciami politycznymi - Ojciec byl w doskonalym humorze - a wieczorem, gdy zostalismy
sami, a Ojciec wybral sie na wieczorny spacerek po nas
ogrodzie, wydal mi sie jakis nagle postarzaly i przygarbiony.

170.

Dziadek Bartoszewicz mial w Wieckowicach mila
wizyte, mianowicie przyjechal jego bratanek
Wlodzimierz (BKM 434), ze swa matka. Na
fotografii Dziadek z Maria (BKM 433) z
Jelowickich Bartoszewiczowa.
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Kosciól w Wojniczu, skad wyszedl orszak
zalobny z trumna Jana (BKD 51)
Bartoszewicza.

Pomyslalam, „nic dziwnego - przeciez jest juz stary“ . Nawet mi na mysl nie przyszlo, ze to ostatni raz wid go
spacerujacego i ze nie mina 2 tygodnie, a bedzie juz lezal w trumnie. - Nazajutrz cale przedpoludnie pilowal z Frania drzewo
- Wrócil na obiad zmeczony i jakis nie swój - nic jesc nie chcial mówiac, ze jakos czuje sie nie swój - musi sie polozyc i
przeglodzic. Kiedy nazajutrz nie bylo zadnej poprawy w samopoczuciu Ojca, przeciwnie czul sie coraz gorzej wezwalismy
miejscowego lekarza (dr Lowczowskiego z Wojnicza), a g alecone przez niego srodki nie pomagaly, zdecydowalismy sie
zawiesc Ojca, (BKD 51) do Tarnowa, aby sie poradzic owego doskonalego lekarza, który leczyl meza. Na nieszczescie
doktor wlasnie wyjechal, wiec z koniecznosci wizyte trzeba bylo odwlec do nastepnego tygodnia, tymczasem Ojciec czul sie
coraz gorzej, tracil sily z dnia na dzien tak, ze gdy hcial przed wyjazdem do Tarnowa ogolic sie - nie mial sily utrzymac
brzytwy w reku i sama musialam go ogolic - (robilam to po raz pierwszy w zyciu). Gdy nazajutrz j ac do Tarnowa
przejezdzalismy kolo cmentarza w Wojniczu, Ojciec (BKD 51) powiedzial: „cos mi sie zdaje, ze mnie tutaj pochowacie“ .
W Tarnowie doktor mieszkal na pietrze - Ojciec nie mial juz sily, aby wejsc po schodach, musi am go za pomoca stangreta
wprost wciagnac na owe pietro. - Gdy doktor ojca zobaczyl kazal mu sie przede wszystkim polozyc na kanapce i zrobil mu
zastrzyk, gdy sie po nim na chwile zdrzemnal, doktor powiedzial mi, ze puls chorego jest slaby, ze wprost nie pojmuje, jak
mógl nawet przy naszej pomocy wejsc na góre i ze najpr wdopodobniej sprawa jest bardzo powazna. Prosilam, aby po
zbadaniu nie powiedzial Ojcu (BKD 51) prawdy, tylko mnie na karteczce napisal, co stwierdzil. Zastosowal sie do mej
prosby; Ojcu powiedzial, ze jest to jakies powazniejsze niedomaganie przewodu pokarmowego, wobec czego bedzie musial
poddac sie dosyc ostremu rezimowi - a mnie na kartce napisal, ze Ojciec, (BKD 51) ma ogromny wrzód, który moze w
kazdej chwili peknac i ze na to nie ma zadnego ratunku, a gdy nalegalam proszac, aby zrobil wszystko, co jest w jego mocy,
zeby przedluzyc Ojca zycie, choc o kilka miesiecy (ciagle ludzilismy sie nadzieja, ze koniec wojny jest juz blis tak zeby,
jesli ma juz umrzec, to zeby moglo sie to stac w domu, a nie tutaj na obczyznie. Na to doktor radzil, zeby dla podtrzymania
odzywiac Ojca jak najintensywniej - moze pozyje jeszcze jakis czas, ale on nie ma specjalnych zludzen, aby mozna bylo
powstrzymac tak gwaltownie rozwijajacego sie raka. Naz utrz, w poludnie Ojciec stracil na krótko przytomnosc, czym w
najwyzszym stopniu zaniepokojona wezwalam ksiedza, aby Ojciec, (BKD 51) mógl sie póki przytomny wyspowiadac. Na
moja propozycje nie chcial sie poczatkowo zgodzic mówi : „Karmisz mnie od rana Bóg wie, czym, a teraz chcesz,
abym przyjal Komunie“ . Ledwo zdolalam go namówic, aby jednak nie odmawial mej prosbie, dzieki Bogu, ze tak sie stalo,
bo juz tego wieczora stracil znowu przytomnosc - nie odzyskal jej ani na chwile - lezal z zamknietymi oczami, jedynie oddech
swiadczyl, ze jeszcze zyje, az wreszcie w sobote 28 si pnia 1943 r. o godzinie 9-tej wieczorem przestal oddychac. Dla mnie
byl to ciezki cios - bylismy rzeczywiscie bardzo zzyci i naprawde zaprzyja ieni - bylam zawsze jego ukochanym dzieckiem,
przez cale 20 lat, które uplynely od smierci matki, tylko przez owe 7 lat po moim slubie bylismy rozlaczeni, a potem znów, co
zgodnie uwazalismy za wyjatkowy dowód laski boskiej. Lata wojny sped smy razem. Przyznam sie, ze mialam pewien zal
do Boga, ze nie pozwolil mu doczekac chwili powrotu do domu i moznosci byc pochowanym razem z zona i rodzicami na
cmentarzu w Brdowie, ale potem, gdy wojna sie skonczyla i zaczelismy na wlasnej skórze odczu c jej konsekwencje,
zrozumialam, ze wlasnie smierc tutaj,
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choc zdala od wszystkiego, co ukochal, ale jednak wsró zyczliwych i dobrych ludzi, z pelna nadzieja, ze wszystko, co
nastapi bedzie zupelnie podobne do tego, do czego sie przyzwyczail i bez czego nie wyobrazal sobie zycia, byla czyms
stokrotnie lepszym od tego wszystkiego, co by go mialo spotkac po skonczeniu wojny. Wprost nie jestem w stanie wyobrazic
go sobie bezdomnego, bez srodków do zycia, niemogacego nie tylko z powodu wieku, ale przede wszystkim z braku wzroku
zarobic chocby na najskromniejsze potrzeby, czujacego e ciezarem najblizszym, zupelnie zagubionego w kompletnie
niezrozumialym dla niego owym rodzacym sie swiecie; to tez ilekroc o tym mysle, nie przestaje Bogu dziekowac, ze zabral
go wlasnie wtedy przed Powstaniem Warszawskim i zburze
stolicy i wszystkimi tego konsekwencjami, ze pozwolil mu
odejsc wlasciwie bez cierpien - szczególnie ciezkich i nieraz dlugotrwalych zwiazanych z rakiem, zreszta zupelnie nie
podejrzewajac, ze wlasnie umiera na te chorobe.
Zreszta tak wtedy jak i dzis nie moge zrozumiec, dlacz o Ojciec (BKD 51) od smierci Matki (BKD 50) ilekroc poczul sie
niezdrowym, zaraz podejrzewal, ze to na pewno rak sie zaczyna, nawet raz tak mnie tymi podejrzeniami zasugerowal, ze
zawiozlam go do Warszawy do slawnego wówczas dr Byliny (nota bene przybocznego lekarza Pilsudskiego i krewnego
naszych przyjaciól), aby postawil diagnoze - oczywiscie byla to choroba imaginacyjna; tym razem, gdy istotnie byl rak, nawet
slówkiem nie napomknal, ze to moze teraz wlasnie jest chory na to, czego tyle razy sie obawial. Z chwila, kiedy Ojciec (BKD
51) utracil przytomnosc zatelegrafowalismy do Janusza (BKD 500) i Olenki (BKD 503). Janusz juz nie zastal Ojca przy zyciu
- przyjechal oczywiscie z pieniedzmi, przygotowany na wydatki zwiazane z pogrzebem, przed tym zamówilismy juz trumne
za pozyczone od p. Lisewskiego pieniadze, bo sami oczywiscie na taki wydatek nie bylismy przygotowani.

172.

Jan (BKD 51) Bartoszewicz na katafalku.

Panowie Jordanowie Adam i Franciszek bardzo serdecznie zajeli sie wszystkimi przygotowaniami - przede wszystkim
zaproponowali pochowanie Ojca w ich rodzinnym grobowcu do czasu, gdy bedziemy mogli przewiezc go do Brdowa.
Pogrzeb byl bardzo uroczysty z udzialem 4 ksiezy, wszystkich tutejszych znajomych i chyba ych Wieckowic no i znacznej
czesci mieszkanców Wojnicza. Choc wojna wkrótce sie skonczyla warunki, w jakich znalezlismy sie, nie pozwolily na
mozliwosc przewiezienia trumny z Ojcem do Brdowa. Kied ze wzgledów finansowych stalo sie to mozliwe, zaniechalismy
spelnienia pierwotnego zamiaru - bo primo kaplica, w której spoczywaly trumny rodziny Jordanów, a takze Ojca, zostala
przerobiona na ogólna kaplice cmentarna, a zatem istni a gwarancja, ze bedzie otoczona opieka i nie ulegnie dewastacji jak
to sie stalo z wieloma grobowcami naszych krewnych i przyjaciól i co na pewno groziloby z czasem i naszemu grobowcowi w
Brdowie, wiec na pewno trumna ze zwlokami Ojca bedzie ezpieczniejsza na cmentarzu w Wojniczu niz gdyby bylo
przewieziona do Brdowa. Poza tym do niedawna mieszkala w Wojniczu Niuska (BKM 563) Mittelstaedt, która od czasu do
czasu zanosila kwiatki a teraz po jej smierci córka Przeklasiny, o której poprzednio pisalam tez o tym pamieta. Do niedawna
przynajmniej raz do roku dojezdzal do Brdowa Janusz, (BKD 500), teraz, gdy jest chory bedzie to niemozliwe, wiec zda
sie, ze nasza decyzja byla raczej sluszna.

190

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

Koncem zimy 1944 r., kiedy to front zaczal powoli posu c sie na zachód, coraz czesciej kwaterowali w naszej okolicy
Niemcy, musielismy im oddac pokój Ojca, trzeba przyznac, ze zachowywali sie zupelnie kulturalnie, a ich pracownik
zaprzyjaznil sie nawet z Frania, a nawet z nami - przyzwoity i sympatyczny chlopak z Turyngii, który z trudem porozumiewal
sie z swymi oficerami, pochodzacymi z pólnocnych Niemi . W zwiazku z tym zdarzaly sie czesto zabawne sytuacje.
Musielismy tez oddac ów duzy pokój na dole, jako sale oclegowa dla stale przetaczajacej sie fali Polaków uchodzacych z
Malopolski Wschodniej, gdzie rozzuchwaleni, na skutek wycofywania si Niemców z tamtych terenów, Ukraincy dokonywali
bestialskich morderstw, a nawet wprost rzezi calych ws zamieszkalych przez Polaków, lub unitów, których nazywali
zdrajcami wiary prawoslawnej170 . Czesc tych nieszczesników zatrzymywala sie na dluzej szukajac mozliwosci znalezienia
jakiejs pracy, reszta, to znaczy ci, którzy jeszcze nie ochloneli po tragicznych przezyciach w swych rodzinnych stronach, szli
dalej - byle jak najbardziej oddalic sie od swych przesladowc w. Miedzy nimi byl bardzo sympatyczny ksiadz ze
Stanislawowa, Marian Barg, którego zatrzymal u siebie nasz kanonik i z którym niespodziewanie zobaczylam sie w roku 56
w Polanicy. Zdziwiona tym spotkaniem, spytalam skad sie tu znalazl?
Opowiedzial mi jak sie to stalo - przytocze te historie, jako charakterystyczna dla tamtych czasów. Otóz po zakonczeniu
wojny ks. Barg pospieszyl na Slask, gdzie zaczelo sie orga owanie zycia parafialnego i po wyjezdzie dotychczas
pracujacego tam kleru niemieckiego, ówczesny biskup wroclawski gwaltownie poszukiwal ksiezy, aby powierzyc im
organizowanie zycia religijnego na Ziemiach Odzyskanych. Gdy ks. Barg zglosil sie don po instrukcje i wskazówki, gdzie ma
sie udac uslyszal odpowiedz: „Poszukaj sobie ksieze takiej miejscowosci, która bedzie ci odpowiadala i zabieraj sie
do pracy“ . Ruszyl, wiec w nieznane - az trafil do Polanicy ciagle niezdecydowany, gdzie mialby sie zatrzymac. Gdy
pograzony w myslach szedl ulica nagle zatrzymuje go id y z przeciwka jakis czlowiek i padajac przed nim na srodku
chodnika na kolana wola: „Bogu najwyzszemu dzieki, zem ksiedza spotkal. Pewno ksiadz nie wie, ze udalo mi sie w
ostatniej chwili uratowac z naszego kosciola obraz Mat Boskiej Nieustajacej Pomocy, zabralem go ze soba i
donioslem az tutaj - nie wiedzac, co mam z nim zrobic, a teraz gdym spotkal ksiedza, to mu go oddaje, bo nie
móglbym znalezc godniejszych rak do przyjecia naszego cudownego obrazu“ . Uwazalem to za znak Bozy,
wskazujacy, ze Polanica jest tym miejscem, gdzie powinienem zostac i tak sie tez stalo. Ciesze sie, ze udalo mi sie, nie tylko
mieszkanców tutejszych, ale i licznie przybywajacych kuracjuszy nauczyc nabozenstwa wlasnie d atki Bozej Nieustajacej
Pomocy. Nie tylko ludzie uciekali z wschodnich terenów dawnej Rzeczypospolitej. Niemcy wywozili stamtad wszystko, co sie
dalo, miedzy innymi kilka wspanialych stadnin, z których slynely tamtejsze hodowle rasowych koni. Czego oni tamtad nie
usilowali wywiezc - dzien i noc szly pociagi z czesto bezcennym lupem.
Tejze zimy p. Adam ozenil sie z panna Mankowska z Kazimierza pod Koninem, a wiec nasza dalsza sasiadka. W
Kazimierzu przeciez byl administratorem szwagier mego meza Witek Gó ki (zamordowany przez bolszewików w Katyniu),
wiec nic dziwnego, ze kiedy do Wieckowic przyjechala pani Mankowska, przyszla nas odwiedzic. Byla to wyjatkowo zacna i
swiatla ziemianka matka licznej rodziny, która, mimo, ze byla osoba naprawde bogata, wychowywala wyjatkowo skromnie.
Oboje, pp. Mankowscy byli wyjatkowo religijnymi ludzmi - manifestowali to na kazdym kroku, np. na kazdym budynku
stojacym na ich gruncie byl rodzaj malej groty z figura Matki Bozej, to tez kazdy, kto mijal taki dom, widzial na czyim znajduje
sie terenie. Z sasiadami zasadniczo nie utrzymywali to rzyskich stosunków tlumaczac to tym, ze majac liczna rodzine nie
sa w stanie zapraszac jeszcze sasiadów, ale bylam tam wtedy raz, kiedy p. Mankowska urzadzila w swym domu rekolekcje
dla czlonkin Kola Ziemianek. Rekolekcjonista byl wtedy mlody wówczas ksiadz Wyszynski171 - nasz pózniejszy prymas.
Zwracal juz wówczas uwage obecnych swym wyjatkowym darem wymowy172 i rzadka jak u tak mlodego czlowieka erudycja.
Od wielu osób slyszalam opinie: ten ksiadz z pewnoscia zajdzie daleko - ma wszystkie po temu dane - ja równiez bylam
podobnego zdania - choc oczywiscie nikt z nas nie przypuszczal, ze az ta aleko.

170

Jest to typowe dla katolików „moralne nobilitowanie“ unitów, którzy jako „uznajacy“ papieza, ex definitione „nie moga“ zrobic nic zlego. Niestety
morderstw tych dokonywali najczesciej wlasnie unici, bo prawoslawnych, na tym terenie bylo niewielu i ci eszkali glównie na Wolyniu. (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
171
Prymas Wyszynski, co jest skwapliwie przemilczane przez Kosciól, byl wybitnym zwolennikiem i kolaborantem rezimu/ustroju komunistycznego. W
swych wydanych w Paryzu, a wiec poza zasiegiem cenzury ZAPISKACH WIEZIENNYCH pisze miedzy innymi: „.. przebudowe struktury spolecznogospodarczej uwazam za konieczna, na równi z calym mnó wem ludzi, którzy od dawna walcza w Polsce o «sprawiedliwosc spoleczna»
...Wiem, ze taki jaki byl, (ustrój spoleczno-gospodarczy) ostac sie nie mógl .... Ogromna energia sil spolecznych juz zostala zuzyta na
przebudowe ustroju, a w tym trudzie nie braklo wskazan i zachet Kosciola. ... (Kosciól) dokonal wielkiego wyzwolenia sumien, którym
zabezpieczyl wolnosc walki o sprawiedliwy ustrój spoleczny“. Stefan kardynal Wyszynski Prymas Polski ZAPISKI WIEZIENNE - Editions du
dialogue, Paris 1982. Jednym slowem Prymas Polski popieral budowe ustroju kom nistycznego w Polsce i w tym celu zawiesil nawet dzialanie
siódmego i dziesiatego przykazania dekalogu. Przypomnijmy, ze dzialo sie to w okresie stalinowskim i prymas w dalszych wywodach dziwi sie, ze jego
oferta kolaboracji zostala przez komunistów odrzucona. Prymas Wyszynski i Kosciól katolicki, przez swoje zaangazowanie w budowe ustroju
komunistycznego ponosza odpowiedzialnosc za wynikle z
powodu wieloletnie zacofanie gospodarcze Polski. Kazimierz Kakol, swego czasu
kierownik komunistycznego urzedu do spraw koscielnych oswieca w swych wspomnieniach prymasowi Wyszynskiemu caly rozdzial nazywajac go
„wybitnym mezem stanu“ (rezimu komunistycznego). Rejestr zdrady narodowej prymasa Wyszynskiego jest dlugi i dobrze przez niego samego
udokumentowany, podobnie jak prymasa Glempa. Ich zdrada za miske soczewicy, ziemianstwa, któremu Kosciól w Polsce tyle zawdzieczal byla
obrzydliwa. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
172
Swoja wymowa przekonal Wyszynski Watykan i cala Polske ze nie byl zwolennikiem rezimu komunistycznego, ale go zwalczal. Jednym z, niewielu,
który sie nie dal nabrac na te plewy, byl Stefan Kisielewski, który mial podobno kiedys powiedziec „Wyszynski kolaboruje, a potem krzyczy, ze jest
przesladowany“ . Takie kretactwo w Kosciele katolickim nazywa sie dyplomacja. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Tego roku ozenil sie p. Franciszek Jordan ze swa kuzynka173 . Postanowiono, ze odstapimy im duzy pokój na parterze - a
kuchnie bedziemy miec wspólna. Nie bardzo mi sie to usmiechalo - ale na szczescie stosunki miedzy pania Franciszkowa a
nami ulozyly sie zupelnie poprawnie. Zblizal sie sierpien 44 roku - wkrótce po wybuchu powstania zaczely i do nas dochodzic
wiesci coraz to bardziej tragiczne - zaczeli pojawiac sie uchodzcy z ginacej tragicznie stolicy - sytuacja stawala sie coraz
bardziej niepewna.
Kazio (BKD 54) po skonczeniu szkoly podstawowej powinien juz znalezc e w gimnazjum - a tu tymczasem nie bylo
mozna nawet o tym marzyc - front z kazdym dniem sie zblizal - zycie bylo coraz bardziej zdezorganizowane. Wkrótce
zaczely docierac wiadomosci o organizujacym sie w Lublinie rzadzie polskim o zdecydowanie lewicowym obliczu, gloszacym
przeprowadzenie reformy rolnej i zlikwidowanie tzw. obszarników. Pp. Jordanowie zaczeli przemysliwac o wynajeciu w
Krakowie odpowiedniego mieszkania i dyskretnie zaczeli przewozic tam wartosciowsze meble i obrazy, jednym slowem
wszystko to, co sie da uratowac przed zblizajaca sie nieuchronnie katastrofa.

173.

Aleksandra (BKD 503) z Bartoszewiczów Wyganowska „Olenka“, siostra autorki.

Gdzies z koncem listopada zjawila sie u nas moja siost
nka (BKD 503) Wyganowska, która uciekla174 z Warszawy.
Poczatkowo mieszkala razem z nami - jednak wkrótce zaprosila ja do siebie p. Jordanowa, ale stolowala sie czesciowo w
dworze, a czesciowo u nas. Poniewaz byla wówczas nasta ona bardzo czerwono, dyskusje przybieraly czesto niemily
charakter - zreszta czekala tylko na pierwsza mozliwosc powrotu do Warszawy, gdzie projektowala wlaczyc sie w zycie
polityczne organizujacej sie nowej Polski. My takze przemysliwalismy, w jaki sposób moznaby nawiazac kontakt z Paniewem
i zorganizowac powrót do domu - front przesuwal sie szybko na zachód i mozliwosc ta zdawala sie z kazdym dniem coraz
bardziej realna.

173
174

Byla to o ile mnie pamiec nie myli p. Jagienka Sadowska. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Po upadku Powstania. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Wreszcie zapadla decyzja, ze z koncem lutego pojade na zwiady do Paniewa - a poniewaz wiedzielismy, jakie wówczas
grozily niebezpieczenstwa samotnie podrózujacym kobietom postanowilismy, ze Kazio (BKD 54) pojedzie ze mna. Wszedzie
pelno bylo zolnierzy rosyjskich - zadnych mozliwosci dostania sie do Krakowa - jedynie mozna bylo próbowac zabrac sie
jakims samochodem wojskowym lub z rzadka trafiajacymi
furmankami - bylismy tez pewni, ze byc moze przyjdzie
niejednokrotnie i pieszo wedrowac. Tak, wiec odpowiednio ubrani, w mocnych butach, z plecakami wypchanymi furazem wiedzielismy, ze w drodze, która zreszta nie wiadomo j dlugo potrwa, bedziemy musieli liczyc tylko na wlasne zapasy,
opuscilismy Wieckowice i w imie Boze ruszylismy w droge. Zaopatrzylam sie oczywiscie w kilka butelek wódki, wiedzac, ze
tym najlatwiej jest trafiac do zolnierzy, szczególnie aszych wschodnich przyjaciól. Droga do Krakowa trwala 2 dni odbywalismy ja czesciowo samochodami wojskowymi lub rzadkimi wówczas na publiczn h drogach chlopskimi wózkami,
raz nawet przysiedlismy sie na wozie pelnym zolnierzy sowieckich, bylych partyzantów w czerwonych beretach - kilkanascie
kilometrów trzeba bylo wedrowac pieszo, az wreszcie dotarlismy do Krakowa175 , gdzie udalo sie nam wcisnac do
przepelnionego ponad wszelkie wyobrazenie pociagu, któ
po 2 dniach dotarlismy do Lodzi, a stamtad do Konina. W
drodze mielismy rózne przygody - okazalo sie, ze dobrze sie stalo, ze nie jechalam sama, a z Kaziem, uchronilo mnie to od
kilku nazwijmy to niemilych propozycji. Dobiwszy do Ko na zdawalo sie nam, ze juz jestesmy prawie w domu - ale jednak
bylo don jeszcze 35 km, a my bylismy po tych kilku dniach podrózowania zmeczeni, zaczelam sie, wiec rozgladac za jakas
furmanka, która by nas podwiozla, choc kilkanascie kilometrów.
W czynnej juz dawnej restauracji powiedziano mi, ze wlasnie zjechali sie na narade rzadcowie opuszczonych pr z
Niemców majatków i ze kto wie, czy wsród nich nie znajdziemy i rzadcy z Paniewa. Odnalazlszy lokal, gdzie odbywalo sie
owe zebranie, wywolalam rzadce. Latwo sobie wyobrazic go zdumienie, kiedy mnie zobaczyl - w kazdym razie
zaproponowal zabranie nas jeszcze dzis do domu, dokad o skonczonym zebraniu zaraz bedzie wracal - a tymczasem
wskazal miejsce, gdzie zastaniemy konie paniewskie. Tr no opisac zdumienie fornala, kiedy nas zobaczyl po prostu
zbaranial, robil wrazenie jakby zobaczyl istoty z innego iata. Przed wieczorem dojechalismy do Paniewa, cala droge
bylam niezmiernie wzruszona. Znajome wsie i osiedla, k obraz, mijajac wsie i osiedla i po prostu nie wierzac, ze sie po tylu
latach wygnania znów widzi znajomy swojski obraz, a gdy podjechalismy pod nasz kochany dom, mialam oczy pelne lez
wdziecznosci, ze znów go widze. Powitala mnie sympatycznie zreszta wygladajaca mloda osoba, Polka, która pracowala u
p. Baehr’ów, jako tzw. ksiegowa. Podala mi klucz od domu mówiac, ze pani baronowa polecila mi bym panstwu wreczyla
klucz do domu proszac przy tym, abym dopilnowala posprzatania domu, bo „widzi pani, w jakim pospiechu musimy
wyjezdzac, nie zdazylam sama tego dopilnowac“ 176 . Dowiedzielismy sie potem, co sie tu dzialo, mianowicie wladze
niemieckie zabronily opuszczac gospodarowane przez nic majatki. Obecni wlasciciele maja trwac do chwili otrzymania
rozkazu, co dalej maja robic. Tak, wiec dopiero wtedy, kiedy upadly wszelkie szanse zatrzymania szybko zblizajacego sie
nieprzyjaciela, telefonicznie podano pozwolenie na wyjazd. Natychmiast oboje baronostwo wsiedli na przygotowany juz wóz
zaladowany najcenniejszymi rzeczami i ruszyli na zachód. Ledwo ujechali kilkanascie kilometrów ukazal sie w oddali oddzial
Kozaków - wtedy baron kazal zonie zejsc z wozu, strzelil do niej, a pózniej do siebie. Wolal to nizli znalezc sie na lasce
wroga. Fornal nie czekajac wrócil, czym predzej do domu i opowiedzial o tym, jaki koniec zgotowali sobie baronostwo. Jesli
chodzi o baronowa, to pozostawila po sobie jak najlepsza pamiec - mówiono, ze gdyby zechciala zostac wlos by jej z glow
nie spadl, gdyz nie bylo w Paniewie czlowieka, który by nie mial wobec niej dlugów wdziecznosci. Pielegnowala chorych
nieraz cale noce, siedzac przy nich, starala sie o niedostepne dla Polaków lekarstwa, wyrabiala w razie potrzeby miejsce w
szpitalach i to nie tylko dla wlasnych pracowników, ale nawet dla koniecznie tego potrzebujacych z innych wsi. Przysylala
nawet obiady ze swej kuchni dla potrzebujacych specjalnej diety. Byla przy tym bardzo pracowita, dbala o ogród mówia e
nie godzi sie nam dogadzac sobie, kiedy nasi zolnierze cierpia nieraz glód na froncie. Zreszta sama przezyla tragedie
stracila, bowiem na wojnie 2 synów. Do barona mieli pe ne zastrzezenia, ale o niej wyrazali sie zawsze z pelnym uznaniem.
Ja osobiscie jestem jej bardzo wdzieczna, ze obrazów, óre u nas zastala nie kazala zniszczyc, ale polecila umiescic na
strychu, gdzie je po powrocie odnalazlam - ucieszyly mnie szczególnie portrety rodziców i namalowany przez Wande
Widigerowa fragment domu i ogrodu w Wiecininie. Mam te rzecz jeszcze dotad, wisza wprost mego lózka i patrze na nie
codziennie z prawdziwa przyjemnoscia i wzruszeniem, czesto w mysli dziekujac baronowej, ze ocalila je od zaglady.
Jak tylko rozeszla sie wiesc o moim pojawieniu sie w Paniewie, w pare pacierzy jak sie to mówi, przyszla poczciwa
Kowalska z Czartowa przynoszac posciel i powleczenie dla nas obojga, pytajac równoczesnie czy ma nam juz zaraz odniesc
rzeczy, które wyjezdzajac zostawilismy u niej na przechowaniu. Zapewniala, ze niczego nie zabraknie z wyjatkiem jednego
przescieradla, które zmuszona byla podrzec na opatrunki dla chorego meza - zapewniala, ze tylko tzw. mus sklonil ja do
tego, gdyz w czasie wojny nie bylo mowy o moznosci kupienia chocby najmniejszego skrawka plótna. Z oczami pelnymi lez,
wyciskalysmy sie serdecznie, ja zas calujac jej spraco ane rece dziekowalam jej za ocalenie powierzonych jej pieczy
naszych rzeczy.
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Gdzie kupilismy bilety Orbisu, na podróz pociagiem PKP do Konina!!! (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Jakaz róznica w zachowaniu sie Polaków w stosunku do wlasnych wspólobywateli. Pozostaje uczucie glebokiego niesmaku, ale prymas wszystko to
akceptowal. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Choc w pelni docenialismy wyjatkowa uczciwosc i zyczliwosc calej tej zacnej rodziny, to utwierdzilo n
szcze bardziej
w szacunku i uznaniu dla nich, gdy stopniowo dowiadywalismy sie, ze czestymi, i to bardzo byly wypadki, ze rzeczy i to
nawet bardzo cenne, które wywozeni powierzali rodzinie, lub osobom, do, których mieli pelne zaufanie, po dluzszym czasie
nieobecnosci, gdy wreszcie wrócili i zwrócili sie z prosba o zwrot oddanych na przechowanie rzeczy, spotykali sie z odmowa,
lub po prostu twierdzono, ze rzeczy te zostaly im skra one. W ten sposób wielu naszych krewnych i znajomych zostalo
wprost w bezczelny sposób okradzionych przez wlasna ro ne, czy owych niby zyczliwych przyjaciól, zreszta najczesciej
ludzi zamoznych, którzy dzieki szczesliwemu zbiegowi wypadków wyszli z wojny i jej skutków obronna reka177 . A w naszym
wypadku, przeciez owi Kowalscy byli ludzmi naprawde biednymi - czego najlepszym dowodem bylo to, ze nie bylo ich sta
na polozenie podlogi w swojej chacie - mieli tylko prosta polepe, jednak nie zlakomili sie na nic, co do nich nie nalezalo, choc
przydaloby im sie niejedno i to bardzo, a nawet gdyby bie wzieli to i owo, nie mielibysmy o to najmniejszej pretensji, bedac
i tak im wdzieczni za ocalenie chocby czesci naszych rzeczy. W kazdym razie, gdy pytala czy zaraz poodnosic wszystko, co
jest u niej, prosilam, aby nadal to zatrzymala az do naszego powrotu, który prawdopodobnie wkrótce nastapi.
Na razie zona rzadcy (mieszkali w oficynie) zaproponowala nam obiady, co bylo na razie najwazniejsze. Sniadania i
kolacje postarala sie dostarczyc nam Kowalska. Zaczely sie narady z adca na temat naszego powrotu do domu i
mozliwosci ulozenia sie nastepnie naszej egzystencji. anelo na tym, ze najpierw trzeba sie dowiedziec jak do sprawy
naszego powrotu ustosunkowuja sie dawni nasi pracownicy - orientowalismy sie juz, ze sa od kilku tygodni usilni
uswiadamiani przez emisariuszy i agitatorów nowego porzadku, jaki powinien zapanowac w nowej juz socjalistycznej Polsce,
i niektórzy na pewno liczyli na obdarowanie ich ziemia z rozparcelowanego Paniewa. Rzadca wezwal wszystkich,
przedstawil im jak sprawa wyglada - mianowicie, ze wróciwszy nie bedziemy wnosic zadnych
tensji odnosnie jakichs
swiadczen, czy innego rodzaju wymagan, gdyz maz po pow cie zacznie zaraz pracowac, jako ksiegowy zaangazowany
przez rzadce, któremu ostatnio powierzono kierowanie gospodarstwami, znajdujacymi sie na terenie naszej gminy, a wiec
bedzie pobieral wynagrodzenie wystarczajace na utrzyma e naszej rodziny, i ze chodzi nam tylko, aby sie dowiedziec, czy
nie maja nic przeciwko temu, abysmy zamieszkali we dworze? Wszyscy obecni zgodzili sie na nasza prosbe, co stwierdzili
podpisani na odpowiednim oswiadczeniu - dodajac, ze nie maja do nas zadnych specjalnych pretensji, gdyz bylismy
uczciwymi pracodawcami. A zatem najwazniejsze sprawy zostaly zalatwione, to zna
szkanie i praca dla meza - teraz
nalezalo zjawic sie jak najpredzej tak, aby od 1 kwietnia maz mógl zaczac pelnic swoje obowiazki, to tez zdecydowalam, ze
bezzwlocznie pojade do Wieckowic celem sprowadzenia reszty rodziny i przywiezienia rzeczy: Kazia (BKD 54) postanowilam
zostawic na miejscu, aby mial oko na umeblowanie i wszystko, co zostawili w domu baronostwo i aby swa obecnoscia
przypominal wszystkim o naszym rychlym powrocie. Polecilam go opiece rzadcostwa, a takze prosilam Kowalskich, aby mieli
na niego oko, zreszta liczylam na to, ze choc mial dopiero niecale 12 lat, byl rozwazny a nawet nad wiek ostrozny, to tez
poleciwszy go opiece Boskiej i trosce zyczliwych ludzi, pojechalam. Droga powrotna byla juz troche latwiejsza i
bezpieczniejsza niz przed tygodniem, to tez bez wiekszych przeszkód dotarlam do Krakowa, skad musialam jakos pociagiem
dojechac do najblizszej stacji Wieckowic, a mianowicie do Bogumilowic.
Nie mogac sie doczekac jakiegos osobowego pociagu wdrapalam sie wraz z kilkunastu mezczyznami na wagon
zaladowany zelaznymi szynami. Rada, zem sie na to zdecydowala, czekalam cierpliwie az pociag wreszcie ruszy w strone
Tarnowa. Wreszcie juz pod wieczór drgnal i zaczal prawdziwie zólwim krokiem posuwac sie we wschodnim kierunku. Dzien
byl wyjatkowo zimny, padal mokry snieg, to tez siedzac na owych zelaznych szynach okropnie zmarzlam, bo choc mialam na
szczescie na sobie kozuch, ale od dolu tylko ponczochy i spódnice. W tamtych czasach kobiety nie uzywaly spodni,
widywalo sie w nich jedynie Zydówki zapedzone do ziemnych robót przez Niemców. Pocieszalam sie mysla, ze jednak
jestem coraz blizej domu, gdy wtem pociag zaczal jeszcze zwalniac - bylo prawie zupelnie ciemno, gdy nagle uslyszalam
wolanie moich towarzyszy podrózy: „Wysiadac, wysiadac, bo most jest niepewny i pociag mo stanac w jego
polowie, a wtedy nie bedziemy sie mogli z niego wydost “ i nagle dojrzalam wyskakujace z owych platform ciemne
postacie moich towarzyszy podrózy. Niewiele sie namyslajac poszlam w ich slady i skoczylam na dól wpadajac w ogromna
zaspe sniegu, tuz przed pierwszym przeslem mostu. Gdyb zawahala sie, choc przez chwile skaczac, bylabym wpadla
prosto w nurty rzeki (Dunajca). Po wydostaniu sie z ow zaspy przez dluzsza chwile nie moglam sie zorientowac, z której
strony toru sie znajduje i w jakim powinnam udac sie kierunku, wiedzialam tylko, ze w poblizu mostu sa jakies nisko
polozone laki - a zatem latwo mozna sie utopic w glebszym zalanym zaglebieniu, przysypanym obecnie sniegiem. Cofnelam,
sie, wiec, przeszlam na druga strone nasypu kolejowego i zaczelam isc wlasciwie przed siebie nie bardzo sie orientujac, czy
ide we wlasciwym kierunku. Przede wszystkim bylam tak strasznie przemarznieta, ze przede wszystkim marzylam o dostaniu
sie, do jakiego badz pomieszczenia, bylebym mogla sie nim ogrzac, wtedy ludzie mi wskaza, jaka droga pójsc, aby jak
najpredzej dojsc do Wojnicza. Po dluzszej chwili zobac lam w oddali migocace slabe swiatelko. Widok ten dodal mi sil tak,
ze prawie biegiem dotarlam do celu, którym okazala sie mala chalupinka stojaca samotnie w polu. Nie zastanawiajac sie nad
tym, kogo moge tam zastac, urzeczona migocacym swiatel
a wiec perspektywa mozliwosci ogrzania sie, zapukalam do
drzwi, w których po chwili ukazalo sie dwóch zolnierzy rosyjskich, zyczliwie usmiechnietych.
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Uwaga ta potwierdza wniosek, ze Polacy w swej masie to banda skomunizowanych rabusi gotowa przy kazdej okazji rabowac Zydów, Niemców, czy
wlasnych obywateli. Prymas Wyszynski oczywiscie o tym
nie wiedzial, bo (Kosciól) „dokonal (wtedy) wielkiego wyzwolenia sumien, którym
zabezpieczyl wolnosc walki o sprawiedliwy ustrój spoleczny“. Kosciól do dzisiaj nie zabral na ten temat glosu. Dlatego mój stosunek do róznych
tzw. potrzebujacych w Polsce jest nacechowany rezerwa. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Widzac jak trzese sie z zimna zaprosili mnie do wnetrza, gdzie ujrzawszy rozpalona do czerwonosci plyte, zaczelam
gwaltownie sciagac z siebie wierzchnia odziez, tak, aby cieplo buchajace od czerwonej plyty moglo jak najpredzej mnie
ogrzac.
Na pytanie skad sie tu wzielam, wyjasnilam lamana ruszczyzna, ze wskoc am z pociagu, gdyz wracam do meza, który
jest nauczycielem w Wojniczu i prosze abym mogla pozos
hwile, aby ogrzac sie i troche odpoczac. Zgodzili sie chetnie,
a po chwili zaproponowali polozenie sie na pryczy stojacej w kacie izby. Ogrzawszy sie troche poczulam sie okropnie
zmeczona to tez perspektywa polozenia sie, choc na chwile i wyprostowania kosci skusila mnie i przemóglszy wstret na
widok brudnego zolnierskiego wyra, polozylam sie i prz
elam oczy. Po chwili poczulam, ze jeden z zolnierzy w
niedwuznacznych zamiarach uklada sie obok mnie. Dopraw nie wiem, ile sekund trwalo zerwanie sie z lózka, naciagniecie
ubrania i kozucha, porwanie lezacego w kacie izby zawiniatka i wybiegniecie z owej chalupiny. W kazdym razie odbieglam
kilkadziesiat kroków, gdy zobaczylam biegnacych i przywolujacych mnie zolnierzy. Zaczelam biec, ile mi sil starczylo, w
koncu glosy zolnierzy zaczely sie oddalac i cichnac - widocznie zrezygnowali z poscigu. - Uspokoilam sie troche i
rozejrzawszy sie dookola zorientowalam sie, ze jestem niedaleko jakiejs wsi - dodalo mi to otuchy no i nadziei, ze moze ktos
z mieszkajacych tu ludzi wpusci mnie pod dach, tak, ze nie bede musiala spedzic reszty nocy pod golym niebem.
Doszedlszy do pierwszych zabudowan, zapukalam do pierwszych drzwi. Trwalo dosc dlugo zanim jakas mocno wystraszona
niewiasta zapytala, „Kto tam?“ Wylegitymowalam sie pyt cej, proszac jedynie o moznosc spedzenia reszty nocy pod
dachem - dodalam, ze bylabym bardzo wdzieczna za szklanke czegos goracego, gdyz jestem bardzo przemarznieta. Po
chwili wahania niewiasta owa wpuscila mnie do niewielkiej sieni, podsunela krzeslo, a po chwili przyniosla szklanke goracej
herbaty. Przesiedzialam tam do rana, a gdy zaczelo switac i dal sie slyszec ruch w domu, zapukalam, aby powi ziec, ze
wychodze i chce podziekowac za moznosc spedzenia kilku nocnych godzin pod dachem. Niewiasta zaczela cos bakac
tlumaczac sie, dlaczego nie zaproponowala mi polozenia sie w ogrzanym pokoju, ale musze zrozumiec, tu mieszkaja same
kobiety, a czasy sa tak niebezpieczne i tyle róznego r zaju ludzi wlóczy sie wszedzie, ze musza byc ostrozne.
Powiedzialam, ze zupelnie to rozumiem, nie mam absolutnie do niej zalu, przeciwnie jestem wdzieczna za to, co mi
ofiarowala. - Okazalo sie, ze stamtad do Wojnicza bylo jeszcze 9 ki
trów, to tez, gdy wreszcie dotarlam do Wieckowic
bylam smiertelnie zmeczona, ale rada i wdzieczna Bogu, ze przyprowadzil mnie szczesliwie do swoich. Dopiero na drugi
dzien zorientowalam sie, ze w poblizu kosci ogonowej mam jakies miejs wielkosci powiedzmy dzisiejszych 20.-zl, które
mnie straszliwie boli tak, ruszyc sie z lózka nie moge Gdy zadne srodki domowe nie pomagaly maz poprosil doktora z
Wojnicza, aby przyszedl cos poradzic. Okazalo sie, ze to miejsce jest prawie czarne i tak zemrozone, ze potrwa
kilkanascie dobrych dni zanim bede mogla chodzic. Sytuacja byla fatalna, trzeba bylo przeciez na gwalt organizowac nasz
powrót do domu, a na to musialam byc w pelni sprawna, bo przeciez Tot nie mógl biegac ani denerwowac sie - jego zdrowie
bylo najwazniejsze - a tu do 1.4. zostalo juz czasu niewiele. Po dlugich n
lach poczatkowo zamierzalismy kupic wóz i
pare koni, zapomnialam uprzednio napisac, ze pp. Jordanowie opuszczajac Wieckowice ofiarowali nam troche mebli, które
moze uda sie nam sprzedac i w ten sposób zdobedziemy troche gotówki na przewidziane koszty zwiazane z powrotem do
domu, zaladowac nasz dobytek, bo jednak przez kilka lat uciulalo sie tego troche i jechac do domu - bo przeciez o
zaladowanie tego do pociagu nie moglo byc mowy, jednak po glebszej refleksji doszlismy do wniosku, ze takie wedrowanie
przez prawie cala Polske jest bardzo ryzykowne, gdyz przeciez pelno wszedzie wlóczacych sie zolnierzy i najrozmaitszych
podejrzanych typów, którzy bez wielkiego trudu moga nam brac konie, a nawet nas calkowicie ograbic zobaczywszy, ze
na wozie oprócz niemlodego juz mezczyzny jest tylko dz cko i kobieta.
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OSTATECZNY POWRÓT Z WYSIED LENIA

Deliberowalismy dlugo, w koncu powstala nastepujaca ko epcja: Poszukam 3 silnych mezczyzn pragnacych dostac sie
do centralnej Polski niemajacy zadnych odpowiednich dokumentów zapewniajacych im osobiste bezpieczenstwo np. t. zw.
granatowych policjantów, lub kogos, kto pragnalby niepostrzezenie zniknac z miejscowej widowni. Takiemu typowi
zaproponujemy darmowy przejazd, jako czlonkowi naszej repatrianckiej ekipy, za co oni zobowiaza sie, gdy zajdzie potrzeba
przeniesc nasze bagaze. To znaczy, ze kazdy bedzie mial przytroczony do pleców jeden tlumok i w obu rekach bedzie niósl
po jednej walizce czy pakunku. Liczylam, ze w ten spos uda sie nam przetransportowac najkonieczniejsze rzeczy. Bedac
w Paniewie dowiedzialam sie, ze sklepy sa tam wszedzie zupelnie puste i ze o kupieniu czegokolwiek, przynajmniej w
najblizszym czasie nawet marzyc nie mozna. Gdyby sie t koncepcja udala, moznaby wybrnac z tej trudnej sytuacji, ale na
to, aby takich ludzi znalezc, a nastepnie popakowac nasze rzeczy, zeby móc zabrac ich jak najwiecej, trzeba bylo byc
zdrowa, a nie lezec unieruchomiona w lózku. Wreszcie, gdy poczulam sie cokolwiek lepiej zaczelam próbowac poruszac sie
po pokoju, posuwajac sie za krzeslem. Jakos sie rozcho lam na tyle, by schylona i podparta laska zaczac starania o
wyszukanie potrzebnych nam ludzi. Jakos przy pomocy boskiej znalazlam trzech, którzy zgodzili sie na moja propozycje i
obiecali stawic sie w umówionym dniu u nas. Zaczelo si goraczkowe pakowanie, maz nie chcial zrezygnowac z dosc
bogatej biblioteczki rolniczej, której na wysiedleniu zdolal sie doro - byla tego spora paka, wreszcie wszystko bylo gotowe.
Uproszony u wojnickich gospodarzy wóz zaprzezony w cztery konie, który mial nas odwiezc na najblizsza stacje, nazajutrz
rano. Teraz udanie sie calej imprezy zalezalo od tego, czy owi ludzie dotrzymaja danego slowa i zjawia sie na wyznaczony
wieczór. Nie przypominam sobie abym kiedykolwiek w mym dlugim dosyc zyciu tak sie kiedys denerwowala i niepokoila jak
wtedy, kiedy na tych ludzi czekalam, a tu trzeba bylo jeszcze udawac spokój, aby oszczedzic nerwy meza. Odetchnelismy z
niewymowna ulga, gdy w drzwiach ukazali sie ci, któryc z takim niepokojem oczekiwalismy. Nazajutrz rano
podziekowalismy za furmanke, pozegnalismy sie z zyczli
ednak mieszkancami Wieckowic, rzucilismy ostatni raz okiem
na dom, w którym przezylismy kilka lat zycia, gdzie pozegnalismy na zawsze Ojca, gdzie oprócz niejednego smutnego dnia,
byly i chwile pogodne, które na pewno jeszcze nieraz w ominac bedziemy. Zaladowalismy nasze tlumoki na wóz i po
ulokowaniu sie na nich ruszylismy, aby rozpoczac nowy res w naszym zyciu.
Bez specjalnych przygód dotarlismy do Plaszowa, stacji najblizszej Krakowa i tu nam oswiadczono, ze pociag wraca z
powrotem, a my mamy jak najpredzej go opuscic. Nie bylo rady, w poplochu wynosilismy nasze tlumoki na peron, czekajac z
rezygnacja na jakas mozliwosc dostania sie na glówny dworzec w Krakowie, skad mielismy nadzieje zaladowac sie na jakis
pociag idacy w kierunku Lodzi, bo stamtad tylko mozna bylo skierowac sie w strone Konina. Nigdy nie zapomne okropnego
widoku, gdysmy przedostajac sie z zajmowanego przedzialu ku wyjsciu, mijali pusty juz przedzial, gdzie prawie zupelnie
niedolezny kaleka blagal, aby na milosc boska pomogli
wydostac sie z pociagu i zawiesc go z powrotem tam, skad
wydostal sie z takim trudem, a on chce jechac do domu.
Czulam, ze powinnam mu pomóc - ale jednak nie zrobilam tego uniewinniajac sie we wla ym sumieniu, ze przeciez
musialam przede wszystkim myslec i troszczyc sie o swoich. Moze bym jednak byla mogla takze pomóc i temu
nieszczesnikowi. Wyrzut sumienia, jaki dlugo mnie przesladowal z tego powodu i dzis jeszcze czuje, ze ciazy mi na
sumieniu.
Wreszcie podprowadzono jakis pociag, którym udalo sie
podjechac blizej budynków stacyjnych, choc do samej
stacji bylo jeszcze dosc daleko, a przede wszystkim od glównego peronu dzielila nasz pociag niezliczona ilosc krzyzujacych
sie szyn i stojacych jeden za drugim pociagów, czesciowo pelnych pasazerów czekajacych najwyrazniej na ruszenie w
dalsza droge. Stalismy tak kilka godzin bez moznosci d edzenia sie czegokolwiek, na wszelkie indagacje odpowiadano,
ze jedynie na stacji moge sie czegos dowiedziec na temat ewentualnego odejscia pociagów w pozadanym dla nas kierunku.
Wreszcie zdecydowalam sie powedrowac na dworzec, ale, w jaki sposób przedostac sie przez cale szeregi pociagów juz
tam stojacych, z których przeciez niektóre mogly w kaz j chwili ruszyc w jedna lub druga strone. Namówilam jednego z
najbardziej rozgarnietych naszych tragarzy i zaczelismy sie przeslizgiwac sie pod stojacymi jeden za drugim pociagami, z
których przeciez kazdy mógl w kazdej chwili ruszyc w droge. Byla to rzeczywiscie okropna przeprawa, jezeli jeszcze wziac
pod uwage, ze co chwila napotykalismy sie na ekskrementy spadajace z ustepów kolejowych.
Wreszcie spoceni ze strachu, zziajani i odpowiednio ub dzeni znalezlismy sie na peronie, skad juz latwo trafilismy do
zawiadowcy, który nam oswiadczyl, ze oczywiscie nie ma najmniejszego pojecia, kiedy i gdzie odejdzie najblizszy pociag,
ale ze wreszcie którys tam odejdzie w pozadanym przez as kierunku to pewne, no i ze wtedy bedziemy mogli sie
zaladowac. Na pytanie, czy stojacy tam nieszczesni pas erowie zostana podwiezieni blizej dworca, powiedzial, ze nie
mozna tracic, nadziei, ze taka okazja moze sie zdarzyc.
rotna droga byla mniej tragiczna, natomiast, co chwile
zaczepiali mnie lazacy pozornie bez celu zolnierze rosyjscy, tak, ze rada bylam, ze jestem w towarzystwie mego tragarza. Jakoz rzeczywiscie czekalismy wzglednie niedlugo na pociag, który podwiózl nas pod dworzec glówny. Po jakichs chyba 2
godzinach powiedziano mi, ze z dosc odleglego peronu z hwile odjedzie pociag towarowy w kierunku Slaska i Katowic i ze
mozemy sie nan zaladowac. Jak to tylko bylo mozliwe, jak najpredzej pobieglismy w nakazanym erunku i tam kolejarze
wskazali nam odkryty wagon tuz za lokomotywa, gdzie wolno nam bedzie sie zaladowac. Cóz bylo robic, acz niechetnie z
uwagi na kleby czarnego dymu buchajace z sasiadujacej naszym wagonem lokomotywy, z jak najwiekszym pospiechem
wdrapalismy sie na owa platforme i pownosilismy bagaz. Tymczasem godziny mijaly, a pociag nie mial zamiaru ruszyc.
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Wreszcie zdecydowalismy, ze pobiegne na dworzec i dowiem sie czy jest nadzieja, ze ruszymy przed noca, albo moze
jakis inny stojacy, zdawaloby sie w pogotowiu pociag r y pierwszy. Nauczona doswiadczeniem wzielam ze soba
towarzysza mojej poprzedniej wedrówki i prawie biegiem ruszylismy w kierunku stacji. Po chwili obejrzawszy sie z
przerazeniem zobaczylismy, ze nasz pociag zaczyna drgac i powo kola sie zaczynaja obracac. Nagle uslyszalam
przerazliwe wolanie meza, ze pociag rusza.
Rzeczywiscie sytuacja jego byla okropna, bo przeciez t ja mialam wszystkie nasze dokumenty no i co najwazniejsze
pieniadze. Perspektywa ruszenia w nieznane z dzieckiem, tragarzami i bagazem samemu i to bez pieniedzy i dokumentów
przerazila go. Wprost nie wiem, jakim cudem zdazylismy dopedzic oddalajacy sie pociag i wskoczyc na stopien ostatniego
wagonu.
Odetchnelam, ale jak tu dostac sie do pierwszego wagonu - trzeba przeciez przejsc cala dlugosc pociagu bedacego w
ruchu. Nie bylam nigdy dobra gimnastyczka, wprost nie glam sobie wyobrazic jak dam rade, ale jednak przy boskiej
pomocy znów doprawdy w cudowny sposób przeskakujac z jednego wagonu do nastepnego dotarlismy jakos do swoich,
mimo, ze glosno krzyczelismy, aby meza uspokoic - balam sie, ze ta sytuacja moze wywolac atak serca, bi ak nic nie
slyszal, to tez, gdy mnie zobaczyl, rzucilismy sie sobie w objecia z niewymowna ulga. W Katowicach, po oczywiscie dlugim
czekaniu, znalezlismy sie w pociagu zdazajacym do Lodzi, gdzie po róznych zreszta niezbyt groznych przygodach,
znalezlismy sie po kilkunastu godzinach nieprawdopodobnie brudni, zmeczeni no i glodni to tez, gdy na dworcu zobaczylam
bochenki rumianego bialego chleba kupilam natychmiast kilka, jedlismy je wprost lapczywie delektujac sie niewidzianym od
poczatku wojny pytlowym chlebem, caly ten czas mielism tylko gruba zarnowa make. Tymczasem nasi tragarze, mimo, ze
bylo umówieni towarzyszyc nam do konca jeden za drugim ulatniali sie, zostal tylko jeden i to na szczescie, gdyz nie
dalabym rady z pownoszeniem naszych bagazy do pociagu, który nas dowiózl do Konina, skad na szczescie kursowala juz
kolejka waskotorowa, która dojechalismy do Sompolna. Wynajetymi konmi dotarlismy pod wieczór w Wielki Piatek do domu.
Caly czas niepokoilismy sie o Kazia, jak tam daje sobie rade przez tak dlugi czas, na szczescie znalezlismy go calego i
zdrowego, ale juz bardzo za nami stesknionego. Dowiedzielismy sie od niego, ze w mied zasie nastroje wsi bardzo
poczerwienialy, a rzadca zdazyl sie rozpic. Wiadomosci te mocno nas zaniepokoily - na razie jednak trzeba bylo jakos sie
urzadzic i pomyslec o Swietach Wielkanocnych. Okazalo sie, ze jednak na wiadomosc, ze juz wrócilismy, zony naszych
dawnych pracowników naznosily nam tyle wszelakiego jad
ko tzw. wyrobów, ale i ciast, placków itp. Tak, ze przez
pierwsze dni po powrocie mielismy wszystkiego w bród. ymczasem jakos rzadca nie kwapil sie do wprowadzenia meza w
przyobiecane obowiazki, stale sprawy odkladal, nastroje na wsi stawaly sie z kazdym dniem mniej przychylne, co wszystko
razem nie zapowiadalo nic dobrego178 .
Po kilkunastu dniach zjawil sie p. Antoni Grochulski, lasciciel dosc duzego gospodarstwa, dawny Sekretarz Kólka
Rolniczego, bardzo zyczliwie do nas ustosunkowany i zaczal usilnie nas namawiac do opuszcz ia Paniewa na czas jakis,
póki sytuacja polityczna sie nie wyjasni, gdyz w tej chwili wyszlo zarzadzenie, ze bylym wlascicielom majatków nie wolno
przebywac na miejscu. Nie podporzadkowanie sie temu grozi aresztowaniem, co zreszta juz zastosowano w stosu u do
kilku ziemian z naszego powiatu. Proponowal zamieszkanie u pp. Sierakowskich jego sasiadów dysponujacych obszernym
domem - moga nam ofiarowac duzy pokój i utrzymanie tak dlugo
sytuacja sie nie wyjasni. Bedziemy w ten sposób
mieszkac w innej gminie a nawet powiecie (województwie bydgoskim), co zapewni nam zupelne bezpieczenstwo.
Dodatkowym plusem bedzie to, ze Goplana nalezy takze do parafii skulskiej, no i ze do Paniewa stamtad niedaleko, wiec
bedziemy mogli wiedziec, co sie tam dzieje. Decyzja byla trudna, zdecydowac sie na dobrowolne opuszczenie domu i
skazanie sie znów na tulaczke; wykorzystywanie zyczliw ci ludzkiej bylo bardzo ciezkie - ale znów narazanie Tota na
wiezienie przy jego stanie zdrowia byloby lekkomyslnoscia. Rozwazywszy, wiec wsz tkie pro i contra zdecydowalismy sie
przyjac zaproszenie.

178

Jak widac z protokolów przejecia majatku na cele refor y rolnej, sprawa zostala juz postanowiona 16 lutego 1945 r. Tzn. pracownicy majatku i
administrator p. Dybala bawili sie z Rodzina Karnkowskich jak kot z mysza. Glównymi aktywistami komitetu parcelacyjnego byli Maciej Wozniak i Lucjan
Laskowski, którzy grali role przyjaciól, np:. p. Laskowski pozwolil zrywac „bez pytania“ owoce w grodzie, a p. Wozniak „dal“ rodzinie Karnkowskich
swa córke za sluzaca. Jak zawsze w takich wypadkach wszedzie czyhala zdrada i lapczywosc, aby sie nie dac ubiec w czasie rabunku przez kogos
innego. Zreszta p. Laskowskiemu kalkulacja nie wyszla. Otrzymawszy piekny, zaprowadzony ogród z sadem szkólkami itd. obiecywal sobie zrobic na
tym majatek. Niestety w miasteczku nie mial zbytu, bo zdy mial jarzyny z wlasnego ogródka, a nie mial pieniedzy na kupowanie. Ogród taki
potrzebuje sily roboczej, a tej nie bylo, bo kazdy pracowal „na swoim” i nie zamierzal byc parobkiem u Laskowskiego, któremu
byc równym,
poza tym byla sluzba folwarczna rozkradala wszystko, co w ogrodzie uroslo, bo uwazala to za swoje podobnie jak p. Laskowski. PRL nie zabezpieczal
prawa wlasnosci, dlatego ogród trzeba bylo w koncu zaorac i taka jest historia zaniku miejsc pracy na wsi, i produ ntów owoców i jarzyn dla
miasta, ale do dzisiaj nikt tego oficjalnie przyznac nie chce. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Z tego domu rodzinnego rodzina Karnkowskich zostala wy dzona po raz pierwszy przez Niemców w
1939 r., a nastepnie przez swych polskich wspólobywate po powrocie z wysiedlenia w 1945 r. Po
upadku komunizmu polskie spoleczenstwo zaniedbalo uchw nia odpowiednich ustaw, aby
zagrabiona ziemie oddac spadkobiercom i pozostawila ja potomkom rabusiów. Biorac w obrone
sprawców przed ich ofiarami, spoleczenstwo to okrylo sie wieczna hanba. Im jest to obojetne, niech
wiec tak bedzie.

Zazadalismy dania nam dwóch wozów do przewiezienia najkonieczniejszych mebli - zreszta wolno nam bylo zabrac to,
co bylo istotnie nasze - zreszta miejscowy komitet mial prawo wgladu w to, co brac mielismy. Pp. Baehr’owie zostawili
bardzo ladne meble, które przywiezli ze swego poprzedniego miejsca zamieszkania pod Koninem - mieli do tego prawo,
gdyz rzad niemiecki postanowil, ze cokolwiek zastana w przydzielonym im majatku moga uwazac za swoja wlasnosc, jako
ekwiwalent pozostawionych przez nich rzeczy w ich wlas ch majatkach na Litwie lub Lotwie, skad zostali przymusowo
sprowadzeni, do Warthegau. Chcielismy teraz my z kolei wziac, choc kilka, najpotrzebniejszych sztuk, (bo nasze tez zostaly
przez Niemców zdekompletowane), ale gdy przyszlo do la wania takowych na wóz, obecne przy tym kobiety179 , które
orientowaly sie doskonale w tym, które meble sa niezap eczalnie nasza wlasnoscia, a które baronostwo przywiezli do
Paniewa, zaprotestowaly, tak, ze oprócz dwóch foteli niczego z tamtych rzeczy nie pozwolono zabrac.

179

Popatrzmy na te kobiety, które przescigaly sie miedzy ba, aby na Wielkanoc przyniesc nam najlepsze rzeczy, zeby nie wypasc na „gorsza“ przed
innymi, za dwa tygodnie klóca sie z moimi Rodzicami i jedno krzeslo, które zreszta do nich nie nalezalo, ale moznaby potem zrabowac „autentyczne“.
Juz w „Pozodze“ Zofia Kossak-Szczucka opisuje, ze kobiety zawsze byly sila wiodaca przy wszelkiego rodzaju rabunkach. Jest to chyba prazwierzecy
instynkt nakazujacy samicy dbac o zaopatrzenie swego potomstwa. Zreszta nie ma to zadnego znaczenia. Rzeczy, których nie dostalismy, my zostaly
zrabowane i w szybkim tempie zniszczone. (Kazimierz Ka owski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Protokól przejecia majatku Paniewo na cele, tzw. reformy rolnej. Arkusz 1.
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Protokól przejecia majatku Paniewo na cele, tzw. reformy rolnej. Arkusz 2.
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Protokól przejecia majatku Paniewo na cele, tzw. reformy rolnej. Arkusz 6.
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WYPEDZENIE z PANIEWA i POBYT w GOPLANIE

Ten niby dobrowolny wyjazd z domu, opuszczenie wszystkiego, co nam bylo drogie, wyrzeczenie sie warsztatu pracy, w
który tyle wlozylismy wysilku, wszystko to skladalo sie na to, ze wspomnienie tego dnia nalezy do chyba najciezszych w
moim zyciu, do tego ci ludzie, którym przeciez nie wyr dzilismy zadnej krzywdy, a którzy teraz bez cienia wspólczucia
patrzyli przez uchylone drzwi na ten nasz exodus tak z snie wygladajacy, bowiem na wozie zaprzezonym w najgorsze,
jakie wtedy byly konie, siedzial maz, (BKD 53) z Anusia (BKD 55), a ja (BKD 52) z Kaziem (BKD 54) szlismy pieszo za
drugim wozem zaprzezonym w dwa chuderlawe woly180.Wszystko sie we mnie gotowalo w bezsilnej zlosci na tych
niesprawiedliwie krzywdzacych nas ludzi, na tych, którzy byli autorami tego wszystkiego, co sie wó as w kraju dzialo,
mialam nawet zal do Pana Boga, ze moze pozwalac na to zystko.

Dworek pp. Sierakowskich w Warzymowie, gdzie

181. zamieszkali Karnkowscy po wygnaniu z Paniewa. 182.

Obok zabytkowy kosciól.

Cala droge do Goplany szlismy z Kaziem pieszo za wloka
sie prawdziwie wolowym tempem zaprzegiem. Panstwo
Sierakowscy przyjeli nas serdecznie ofiarowujac goscin tak dlugo jak zechcemy - przeznaczono nam duzy ladny pokój,
który umeblowalismy przewiezionymi meblami. Zjawili sie panowie Grochulscy - wszyscy starali sie jakos dodac nam ducha,
pocieszajac, ze zapewne to wszystko, co sie teraz dzie jest przejsciowe i ze chyba wkrótce sytuacja nasza ulegnie
zmianie.

183. Obraz nad drzwiami. 184.

Kosciól w zimie.

185.

Data na ambonie

Tymczasem, poniewaz nie mielismy pieniedzy, a nie chcielismy zbyt dlugo byc na lasce naszych gospodarzy prosilismy, aby nasi przyjaciele obmyslili jakas prace dla meza, który zreszta nie chcial pozostawac bezczynnym.
180

Odmowa uzyczenia nam dwóch wozów zaprzezonych w konie
e jednego zaprzezonego w woly miala byc dodatkowym elementem upokorzenia
nas, bo o to tez miedzy innymi chodzilo. Po kilku latach jeden z bylych pracowników mego Ojca zwierzal sie Matce; ze „nam nie chodzilo o to, aby
panstwo opuscili Paniewo, wolelibysmy, zebyscie ramie w ramie z nami musieli harowac na malych poletkach“ . Jak ktos cierpi biede to chcialby
zeby jego „blizni“ tez podobnie cierpial, a lepszy los sasiada przyjmuje, jako niesprawiedliwosc pod wlasnym adresem. Ta zawisc ludzka jest motorem
wszystkich ruchów komunistycznych, lub jak sie wyrazil prymas Wyszynski „ustroju sprawiedliwosci spolecznej“ . Tzw. ustroje sprawiedliwosci
spolecznej przyniosly w skutku nedze olbrzymich obszar globu i smierc dziesiatków milionów ludzi. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-0509).
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Uzgodniono, ze maz poprowadzi szkole, która na gwalt nalezalo zorganizowac, bowiem dzieci nie mialy podczas wojny
calkowicie mozliwosci uczenia sie.
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Legenda. Mapa zostala powtórzona pod nr 117 (str. 122) i 198 (str. 198).

186.

Mapa ta obrazuje wazne momenty z zycia rodziny Karnkowskich:
−Dom rodzinny, miejsce zycia i pracy do chwili wybuchu wojny w 1939r.,
−Czerwonym kolorem zaznaczono linie powrotu z ucieczki we wrzesniu 1939 r.
−Zólta linia zaznaczono „szlak wypedzenia“ rodziny Karnkowskich z ich domu rodzinnego.
Skarpa (1), z której widac bylo wieze kosciola (2) na pie, przedmiesciu Skulska. Mostek (3)
wysadzony przez polskich zolnierzy w 1939 r. w poblizu, którego wylecial na minie wóz wracajacej z
„ucieczki“ rodziny Karnkowskich. Wysadzony w powietrze most (4) kanale Warta-Goplo, przez który
musiala sie przeprawiac wracajaca z „ucieczki“ rodzina Karnkowskich. Dworek rodziny Sierakowskich
(5), którzy przyjeli do siebie rodzine Karnkowskich po wypedzeniu ich z Paniewa. Posiadlosc braci
Grochulskich, którzy otaczali stala opieka rodzine Karnkowskich. (7) Szkola, gdzie uczyl Teodor
Karnkowski.(8) Miejsce zamieszkania rodziny Karnkowski , po wyprowadzeniu sie od pp.
Sierakowskich. (9) Gospodarstwo pp. Nowickich, skad rodzina Karnkowskich wyjechala do Komaszyc
pod Inowroclawiem. (10) Tzw. „branina“ miejsce opisane w rozdziale „Topiel w przereblu“ . (11) Areal
przeznaczony na plantacje nasion. (12) Torfowiska. (13 Koncowa stacja kolejki waskotorowej do
przewozu buraków cukrowych do cukrowni w Kruszwicy i silosy do kiszenia wytloków. (14)
Krzyzówka. Od krzyzówki do dworu w Paniewie polozony b bruk, który „lud“ podobnie jak kolejke
waskotorowa rozebral. (15) Areal przeznaczony pod plantacje ogórków. (16) Gospodarstwo pp.
Kowalskich.

Ponadto nalezy wyróznic nastepujace miejscowosci: Popielewo - majatek pp.
Lisewskch, którzy udzielili wielokrotnie duzej pomocy
zinie Karnkowskich na
„wysiedleniu“. Lisewo - majatek Ciotki Niuski Mittelstaedt z d. Leszczynskiej
Buszkowo - majatek rodziny Zychlinskich. Czartowo - miejsce zamieszkania pp.
Kowalskich, którym rodzina Karnkowskich zawdziecza przechowanie wszystkich
oddanych rzeczy..

187.

Jak wyzej, czesc terenu pokazanego na poprzedniej mapc widziany z lotu ptaka. Czesc „szlaku
wypedzenia” zaznaczono czerwona linia.
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Propozycja ta jak najbardziej nam odpowiadala, tym bardziej, ze obiecano znalezc jakies dla nas mieszkanie. I
rzeczywiscie wkrótce wyporzadzono jakas opuszczona chalupe, w której najwieksza izbe przeznaczono na szkole, a druga
mniejsza dla nas na mieszkanie, byla tez nieduza kuchnia i chlewik gdzie moglismy chowac prosiaka i choc kilka kur181 .
Uradowani, ze nareszcie bedziemy u siebie, skwapliwie zajelismy owa chalupe; dzieci zglosily sie licznie do szkoly, gdzie
równiez i Anusia zaczela zaznajamiac sie z alfabetem i tabliczka mnozenia. Poniewaz nie kursowaly jeszcze wtedy
pieniadze, a gospodarze chcieli jakos wynagrodzic meza za jego prace, znosili jajka i to w takiej ilosci, ze nie przypominam
sobie, zebym kiedykolwiek w zyciu dysponowala taka ich masa. Tak, wiec Maz mial zajecie, Anusia chodzila do szkoly, ja
krzatalam sie kolo gospodarstwa, a Kazio cale dnie spedzal na montowaniu z róznych znalezionych czesci roweru, którym
dosc czesto jezdzil do Paniewa, skad wracal obdarowany jarzynami i owocami przez „zyczliwego” nam ogrodnika182 .
Dnia 9 maja, byla to niedziela, poszlismy oczywiscie p zo do kosciola - po nabozenstwie zauwazylismy jakis niezwykly
ruch miedzy zgromadzonymi ludzmi, ktos zywo gestykulujac glosno perorowal. Zaintrygowani zblizylismy sie do nich i nagle
uslyszelismy slowa, na które czekal tyle lat kazdy czlowiek i caly swi wojna jest skonczona, Berlin sie poddal, Hitlera diabli
wzieli. Ludzie z poczatku nie wierzyli w te szczesliwa wiesc, lecz w koncu przestali powatpiewac slyszac zapewnienia
przybylych, ze wiadomosc jest prawdziwa, zaczeto sie sciskac i calowac, wielu oblalo te wiadomosc obficie wtedy pedzonym
bimbrem, a my wróciwszy do kosciola dziekowalismy Bogu, ze nareszcie zechcial polozyc kres tej straszliwej tragedii.
Wkrótce zaczely wracac oddzialy zwycieskich zolnierzy radzieckich - pelno bylo ich wszedzie - i nas nie ominelo
spotkanie z nimi. Pewnej nocy ktos zaczal energicznie bijac sie do naszych drzwi. Okazalo sie, ze to dwóch zolnierzy
szukajacych nocnych przygód. Oswietlajac pokój latarka elektryczna zobaczyli mnie lezaca w lózku i nie zwracajac uwagi na
obecnosc dzieci spiacych równiez w tym pokoju, zaczeli zdradzac niedwuznaczne zamiary, na co mój maz energicznie
uswiadamiac zaczal ich, ze zona jest ciezko chora i mogliby sie owa choroba zarazic, zrezygnowali z swych zamiarów a
nawet wszczeli przyjacielska rozmowe, a dowiedziawszy sie, ze mój maz jest nauczycielem, zaczeli nas traktowac nawet z
pewnym respektem. Nagle oswietlajac pokój zauwazyli wiszacy na scianie duzych rozmiarów portret znajomego mojego
brata Japonczyka, którego wlasnie sportretowal - obraz ten, zreszta bardzo udany (dostal za niego pierwsza nagrode na
wystawie w Genewie) wykrzykneli: „a to Hitler!“ . Japonczyk mial podobny do Hitlera wasik, i to im wys czalo na
podejrzenie, ze jestesmy zwolennikami Hitlera. Z najwiekszym trudem udalo sie wyprowadzic ich z bledu.
Jakos z koncem maja postanowilam wybrac sie do Wiecinina - od powrotu z wygnania ciagle przesladowaly mnie
wspomnienia zwiazane z dziecinstwem, w snach ciagle widzialam Matke, to przypominaly mi sie rózne fragmenty ogrodu
wiecininskiego lub poszczególne pokoje itd. Wreszcie d zlam do wniosku, ze moze, jesli tam pojade i zobacze jak to tam
wszystko obecnie wyglada, wizje te przestana mnie zameczac. Poczatkowo maz odradzal mi te wyprawe, twierdzac, ze
zobaczenie na wlasne oczy domu i wszystkiego tam w Wie nie w stanie, w jakim musi obecnie byc, wplynie fatalnie na
moje samopoczucie, ale widzac, ze napiecie, w którym od kilku tygodni znajduje sie nie mija, zgodzil sie wreszcie na mój
wyjazd. Oczywiscie wieksza czesc drogi trzeba bylo odb pieszo, to znaczy do Sompolna, dopiero stamtad mozna bylo
dojechac waskotorowa kolejka prawie na miejsce.
Doszedlszy do ogrodu wiecininskiego, nie moglam wprost zdobyc sie na odwage pójscia wprost do domu, wolalam
przejsc powoli przez ogród - wygladal szalenie zaniedbany, ale na szczescie nie zd ano jeszcze wyrabac drzew, natomiast
ów piekny parter, który opisywalam w pierwszej czesci ich wspomnien, przedstawial prawdziwie zalosny widok. Chmara
dzieciaków i psów bawila sie na tak pieknie zawsze utrzymanych klombach, a mnóstwo klatek z kaczkami i kurami porozstawianych na tak zawsze starannie utrzymanych trawnikach dopelnialo obrazu. Cale otoczenie domu bylo nieprawdopodobnie
zasmiecone, resztki polamanych mebli lezaly dookola, a pod oknem saloniku spoczywal trup zdruzgotanej karety183.
Obeszlam dookola dom, aby sie don dostac frontowym wej em - gdy zobaczylam stojacego w drzwiach Wesolowskiego
jednego z mlodszych fornali. Gdy mnie ujrzal stanal jak wryty - robil wrazenie, jak gdyby zobaczyl ducha. Weszlam do
srodka kierujac sie najpierw do jadalnego - stanowil obecnie rodzaj swietlicy, fortepian mial zamiast jednej nogi beczke od
kapusty,
na
której
sie
wspieral.

181

Pózniej dano nam do dyspozycji mieszkanie w troche lepszym domu. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Charakterystyka postaci tego ogrodnika Lucjana Laskowskiego wymaga uzupelnienia. W Paniewie ludzie w oczy byli bardzo serdeczni, ale akcja
przeciwko nam prowadzona byla za plecami. P. Laskowski zostal przyjety na ogrodnika „za Niemców“ . Po wyzwoleniu wytezal wszystkie sily, zeby w
ramach parcelacji dostac urzadzony ogród, co mu sie udalo. W ramach swej „zyczliwosci“ zaproponowal, ze kiedy tylko bedziemy w Paniewie,
mozemy, bez pytania narwac sobie w ogrodzie tyle owoców ile bedziemy chcieli. Gest ten zbyt wiele go nie kosztowal, bo mieszkalismy 7 km od
Paniewa, a co moze uzbierac i przeniesc 12 letnie dziecko. Poza tym byli pracownicy majatku chodzili bez zenady codzienni
grodu na owoce, bo
uwazali, ze to wszystko jest teraz wlasnoscia wszystkich bylych pracowników majatku, a nie jedynie p. Laskowskiego, „bo to byloby przeciez
niesprawiedliwe“ , a im chodzilo zawsze tylko o „sprawiedliwosc“ , prymasowi Wyszynskiemu zreszta takze. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden,
98-05-09).
183
Oto obraz tzw. kultury ludu. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
182
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Byl
to
ranek
swiateczny
(Wniebowstapienie), wiec nikogo
jeszcze nie bylo, skierowalam sie do
salonu za-mienionego w salke
szkolna. Na scianach tkwily jeszcze
gwozdzie po wiszacych tam niegdys
obrazach, pózniej dowiedzialam sie
od Marcina, ze obrazy pociely
zamieszkujace tu po zbombardowaniu
wielu miast w Niemczech zachodnich
Niemki. Poniewaz panie te nudzily sie,
wiec
postanowily
zajac
sie
wyplataniem koszyczków ze slomy, a
ze do ich usztywniania potrzebna byla
tektura, wiec wobec tego nie majac
nic innego pod reka krajaly po kolei
wszystkie wiszace w pokojach obrazy
- oto dzielo tzw. Kulturträgerów.
Wtedy to chcac uratowac przynajmniej
portret Matki, zabral go po kryjomu do
siebie, gdzie jednak wkrótce znalazly
go Niemki i uradowane zabraly - bo
przeciez wiekszy od tamtych –
starczy, wiec tektury na kilka
koszyczków184.
Po chwili dowiedziawszy sie o moim
przybyciu zjawil sie Marcin - rzucilismy
sie sobie w objecia i oblalismy lzami
spotkanie po tylu latach doswiadczen i
mniej lub bardziej tragicznych
przezyc. Powiedzial, ze Janusz185
(BKD 500) - który tu juz w lutym
przyjechal od razu przeznaczyl salon
na szkole i nawet zdazyl kazac
stelmachowi porobic do niej lawki, a
przede wszystkim sprowadzil bardzo
porzadna, sympatyczna nauczycielke,
umieszczajac ja w dawnym pokoju
Ojca. Poniewaz zaraz po zakonczeniu
wojny, Janusz juz wtedy Wiecinin
opuscil, spalily186 sie dwunascioraki,
wiec wszyscy, którzy tam mieszkali
przeniesli sie do dworu, tak, ze w tej
chwili wszystkie pokoje sa zajete - on
sam z zona mieszkaja w dawnym
saloniku.

188.

189.

2013

Dwór w Wiecininie od strony ogrodu. Zdjecie z wrzesnia 1994
r. Przed domem stoi p. Krystyna Echaust siostra Marii (BKD
505) z Echaustów Karnkowskiej. Zdjecie nie wymaga
komentarza.

Dwór w Wiecininie od podjazdu. Zdjecie z wrzesnia 1994 r.
Widok zaniedbania byl dla autorki w czasie jej wizyty w 1945
r. szokiem.

Na moje pytanie, co sie stalo z pieknymi lustrami - bylo ich 6 kazde z konsola odpowiedzial, ze kilka zatrzymali nowi
lokatorzy, a reszte zabrali ci, którzy mieszkali w osmiorakach, które z pozaru ocalaly, a poniewaz ich izby byly nizsze od
pokojów w dworze, odpowiednio je skrócili tak, aby mogly sie zmiescic.

184

Jak widac kultura „ludu“ czy to u Polaków czy u Niemców znajduje sie na zblizonym poziomie. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Charakterystyczne!!! U chlopów równoprawnych obywateli panstwa posiadajacych powszechne, aktywne i bierne prawo wyborcze na pierwszym
miejscu stoji rabunek, cudzej wlasnosci, rzeczy, z którymi nie potrafia sie obchodzic, jak np. fortepian. U ziemianstwa „obszarników i wyzyskiwaczy”,
którzy za chwile maja zostac wyzuci ze swej ojcowizny i warsztatu pracy i obrabowani, na pierwszym miejscu stoi zorganizowanie szkoly, we wlasnych
nawet pomieszczeniach i bedac prawie „bez grosza” zamówienie lawek szkolnych, oraz zaangazowanie nauczycielki. Tak zreszta bylo i pod
rozbiorami, oraz na drugi dzien po wypedzeniu zaborców. Prymasowi Tysiaclecia Wyszynskiemu, temu pogromcy komunizmu, bystrosci nie mozna
odmówic. Tak, tak „ten ustrój naprawde ostac sie nie mógl” .
186
Przyczyny, ani sprawcy pozaru nikt nie szukal. Po 1945 r. czeste byly celowe podpalenia mieszkan pracowników rolnych, aby wymusic pozwolenie na
przeniesienie sie do dworu, który nastepnie ulegal dewastacji.
185
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Zniszczenie i wandalizm byly widoczne na kazdym kroku - wszystkie obicia krzesel i foteli i kanap pozdzierane, lub
powycinane, a np. wanne znalazlam pelna zboza w dawnym pokoju mej Matki, a potem moim, zajetym teraz przez Ignaca z
rodzina. Wreszcie po tej smutnej inspekcji Marcin poznal mnie z nauczycielka, która rzeczywiscie okazala sie mila osoba zaprosila mnie na obiad, ostatni, jaki jadlam w mym rodzinnym domu. Marcin, aby go uswietnic, osobiscie poszedl do
ogrodu, aby wyciac szparagi. Do stolu podawal w czarnym garniturze i bialych rekawiczkach, a gdy wyrazilam na ten widok
zdziwienie powiedzial: „Chcialem ostatni raz w moim zyciu uslugiwac Jasnie Pa jak sie nalezy“ . - Zwrócilam sie do
Ignaca z prosba, aby mnie zawiózl, do Brdowa, gdyz jest swiet hce byc na Mszy sw., a takze na grobie mej matki. Jakos
zorganizowal pare koni i mocno sfatygowana bryczka zawiózl mnie do Brdowa. Tegoz samego dnia opuscilam Wiecinin
niosac na plecach znaleziona w pokoju Marcina ulubiona ma kopie glówki uroczej dziewczyny malowanej przez Greuza, a
takze jedyny dotad jeszcze niestluczony ogromny, jeszcze wyprawny mojej Matki, pólmisek z ladnej berlinskiej porcelany z
czerwona ozdobiona zloceniami obwódka. Pozegnawszy sie czule z Marcinem powedrowalam do Mchowa i kolej dotarlam
do Sompolna juz póznym wieczorem. Noc spedzilam u Tadeuszowej Krzymuskiej, która tam sie na razie zatrzymala
czekajac z trójka dzieci na powrót meza, który znalazl sie w armii Andersa i bral udzial w walkach na terenie Wloch. Biedna
nie doczekala go - nie wrócil z dalekiego frontu.
Wydaje sie to dziwne - ale tak rzeczywiscie bylo, ze po tych odwiedzinach Wiecinina, uspokoilam sie i juz nigdy wizje
przypominajace mi dom rodzinny i wszystko, z czym byl zlaczony nie meczyly mnie po nocach. Wszystko, co tam
zobaczylam, bylo zbyt silnym szokiem - wolalam zapomniec o wszystkim187 .

190.

Dwór w Wiecininie w 1996 r. Widok od frontu. Przy samo odzie Maria (BKD 505) z Echaustów
Karnkowska, synowa autorki.

Poniewaz mój maz byl teraz pracownikiem podlegajacym Wydzialowi Oswiaty w Bydgoszczy i tam byl zarejestrowany,
przeto przydzielono mu paczke z UNRR’a, których wiele wtedy do Polski przysylano. Postanowil sama po nia pojechac tym bardziej, ze chcialam sie dowiedziec, czy firma nasienna Szukalskiego, do któ przez kilka lat plantowalam nasiona
ogrodnicze, jeszcze istnieje i czy nie udaloby sie nawiazac z jej wlascicielem kontaktu - moze móglby nam jakos pomóc i
znalezc, przynajmniej dla mnie, jakies zajecie - sytuacja polityczna nie ulegala zmianie - trzeba bylo pomyslec o
zorganizowaniu sobie jakiejs znosnej egzystencji tym bardziej, ze Kazio, który i tak na skutek dzialan wojennych stracil caly
rok, powinien jak najpredzej znalezc sie w gimnazjum.

187

W 1996 r., w czasie z wizyty w Polsce odwiedzilem Wiecinin, który juz wtedy mial nowego wlasciciela i zrobilem kilka fotografii, dworu, oraz pozostalych
budynków gospodarskich. Pokazuja one stopien wandalizm i niszczenia substancji budowlanej w Polsce w czasie PRL, oraz zamiary dalszej
dewastacji po upadku komunizmu. Poniewaz te zdjecia obrazuja dalsze dzieje stron zwiazanych ze wspomnieniami autorki postanowilem je wlaczyc do
niniejszego wydania.
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Dwór w Wiecininie w 1996 r. Ujecie 2.

Wiecinin. Oficyna (?)

192.

194.

2013

Dwór w Wiecininie w 1996 r. Ujecie 3.

Wiecinin, zabytkowy spichlerz. Na drzwiach
na górnej kondygnacji tabliczka z napisem
„do rozbiórki” . Jak widac brak koncepcji do
wykorzystania.

Gdybysmy mieli nadal siedziec w Goplanie do jakiegoz gimnazjum móglby uczeszczac skoro czy to do Konina, czy do
Inowroclawia bylo tak daleko, a na to zebysmy mogli oplacic stancje w któryms z tych miast absolutnie nie mielismy
pieniedzy. Gdybysmy mogli ulokowac sie blizej jakiegos wiekszego miasta sprawa byla rozwiazana. Pojechalam tedy po
owa paczke i odwiedzilam p. Szukalskiego. Obiecal, ze stara sie nam pomóc i ze nawet ma pewne widoki na to, ze sie
koncepcja, która ma na mysli, uda. I rzeczywiscie wkrótce otrzymalam list, w którym donosil mi, ze ma dla mnie, a nawet i
dla meza znakomita propozycje - prosil, abym jak najpredzej zjawila sie u niego. Oczy scie niezwlocznie pojechalam chodzilo o to, ze p. Sz. zamierza zalozyc duza plantacje nasienna kolo Nakla i proponowal kierownikowi tamtejszej placówki
moja kandydature - mial nawet nadzieje, ze i maz znajdzie tam prace, jak administrator duzego gospodarstwa rolnego,
wchodzacego w sklad calosci. W kazdym razie zapewnial, ze zglaszajac nasza kandydature poparl ja jak najpochlebniejsza
o nas opinia. Znal nas przeciez od dawna i wiedzial, ze nie zawiedziemy jego zaufania, jakim nas obdarzal. Wybralam sie
tam nazajutrz, rzeczywiscie calosc zakladu wygladala o ecujaco; piekna rezydencja dawnych wlascicieli, liczne oficyny a
takze wiele widac, ze niedawno postawionych budynków. zukalski nie uprzedzil mnie, ze proponowany przez niego obiekt
jest karna placówka, przeznaczona zarówno dla pozostalych w tym rejonie Niemców, a takze dla tych, których obecny rezim
wolal trzymac pod kluczem. Bylam ogromnie zdziwiona zo czywszy liczne posterunki policyjne zaryglowane bramy,
badawcze spojrzenia, którymi mnie obrzucano, gdy przekraczalam bramy i furtki. Zaprowadzono mnie wreszcie do kancelarii
komendanta tej stale tajemniczej dla mnie placówki188. Pan ten okazal sie byc czlowiekiem bardzo uprzejmym i kulturalnym zaczal rozmowe od zapewnienia, ze jest przez p. Sz. ja najkorzystniej do nas nastawiony i ze pragnie bardzo, abysmy
mogli jak najpredzej dojsc do porozumienia i objac proponowane przez niego obowiazki, to znaczy mojemu mezowi
proponuje posade administratora gospodarstwa rolnego a mnie kierowanie plantacjami nasiennymi. Chce wykorzystac
dostateczna ilosc rak do pracy - wie, ze ogrodownictwo tego wymaga i zalozyc rzeczywiscie na wielka skale hodowle roslin
warzywnych i kwiatowych. Warunki, które proponowal byl wprost oszalamiajace przynajmniej dla nas, którzy bylismy
wlasciwie wówczas nedzarzami, bez gotówki z zdekomplet wana garderoba, wlasciwie braklo nam wszystkiego.

188

Byl to obóz pracy w Potulicach. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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W rozmowie, która przybrala przynajmniej z mej strony dosc szczery charakter - uwazalam, ze pracodawca powinien
wiedziec, z kim bedzie miec do czynienia i jakie sa je poglady.
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Komendant spojrzal dosc podejrzliwie na mnie i przycis nym glosem powiedzial: „niech pani pamieta, ze sciany maja
tutaj uszy“ . - Troche mnie to speszylo, to tez, gdy zawezwany funkcjonariusz zakladu oprowadzal mnie po jego terenie,
zaczelam orientowac sie, kim sa owi „liczni pracownicy“ , na których liczyl p. Szukalski, pragnac wlasnie tu zlokalizowac
przyszle plantacje nasienne. W dodatku, gdy opuszczalam zaklad straz pilnujaca bram a zwlaszcza glównego wejscia,
utwierdzila mnie w podejrzeniach, ze wlasciwie miejsce, do którego trafilam, jest obozem karnym i to nie tylko dla Niemców.
Po dluzszej naradzie z mezem zdecydowalismy, ze choc propozycja jest wyjatk o necaca, to jednak wolimy klepac w
dalszym ciagu biede niz wiazac sie z tego rodzaju instytucja. Ale jak uzasadnic odmowe? Wreszcie postanowilismy zlozyc
wszystko na karb nieprzewidzianej choroby meza i po kilku dniach wyslalismy odpowiedz, uzasadniajaca odmowe.
Otrzymalismy list wyrazajacy zal i zawód spowodowany o brana wiadomoscia i wyrazajacy równoczesnie nadzieje, ze z
chwila, gdy maz wyzdrowieje zjawimy sie. List ten pozo l bez odpowiedzi - a my dziekowalismy Bogu, zesmy w pore
wycofali sie z calej tej imprezy. Trzeba bylo jednak nie ustawac w staraniach o przeniesienie sie blizej jakiegos miasta, gdzie
by Kaziowi umozliwic nauke w gimnazjum.
Na szczescie Janusz (BKD 500) gospodarujacy, jak juz wspomnialam w Wielkiej Koludzie, dowiedzial sie gdzi
przebywamy i pewnej niedzieli zjawili sie u nas oboje (BKD 500 i 501). Radosc byla wielka, nie widzielismy sie przeciez od
pogrzebu Ojca (BKD 51) i nie wiedzielismy nic zupelnie, co sie z nimi dzialo, a podobnie oni stracili nas zupelnie z oczu.
Janusz zorientowawszy sie w naszej sytuacji postanowil postarac sie o znalezienie odpowiedniej dla meza pracy i w ten
sposób wyciagnac nas z Goplany. Dotrzymal obietnicy i rótce zjawil sie z konkretna propozycja: dzieki znajomosci z
kuratorem szkolnym w Bydgoszczy uzyskal nominacje meza na kierownika gospodarstwa przyznanego powstalej na
tamtejszym terenie gminnej szkoly rolniczej w Komaszycach, gdzie równiez, jako majacy po temu uprawnienia, mial
wykladac. Propozycja byla ze wszech miar nam odpowiadajaca, przede wszystkim Komaszyce byly odlegle od Inowroclawia
o 7 km, wiec Kazio (BKD 54) mógl do gimnazjum dojezdzac rowerem, poza tym warunki, choc nie nadzwyczajne jednak
dawaly moznosc, jakiej takiej egzystencji. Janusz ofiarowal sie ulatwic nam dojechanie na miej
- i rzeczywiscie na
umówiony dzien zjawil sie samochód ciezarowy, na który zaladowalysmy skromny dobytek, dolaczajac ofiarowana nam
przez Janusza na nowe gospodarstwo piekna holenderke (krowe). Przed tym jednak postanowilismy wykorzystac
przyslugujace nam prawo zabrania reszty naszych rzeczy, które bysmy ewentualnie znalezli w Paniewie.
P. Grochulski ofiarowal nam do dyspozycji wóz, którym
raz ostatni wybralam sie do Paniewa. Chodzilam tam od
chalupy do chalupy i w razie odnalezienia czegokolwiek, co do nas nalezalo moglam to zabrac - nikt nie mial mi prawa tego
odmówic. Odnalazlam troche naszych rzeczy tak zwanej domowizny - a nawet o dziwo sliczna malenka filizaneczke do
czarnej kawy i to ze spodeczkiem - istnieje dotad u mojej córki i jest uzywana jedynie p z specjalnie milych gosci, jako
wyjatkowe wyróznienie. Gdy zjawilam sie wówczas w Pani ie niektóre niewiasty wpadly w poploch i usilowaly pochowac to
wszystko, czym sie we dworze oblowily189 . Jedna z nich nie zdazyla ukryc posiadanych rzeczy dosc wczesnie tak, ze gdy
weszlam do mieszkania, zobaczylam tylko wystajace z pod lózka piety wlascicielki. Wreszcie wylazlszy stamtad zaczela
goraco zaklinac sie, ze nie ma zupelnie niczego, co by do nas nalezalo - tak mi sie wstyd zrobilo, ze machnawszy reka
opuscilam owe mieszkanie, zaniechawszy ewentualnego po ukiwania czegokolwiek, co by sie pod lózkiem jego wlascicielki
znajdowac moglo.
W okolicach Paniewa znalezc mozna do dzisiaj t.j. 67 l od chwili parcelacji majatku, zrabowane drobne przedmioty,
stanowiace dla wydziedziczonej rodziny cenna pamiatke osobista, których rabusie nawet nie potrafili uzywac. Pewnego dnia
p. Katarzyna Mejer, wspomniana uprzednio, wnuczka p. J zi ze Zrabkowskich Radziszewska pokojówki w Paniewie,
zostala zagadnieta przez pewna osobe, czy nie chcialab
ic, „czegos takiego” . P. Mejer rozpoznala, przedstawiony na
fotografii koszyczek do szklanek na herbate, kupila to i przeslala mi, jako prezent. P. Mejer osoba spostrzegawcza o
wysokiej kulturze, spostrzegla na denku koszyczka firmow stempel znanej warszawskiej firmy Fraget. Idac dalej po tropie
znalazla w katalogu, jakie stemple bito, w jakich lata . Wynika z tego, ze koszyczek wyprodukowany zostal w latach 1860
1896, tzn. byc moze jeszcze przed Powstaniem Styczniowym, 116 do 152 lat temu i posiada wartosc muzealna. Byl on
prawdopodobnie wlasnoscia moich prapradziadków, kiedy
zcze mieszkali w Warszawie, gdzie prapradziadek byl
lekarzem z zakladzie dla Gluchoniemych. Po przejsciu na emeryture, opuszczeniu Warszawy i przeniesieniu sie najpierw do
Stanislawic a nastepnie do Wiecinina pradziadkowie zabrali te koszyczki ze soba. Nastepnie z Wiecinina Autorka zabrala je,
z którymi byc moze byla zzyta od dziecinstwa, jako czesc swojej wyprawy do Paniewa.

189

Taki byl poziom mieszkanców wsi polskiej po 1000 letni
esie chrystianizacji w czasie, której Kosciól mial na nich prawie nieograniczony wplyw,
lacznie z lekcjami religii w szkolach i którzy dwa razy dziennie powtarzali w pacierzu „nie kradnij“ i „nie pozadaj zadnej rzeczy, która jego jest“. Ale
jesli kardynal Wyszynski ten samozwanczy interex, ten mas tysiaclecia, w imieniu Kosciola „dokonal wielkiego wyzwolenia sumien, którym
zabezpieczyl wolnosc walki o sprawiedliwy ustrój spole y“, to, co mieli zrobic zwykli wierni. Kosciól do dzisiaj nie wypowiedzial sie jasno w tej
sprawie myslac, ze ludzie zapomna o tym jak i o innych zbrodniach, w których uczestniczyli przedstawiciele Kosciola. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400
Baden, 98-05-09).
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197.

Fotografia koszyczka do szklanek na herbate.

196.

2013

Znak wybity przez firme na koszyczku.

Rodzaje znaków wybijane na produktach Fraget’a w rózny

okresach czasu.

214

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

215
Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

216

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

Ostatni etap wypedzenia rodziny Karnkowskich z Paniewa.
Mapa zostala powtórzona pod nr 117 (str. 122) i 186 (str. 190 ).

198.

Polozenie majatku Paniewo. Skarpa (1), z której widac
lo wieze kosciola (2) na Kepie,
przedmiesciu Skulska. Mostek (3) wysadzony przez polskich zolnierzy w 1939 r. w poblizu, którego
wylecial na minie wóz wracajacej z „ucieczki“ rodziny Karnkowskich. Wysadzony w powietrze most
(4) na kanale Warta-Goplo, przez który musiala sie przeprawiac wracajaca z „ucieczki“ rodzina
Karnkowskich. Dworek rodziny Sierakowskich (5), którzy przyjeli do siebie rodzine Karnkowskich
po wypedzeniu ich z Paniewa. Posiadlosc braci Grochuls ch, którzy otaczali stala opieka rodzine
Karnkowskich. (7) Szkola, gdzie uczyl Teodor Karnkowski.(8) Miejsce zamieszkania rodziny
Karnkowskich, po wyprowadzeniu sie od pp. Sierakowskich. (9) Gospodarstwo pp. Nowickich, skad
rodzina Karnkowskich wyjechala do Komaszyc pod Inowroclawiem. (10) Tzw. „branina“ miejsce
opisane w rozdziale „Topiel w przereblu“ . (11) Areal przeznaczony na plantacje nasion. (12)
Torfowiska. (13) Koncowa stacja kolejki waskotorowej d przewozu buraków cukrowych do
cukrowni w Kruszwicy i silosy do kiszenia wytloków. (14) Krzyzówka. Od krzyzówki do dworu w
Paniewie polozony byl bruk, który „lud“ podobnie jak kolejke waskotorowa rozebral. (15) Areal
przeznaczony pod plantacje ogórków. (16) Gospodarstwo
Kowalskich.

Ponadto nalezy wyróznic nastepujace miejscowosci: Popielewo - majatek pp.
Lisewskich, którzy udzielili wielokrotnie duzej pomocy rodzinie Karnkowskich na
„wysiedleniu“. Lisewo - majatek Ciotki Niuski Mittelstaedt z d. Leszczynskiej.
Buszkowo - majatek rodziny Zychlinskich. Czartowo - miejsce zamieszkania pp.
Kowalskich, którym rodzina Karnkowskich zawdziecza prz howanie wszystkich
oddanych rzeczy. Zólta linia zaznaczono „szlak wypedze a“ rodziny Karnkowskich
z ich domu rodzinnego.
Tak, wiec podziekowawszy serdecznie naszym przyjaciolom w Goplanie190 za serdeczna zyczliwosc, której dowodów
ostatnio doznalismy, ruszylismy w droge do Komaszyc, nastepnego z licznych w naszej powojennej tulaczce miejsc
zamieszkania.

190

Poniewaz samochód ciezarowy, który mial nas przewiezc do Komaszyc nie mógl dojechac po piaszczystej drodze do Goplany, skor
my znowu z
pomocy zaprzyjaznionych z Ojcem jeszcze od przed wojny gospodarzy. Tym razem byl to p. Nowicki, który z rodzicami (dorobili sie na emigracji w USA)
mial gospodarstwo „na przeciwko“ Paniewa po drugiej stronie jeziora. Przewiezlismy uprzedniego wieczora nasze rzeczy wozami z Goplany do pp.
Nowickich, gdzie przenocowalismy i skad rano zabral nas do Komaszyc samochód przyslany i zaplacony przez wuja Janusza. Pp. Nowiccy przyjeli nas
bardzo goscinnie i na nocleg uzyczyli nam wlasnej sypialni wyposazonej w nieopisana ilosc poduszek. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-0509).
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Pewnego dnia otrzymalem nastepujacy e-mail. Nawiazalem korespondencje i otrzymalem dalsze listy i fotografie.
Szanowny Panie Kazimierzu
12 Kwiecien 2012
List ten moze Pana zaskoczyc, ale postanowilam go mimo to napisac. Chodzi o dwór w Wiecininie. Bedac dzieckiem,
spedzalam w Wiecininie w latach szescdziesiatych kilka letnich wakacji i stad dobrze pamietam epiekny palac i park, a
takze czworaki i spichlerz. Zawsze bylam zainteresowana czyja wlasnoscia byl palac i kto w nim kiedys mieszkal.
W internecie znalazlam informacje o Panu i o tym o tym jak staral sie Pan odzyskac ten rodzinny majatek. W internecie
tez znalazlam Pana adres. Ja obecnie mieszkam w USA i czasie mojej ostatniej Wielkanocnej wizyty u rodziny w
Poznaniu w kwietniu tego roku odwiedzilam Wiecinin.
Ze wzruszeniem obejrzalam dwór z zewnatrz i obeszlam park. Choc na pewno terazniejszy stan p cu i parku rozni sie
od czasów przedwojennej swietnosci i nawet od tego, co pamietam z lat 60 tych, to stale jest bardzo piekny i bliski mojemu
sercu.
Od miejscowych ludzi dowiedzialam sie, ze obecny wlasciciel palacu i parku jest zainteresowany jego sprzedaza i
pomyslalam, ze moze to dla Pana, albo kogos z Panskiej rodziny wazna wiadomosc.
Serdecznie pozdrawiam,
Anna Beutler 160 Lincoln Road Collegeville, PA 19426, USA.
Jaka mila niespodzianka? 2012-04-23
Bardzo sie ciesze i bardzo dziekuje za kopie pamietników Matki. Choc to duzy dokument, to doszedl jest czytelny. Na
pierwszy rzut oka widze, ze jest duzo nowej tresci i zdjec. I do tego kolorowych. Wydrukuje go w kolorze i oprawie. Do tej
pory mialam tylko bialo-czarno kopie pamietników z 2003 odbita przez Ossolineum we Wroclawiu. Jak tylko znajde chwile
spokoju zabiore sie do studiowania nowej wersji. Jeszcze raz bardzo dziekuje, nie spodziewa sie Pan nawet ile mi sprawil
radosci.
Serdeczne pozdrowienia.
Anna Beutler (USA).
Szanowny Panie Kazimierzu 2012-04-24
Wysylam 2 fotografie. Na jednej jestem ja z mezem w
czasie ostatniej wizyty w Polsce.
Druga (w osobnym emailu) przedstawia dwór od
zajazdu. W trzecim emailu przesle zdjecie stale pieknej
alei grabowej. Z zalaczonej fotografii widac ze stale

cina

sie drzewa wkolo dworu. Zlotych cisów nigdy mi sie nie
udalo zobaczyc, choc jak wynika z pamietników Pana
Matki w 1964 r. stale jeszcze w Wiecininie byly. Ciesz

e

ze nasze zdjecia z Wiecinina bedzie Pan mógl
wykorzystac

w

uzupelnieniu

pamietników

Matki.

Prosilabym tylko zeby Pan uwzglednil autorstwo zdjec,
zrobionych przez mojego meza, Wladyslawa Janowskiego.
Swoja droga czytam pamietniki jeszcze raz zeby sobie p
wizycie w Wiecininie odswiezyc jego historie.
Jestem lekarzem i przyjechalam do USA w 1989 zeby
sie dalej ksztalcic w wiedzy medycznej. Zycie potoczyl
sie tak, ze do dzisiaj mieszkamy w okolicach Filadelfii.
Zalaczam serdeczne pozdrowienia.
Anna

199.

Jakuszyce, kwiecien 2012.
Pp. Wladyslaw Janowski i Anna Beutler.
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200.

Dwór w Wiecininie, widok od frontu. Stan z kwietnia 20 . Fot. Wladyslaw Janowski.

201.

Dwór w Wiecininie, widok od ogrodu. Stan z kwietnia 2012. Fot. Wladyslaw Janowski.
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Pierwsze wrazenie bylo raczej dodatnie - przeznaczone dla nas dwa duze pokoje, a takze przyzwoitych rozmiarów
kuchnia wydawaly sie nam prawie luksusowe. Jeden z nic byl dawniejszym salonem pp. Mlickich bylych wlascicieli
Komaszyc. Calosc byla specjalnie na nasza intencje pomalowana tak, ze gdy poustawialismy przywiezione przez nas meble,
calosc przedstawiala sie wcale dobrze. Najgorsza przynajmniej na razie strona tego mieszkania byl brak, WC. Naturalnie, ze
tak lazienki jak i wyzej wymienione przybytki, istnialy w przeciez prawie ze luksusowo wyposazonym dworze, zreszta ludzi
bardzo zamoznych, jednak wtedy, gdysmy sie tam zjawili, po kilku miesiacach bezkrólewia, klozety byly pozapychane, a
wodociagi nie funkcjonowaly191. Totez jedna z najpilniejszych rzeczy, która nalezalo obic to wybudowanie chocby w
ogrodzie owego niezbednego przybytku, szczególnie wobe
cej od jesieni otworzyc swe wrota szkoly dla majacej sie tu
uczyc mlodziezy. Wkrótce okazalo sie zorganizowanie nie tylko szkoly (ilosc zglaszajacych sie kandydatów byla ciagle
znikoma), ale przede wszystkim otrzymanie przyznanego gospodarstwa bedzie utrudnione. Dawni pracownicy uwazali sie
za pokrzywdzonych przez zmniejszenie na rzecz szkoly a alu, który przypadal do podzialu, to tez zrobili wszystko, co bylo
w ich mocy, aby utrudnic mezowi i tak nielatwe zadanie192.

202.

Weranda

203.

Elewacja frontowa.

Dwór w Komaszycach kolo Inowroclawia, wl. pp. Mlickich. Tu w pieknym palacyku: zelektryfikowanym i
skanalizowanym, co przed wojna bylo rzadkoscia, po tzw. reformie rolnej 1944/45, powstac miala Gminna Szkola
Rolnicza, aby uczyc parcelantów zasad agrotechniki. Ni tego, chlopi nie potrzebowali zadnej szkoly, oni chcieli
tylko ziemi, chociaz wtedy ziemi lezacej ugorem, na tzw. Ziemiach Odzyskanych bylo dosyc. Sabotowali oni
szkole tak dlugo, az ówczesny kierownik Teodor (BKD 51) Karnkowski, aby uniknac klótni wyniósl sie „pod
oslona nocy” . Zabudowania gospodarcze zostaly rozebrane, a dwór, mimo ustawy o ochronie zabytków, jest jak
widac zdewastowany. Samochody osobowe przed domem swia za o tym, ze mieszkancy nie cierpia nedzy. Stan
z lipca 1999r.

191

Racje mial pewnien proboszcz w Polsce, który nie wiedzac, ze przyjechalem ze Szwajcarii opowiadal mi: „Panie tutaj jak za jednym czlowiekiem nie
postawi sie drugiego z biczem to ten nic nie bedzie robil“ , a gdy ja oponowalam dodal, „ale to jest prosze pana prawda“ . Znal swoich kuzynów.
(Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
192
Musze tu wspomniec jeszcze jeden epizod, aby nie przepadl dla potomnosci. Jak juz wspomnialem wiekszosc bylych pracowników Ojca w Paniewie „w
oczy“ byla bardzo serdeczna, a intrygi przeciw nam byly ukl ne za naszymi plecami. Jedna z takich mozna powiedziec „dwulicowych“ postaci
okazal sie byc wlodarz z Paniewa, Maciej Wozniak, który uratowal nam swego czasu zycie, kiedy o malo
utonelismy w przereblu. Otóz,
Wozniakowie, którzy oddali nami z wlasnej inicjatywy szereg rzeczy, które (w wyniku jednego z rabunków) znalazly sie w ich posiadaniu, w czasie
ostatniej wizyty Matki w Paniewie wdali sie z nia w „przyjacielska“ rozmowe pytajac sie gdzie sie wybieramy i jakie sa nasze plany na przyszlosc. W
trakcie tej rozmowy zaproponowali nam swoja najstarsza córke, jako sluzaca. W Paniewie nie miala ona wielkich szans, a tak w poblizu wiekszego
miasta moglaby wyjsc za maz i jakos sie w zyciu urzadzic. Matka na taka propozycje przystala, bo usmiechala jej sie perspektywa posiadania obok
siebie kogos „zaufanego z dawnych czasów“ . Planujac jak zawsze na dluga mete myslala o znalezieniu dla siebie jakiejs pracy, co zakladalo
posiadanie sluzacej, no i na pewno myslala, ze w ten sposób bedzie mogla tez i jej pomóc. Po naszym zainstalowaniu sie w Komaszycach,
Wozniakówna przyjechala i objela swe funkcje. Miala swój pokój i byla traktowana jak sluzaca, a nie jak czlonek rodziny, musiala podawac do stolu i
jadla w kuchni, co niewatpliwie bardzo urazilo jej wygórowane poczucie godnosci wlasnej. Okazalo sie, ze szybko zaprzyjaznila sie z bylymi
pracownikami majatku Komaszyce i ujawnila, ze Ojciec jest bylym „obszarnikiem“ , który prawdopodobnie tutaj pod plaszczykiem jakiejs omu
niepotrzebnej „szkoly rolniczej“ planuje wybudowac sobie nowy majatek. Nadszarpnelo to znacznie prestiz Ojca i tym nalezy tlumaczyc sobie
„wrogosc“ mieszkanców Komaszyc wzgledem szkoly. Oczywiscie wszystko to sa jedynie bardzo prawdopodobne przypuszczenia. Panna
Wozniakówna pewnego dnia po prostu zniknela. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Na razie przynajmniej nie braklo rak do pracy, gdyz przebywalo jeszcze na miejscu kilkanascie rodzin niemieckich
czekajacych na repatriacje do Vaterlandu, oczekiwano j nak, ze wkrótce to nastapi, a wtedy zagadnieniem numer jeden
bedzie zdobycie rak do pracy193 . Czekalo przede wszystkim wykopanie kartofli i buraków - skadze sie wtedy wezmie ludzi,
którzy to zrobia; nawet, gdy chodzilo o jesienne siewy nie bylo nikogo, kto móglby to zrobic. W rezultacie maz sam musial
isc za siewnikiem, a Kazio popedzal konie. Co do mnie, to z moim gospodarstwem mialam raczej malo klopotu, gdyz
umówilam przynajmniej do czasu repatriacji jedna z Niemek194 , jak sie okazalo zupelnie porzadna i poczciwa niewiaste
(miala spore gospodarstwo w okolicy), która doila krowe i oprzatala kilkanascie sztuk drobiu i dosc juz wyrosnietego
prosiaka, które przywiezlismy z soba z Goplany. Czasu ednak potrzebowalam rzeczywiscie nie malo, gdyz bez mala
codziennie musialam byc w Inowroclawiu, by zalatwiac rózne sprawy zwiazane z organizacja szkoly w Komaszycach. Nie
chcialam narazac meza na piesza wedrówke i to tak daleka. Wspomnialam poprzednio, ze do Inowroclawia bylo w jedna
strone 7 km, a do tego nie kursowaly jeszcze autobusy, czy jakiekolwiek inn odki komunikacyjne, poza tym na miejscu nie
bylo chocby najmniejszej placówki handlowej, tak, ze po kazda rzecz trzeba bylo udawac sie do Inowroclawia.

204.

Inowroclaw. Gimnazjum im. J. Kasprowicza, do którego uczeszczal syn autorki,
w czasie pobytu w Komaszycach.

Zaczelismy powaznie zastanawiac sie nad tym, czy by nie udalo sie w ostac z Komaszyc i szukac szczescia gdzie
indziej. Zjawil sie Janusz (BKD 500) i zaczelismy ukladac plany dalszej akcji. Wlasnie nie wno Janusz nawiazal kontakt z
wujostwem Donimirskimi (BKD 66 i 67) z Kozuszek k/Sochaczewa, którzy po róznych powojennych kolejach losu osiedlili sie
w Malborku i utrzymywali sie ze sklepiku, który tam pr wadzili. Jednak, poniewaz byli to juz ludzie starsi, praca z dosc
zreszta dobrze prosperujacym sklepikiem byla dla nich byt meczaca. Przyjeli, wiec bardzo chetnie propozycje Janusza,
abysmy zamieszkawszy w Malborku pomogli im w prowadzen wego sklepiku. Tot (BKD 53) musialby sie postarac o jakas
na tamtejszym terenie odpowiadajaca mu prace, a ja (BKD 52) bylabym zajeta w owym „To tu“ (nazwa sklepiku). Kwestia
mieszkania nie powinna stanowic zadnej przeszkody - w Malborku pelno bylo opuszczonych przez Niemców mieszkan,
bedzie, wiec, w czym wybierac.
Pojechalam tam w styczniu - nie powiem, zeby pierwsze wrazenie bylo zbyt zachecaj e, przede wszystkim niepokoil
mnie widok mnóstwa krecacych sie wszedzie zolnierzy so ckich, a pamietajac doswiadczenia, które mialam z kontaktu z
ich towarzyszami, nie odwazylam sie odszukac wujostwa - wolalam spedzic noc na dworcu w towarzystwie spiacych i
chrapiacych ludzi wszelkiej kondycji, którzy tu stale d kilku juz razy podobno przyjezdzali na szaber. Niemcy podobno w
nieslychanym poplochu opuszczali Malbork, zostawiajac mieszkania pelne nawet cennych rzeczy i piwnice przepelnione
ogromnymi zapasami zywnosci. Opowiadano mi, ze pewna aptekarka przyjechawszy tu,

193

Pierwszym rezultatem komunistycznej edukacji bylo oduczenie ludzi od pracy, bo teraz kazdy byl panem, a panowie jak wiadomo praca sie nie paraja.
(Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
194
Jak sie okazalo Niemcy jeszcze oduczeni od pracy nie byli (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden 98-05-09).
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znalazla w aptekach ogromna ilosc cennych leków, to tez zabrala je, a sprzedawszy dorobila sie powaznego majatku).
Wedrowano, wiec do owego „El Dorado“ , skad wracano obladowanym w nieprawdopodobny sposób.
tych ludzi nie
mial zadnych w tym wypadku skrupulów.

205.

207.

Kazimierz (BKD 54) Karnkowski
w latach 40-tych.

206.

Strona z dziennika klasy Ia, z nazwiskiem Kazimierza
(BKD 54) Karnkowskiego.

Fotografia klasowa klasy I a, Gimnazjum im. J. Kasprowicza w Inowroclawiu w jesieni 1945 r. Na
fotografii: Kazimierz (BKD 54) Karnkowski i Jerzy (BKD 592) Dambski z Zabna, który uczyl w
gimnazjum jez. francuskiego i który wkrótce po tym zginal smiercia tragiczna.
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Wuj poszedl ze mna zaprezentowac swój sklepik a takze oradzic, jakie mieszkanie powinnam zajac. Sklepik jak to
sklepik, tyle, ze w dogodnym punkcie tuz przy przystanku autobusowym, wiec klientów nigdy nie braklo, a wiec i dochody
byly zapewnione. Ogladalam kilka mieszkan, jednak doszlam do wniosku, ze bedzie chyba najwygodniej zajac mieszkanie
na pietrze nad sklepem tym bardziej, ze nie grozilo nam zajecie go zanim zdolamy sie przeprowadzic. Uzgodniwszy warunki
i upewniwszy sie, ze zanim urzadzimy jakas obórke dla naszej krowy, z która nie mielismy zamiaru sie rozstawac, bedziemy
mogli umiescic ja w budynku gospodarczym, znajdujacym ie w podwórku przylegajacym do domu, który zajeli juz prawie
rok temu ludzie, gdy schronili sie to po wyjezdzie z plonacej po powstaniu Warszawy. - Tu musze dla wyjasnienia dodac, ze
rodzina Donimirskich byla powiazana z ta ziemia, a kil krewnych wuja mialo majatki w sasiednim sztumskim powiecie,
gdzie odwiedzal ich kilkakrotnie przed wojna, to tez nie czul sie w tych stronach obco.
Spieszylam z powrotem do Komaszyc, aby obmyslic sposób, w jaki nalezy zorganizowac nasz exodus. Sprawa
transportu byla dosc prosta - trzeba bylo zglosic sie, do PUR’u z prosba o podstawienie wagonu celem przewiezienia sie do
Malborka, gdzie, jako repatrianci chcemy sie osiedlic, najtrudniej bylo wymyslic jakis pretekst, umozliwiajacy mezowi
rezygnacje z ofiarowanej mu w Komaszycach posady. - Udalismy sie do wuja mego meza okulisty dr Kaczkowski o (w
Inowroclawiu) po rade. - Stanelo na tym, ze on wyda mezowi zaswiadczenie lekar e, opiewajace, ze stan zdrowia pacjenta
wymaga operacji, która moze wykonac jedynie doktor i slawny w tej dziedzinie specjalista. Orzeczenie to wreczylam
inspektorowi, który wydal mezowi odpowiednio dlugi urlop potrzebny na przeprowadzenie zaleconej koniecznej kuracji.
Poniewaz przewidywalismy, ze nie tylko wszystko, co be e zwiazane z nasza wyprowadzka z Komaszyc, ale i cala w
ówczesnych warunkach przeprawa do jakby nie bylo odleglego Malborka w czasie, kiedy to pociagi kur waly jeszcze
bardzo nieregularnie i pasazerowie mogli byc narazeni a rózne niemile niespodzianki, bylaby dla meza przy jego stanie
zdrowia rzecza raczej niepozadana, wiec bedzie daleko lepiej, jak on pojedzie do Malborka sam i tam bedzie na nas czekac,
a ja tymczasem zorganizuje nasza „ucieczke“ z Komaszyc. Wiedzialam, ze trudnosci brakowac nie bedzie, ale wierzylam,
nie tylko we wlasne sily i mozliwosci, ale przede wszy im w Boza pomoc. Wszystko nalezalo jak najpredzej zalatwic, czas
naglil, trzeba bylo postawic inspektorat w Inowroclawiu przed faktem dokonanym, to znaczy powinien sie dowiedziec o
naszym wyjezdzie, kiedy bedziemy juz poza zasiegiem ic dochodzen. Trzeba bylo dzialac szybko, a przede wszystkim
dyskretnie. Jeszcze przed wyjazdem Tota urzadzilismy tzw. swiniobicie, chcielismy mozliwie cale mieso zakonserwowac,
aby nie tylko nie zepsulo sie w czasie zblizajacego sie lata, ale aby starczylo na jak najdluzej. Poza tym przewozenie
tucznika „w stanie zywym“ jeszcze bardziej utrudnialoby nasza przeprowadzke. Wi zielismy, ze i tak bedzie dosyc
klopotu z krowa, która koniecznie chcielismy zabrac, przewidujac, ze mleko, które nam dawac bedzie pozwoli przetrwac
przez pierwszy okres naszego pobytu w Malborku, tym bardziej, ze krowa byla znakomita dój
a szczescie udalo sie nam
uprosic jednego z mieszkanców Komaszyc do zakonserwowa w blaszanych puszkach (mial odpowiedni przyrzad do
zamykania tych puszek) miesa; zaryzykowalam konserwowanie takich wyrobów jak salcesony czy pasztetowa, która
przeciez nie daje sie zasadniczo przechowywac, tak, ze trzeba jak najpredzej ja skonsumowac. Zaczelo sie pakowanie i to
mozliwie w jak najdyskretniejszy sposób, tym bardziej, ze od kilkunastu juz tygodni dom byl pelen malorolnych z kieleckiego,
którzy przyjechali do pracy na gospodarstwie - bowiem nie bylo nikogo, kto móglby wykonac prace wiosenne. Niemcy juz
dosc dawno wyjechali do nowej Ojczyzny. Kieleczczanie to wyjatkowo niekulturalny element, wiekszosc niepismiennych195 po prostu „ciemna masa“ . Ulokowano ich we dworze, gdzie dokonywali po prostu szczenia wszystkiego, co tylko
znajdowali, nie mozna bylo nawet na moment zostawic czegokolwiek za drzw
- bywalo natychmiast ukradzione - cale
wieczory, a nawet i noce rozlegaly sie po szerokich korytarzach pieknego komaszyckiego dworu pijackie wrzaski,
urozmaicone wyzwiskami, trzaskaniem drzwiami itp.
Poniewaz czesto musialam chodzic do Inowroclawia w celu zalatwienia szeregu spraw, a gdy zblizal sie termin wyjazdu
dowiadywac sie o termin podstawienia, PUR’owskiego wagonu, zamówionego na przewiezienie nas do Malborka, dzieci
wprost byly sie zostawac same w domu - zamykaly sie i siedzialy w oknie, wypatrujac z niepok em mojego powrotu. Na
szczescie maz przed swym wyjazdem zwrócil sie do meza ej kolezanki po fachu, kierowniczki zenskiej szkoly rolniczej,
zalozonej w sasiedniej wsi196, gdzie sam miewal od czasu do czasu wyklady, a ja kilk
y w tygodniu prowadzilam lekcje
jezyka francuskiego. Pani ta byla mila i kulturalna os a, a maz jej urodzony Litwin, który z niejednego pieca ch b jadal - a
przy tym byl bardzo silny i poteznej budowy, tak, ze s
swym widokiem mógl budzic obawy ewentualnego napastnika.
Gdy tylko dowiedzial sie o naszych zamiarach zaczal namawiac zone, aby poszli w nasze slady. - Mial na to nawet wielka
ochote, tym bardziej, gdy maz zaproponowal mu towarzyszenie naszej rodzinie w drodze do Malborka, chetnie zgodzil sie na
propozycje, majac nadzieje, ze dzieki temu bedzie mógl rozejrzec sie w mozliwosciach zainstalowania sie w Malborku.
Perspektywa, ze p. Mondygral bedzie nam w tej drodze towarzyszyl bardzo meza uspokoila – tak, ze juz z mniejszym
niepokojem rozstal sie z nami. Wreszcie, prawie po kryjomu, zaladowalismy sie wieczorem na wynajety wóz, za którym szla
mocno uwiazana krowa, na wozie pietrzyly sie nasze rze y - meble, pasza dla krowy i ziarno dla kur, których pelna klatka
królowala na piramidzie spietrzonych rzeczy. Zabralism takze kilkanascie królików, których zal nam bylo zostawic.

195

Ten biedny proletariat, któremu wladza sanacyjno-obszarnicza w okresie miedzywojennym zagradzala dostep do oswiaty i kultury znalazlszy sie pod
jednym dachem z nauczycielem, zamiast poprosic go, zeb ich nauczyl czytac i pisac, kombinowal, zeby go okrasc i dewastowal palac, do którego w
normalnych czasach nie powinien miec wstepu, nie, dlatego, ze mialby byc czyms gorszym, ale ze nie potrafil sie tam zachowac. Milicja zamiast
trzymac ten element w ryzach tropila bylych AK-ców i dzialaczy PSL,’u, aby ci nie przeszkadzali w budowie „ustroju sprawiedliwosci spolecznej“.
(Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
196
Panstwo Mondygralowie. Szkola ta znajdowala sie w bylym majatku Trzaski. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Dotad nie wiem, jakim cudem nikt nie protestowal widzac nas wyjezdzajacych w tajemniczych okolicznosciach, dosyc, ze
szczesliwie dojechalismy na stacje i zaladowalismy sie bez specjalnych trudnosci do podstawionego poprzedniego dnia
krytego towarowego wagonu. Ostatnie tygodnie zylam w takim napieciu nerwowym, w ciaglej ob ie pojawienia sie jakichs
nieprzewidzianych trudnosci, tak, ze odetchnelam, gdy eszcie caly nasz dobytek znalazl sie wewnatrz wagonu. Nasz
opiekun zaopatrzony w siekiere usiadl w drzwiach wagonu - zdawalo sie, ze samym swym widokiem odstraszal
ewentualnych napastników, a ja z dziecmi usiedlismy na wygodnej kanapce, chaise-longu, nalezacej jeszcze do wyprawy
mojej matki. W tyle pietrzyla sie piramida przeróznych ak i paczek.
Nareszcie odetchnelam troche spokojniej, dziekujac Bogu, ze zechcial dopomóc mi w dokonaniu tego zaiste nielatwego
zadania. - Jechalismy przez Torun i Kwidzyn, ale dopiero pózniej dowiedzielismy sie, ze tylko pra ziwym cudem
uniknelismy katastrofy, bo ledwo przejechalismy przez most w Toruniu, runelo jedno z jego przesel. Jechalismy ten niewielki
kawalek drogi 5 dni, bo po pierwsze pociag wlókl sie niemilosiernie, a nastepnie nie wiem juz dzis, z jakiego powodu stalismy
2 dni w Ilawie. Towarzystwo p. Mondygrala mialo jeszcz
obra strone, ze potrafil doic krowe, czego ja jeszcze wówczas
nie potrafilam, sam przy tym byl w stanie wypic dzienn nieprawdopodobna ilosc mleka. Bylo to wazne, bo krowa dawala
dziennie 3 wiadra mleka. Byla swiezo wycielona. Mleka tego, nawet gdybysmy byli jego wielkimi amatorami nie bylibysmy w
stanie skonsumowac. Czesc rozdawalismy tym, którzy jec li w sasiednich wagonach, ale co by bylo, gdyby jeszcze zostal
go nadmiar - byloby wprost grzechem wylewac na ziemie. Nasze przewidywania o koniecznosci obecnosci jakiegos
opiekuna samotnie podrózujacej kobiety z dziecmi, pozbawionej meskiej opieki, ale za to z wagonem pelnym wszelakiego
dobra, szczególnie pobudzajacego apetyty: pokwakujacego i gdakajacego i rozglosnie ryczacego inwentarza byly sluszne.
Gdyby nie nasz groznie wygladajacy straznik dysponujacy zreszta trafiajacym do przekonania napastnikom slownikiem, nie
wiem, co by sie z nami stalo i czy bysmy cali i zdrowi dojechali do celu podrózy.
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MALBORSKI

Sylwetka zamku w Malbork u.

Maz mój czekajac z najwiekszym niepokojem w Malborku na przyjazd, dowiedzial sie wreszcie, kiedy nalezy spodziewac
sie przyjazdu pociagu z repatriantami, zamówil na ten zien wóz i kilku mezczyzn, którzy mieli opróznic zajmowany przez
nas wagon, odwiezc nasze rzeczy na miejsce, no i przed wszystkim odprowadzic krowe do obórki na Stalina 43, gdzie
mieszkali wujostwo Donimirscy. - Wóz byl tak niewielki, ze woznica musial kilka razy n racac z dworca do naszego domu
na Kosciuszki 51, gdzie mielismy zamieszkac. Kazdy wóz musialam eskortowac, balam sie, aby rzeczy po drodze nie
rozkradziono, maz eskortowal ryczaca niespokojnie krowe. Malbork mial wtedy tylko jedna przejezdna ulice i to tylko z
waskim przejazdem oczyszczonym z odlamków polamanych mebli, stosów smieci i calej masy potluczonego szkla z
porozbijanych szyb okalajacych ulice okien; domy opustoszale z powybijanymi oknami, z których nierzadko w tywaly
chmury pierza z rozdzieranych pierzyn i poduszek przez ciagle jeszcze szabrujacych ludzi, których necily glównie piekne
poszwy i poszewki z nieosiagalnego od lat pieknego inl u, który zreszta latwiej bylo upychac w przepastnych worach nizli
normalnie pekate poduszki i pierzyny. – Wreszcie, gdy nasze graty zostaly juz wniesione na nasze pieterko po zreszta
niewygodnych schodach, odetchnelismy z ulga, ze jednak w ryzykowny plan „ucieczki“ z Komaszyc, udal sie i ze jestesmy
znów razem. Zaczal sie nowy rozdzial w naszym zyciu. - Moznaby go zatytulowac malborski, bo choc w ciagu tego okresu
mieszkalismy przez jakis czas w Gronowie, to jednak tr alo to krótko i bylo raczej tylko pewnym intermezzo w calym tym
malborskim okresie mojego zycia.
Przede wszystkim nalezalo nawiazac kontakt z na szczescie juz, jako tako zorganizowanym na terenie powiatu
wydzialem oswiaty, przyjeto tam oferte meza z zadowole
gdyz poszukiwano na gwalt odpowiednich ludzi, którzy
mogliby pokierowac a wlasciwie zorganizowac wydzielone z dawnych majatków nalezacych do Niemców znacznej wielkosci
gospodarstwa, które przydzielano powstajacym wówczas szkolom rolniczym, oczywiscie chodzilo takze o to, aby ci ludzie
mieli odpowiednie rolnicze wyksztalcenie dajace im moznosc prowadzenia wykladów zwiazanych z zagadnieniami
rolniczymi. Na razie polecono mezowi objechanie projektowanych obiektów i ewentualne uratowanie od calkowitego
rozszabrowania znajdujacych sie tam jeszcze mebli i róznych ruchomosci. Z objazdów tych przywiózl kilka doskonalych
rondli, które sluza do dzis mojej córce.
Jakos, choc z duzym trudem urzadzilismy sie w naszym mieszkaniu nad sklepikiem spozywczym, „To-Tu“. Udalo mi sie
nawet wykorzystujac wolny placyk miedzy domem a obórka, stworzyc niewielki ogródek - uzyskanych z niego jarzyn
wystarczylo prawie na cala zime. Zaryzykowalismy kupie e 2 prosiaków, po które musialam jechac az do Sztumu, bo na
miejscu tzw. rynek jeszcze nie funkcjonowal. Pojechaly
tam z ciotka, Donimirska, (BKD 68), która chciala odwiedzic
przebywajaca tam kuzynke Celine Echaust z domu Donimirska. Pani ta po powrocie z wygnania nie mogac urzadzic sie w
Poznaniu, gdzie przedtem mieszkala, zdecydowala sie pojechac do Sztumu, gdzie przebywal jej ojciec wlasciciel pieknego
majatku Male Ramzy i tu odczekac powrotu meza z niewoli197 . Któz mógl wówczas pomyslec, ze z jej najstarsza córka
Marysia (BKD 505) ozeni sie nasz syn! Co do mnie rada bylam poznac Sztum i jego okolice znane z tego, ze wielu
tamtejszych ziemian bylo Polakami, którzy jakos przetr
zystkie zakusy Hakaty i nie pozwolili wyzuc sie z rodzinnych
majatków, które zreszta od kilkuset lat nalezaly do Do
kich, Janta-Polczynskich, Szeliskich, czy Sierakowskich (z
Waplewa).
Caly powiat sztumski znany byl z tego, ze mieszkalo tam wyjatkowo duzo Polaków, gdyz tamtejsi wlasciciele przewaznie
dosc duzych majatków sprowadzali robotników z Kongresó i, lub z poznanskiego. Poniewaz byli to oczywiscie katolicy,
wiec na calym tym terenie nie braklo kosciolów i oczywiscie proboszczów Polaków. Rodzina Donimirskich wyrózniala sie
goracym patriotyzmem; znany byl z tego wlasnie ojciec matki mojej przyszlej synowej Kazimierz Donimirski z Malych Ramz i
jego to, jako ofiarnego patriote odwiedzal Melchior Wa owicz w swej wedrówce po tamtych stronach i opisal w ksiazce „Na
tropach Smetka“ . Oczywiscie tego rodzaju zaangazowanie bylo sola w oku ówczesnym panom tych terenów, to tez juz na
kilka miesiecy przed rozpoczeciem wojny kilku najbardziej czynnych patriotów zostalo internowanych w glebi Niemiec i
jedynie wlasnie p. Kazimierz Donimirski z Malych Ramz wiedzac o tym, co mu i jego licznej zr zta rodzinie grozi,

197

Niestety wiadomosc ta jest niedokladna. Tesc juz wówczas byl w Polsce. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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zdolal na krótko przed rozpoczeciem wojny schronic sie w granicach Polski. Za jego dzialalnosc na rzecz utrzymania
polskosci na tym terenie zostal odznaczony orderem198 .
Wracajac do moich klopotów zwiazanych z zaopatrywaniem sie w pasze dla naszego inwentarza, a bylo tego sporo,
przede wszystkim krowa byla znakomita dójka, ale pod warunkiem otrzymywania wlasciwej i w dostatecznej ilosci paszy,
byly przeciez owe zakupione w Sztumie prosiaki i kury zywiezione jeszcze z Komaszyc bylo, wiec, o co sie klopotac.
Gospodarstwa na tym terenie przydzielono repatriantom wysiedlonym z terenów przylaczonych po wojnie do ZSRR.
Takich juz, jako tako zagospodarowanych gospodarstw bylo jeszcze niewiele, to tez przewedrowalam w moich
poszukiwaniach dlugie trasy, oczywiscie pieszo - nie kursowaly wówczas, poza glównymi trasami, autobusy, czy tez kolejka
waskotorowa, która pózniej objezdzala cale Zulawy.
Zachodzilam wówczas do róznych ludzi - utkwil mi w pamieci bardzo zreszta sympatyczny gospod
okolic Lwowa widzac jego piekne budynki, ladny obszerny dom, a takze sporo bardzo uzytecznych narzedzi rolniczych, zapytalam, czy juz
sie pogodzil z tym, ze nie powróci do stron rodzinnych, tym bardziej, ze tu otrzymal tak piekne gospodarstwo. Odpowiedzial
na to stanowczo i z przejeciem w glosie: „Pani, ja nigdy nie przestane marzyc o powrocie w moje strony i gdyby to
tylko bylo mozliwe, na kolanach bym tam poszedl“ . Nie dziwila mnie ta wypowiedz - widzialam przeciez tamten piekny
kraj i zachwycalam sie jego niepowtarzalnym urokiem - a przeciez czlowiek tam urodzony i wychowany gospodarujacy na
ziemi odziedziczonej po ojcach nie moze nie pamietac o szystkim, co z tamtym krajem go laczylo.
Najgorsze jednak wspomnienia z pierwszej zimy przezytej w Malborku wiaza sie z wyjatkowymi mrozami, jaki wówczas
panowaly; w rezultacie niedostatecznie na ta okolicznosc zabezpieczone rury pozamarzaly tak, ze wode mozna bylo
uzyskac tylko z publicznych pomp, zreszta dosc rzadkic to tez prawdziwa meczarnia byla koniecznosc przywozenia
codziennie na saneczkach kilku wiader wody, koniecznych nie tylko do mycia, ale przede wszystkim do napojenia krowy,
która potrzebowala kazdorazowo conajmniej 2 wiadra. Gdyby nie to, ze mielismy saneczki i ze byl snieg nie wiem jak
dalibysmy temu rade. Równie powaznym problemem bylo zdobycie wegla, zapasy poniemieckie juz sie wyczerpaly, a jesli
kto mial je jeszcze, to oczywiscie zadal zan fantastyc ych pieniedzy, a my ich przeciez nie mielismy - bo skadze.
Kuratorium inowroclawskie nie mialo obowiazku wyplacic naleznego wynagrodzenia za prace mego meza w Komaszycach tak nagle i bez dostatecznej motywacji porzuconej, tutaj maz jeszcze prawie, ze nic nie dostal, a to, co ja zarabialam
pomagajac kilka godzin dziennie wujostwu przy sprzedazy w sklepiku, to byly rzeczy tak niewielkie, ze nawet i marzyc nie
moznaby bylo zeby wystarczylo na zakup wegla.
Sytuacja byla na tyle powazna, ze musialam sie zdecydo ac na pojechanie do Gdyni, aby spróbowac tam sprzedania
mojej pieknej sobolowej etoli. Gdansk byl tak zniszczony i wyludniony, ze mozliwosc znalezienia amatora na jakby nie bylo
luksusowa rzecz, jak ta etola nie mozna bylo liczyc. Pozostala Gdynia, która jako jedynie zyjace miasto portowe gdzie
mozna bylo miec nadzieje znalezienia odpowiedniego nab cy. Domysly nasze okazaly sie trafne - bo rzeczywiscie etole
sprzedalam, niestety niedrogo - nie mielismy zreszta zadnych innych mozliwosci zdobycia odpowiedniej sumy na kupienie
wegla. Pozbylam sie raz na zawsze rzeczy nie tyle wartosciowej i pieknej, a w dodatku pamiatki po mojej matce, tym
bardziej, wiec jestem rada, ze do portretowania miala ja na ramionach i ze to zostalo uwiecznione na portrecie - a choc
autentyczny zaginal - rada jestem, ze choc kopia ocalala. Prócz wyzej opisanych trudnosci i klopotów nie moge pominac
rzeczy, która szczególnie srodze dala mi sie we znaki. Chodzi tu o mianowicie prawdziwa plage szczurów, która przezyli
wszyscy ówczesni mieszkancy Malborka. Jak juz wspomnialam Niemcy uciekajacy w poplochu z Malborka nie zdazyli
wywiezc ogromnych zapasów zywnosci, przechowywanej w róznych schowkach i piwnicach. Szczury, których przeciez nigdy
i nigdzie nie brakuje, nie niepokojone przez kilkanascie miesiecy rozmnozyly sie ogromnie i wypasly, wykorzystujac
pozostawione zapasy, zrobily sie tak bezczelne, ze widywalo sie je w bialy dzien, jak przebiegaly przez ulice z jednej do
drugiej piwnicy. Oczywiscie nie braklo ich i w naszym bejsciu a nawet i w domu, totez, gdy rano musialam przynosic do
kuchni, znajdujacej sie na pietrze, zmarzniete poprzed go dnia przygotowane tzw. zarcie dla swin a takze lodowata wode,
obie te rzeczy musialy byc, jesli nie cieple to przynajmniej nie lodowate, to przed otwarciem drzwi kuchennych musialam
mozliwie jak najglosniej poruszac klamka, aby wystraszyc biegajace po kuchni, a nawet po stole kuchennym cale gromady
tych wstretnych zwierzat. Wlasciwie to baly sie tylko doku palacego sie pod blacha ognia - totez zanim go rozpalilam z
przerazeniem ogladalam sie, dokola, aby w pore przed nimi umknac. Stworzenia te sa istotami, którymi sie zawsze
brzydzilam, ale od tych malborskich czasów znienawidzilam je jeszcze bardziej.
Od Janusza dowiedzielismy sie, ze p. Zofia Szczesniewska po przymusowym opuszczeniu Warszawy, gdzie na samym
poczatku wojny umarl jej maz, a w czasie powstania zginal jej jedyny ukochany syn Witold (BKM 1054) wieloletni przyjaciel
Janusza (BKD 500), ulokowala sie w Sopocie, gdzie zyla arcyskromnie z r tek uratowanych w pogromie stolicy
oszczednosci. Zaprosilismy ja do Malborka, gdzie przebywala wtedy dosc dlugo, a i potem, gdy po powrocie z Gronowa
zamieszkalismy na Stalina, przyjezdzala kilkakrotnie, ym bardziej, ze juz wtedy moglismy ja wygodniej ulokowac niz w
ciasnym tak bardzo mieszkanku nad „To-Tu“ , gdzie z koniecznosci lozowala razem z Kaziem w bardzo malutkim pokoiku.

198

Jego majatek zostal mu natomiast zabrany w ramach reformy rolnej 1944/45 r. Po upadku komunizmu majatek ten zostal zlicytowany, jako dobro
poniemieckie. Kazimierz Donimirski byl przeciez obywatelem niemieckim, przeciez to jest „logiczne“ w „solidarnosciowej“ Polsce. To, ze on z zona
jak i z licznymi dziecmi bronil polskosci na tych terenach, przed I wojna swiatowa i za czasów hitlerowskich, za co zostal odznaczony, to bylo juz dawno.
„Panie, smiej sie pan z tego” . W 2005, jego wnuczce Marii (BKD 505) z Echaustów Karnkowskiej, nie pozwolono wejsc do domu dziadków.
(Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Twierdzila jednak, ze czuje sie doskonale w meskim tow ystwie „kochanego Kazinka“. Cieszyla ja moznosc
zwracania sie do niego, uzywajac zdrobnienia, którego zywala zawsze w stosunku do naprawde bardzo kochanego meza.
Tak, wiec zycie zaczynalo sie ukladac wzglednie spokojnie z tym, ze Tot byl prawie caly ty en poza domem, przyjezdzajac
tylko na niedziele. Ten nieuregulowany tryb zycia, sam e dlugie wieczory meczyly go, no i my niepokoilismy sie o niego
stale tak, ze wreszcie zdecydowalismy sie na opuszczenie Malborka i zamieszkanie w Gronowie, gdzie zaproponowano mu
prowadzenie zalozonej tam szkoly rolniczej i dodatkowo jecie sie gospodarstwem rolnym tej szkole przydzielonym.
Najwiekszym dla mnie problemem bylo dojenie krowy. Zaraz po zainstalowaniu sie w Malborku na miejscu udalo mi sie
umówic z mieszkajaca w poblizu Niemka199 , aby podjela sie tego, ale przewidywalam jednak, ze n potrwa to tak dlugo,
gdyz Niemcy spiesznie opuszczali Malbork, a nowych osiedlenców przynajmniej na razie, bylo nie elu. Zreszta oni sami
mieli dosc pracy, aby choc jako tako doprowadzic do porzadku zaniedbana przez ostatni czas gospodarke. Istotnie pola byly
tak zachwaszczone, ze patrzac na nie wiedzialo sie czy to bylo pole pszenicy, czy plantacja czerwonych maków, podobnie
chyba jeszcze przez kilka lat nie zdolano odchwascic pól buraczanych - wygladaly raczej na plantacje bujnie rosnacych
najrozmaitszych chwastów, ziemia tu przeciez byla niezmiernie urodzajna, wiec tez i chwasty dochodzily do bajecznej
wysokosci. Chyba dopiero po kilku latach przejezdzajac na moim rowerze Zulawy, moglam cieszyc oko piekna pszenica i
dorodnymi burakami.
Tak, wiec przewidywalam, ze wkrótce cala ta ciezka fiz znie robota spadnie na mnie; wobec czego zdecydowalam sie
na udanie sie do szpitala Akademii Medycznej w Gdansku, aby wlasnie teraz w tak bardzo nieodpowiedniej chwili naprawic
blad sprzed 13-lat, kiedy to po urodzeniu sie Kazia nie odlezalam kon cznego w tym wypadku (cesarskie ciecie) okresu dwu
tygodni, bo spieszylam sie do domu. Skutek byl fatalny, szew niedostatecznie zrosniety utworzyl szpare, która zasadniczo
niczym groznym nie byla, trzeba bylo tylko bezwzgledni wystrzegac sie dzwigania ciezkich rzeczy, a wiedzac, ze mnie to na
pewno czeka, musialam sie zdecydowac na przeciecie szw i zszycie go po raz drugi. Musialam teraz lezec bez ruchu nie
14 dni, a caly miesiac, aby pozbyc sie jakichkolwiek obaw pow zenia sie poprzedniej komplikacji. Najwiekszy klopot byl ze
znalezieniem kogos, ktoby zechcial zaopiekowac sie rodzina i gospodarstwem przez ten dlugi miesiac. Na szczescie podjela
sie tego kuzynka ciotki Donimirskiej pani Róza Lyskowska (h. Koszembar). Na szczescie prosiat jeszcze nie kupilam.
Kurczeta byly juz odchowane, krowe udalo mi sie na letni okres ulokowac u ciotki Chelkowskiej (BKM 293) w Telkwicach, a
odchowanymi kurczetami i kilku kurami obiecaly zajac sie dzieci, które wlasnie mialy wakacje. Z pobytu w szpitalu mam
zupelnie mile wspomnienia, opieka tak lekarska jak i pielegniarska byla bardzo dobra, odwiedzala mnie tez, co kilka dni moja
bratowa Ewa (BKD 501) Bartoszewiczowa z d. Luniewska (wlasnie niedawno zamieszkali w Oliwie), która wlasciwie dopiero
wtedy lepiej poznalam i polubilam, bo nie bylo na to wlasciwie przed wojna czasu, gdyz mój brat ozenil sie na k ko przed
nia.
Z Wiecinina do Paniewa byl jednak kawal drogi, ja w miedzyczasie urodzilam Anusie (BKD 55), a potem dosc dlugo
karmilam tak, ze o wyjezdzaniu z domu przy licznych zr ta obowiazkach, o których juz poprzednio pisalam, nie bardzo
mozna bylo marzyc. Oni byli takze zajeci organizowaniem swego zycia i tylko zaledwie chyba 2 razy byli u nas i to na krótko.
Prócz tych milych odwiedzin przysluchiwalam sie z wielkim zainteresowaniem opowiadaniom bardzo sympatycznej mlodej
panny, lezacej na sasiednim lózku. Zostala wraz z rodzicami wywieziona po zajeciu Lwowa, gdzie mieszkali na daleka
pólnoc, w poblize Bialego Morza, gdzie zapedzono ich d
rebu drzew. Rodzice jej niezbyt juz mlodzi i niezbyt zdrowi, nie
wytrzymali tych strasznych warunków i zostali juz tam
zawsze przysypani wiecznym sniegiem, ja zas, jako maloletnia
sierote przewiezli do Kazachstanu. Tam na szczescie zn zl sie lekarz Polak, który sie nia zaopiekowal i zatrudnil, jako
kontrolera miejscowej ludnosci. Chodzilo o to, aby sprawdzic czy przydzielane mlodym matkom wyprawki niemowlece sa
przez nie wlasciwie uzywane, a takze przekonac sie, czy robotnicy zglaszajacy sie po zwolnienia lekarskie sa prawdziwie
chorzy? Tymczasem okazalo sie, ze tamtejsze niewiasty uradowane otrzymanym plótnem, z którego mialy poszyc koszulki i
pieluszki dla swych pociech, skwapliwie wykorzystywaly je na zupelnie inne cele, bo jak twierdzily „dzieci najlepiej sie
chowaja, gdy sa nagie, a pieluszki to rzeczy najzupelniej zbedne, przeciez dzieci leza w dolku zr onym w cieplym
piasku, a gdy sie mocza, to przenosi sie je do nowego owo wydlubanego“. Jesli chodzi o kontrole zachorowan, to
stwierdzila i to niejednokrotnie, ze ci ludzie, którzy mieli jakies rany, czy skaleczenia umyslnie je zdrapywali, aby jak
najdluzej sie nie goily, co zwalnialo ich od pracy. W góle to wszystko, co opowiadala o zwyczajach tamtejszej ludnosci,
dowodzilo zupelnie prymitywnego podejscia do zycia i s w z nim zwiazanych - w kazdym razie byly to dla mnie rzeczy
bardzo ciekawe, o których nie mialam pojecia. - Biedna dziewczyna odzyla w tamtejszym suchym i cieplym klimacie, a
przede wszystkim dzieki moznosci korzystania ze wspani ch nieslychanie slodkich i soczystych tamtejszych melonów i
kawonów. Nikt jej nie bronil nasycenia sie nimi, zreszta tamtejsza ludnosc odnosila sie do niej zyczliwie - zapraszali ja nawet
na wesela - opowiadala mi o nich i o rozmaitych ich zwyczajach wi e ciekawych i wprost zadziwiajacych rzeczy.
Dzieki tej milej dziewczynie owe 4 tygodnie wzglednie szybko minely. Na kupienie specjalnego pasa, w którym musialam
chodzic jeszcze przynajmniej pól roku, a który byl dosyc drogi, przyslala mi pieniadze moja szwagierka Muszka (BKK 258)
Wyganowska.
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P. Klamm. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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200

Prof. Stanislaw (BKM 204)
Grabski, w Polsce po r.
1945.

211.

Kazimierz (BKD 54) Karnkowski, przed
209. domem Wujostwa Wyganowskich w
Lowiczu.

210.

Poniewaz lekarz zalecil mi, abym przynajmniej przez ja s kilkanascie dni powstrzymala sie od wszelkich wysilków
fizycznych, wobec czego stwierdziwszy, ze Pani Róza200 nie najgorzej radzi sobie z przyjetymi na siebie obowiazkami,
uprosilam ja, by jeszcze pozostala kilka dni, a ja tymczasem pojade do Warszawy, aby podziekowac Stefanom (BKK 398 i
258) Wyganowskim za pomoc, której tak chetnie mi udzielili, a przy okazji chcialam zobaczyc jak wyglada stolica po dniach
straszliwej kleski, której slady ledwie zaczynaja byc uwane. Duzo mi o tym wszystkim opowiadano i pisano, jednak
zobaczenie tego na wlasne oczy, to cos calkiem innego. Gdy zaczelam krazyc po Sródmiesciu, po ulicach tak dobrze mi
znanych, to po prostu gubilam sie. Dom, w którym miesz
stryjostwo201 i w którym spedzilam tyle milych chwil lezal w
gruzach, a gdy stanelam na Placu Saskim tak zgubilam o ntacje, ze przez dluzszy czas nie moglam sie wydostac ze
zwalów gruzu, tynków i rozbitych szyb. Oczywiscie niektóre najwazniejsze arterie byly juz cokolwiek uporzadkowane, ale
wobec ogromu zniszczen, wydawalo sie, ze lata trwac be ie najpierw usuniecie gruzów, a potem odbudowanie stolicy, to
tez, kiedy nastepnego razu, juz po kilkunastu latach m am znów pojechac do Warszawy, wprost nie moglam pojac, jaki
cudem zrobiono wszystko to, co teraz zobaczylam, jakic
dów z ludzkiego punktu widzenia moze dokonac milosc. Ze jest
potega, która potrafi przezwyciezyc wszystko niemozliw i czynic cuda, jak to wlasnie zdarzylo sie tutaj, bo przeciez tylko z
ukochania Stolicy caly naród nie szczedzil wysilków, aby z gruzów powstac mogla i stala sie jeszcze piekniejsza niz
kiedykolwiek przedtem!
U Stefanów Wyganowskich) w Otwocku, gdzie ulokowali sie po opuszczeniu Lowicza202 spedzilam kilka dni,
opowiadalismy sobie przezycia ostatnich lat, obiecywali odwiedzic nas w Malborku - jakos nie udalo sie zadnemu z nich
.
zrealizowac tego projektu - przyjechali dopiero na pogrzeb Tota203

Dr Jan Zabinski na
tarasie willi w
Warszawskim ZOO, w
póznych latach 40tych204.

Musze tutaj oddac hold i sprawiedliwosc p. Rózy i przyznac sie, ze osobiscie bylem w stosunku do niej bardzo niegrzeczny. To, ze zgodzila sie na
dluzsza opieke nad domem, aby pomóc Matce, stanowi o jej wyjatkowych zaletach jej charakteru. Niestety kontakty jakos sie urwaly i zaluje, ze nie
mialem juz nigdy okazji przeprosic jej za moje zachowanie. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 2011-12-25).
201
Senator Joachim (BKM 202) Bartoszewicz. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
202
Musze wspomniec, ze Matka mimo swych wielu trudnych i skomplikowanych obowiazków, zawsze dbala, abym utrzymywal kontakt i znajomosc z
licznymi krewnymi i jej znajomymi z okresu jeszcze przed II, a nawet I wojna swiatowa. Takich kontaktów bylo niewatpliwie ponad 20, a zaaranzowanie
kazdego z nich wymagalo rozleglej i dyplomatycznej korespondencji. Nie sposób ich wszystkich wymienic, byc moze, niektór juz zapomnialem.
Wymienie najwazniejsze: Wujostwo Wyganowscy z Pokrzywnicy/Lowicza/Otwocka, spotkanie z prof. Stanislawem (BKM 204) Grabskim, wyjatkowa
postacia historyczna, glównym negocjatorem Traktatu Ryskiego, a po 1945 r. zastepca Bieruta, Dr. Janem Zabinskim, a w nieco w pózniejszym okresie
znanym pisarzem historycznym Wladyslawem (BKM 477) Janem Grabskim, w którego domu bylem przedstawiony jego wiekowemu juz tesciowi
prezydentowi Stanislawowi Wojciechowskiemu i mialem mozliwosc zamienic z nim pare slów.
203
Jest to niescisle. Wujostwo Wyganowscy, wracajac samochodem z Wybrzeza w 1946 r., zatrzymali sie u nas w Malborku na kilka chwil i wtedy zabrali
mnie ze soba do Lowicza skad pojechalem do Warszawy. (Ka mierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
204
Pod postacia dr J. Zabinskiego, wlepiono fotografie tablicy z ogrodu Yad Vashem w Jerozolimie, kolo drzewa zasadzonego ku pamieci dr. Zabinskiego i
jego zony Antoniny jako osób ratujacych Zydów w czasie II wojny swiatowej.
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Wreszcie sprawy posunely sie tak daleko, ze mezowi (BKD 53) powierzono zorganizowanie szkoly w Gronowie,
miejscowosci odleglej o ponad 20 km. Od Malborka.

212.

Dom wlascicieli majateczku w Gronowie, w którym przewidziana byla sala wykladowa Gminnej
Szkoly Rolniczej, kancelaria, oraz pokoje dla nauczyci
Kierownik, tzn. Teodor (BKD 53)
Karnkowski z rodzina mial mieszkac w domu polozonym na lewo od budynku szkolnego. Zdjecie z
2005 r. przedstawia wyjatkowo brzydka i nieudana przeróbke budynku pierwotnego.

Poniewaz istniala mozliwosc urzadzenia tam dla nas mieszkania (w domu obok budynku szkolnego), zdecydowalismy
sie przeprowadzic sie jak najpredzej, tym bardziej, ze byl najwyzszy czas ustabilizowac jakos nasza egz tencje,
szczególnie ze wzgledu na Kazia, który juz nie powinie
cic nastepnego roku szkolnego, tym bardziej, ze i tak byl o jeden
rok spózniony205 . Trzeba bylo zorganizowac nastepna przeprowadzke, wyda lo sie, ze juz chyba ostatnia na czas dluzszy
- nikt z nas nie przypuszczal, ze mieszkac tam bedziemy troche dluzej niz rok.
Gronowo nalezalo administracyjnie do powiatu Elblag, o którego bylo oddalone o kilkanascie kilometrów. My bylismy
jednak od 2 lat zwiazani z Malborkiem, który wydawal nam sie bardziej „swiatowy” . Mieszkali tam Wujostwo Donimirscy
(BKD 66 i 67) i wielu innych przyjaciól, oraz znajomych, Kazio zeszczal tam od 2 lat do gimnazjum, z Malborka odchodzily
bezposrednie pociagi na Wybrzeze, gdzie w Oliwie miesz
sz opiekun Janusz, (BKD 500), oraz do Warszawy, która w
naszych oczach stanowila „okno na swiat” .
Poniewaz Wujostwo Donimirscy, we dwie osoby zajmowali zy dom, co bylo sola w oku Urzedu Kwaterunkowego,
zameldowali fikcyjnie meza, (BKD 53), co podnosilo im ilosc mieszkanców, a jednoczesnie dawalo mu prawo do posiadania
ulgowego miesiecznego biletu kolejowego, z którego czesto korzystal.
Nasze mieszkanie w Gronowie prezentowalo sie wcale niezle - mielismy dwa pokoje206 i duza kuchnie, wielki kurnik krowe trzeba bylo ulokowac w oborze, gdzie staly krowy i konie nalezace do szkoly, byl przy tam dosc duzy teren dookola
domu, ogrodzony niestety tylko przeciagnietym od jedne slupka do drugiego drutem kolczastym - co jak sie pózniej
okazalo nie chronilo wcale moich warzyw przed niespodziewanymi odwiedzinami kóz nalezacych do naszej sasiadki.

205

Jest to niedokladne. Nie bylem wcale spózniony, bo szkole powszechna skonczylem z dwuletnim wyprzedzeniem. W 1945 r. zaczalem chodzic do
gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Inowroclawiu i przenioslem sie do gimnazjum w Malborku tracac tylko dwa lub trzy tygodnie. Z Gronowa moglem
dojezdzac i dojezdzalem do gimnazjum w Malborku codziennie pociagiem. (Kazimierz Ka owski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
206
W oddzielnym domku. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Legitymacja na kolejowe znizkowe bilety miesieczne stwierdzajace zatrudnienie Ojca (BKD 53) w
Gronowie. Fotografia pochodzi oczywiscie z dawniejszego okresu.
Pewnego razu wysluchalam, przemowy nauczycielki szkoly rolniczej, naszej najblizszej sasiadki, wygloszonej do jej
ukochanej kozy, podczas kiedy ta najspokojniej objadala listki posadzonej niedawno kapusty: „Kozuniu, tak sie prosilam,
tak nalegalam, zebys nie robila szkody w ogrodzie panstwa Karnkowskich, wstyd mi tylko, ze to robisz moja droga“ .
Nawet tak wzruszajaca apostrofa nie sklonila kozuni do opuszczenia, i porzucenia smacznej kapusty – dopiero, kiedy nie
zostalo juz ani jednego listka, bez zadnych wyrzutów przelazla przez druty, aby polaczyc sie z swoja chlebodawczynia207 .
Prócz tego przydomowego ogródka dostalismy do naszej d pozycji okolo 2 mórg ziemi, aby tam uprawiac na uzytek
naszego inwentarza kartofle i buraki pastewne. Grunty byly tam nieslychanie urodzajne - slawne Zulawy; wszystko, a
szczególnie buraki i pszenica roslo tam wspaniale, jedyna przeszkode stanowilo to, ze natychmiast po deszczu trzeba bylo
rosliny, ogracowac - bo ziemia nadzwyczaj szybko twardniala, a nawet zeskorupiala sie, jesli nie zrobiono tego w pore. Bylo
to, przyczyna, ze tamtejsze gospodarstwa musialy miec duza ilo rak do pracy. Opowiadali nam pozostali jeszcze Niemcy,
ze bardzo czesto robotnicy (najczesciej sprowadzani na letni sezon z Polski), czasami po dwa, a nawet trzy d siedzieli
bezczynnie, aby dopiero po deszczu zabrac sie intensywnie do pracy. Narzedzi uzywano tam tylko stalowych - szpadli,
graczek itp. Gdyz wykonane z mniej solidnego materialu zupelnie sie tu nie nadawaly, - Pastwiska byla ogromnie zyzne,
nasza krowa dawala tam bardzo duzo mleka,

213.

207

W takich wypadkach nie wiadomo jak reagowac, czlowiek oi sie zadraznien o glupstwo. Czy po tak strasznym kataklizmie, jakim byla ostatnia wojna
ludzie moga byc tak glupi/naiwni czy tak cyniczni? Ta pani byla ponadto zagrozeniem politycznym, jako czl k partii, majac minimalne kwalifikacje,
byla wicedyrektorka szkoly, a po zachorowaniu Ojca, czasowo dyrektorka. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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to tez nie tylko my mielismy obfitosc masla i znakomitego sera, którego nadmiar Kazio jezdzac do szkoly zawozil do
Malborka, Anusia chodzila do szkoly w pobliskim Starym Polu (musiala dojezdzac 2 stacje pociagiem), miala liczne
kolezanki, z którymi mogla sie bawic.
Podczas wakacji Kazio pojechal na dwutygodniowy obóz harcerski (w Sierakowie Wielkopolskim), gdzie bylo piekne
jezioro i w ogóle duzo atrakcji - wrócil zachwycony, pelen zapalu i entuzjazmu do idei harcerskich. - Podczas tych wakacji tak
urósl, ze gdy wrócil ledwie go poznalismy, z czego byl bardzo zadowolony: „dotad koledzy patrzyli na mnie z góry - teraz
to sie zmieni, bo obecnie ja bede mógl z góry na nich patrzec!“ Tak, wiec zycie nasze w Gronowie ukladalo sie raczej
niezle, z tym, ze maz mial sporo klopotów z gospodarstwem, a takze ze szkola, ale w rezultacie jakos dawal sobie niezle
rade. Od czasu do czasu odwiedzali nas znajomi z Malbo a, byl takze i Janusz (BKD 500). Najsympatyczniejsze stosunki
laczyly nas z pp. (......)
On byl kolega Tota z rolnictwa - ona przemila niewiasta - mieli dwoje dzieci starszych od naszych. Spotkalismy z nimi
w Malborku a teraz, gdy przeprowadzili sie na Zulawy c tnie sie z nami kontaktowali. Odwiedzalismy ich takze w (....) gdzie
p. (..) gospodarowal. Mieli bardzo ladnie urzadzony dom, gdyz udalo sie im szczesliwie ocalic duzo pieknych rzeczy, tak, ze
patrzac na portrety, obrazy i jedzac na slicznej porcelanie zapominalo sie, ze byla wojna i ze wlasciwie zycie toczy sie n al
w dawnych formach. Az nastalo Boze Narodzenie 1947 roku. W drugi dzien Swiat Tot wybral sie z Anusia do kosciola w
Elblagu, gdzie poza tym mial sie spotkac z kims, do ko mial jakis interes - podobno jak mi pózniej Anusia opowiadala
przyszli na dworzec w ostatniej chwili i prawie biegnac zdazyli wskoczyc do pociagu. Gdy wrócili, maz wydawal mi sie bardzo
zmeczony, a w dodatku ledwo przyjechal, mial nieprzyjemne zajscie z kilku pracownikami208 tak, ze gdy wreszcie siadl do
kolacji, byl milczacy i jakis dziwnie nieswój. Zaproponowalam mu filizanke mocnej kawy - chetnie sie zgodzil, ale po chwili,
patrzac z niepokojem na niego zobaczylam, ze coraz wol j miesza cukier w filizance, zbladl jak plótno i nagle upadl na
ziemie. Zaczelismy go cucic - polozylismy do lózka, na którym go trzeba bylo z cala sila przytrzymywac, gdyz rzucal sie i
podskakiwal nieustannie - a my wiedzielismy, ze w takiej sytuacji powinien lezec jak najspokojniej. Bylismy juz z Kaziem tak
zmeczeni walczac z nim, ze musielismy poprosic jednego z pracowników, aby nam pomógl. Chory byl zupelnie
nieprzytomny, nikogo nie poznawal i bez przerwy miotal sie na wszystkie strony. Rano poslalismy po doktora209 , który puscil
mu krew, co jednak nie pomoglo, wobec czego Kazio poje al do Gdanska, gdziesmy niedawno byli u badania u kardiologa.
Rady, jakich udzielil na odleglosc nie wiele pomogly. - Na prosbe Kazia, aby przyjechal na miejsce zareagowal odmownie. Bylismy zrozpaczeni nie wiedzac, co robic dalej, az na Kaziowi przyszedl znakomity pomysl do glowy - mianowicie
napisalismy ekspresowy list do Tarnowa do dr T. Krukara, który postawil meza n ogi po pierwszym wylewie krwi do mózgu
w Wieckowicach, aby i teraz zechcial mu pomóc. Odpowie nadeszla bardzo predko - lekarz zalecil przeprowadzenie 7dniowej glodówki, w czasie, której nie wolno bylo bezwzglednie podawac choremu niczego poza pól litra mleka dziennie.
Kuracja okazala sie rzeczywiscie zbawienna, gdyz po owych siedmiu dniach chory otworzyl oczy, spojrzal zupelnie
normalnie na nas i ze zdziwieniem zapytal, dlaczego lezy w lózku, skoro czuje sie zupelnie zdrowy?
Rekonwalescencja trwala jednak bardzo dlugo, tak, ze d ero w maju byl w stanie, (bylismy juz wtedy od trzech
miesiecy w Malborku) oczywiscie prowadzony pod reke i pierajac sie na lasce pójsc do kosciola. Oczywiscie w tej sytuacji
nie moglo byc mowy o tym, aby maz mógl pracowac, a zyc trzeba bylo - teraz na mnie przyszla kolej do zarobkowania na
utrzymanie calej rodziny - bo przeciez wiadomo bylo, ze ewentualna renta inwalidzka nie wystarczy. Jednak zdawalam sobie
sprawe, ze tu na miejscu w Gronowie nie mam zadnych szans znalezie pracy, takie mozliwosci byly jedynie w Malborku,
poza tym jedynie tam mógl maz miec zapewniona stala opieke lekarska210 .
Nie bylo rady, trzeba bylo opuscic Gronowo, gdzie zdazylismy sie juz, jako tako zaaklimatyzowac - znowu zwijac dom i z
calym majdanem przeprowadzac sie do Malborka. - Wybralam sie tam dla rozejrzenia sie w ewentualnych mozliwosciach obiecywano znalezienie czegos odpowiedniego. Zajrzalam tez do wujostwa Donimirskich, którzy zaproponowali mi przejecie
ich domu, gdyz sami z róznych powodów postanowili prze wadzic sie do Kroscienka i to mozliwie w najkrótszym czasie.

208

Wedle tego, co pamietam, sprawa odegrala sie tak. Gospodarstwo szkolne, którym Ojciec zarzadzal mialo duze nadwyzki wartosciowego siana, które
dla poprawienia finansowej kondycji gospodarstwa chcial sprzedac chlopom z centralnej Polski (chyba z lubelskiego), gdzie siana brakowalo. Umówil
sie z pewnym chlopem na dostawe siana w poczatku stycznia loco stacja kolejowa w Elblagu (czy w Gronowie) i na ten termin zapewnil transport siana
na stacje, o który bylo wtedy bardzo trudno. Wlasnie tego dnia przyjechal ów chlop tlumaczac sie, ze od 1 stycznia maja znacznie wzrosna oplaty za
transport kolejowy i blagal Ojca, zeby mu to siano dostarczyl na stacje juz teraz. Ojciec bardzo sie zdenerwowal tym zajsciem, bo przewidywal wielkie
trudnosci z transportem. Nie wiem, czy zamówienie wagonu takze nalezalo do Ojca. Na skutek tego zdenerwowania i poprzednich przezyc dnia wzroslo
mu cisnienie krwi do tego stopnia, ze nastapil juz drugi wylew krwi do mózgu. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
209
Wedle tego, co pamietam, jeszcze tego samego dnia pojechalem nocnym pociagiem do Malborka prosic znajomego l rza (dr Kucharskiego, który byl
lekarzem powiatowym), zeby przyjechal ratowac Ojca. Ten jednak pod jakims pretekstem (chyba, ze to nie jest jego rejon) odmówil przyjazdu.
Nastepnie jeszcze, wracajac w nocy dalszym pociagiem zatrzymalem sie w Starym Polu, gdzie udalem sie z ta sama prosba do staruszka lekarza, do
którego rejonu nalezalo Gronowo z ta sama prosba. Odmówil natychmiastowego przyjazdu obiecujac, ze przyjedzie nastepnego dnia rano i
przyrzeczenia dotrzymal. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
210
W Malborku Ojcem opiekowal sie z calym poswieceniem dr Czeslaw Gogolkiewicz, któremu niestety nigdy nie moglismy sie zrewanzowac. Poczuwam
mu sie za to do dozgonnej wdziecznosci i uwazam sobie za mily obowiazek tutaj to potwierdzic. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Dzieki temu odpadla najwieksza trudnosc, jaka bylo znalezienie odpowiedniego locum nie tylko d nas, ale i dla krowy, z
która za nic nie chcielismy sie rozstawac, wiedzac z poprzednich doswiadczen, ze to ona bedzie nasza glówna podpora w
ratowaniu w nielatwej sytuacji, w jakiej nam teraz niezawodnie przypadnie.
Tak, wiec podniesiona na duchu i pewna, ze Bóg czuwa n
i na pewno pomoze wybrnac z najwiekszych nawet
trudnosci, wrócilam do Gronowa, aby razem z mezem naradzic sie jak przeprowadzke zorganizowac. Stanelo na tym, ze
najpierw przeprowadzimy krowe i przewieziemy rzeczy, drób itd. - liczylismy na wóz i konie, który nowy kierownik szkoly w
Gronowie nam obiecal, zas nas samych tzn. Tota, Anusie i mnie obiecal przewiezc sluzbowym samochodem (wtedy nie bylo
jeszcze karetek pogotowia), do Malborka, Kazio pojechal wczesniej, aby przygotowac wszystko, co trzeba bylo na przyjecie
inwentarza i nas samych.
Tota wyniesiono na krzesle z domu, byl tak slaby i tak zle wygladal, ze pózniej ci, którzy go do samochodu wynosili, byli
przekonani, ze nie zdolaja go zywego do Malborka dowiezc. Dzieki Bogu cala przeprawa poszla dosc gladko, a maz na
nowym miejscu zaczal nadzwyczaj szybko powracac do sil, tak, ze po kilku miesiacach moglismy pojechac do Tczewa, gdzie
urzedowala komisja opiniujaca potrzebe koniecznosci skierowania chorego na rente i orzekajaca jej wysokosc. - Wlasnie
wtedy, kiedy bylismy wezwani do Tczewa, wezbrana na sk ek powodzi Wisla zerwala most kolejowy tak, ze do miasta
mozna sie bylo dostac jedynie promem. Jakos bez specjalnych trudnosci zalatwilismy sprawe i szczesliwi powrócilismy do
domu. Zaczelam goraczkowo szukac pracy - wreszcie dr Kucharski (wspomniany juz uprzednio lekar powiatowy) polecil
mnie Zarzadowi Miasta opiekujacemu sie domem Matki i Dziecka, jako odpowiednia kandydatke na intendentke.
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DRUGI OKRES MALBORSKI

Przyznam sie, ze z prawdziwa rozpacza myslalam o tym,
musze pójsc do pracy i opuszczac prawie na caly dzien
dom, ciagle jeszcze slabego po tak ciezkiej chorobie meza, zostawiajac wlasciwie jedynie na boskiej opiece caly dom,
gospodarstwo, ogród itd. po prostu balam sie czy starczy mi sil, aby podolac pietrzacym sie obowiazkom.

214.

Dom przy ul Stalina, 34 w którym
zamieszkala rodzina Karnkowskich po
opuszczeniu Gronowa, fotografia z póznych
lat 40-tych.

215.

Ten sam dom obecnie przy ul. gen. Wl.
Sikorskiego 34, w „nowej szacie” .
Fotografia wykonana 2 pazdziernika 2000 r.

Pamietam, ze wychodzac rano z domu, aby sie stawic w Domu Matki i Dziecka do pracy, cala droge polykalam lzy, uwazalam, ze Pan Bóg zada ode mnie zbyt wiele - po prostu balam sie, ze nie dam rady. Jednak, choc trudnosci i klopotów
w pracy, jak i w domu bylo niemalo - jednak jakos przy Bozej pomocy dalam wszystkiemu rade. Bardzo pomyslne dla mnie
bylo to, ze kierowniczka domu Dziecka byla zacna osoba - przy tym polubila mnie tak, ze nawet wtedy, kiedy ja juz od dawna
tam nie pracowalam a i ona takze, powierzono jej inna acówke, utrzymywalysmy nadal przyjazne kontakty. Jej tez
zawdzieczam namówienie mnie do zaangazowania jednej z przebywajacych tam matek wyjatkowo milej, a przy tym bardzo
ladnej Niemki Hildy, jako tak zwana dzis pomoc domowa. Kazda z przebywajacych tam matek mogla po urodzeniu dziecka
postarac sie o prace tam, gdzie by ja przyjeto razem z eckiem. Poniewaz obecnie na Stalina mielismy jeden duzy pokój, w
którym spaly dzieci, a my w drugim mniejszym, pozostal jeszcze trzeci na razie nam niepotrzebny, któryby Hilda mogla
zajac. Dla mnie bylo to ogromna ulga, bo ona znala sie na gospodarstwie i inwentarzu, umiala oczywiscie doic, czego ja
jeszcze dotad sie nie nauczylam, potrafila oczywiscie owac, wiec tak dlugo jak byla u nas, nie musialam harowac od switu
do nocy, jak to bylo konieczne pózniej. - Hilda pracowala za mieszkanie i wyzywienie, wiec to nas tak bardzo nie obciazalo a ze polubilismy ja bardzo, wiec z prawdziwym zalem rozstawalismy sie z ta mila dziewczyna. Po kilku miesiacach przyszla
nas odwiedzic a i ja chcialam sie z nia zobaczyc, to tez przejezdzajac przez wies, gdzie obecnie pracowala, wstapilam pod
podany mi przez nia adres. Tam dowiedzialam sie, ze pr d paru miesiacami umarla na gruzlice.
Wkrótce po odejsciu Hildy trafila mi sie sposobnosc za gazowania do pomocy dziewczyny bardzo poczciwej, ale
wyjatkowo glupiej. Przez pewien czas pracowala na pleb , gdzie nauczyla sie uznawania autorytetu proboszcza we
wszystkich dziedzinach. Jesli np. zwracalam jej uwage, ze cos robi niewlasciwie, stale odpowiadala, ze ks. proboszcz tak ja
uczyl i ze zawsze bedzie tak wszystko robila, jak on sobie tego zyczyl. Jedynie w sprawach swiatowego savoir-vivre’u
autorytetem nie byl proboszcz, a szwagier, który jej zdaniem byl w tej dziedzinie wyrocznia. Wkrótce tez zaczela lekcewazyc
swoje obowiazki, z których najwazniejszym bylo dojenie krowy. Zdarzalo sie, ze w sobotni wieczór kilkakrotnie oswiadczyla,
ze jutro szwagier zaproponowal jej wspólna wycieczke, obec czego bedzie mi bardzo wdzieczna, jezeli ja tego dnia krowe
wydoje. Tymczasem niedziela, to byl jedyny dzien, kiedy moglam wstac troche pózniej, a nie jak co dzien przed szósta, to
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tez powiedzialam jej, ze moze w ogóle zajac sie spelni em zyczen owego szwagra, a ja skoro mam ja stale wyreczac, to
juz wole sama wszystko robic, chocby ze wzgledów oszczednosciowych.
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Karnkowska. Czasy malborskie.
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Teodor (BKD 53) Karnkowski. Czasy
malborskie. Na zdjeciu widac wyraznie
nadszarpniete zdrowie.

Odtad juz sama wszystkie prace tak przy inwentarzu, ja w ogrodzie czy w domu wykonywalam sama.
Azeby to wszystko zdazyc zrobic wstawalam codziennie o 5-tej. Trzeba bylo wydoic krowe, co nie bylo rzecza latwa,
gdyz primo trzeba bylo wyciagnac z twardych wymion prz przynajmniej pól roku 3 wiadra mleka dziennie, to jest okolo 30tu litrów, nastepnie porozlewac w przyniesione poprzedniego dnia przez klientów butelki. Potem nakarmic i napoic nie tylko
krowe, ale i tucznika - (wówczas mielismy juz tylko jednego), drób, no i wres e króliki, których chowalismy okolo 30-tu
glównie na mieso, gdyz mezowi nie wolno bylo jesc innego jak tylko biale - bicie kur byloby zbyt kosztowne, wiec co tydzien
szedl pod nóz przynajmniej jeden królik. Futra dawalam do wyprawienia, tak, ze z czasem uzbieralo sie ich tyle, ze starczylo
dla Anusi na ladne futerko. Klatki dla królików zbudowal Kazio i to zupelnie sam, pozwalalo t na chowanie wiekszej ich
ilosci. Nieoceniony byl dosc obszerny budynek gospodarczy, byla w nim dostatecznie duza obórka, chlewik i pomieszczenie
dla kur, a na górze obszerny strych, w którym mozna bylo przechowywac duzy wóz siana. Siano tamtejsze bylo znakomite,
tak, ze krowa nim karmiona dawala duzo i to bardzo tlustego mleka, oczywiscie konieczny byl dodatek wytloków i lisci
buraczanych. O te bylo najtrudniej, gdyz gospodarze niechetnie odstepowali nam te cenna pasze, chyba tylko wtedy, ten, co
ich potrzebowal sam te liscie obcial. Na szczescie jeden z takich gospodarzy mial pole buraczane niedaleko, wiec cala
jesien, zaraz po powrocie z pracy do domu zabieralam wózek i jechalam tam, aby do wieczora obcinac te liscie - wieczorem,
kiedy bylo juz ciemno przybiegaly dzieci, aby je odwiezc do domu. - Ze zdobyciem wytloków byly niemniejsze trudnosci jezdzil po nie tymze wózkiem Kazio do cukrowni na tej samej ulicy Stalina211.

211

Zdobywanie paszy dla krowy, która byla waznym zródlem dochodu, a poniewaz dawala duzo mleka musiala byc duzo i tresciwie karmiona, bylo dla
Matki wielkim problemem organizacyjnym i transportowym. W okresie kampanii buraczanej byly do dyspozycji swieze liscie buraczane i swieze wytloki,
o których wspomniano. Na zime, wiosne i lato, oprócz siana trzeba bylo suszonych wytloków, suszonych kielków jeczmiennych po odciagnieciu slodu
tzw. wyslodków ewentualnie makuchów itd. Wszystko to bylo nie tylko drogie, ale trudne do kupienia i przetransportowania w odpowiednich ilosciach.
Cukrownia sprzedawala suszone wytloki w zasadzie tylko dostawcom buraków, czasem jednak udalo sie cos kupic, co transportowalem wózkiem. W
wczesniejszych latach jeszcze niektórzy chlopi mieli z
y suszonych wytloków pozostawione jeszcze przez Niemców. Trzeba bylo takiego chlopa
znalezc, co robila Matka, a ja przewozilem na rowerze wytloki workami, czasem po kilka kilometrów. Wyslodki kupowalo sie w browarze (jak
sprzedawali). Kiedys przy odbiorze zaplaconych juz wyslodków niosac na plecach ciezki worek nie zauwazylem otwartego luku, do którego wpadlem
uderzajac tylem glowy w zelazna drabinke. Wyszedlem z luku w workiem, ale zalany krwia. Po prowizorycznym opatrzeniu rany zawiozlem wyslodki do
domu, zladowalem i pojechalem rowerem do szpitala gdzie opatrzono mnie definitywnie i zalozono 2 klamerki. Wypadek ten prawdopodobnie wyzwolil u
mnie nieuleczalna b. rzadka chorobe zwana narkolepsja, która utrudniala mnie znacznie studia i prace zawodowa. Dopiero w Szwajcarii postawiono mi
diagnoze i przepisano odpowiednie lekarstwa. Oprócz starania sie o pasze, krowe trzeba bylo, co jakis czas prowadzac „do byka“. Kiedys Matka
umówila w tym celu jednego mezczyzne, któremu musialem
kilka kilometrów na wies. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Najwiekszy byl klopot z nawozem, którego bylo o wiele
duzo jak na nasz ogród, a poniewaz nasi sasiedzi prawie
wszyscy mieli równiez krowy, wiec z pozbyciem sie nadmiaru bylo trudno - narazie gromadzilo sie takowy na niewielkiej
pryzmie za obórka - nie bylo go na szczescie widac jedynie charakterystyczny zapach zdradzal jego obecnosc. Prace
zwiazane z pielegnacja inwentarza, to przeciez nie wsz ko, czemu trzeba bylo podolac - byl przeciez ogród i to wcale
niemaly, a w nim kilka drzew owocowych, maliny, truskawki no i kwiaty, bez których nie wyobrazalam sobie zycia. Tak tu jak
i wszedzie gdziekolwiek zakladalam ogrody staralam sie, aby zawsze nalezaly do najladniejszych, podobnie bylo i tutaj, co
potwierdza nastepujace wydarzenie: któregos roku latem odwiedzic nas chciala ciotka Unruzyna (BKD 59)212. Wiedziala, ze
mieszkamy na ulicy Stalina, ale zapomniala, pod jakim
rem. Nie przejmowala sie tym specjalnie, bo „na pewno znajde
dom, w którym mieszkaja, bo bedzie mial najstaranniej rzymany ogród“ . I rzeczywiscie rozgladajac sie doszla do
numeru 43-go i zauwazyla, ze ogród, który otaczal dom byl najlepiej utrzymany i najladniejszy. Bez wahania weszla przez
furtke, okrazyla dom i gdy przez otwarte okno zobaczyla wiszacy na scianie portret Matki (swojej siostry) bez wahania
nacisnela na klamke. Zreszta nie tylko ona nas odwiedzala, ktokolwiek ze znajomych czy tez z rodziny byl na Wybrzezu nie
omieszkal przyjechac do Malborka z zamiarem zobaczenia sie z nami. Jedna z osób, która najczesciej nas odwiedzala byla
ciotka Maniuta Chelkowska (BKM 293)213, która po najrozmaitszych perypetiach wojennych wylado a wraz z mezem
(BKM 630) w Telkwicach, majatku, który nalezal do jej rodziców Zofii (BKM 105) z Mittelstaedtów i Jana (BKM 108)
Donimirskiego. Usilowala przy pomocy wnuka Józefa Chelkowskiego gospodarowac na przyznanym jej po parcelacji calego
majatku kawalku ziemi. Podziwialismy ta niemloda juz kobiete zawsze jeszcze piekna i pelna zycia jak z calkowitym
zaparciem sie siebie usilowala dac sobie rade214, ona, która w Smielowie dysponowala legionem sluzby, teraz sama
meczyla sie nie tylko sprzataniem, ale i gotowaniem, czasami nawet licznie odwiedzajacym ja krewnym. Zalatwiala tez wiele
spraw wymagajacych jej obecnosci w Malborku; pamietam jak pewnego ra przygladajac sie przyjezdzajacemu wozowi
naladowanym olbrzymim stosem konopi, patrze, kto siedzi na piramidzie? Okazuje sie, ze ciotka - która osobiscie
eskortowala zakontraktowany produkt. Po wyladowaniu owych konopi, wpadla do nas bardzo jednak zmeczona i tak jak
stala rzucila sie na lózko. Gdy po chwili musialam wej do pokoju ze zdumieniem zobaczylam niezmordowana ciotke jak juz
wypoczeta znalazlszy na póleczce „Pana Tadeusza“ rozczytywala sie w ulubionym poemacie215 .
W Telkwicach byl duzy ogród, a w nim ogromna kwatera malin - wlasnie dojrzewaly, ale nikt nie mial czasu ich zbier ,
wobec tego ciotka zaproponowala nam przyjazd do niej celem zebrania ich ile tylko zdolamy. Którejs niedzieli wybralysmy
sie z Anusia na malinobranie do Telkwic. Takiej ilosci tych przepysznych owoców jeszcze nig nie widzialam, przy tym
owoce byly wyjatkowo dorodne, to tez nie wiem, kiedy nazbieralysmy 2 pelne ogromne wiadra i gdyby nie czas na powrót
moglybysmy w równie krótkim czasie miec i dwa nastepne, równie pelne jak poprzednie, olbrzymich purpurowych mali
Chyba jeszcze ani dawniej ani tez i potem, nie mielism takiej ilosci znakomitego soku malinowego. Wiedzac, ze na pewno
zrobimy staruszkom duza przyjemnosc zapraszajac ich na swiecone zaproponowalismy im przyjazd do nas. Bardzo byli
udelektowani obfitoscia doskonalych wedlin i tym bardziej bardzo udanych ciast i mazurków - staralam sie specjalnie, aby
stól byl zastawiony podobnie jak przed wojna, to tez w ostwo byli bardzo zadowoleni. Gdy wyjezdzali patrzylismy z
przerazeniem jak oboje z trudem ladowali sie na rozklekotany wózek zaprzezony w jednego mizernego konika - uprzaz byla
wyjatkowo marna, tak, ze gdy wreszcie ruszyli z przed omu bylismy pelni obaw, czy uda im sie bez przygód dojechac do
domu. Wreszcie rodzina widzac jak ciotka meczy sie z prowad niem gospodarstwa i zreszta nie moze sobie dac rady, z
wielkim trudem sklonila ja do opuszczenia Telkwic. Proszono mnie, abym pomogla ciotce w pakowaniu resztek dobytku i
towarzyszyla jej w tych ciezkich dniach, kiedy bedzie musiala juz po raz ostatni op ic dom, w którym sie urodzila i gdzie
spedzila najpiekniejszy okres swego zycia. Bardzo mi jej bylo zal - wiedzialam z wlasnego doswiadczenia, jaki to boli216 .
Odwiedzala nas tez kilkakrotnie i to jeszcze wtedy, gdy mieszkalismy na ulicy Kosciuszki, a takze i tu na Stalina, zona
wielkiego przyjaciela mych rodziców pana Kazimierza, Szczesniewskiego, pani Zofia217 i przesiadywala u nas czasami po
kilka tygodni. Byla tez Niuska (BKM 563) Mittelstaedtowa218, która nie poszla w slady tych wszystkich wysiedlenców, którzy
po skonczonej wojnie powrócili w swe strony. Pozostala do smierci w Wojniczu, spedzajac tylko letnie wakacje nad morzem,
które
bardzo
lubila.
W
ogóle
odwiedzajacych
nam
nie
braklo.
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Z domu Dambska 1o v. Rembowska. Siostra babki Bartoszewiczowej z. d. Da bskiej. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
Wspólwlascicielka Smielowa. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
214
Przypominam sobie, ze widok gospodarujacych dziadków Chelkowskich napawal poczuciem beznadziejnosci. Dziwie sie, ze ich dzieci na to zezwolily,
ale chyba jedynie w wyniku nieslychanego uporu babki.
podarowanie w tych czasach, szczególnie dla bylych ziemian bylo bardzo trudne, ze
wzgledu na nieslychana demoralizacje pracowników. Niestety forma niniejszych wspomnien nie pozwala na glebsze potraktowanie tego problemu, który
trapi polskie rolnictwo jak zly spadek po komunistach dzisiaj. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
215
Smielów byl upamietniony pobytem Mickiewicza w 1831 r., stad tez pielegnowana legenda, mówiaca, m.in., ze Smielów mial byc prototypem
Soplicowa. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
216
Pomimo tylu obowiazków Matka znajdowala zawsze czas, aby pomagac innym. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
217
Zawsze uczynna, skromna, bez zadnych osobistych wymagan niezapomniana osoba golebiego serca. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-0509).
218 Oprócz ww odwiedzili nas przyrodnia siostra Ojca, Zofia (BKK 264) z Karnkowskich Górska z synem Kazimierzem, siostra Matki Aleksandra (BKD 503) z
Bartoszewiczów Wyganowska, oraz wielokrotnie jej brat Janusz (BKD 500), jednak ten ostatni bez nocowania. Matka byla nieslychanie goscinna i kazde
odwiedziny sprawialy jej wielka przyjemnosc. Najwiekszy stopien przepracowania, ani najwiekszy niedostatek materialny nie byl przeszkoda, dla
przyjecia wizyty. Nie mozna zapominac, ze Matka musiala wówczas pracowac zawodowo, opiekowac sie zwierzetami domowymi, uprawiac ogródek,
prowadzic gospodarstwo domowe z chorym mezem i dwojgie dzieci, i to bez pralki elektrycznej, lodówki i bez cieplej wody biezacej. (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Jedna z najpiekniejszych niespodzianek zrobila mi dawn moja nauczycielka panna Zofia Gay. Dowiedziawszy sie
przypadkowo, ze mieszkamy w Malborku nie mogla, jak mówila odmówic sobie przyjemnosci zobaczenia uczennicy z przed
tak odleglych czasów.
I my równiez wyruszalismy z domu - choc byly to arcyrzadkie wypadki - taki np. wyjazd do Krynicy Morskiej, gdzie na
kuracji przebywaly kuzynki mego meza Jablonskie. Namówily nas, abysmy sie tam wybrali nie tylko na spotkanie z nimi, ale
przy okazji zobaczyli jak piekna miejscowoscia jest owa Krynica. Rzeczywiscie nie zawiedlismy sie, bo nie tylko sama
Krynica, ale przede wszystkim droga do niej statkiem po zalewie elblaskim jest wyjatkowo piekna i atrakcyjna.
Jednak owe wypady byly raczej rzadkie - po prostu nie bylo na to czasu. - Gdy Dom Dziecka zlikwidowano trzeba bylo
na gwalt szukac pracy, pomógl mi w tym zyczliwy jak za ze dr Kucharski i polecil mnie Wydzialowi Oswiaty na stanowisko
higienistki szkolnej. Bylam nia przez 3 lata, a pózniej tenze sam dr zaangazowal mnie, jako higienistke pracujaca w
Sanepidzie. Praca bylo podobna, z tym, ze musialam wyk ywac rózne szczepienia ochronne. W tym powojennym okresie,
gdy na Zulawy zaczeli naplywac wysiedlency przewaznie
wy i Bialorusi, wiec z terenów, gdzie ludnosc nie odznaczala
sie zamilowaniem do czystosci, kontrola uczniów nie tylko szkól podstawowych, ale i srednich byla koniecznoscia.
Postanowilam sobie, ze doprowadze do tego, zeby nie bylo dzieci zawszonych w szkolach podleglych memu dozorowi.
Zasadniczo powinnam przeprowadzic kontrole w kazdej ze zkól mi powierzonych, przynajmniej raz w miesiacu.
Doszlam do wniosku, ze szczególnie w niektórych szkolach powinno sie to robic czesciej. Skutek okazal sie znakomity,
bo kiedy po odbytej kontroli nauczycielka jak i dzieci przestaly pilnowac czystosci, wtedy najzupelniej niespodziewanie
zjawiala sie na swym rowerze pani „komunistka“ jak mnie, przekrecajac malo im znane slowo higienistka, dzieci w
niektórych szkolach nazywaly. Wielekroc dojezdzajac do szkoly, która wlasnie zamierzalam objac kontrola, gdy mnie z
daleka dzieciarnia zobaczyla z okrzykami „Pani komunistka jedzie“ , pedzily do pompy, aby choc troche umyc zwykle
niezbyt czyste rece. Ale nie tylko dzieci wpadaly w poploch, niemniejsze emocje przechodzili nauczyciele odpowiedzialni za
utrzymanie porzadku i czystosci w klasach, ustepach i w ogóle w calym szkolnym obejsciu.
Niejednokrotnie sprawozdania, które musialam przedstawic w biurze S.E., chwalebnie swiadczyly o ich troskliwosci w tej
dziedzinie. Szkól podlegajacych mojej w tej dziedzinie kontrol bylo niemalo, w samym Malborku bylo nie tylko kilka szkól
powszechnych, ale i szkoly zawodowe, internaty, zlobki, domy dziecka, co dopiero mówic o calym terenie powiatu
malborskiego, gdzie bylo kilkanascie placówek, za których stan higieniczny odpowiadalam.
To tez roboty nie braklo, codziennie, wyjezdzalam, okolo 800 aby wrócic o 1500. Jezdzilam przewaznie sluzbowym
rowerem, rzadko waskotorowa kolejka, bo to mi sie gorzej kalkulowalo przy obliczaniu przejechanych kilometrów.
Wynagrodzenie sluzby zdrowia w tamtym okresie bylo ska alicznie niskie, to tez niewielka róznica, jaka powstawala przy
zwrocie za przejechane w miesiacu kilometry miala dla
znaczenie. Gdy wprowadzono przymusowe szczepienia
ochronne, to podjelam sie i tego obowiazku - choc praca z tym zwiazana byla bardzo meczaca, a szczególnie obliczenia
dokonanych zabiegów. Trzeba bylo to robic po nocach, bo przeciez w ciagu dnia nie moglo byc o tym mowy. Niejednokrotnie
juz swit zagladal przez okna, kiedy wreszcie konczylam te nudne obliczenia. - Zarobienie dodatkowo kilkuset zlotych bylo dla
mnie koniecznoscia.
To tez nic dziwnego, ze niekiedy bylam tak zmeczona, ze zasypialam stojac przy kuchni z chochla w reku. - Kazio
pomagal mi w miare moznosci, ale podczas wakacji staral sie zarobic na kupno ksiazek do nastepnej klasy - jednego lata
pracowal, jako pomocnik murarski, kiedy indziej zladowujac worki z wozów, a Anusia nauczyla sie juz prac domowych i
nawet majac 14 lat robila to calkiem dobrze. Nie chcialam ich jednak zbytnio wykorzystywac, przede wszystkim musieli sie
uczyc - Kazio byl zdolny, pracowity i ambitny. - Anusia uczyla sie raczej z musu, nie zdradzala tez zadnych zainteresowan
intelektualnych - z trudem udawalo mi sie zachecic ja chocby do przeczytania tak ciekawej ksiazki jak „W pustyni i w
puszczy“ .
Jesli chodzi o mnie, to przez te wszystkie lata na czytanie nie mialam juz absolutnie czasu, nie bardzo tez mialam czas, aby
zainteresowac sie tym, co sie dzieje w kulturze i co do tego, co sie w tej dziedzinie stalo od zakonczenia wojny
chwili
zamieszkania w Poznaniu, jestem bardzo malo zorientowa - Kazda chwile dnia mialam tak wypelniona, ze aby wszystko
zdazyc zrobic, nie moglam tracic ani chwili czasu. Mielismy tez troche przyjaciól w samym Malborku, a wiec przemily dom
panstwa Wszelaczynskich, bardzo z nimi zzyte panie Mochnackie, to znaczy najstarsza z nich zamezna, Zosia, która z
czasem stala sie moja przyjaciólka i Ewa Agopsowicz ró niez bardzo mi bliska osoba. Wszystkie te panie, az do chwili,
kiedy panstwo, Wszelaczynscy przeniesli sie na Wybrzeze, mieszkaly r em, to tez, gdy do nich przychodzilismy moglismy
sie spotykac z nimi wszystkimi. Prócz tych dwóch domów bylo jeszcze kilka domów sympatycznych, ale odwiedzalismy je
raczej rzadko, glównie z braku czasu.
Do kosciola staralismy sie chodzic w niedziele razem, a w dnie powszednie po drodze do pracy zachodzilam na krótka
msze sw. poranna. Natomiast w takich dlugich uroczystosciach jak Boze Narodzenie, rezurekcja czy Pasterka nie bralismy
udzialu, gdyz byloby to dla meza zbyt meczace. Tylko raz zaryzykowalismy wybranie sie na Pasterke i bylo to po raz ostatni,
nie chcielismy, bowiem ryzykowac ewentualnego powtórzenia incydentu, który wówczas sie wydarzyl, a bylo to tak.
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Doszedlszy juz do ulicy Stalina skad juz blisko bylo d naszego domu, dzieci pobiegly pierwsze, jakie bylo ich zdziwienie,
kiedy zobaczyly podniesione zaluzje i otwarte okno w pokoju, który chlopcy219 zajmowali, nawet lampa sie palila.

219

W róznych okresach mieszkali w jednym pokoju z Kaziem a stancji, jego koledzy. Najpierw byl to Henryk Chmara, a nastepnie Janusz Kowalski.
(Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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218.

Dom mojej Matki nawet w czasie najwiekszego
niedostatku byl zawsze bardzo goscinny. Na zdjeciu
Anusia Karnkowska (BKD 55). Zdjecie z
od lewej: ciotka Maria (BKM 563) z Leszczynskich
roku 1951, zrobione przez ojca mojego
Mittelstaedt wlascicielka Lisewa, wysiedlona do
kolegi Janusza Kowalskiego z Poznania,
Wojnicza, Matka, (BKD 52), Zofia (BKK 264) z 219. który mieszkal u nas do matury na
Karnkowskich Górska, przyrodnia siostra Ojca, Ojciec
stancji.
(BKD 53), i Anusia Karnkowska (BKD 55). Ubrani
bylismy w dary amerykanskie.
Widocznie ktos sploszyl zlodziei i nie zdazywszy zgasi swiatla uciekli, co prawda z niezbyt obfitym lupem, bo tylko z
koszula, która na gwiazdke Kaziowi kupilam i jeszcze kilku sztukami bielizny, na szczescie uzywanymi, jego wspóllokatora.
Prawdopodobnie zamierzali okrasc pozostale pokoje, nie przypuszczajac, ze drzwi od tego pokoju, który pierwszy padl ich
ofiara bywal zawsze zamykany na klucz. Prócz tej niegroznej kradziezy jeszcze kilka razy zlodzieje przypominali o sobie o
nas, mianowicie zginelo kilka kur i oberwali noca cala gruszke z dojrzewajacych wla ie owoców.
Poniewaz maz czul sie coraz lepiej, powstala koncepcja zalozenia malej pasieki - dwa najwyzej trzy ule, którymi by sie
zajmowal, aby miec troche zajecia, no i satysfakcje wz gacenia naszej skromnej spizarni tak bardzo przez nas wszystkich
lubianym miodem. Impuls dawala wysadzana duzymi pieknymi lipami cala nasza ulica, a ze na strychu bylo mnóstwo
niepotrzebnych desek i róznych odpadków drewnianych, wiec i materialu na ule nie braklo220. Natomiast na stolarza - który
by te ule mial zrobic pieniedzy nie mielismy. Wobec tego wiedzac, ze mój stryjeczny brat Wlodzimierz (BKM 434) jest
wlasciwie jedyna osoba dobrze finansowo sytuowana - (mial stale zamówienia na portrety), wiec poprosilam go o pozyczenie
odpowiedniej sumy, która by nam umozliwila zaplacenie tolarza, zanim jednak zdazylam takiego zaangazowac, stan
zdrowia meza znów sie pogorszyl tak, ze juz nie chcielismy go narazac, na co prawda niewielkie wysilki, jakich by przy
zajmowaniu sie pasieka potrzebowal i zaniechalismy calego projektu. Podobnie bylo z mozliwoscia otrzymania w tamtejszym
powiecie nalezacej sie bylym wlascicielom ziemskim 10-hektarowego gospodarstwa.

220

To drewno na strychu, to byly raczej czesci róznych porozbijanych przez Rosjan mebli i materialu wlasciwego do budowy uli bylo niewiele. (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Musze przyznac, ze ta perspektywa ta dosyc mnie necila - mozliwosc gospodarowania na wlasnym kawalku ziemi nawet
tak niewielkim, wydawala mi sie nie tylko atrakcyjna, ale i korzystna. Ziemie na Zulawach byly tak wspaniale, ze mogly nam
pozwolic, na jako tako dostatnia egzystencje. Sprawa ta byla juz tak daleko zaawansowana, ze dla zalatwienia formalnosci z
nia zwiazanych wybralam sie do Konina, a wiec juz tam odwiedzilam pania Klare Michalska, z która zaprzyjaznilismy sie w
czasie okupacji, bo i ona byla wywieziona jednym z pózniejszych transportów do Wojnicza. Byla to osoba bardzo mila i
pedagog z powolania, a w dodatku przez cale zycie zwiazana z Morzyslawiem, wsia prawie przedmiesciem Konina, g e
przez cale swe dlugie zycie byla nauczycielka, a pózniej kierowniczka tamtejszej siedmioklasowej szkoly. To tez, jak tylko
zaistniala mozliwosc przyjechania do Morzyslawia, gdzies podobnie jak my, to jest w kwietniu 1945 roku, przyjechala i
natychmiast zaczela organizowac szkole i az do emerytury ja prowadzila, mimo szeregu trudnosci, z którymi przyszlo jej
walczyc. P. Klara ucieszyla sie bardzo - spedzilam u niej caly wieczór, dzielilysmy sie wszystkim, co przezylismy od chwili
opuszczenia - ona Wojnicza - a my Wieckowic. Bardzo zmartwila sie choroba meza, z tórym zetknela sie blizej i bardzo
polubila podczas wspólnie odbytej pielgrzymki na Jasna Góre.

Zdjecie z roku 1951, zrobione po zdaniu przeze Kazia (BKD 54) matury. Na zdjeciu od lewej:
siostra Anusia (BKD 55), ja, Matka (BKD 52) i siedzacy Ojciec (BKD 53).

Zdjecie z roku 1951, zrobione po maturze, przed domem na ul. Stalina
34 (obecnie Sikorskiego) w Malborku. Na zdjeciu od lewej: Kazio (BKD
54), Ojciec (BKD 53), Siostra Anusia (BKD 55), Matka (BKD 52) i kolega
J. Kowalski, obecnie prof. dr medycyny w W-wie.

222.

221.

220.

Janusz Kowalski. Prof. dr med.
w Warszawie. Zdjecie z 2012 r.

Wracajac do projektu objecia jakiegos gospodarstwa w powiecie malborskim, to jednak nie doczekal sie on
zrealizowania i to glównie dzieki Kaziowi, który wpros zaklinal nas ze lzami w oczach221 abysmy tego nie robili. Przeciez
Rodzice wiedza ile pracy wymaga takie gospodarstwo - przeciez Ojciec jest niepelnosprawny, wiec wszystko spadnie na
Mame,
bo
przeciez
chcial
dalej
studiowac,
221

O ile sobie przypominam nie zaklinalem Rodziców ze lza i w oczach. Odwrotnie powiedzialem niegrzecznie, krótko i brutalnie:, „Jesli Ojciec chce
wziac gospodarstwo, to niech sie Ojciec najpierw zasta owi, kto na nim bedzie pracowac, bo ja nie“ . Oczywiscie jasnym mi byla nierealnosc
idealistycznych planów Rodziców, którzy byli w pracy n roli po prostu „zakochani“ bez wzgledu na to czy mieliby do pracy personel czy m y
najciezsze prace wykonywac sami. Szczególnie Matka dala dowód, ze sie takiej pracy nie boi. Przed oczami stal mi m.in. obraz babki Chelkowskiej w
Telkwicach. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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223.

Anna to jeszcze dziecko, - takie gospodarstwo bedzie nam wszystkim kula u nogi! rzedu wylewowi krwi do mózgu, po
którym zostal sparalizowany - cóz bysmy wtedy zrobili, tym bardziej, ze syn byl juz na studiach na politechnice w Pradze.

Praga – okolice Placu Karola, miejsce zamieszkania i studiów Kazimierza Karnkowskiego222, 1951-1956 r. Mniejwiecej na srodku
na dole, widac narysowany z fotograficzna dokladnoscia akademik w którym mieszkal K. Karnkowski. Dwa bloki wyzej na srodku
widac zabudowania starej politechniki, nowe gmachy wybudowano obecnie na przedmiesciu Pragi. Po lewej stronie pod
napisem „Kotly parowe” znajduje sie budynek w którym na dwóch najwyzszych pietrach, których okna wyraznie widac 4 +4
okna, katedry na której K.K. robil specjalizacje i bronil dyplomu magisterskiego.

Udalo mu sie wreszcie nas przekonac i caly projekt pos dl w zapomnienie i to na cale szczescie, bo wkrótce maz ulegl
trzeciemu juz atakowi apopleksji. Nalezalo tylko Bogu dziekowac, ze ustrzegl nas od tego tentujacego, ale w rezultacie
niefortunnego kroku! - Byla jeszcze jedna koncepcja, której fiasko okazalo sie i tym razem zbawienne. Wujostwo
zdecydowanie postanowili pozostac w Kroscienku, (pocza owo zamierzali po pewnym czasie do Malborka powrócic), to tez
zaistniala mozliwosc przejecia ich uprawnien i uzyskania przejecia zajmowanego obecnie przez nas domu. I w tym samym
perspektywa byla tentujaca.
222

Pokazanie we wspomnieniach Matki, wyzszej uczelni, na której sie studiowalo, oraz akademika, w którym sie mieszkalo 5 lat, zakrawa na
samochwalstwo. Jednak, poniewaz taka jest prawda, która jednoczesnie jest rzadkim wypadkiem nie moglem sie powstrzymac, aby o tym nie
wspomniec. (K. Karnkowski 2013-06-07).
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Willa, w której mieszkalismy byla nieduza - ale dla nas najzupelniej wystarczajaca, owe dwa duze pokoje, z których my
zajmowalismy jeden, drugi Anusia, przedzielony kotara, za która w mniejszej czesci rezydowala Anusia, a wieksza byla
jadalnia i salonikiem. Trzeci byl pokój Kazia, który d waterowal sobie dwóch zreszta bardzo sympatycznych kolegów
(jednego, a potem drugiego, jak to juz bylo wspomniane no i oczywiscie kuchnia, spizarnia i WC, a na pietrze lazienka i
dwa pokoje, jeden z balkonem no i kilka poddaszy i sch wanek. Do tego nieoceniony budynek gospodarczy i jednak dosc
duzy ogród z kilku owocowymi drzewami, no i na tyle duzy, ze prócz kwiatów, bez których przeciez zyc trudno, wyhodowane
w nim jarzyny i warzywa wystarczaly nam na caly rok. Owe dwa pokoje na górze odstapilismy osobie223, z która zetknelismy
sie zupelnie przypadkowo, ale, z która zaprzyjaznilismy sie tak bardzo, ze uczucie to przetrwalo az do chwili obecnej. Nie
tylko z nia, ale z jej mezem, a obecnie i ich dziecmi lacza nas wiezy prawdziwie wypróbowanej prz zni.
Wracajac do naszej willi, dziwilismy sie nawet, dlaczego dotad nie znalazl sie amator na ten jakby nie bylo atrakcyjny
kasek - dopiero pózniej dowiedzielismy sie, ze wszystkich odstreczalo sasiedztwo niewielkiego cmentarza zolnierzy
sowieckich tam pochowanych, o czym oznajmial niewielki pomniczek uwienczony gwiazda ZSRR. Nam to sasiedztwo
absolutnie nie przeszkadzalo, a z czasem, gdy starania o przydzielenie nam willi na wlasnosc jakos bardzo sie przewlekaly,
nawet cieszylismy sie z tego, uwazajac owa gwiazde, jako piorunochron strzegacy nas przed zakusami szczesliwszych niz
my amatorów. I w tym wypadku dobrze sie stalo, ze nie yskalismy przydzialu na te nieruchomosc - gdyby to nastapilo
bylibysmy zwiazani z Malborkiem i nawet trudno byloby
z nim ewentualnie rozstawac, a tak bylismy jak wolne ptaki
szukajace mozliwosci ulokowania sie tam gdzie nas zyci skieruje.
Kazio zdal z wyróznieniem224 mature i pojawila sie mozliwosc ubiegania sie o wyjazd na studia do ZSRR, NRD lub
Czechoslowacji. Z tych trzech mozliwosci wybral Czechoslowacje, gdzie po róznych tak i nie wyjechal w roku 1951. Przed
tym nastapil jednak fakt, który uprzykrzyl nam w nieslychany sposób ostatnie lata zycia w Malborku. Nasza kochana p.
Elsenbahn, pielegniarka, która choc od dawna juz nie j , ale jest przez nas stale nazywana „siostra“ , doczekala sie
wreszcie wypuszczenia z wiezienia swego narzeczonego p Józefa Nowaka, w którym przebywal caly czas zaaresztowany
tuz po zakonczeniu wojny. W czasie wojny przebywal takze wieksza czesc czasu w róznych obozach i wiezieniach
niemieckich. Panstwo ci poznali sie równiez w wiezieniu, w którym przebywali za wspólprace czy tez czlonkostwo w jakichs
organizacjach podziemnych. Przyjazn zakonczyla sie miloscia i p. Nowak po zwolnieniu z wiezienia zjawil sie w Malborku,
aby po kilku dniach „porwac“ narzeczona, wziac z nia slub na Jasnej Górze i zamieszkac na Slasku. Po jej wyjezdzie
musialam zgodnie z obowiazujacymi przepisami zglosic z nienie zajmowanych przez „siostre“ pokoi. Wkrótce zjawilo sie
malzenstwo w towarzystwie kilku równiez antypatycznie wygladajacych towarzyszy i oswiadczyli, ze maja odpowiedni nakaz
na zajecie zgloszonych przeze mnie pokoi, a widzac moje niezadowolenie oswiadczyli z ogromna pewnoscia siebie, ze
jakikolwiek protest z mojej strony bedzie bezcelowy, bo oni maja pozwolenie na otrzymanie owych pokoi na podstawie
decyzji podpisanej przez samego Bieruta, do którego od sli sie w tej sprawie, zmuszeni brakiem odpowiedniego lokalu dla
majacej sie wkrótce powiekszyc rodziny, co zreszta bylo latwe do zauwazenia, patrzac na mocno juz zaokraglone ksztalty
zony wojowniczego malzonka. Zreszta nie ma, co dyskutowac, bo oni juz jutro tu beda i pokój zajma. Perspektywa
wspólzycia z tak wyjatkowo antypatycznie wygladajacymi ludzmi przerazila mnie do tego stopnia225, ze stracilam energie
potrzebna do zwalczania zakusów tych ludzi, tym bardziej, ze szanse wygrania sprawy byly znikome przy poparciu tak
wysoko stojacego autorytetu.
Zrezygnowana wpuscilam ich nazajutrz wymóglszy jedynie za ich zgoda, ze lazienke (na pietrze) c owicie im
odstepuje z tym, ze oni zrzekna sie pretensji do kuchn (na parterze). Wolalam juz to, nizli perspektywe wspólnego
uzytkowania kuchni z tego rodzaju typami. Od tej chwil nie bylo chyba dnia, który by nie przyniósl powodu do irytacji przede wszystkim dowiedzielismy sie wielu kompromituja h rzeczy, a wiec nie byli wcale malzenstwem, on porzucil zone,
z która mial piecioro dzieci, ona jedno z swoich dzieci “odsprzedala“ jakims amatorom za polowe swini, rzecz wprost nie do
uwierzenia, ale, do której sama sie po pewnym czasie p yznala, drugie dziecko oddala do sierocinca, ale teraz, kiedy ma
wieksze niz poprzednio mieszkanie, bedzie je musiala stamtad odebrac, a to, którego sie teraz spodziewa zrzeknie sie zaraz
po urodzeniu. Chwalila sie mezem zaufania w pracowni stolarskiej, gdzie pracowal. Typ ten wyjatkowo bezczelny, tylko
wtedy,
kiedy
podczas
wakacji
Kazio
byl
w
domu
staral
sie
byc
nawet
uprzejmy.
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P. Elsenbahn, zamezna za inz. Józefem Nowakiem (skazani, ona dozywocie, a on kare smierci za AK, pózniej ulaskawieni i amnestiowani). (Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
224
Pomylka, mature zdalem dobrze, ale nie z wyróznieniem. W Polsce nie dawano wówczas swiadectw maturalnych „z wyróznieniem” .(Kazimierz
Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
225
W tym czasie wszyscy „byli ziemianie“ byli po prostu sterroryzowani ogólna sytuacja i bali
jakichkolwiek protestów, aby nie podpasc.
Byly to lata najciemniejszego stalinizmu. Nie wiadomo bylo, co wolno dzisiaj i czego nie bedzie wolno jutro. Komunisci stosowali taktyke wypróbowana
w sowieckich „gulagach“ i niemieckich obozach koncentracyjnych, gdzie swiadomie tolerowano terroryzowanie „porzadnych“ ludzi przez elementy
kryminalne. W PRL’u w tym celu do tzw. „dobrych domów“ wkwaterowywano elementy kryminalne, które jako dodatkowe zadanie mialy szpiegowanie
sasiadów.
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Pewnego razu oswiadczyl z duma, ze zostal wyslany na zjazd mezów zaufania do Gdanska, ze ta d zja jest
najsluszniejsza, poniewaz on jest sekretarzem swojej p cówki, na dowód, czego pokazal teczke bardzo wypchana, jak sie
chwalil sprawozdaniami i waznymi dokumentami. Teczka wydawala sie Kaziowi jakos bardzo podejrzanie wygladajaca,
niedyskretnie zajrzal do srodka i zobaczyl, ze jest wypchana ukradzionymi w stolarni, gdzie ów godny maz zaufania
pracowal, odpadkami drewna, bardzo potrzebnymi na podp ke zapobiegliwemu mezowi licznej rodziny. I rzeczywiscie
liczniejszej niz dotad, gdyz w miedzyczasie odebrali j z sierocinca owa kilkuletnia dziewczynke. Biedne to bylo dziecko,
poszturchiwane stale przez wyrodna matke, która w dodatku ja glodzila tak, ze to nieszczesne dziecko przychodzilo do mnie
nieraz proszac o kromke chleba, bo byla bardzo glodna. Raz nawet ta wyrodna kobieta o malo malej nie zadusila,
przyduszajac ja poduszka, bo jej placz ja denerwowal, ak sie sama do tego przyznala. Najwiecej mi jednak ta mila para
dokuczyla, gdy pewnego dnia wracajac do domu, wybieglam do ogródka po potrzebna mi do obiadu salate zastalam furtke
zamykajaca ogrodzenie, zabezpieczajace uprawy przed ku
zamkniete na klódke. Gdy wreszcie dluzsza znacznie droga
weszlam wreszcie do ogródka, zobaczylam, ze zostal przedzielony na dwie czesci druciana siatka i wlasni do tej czesci
najblizszej furtki, tylko oni mieli dojscie. Tego juz o za duzo, pobieglam do magistratu ze skarga. Tam urzednik
zorientowany zdaje sie, co do osobowosci moich wspóllo torów, najpierw powiedzial, ze w ogóle podziwia, ze dopiero teraz
po raz pierwszy jak u mnie mieszkaja wplywa na nich sk ga, bowiem ci, którzy mieli przed tym z nia ta przyjemnosc prawie
ciagle sie na nich skarzyli. Powiedzial, ze udzieli im nagany, ale watpi czy to pomoze, bo walka z takimi typami jest raczej
beznadziejna226. Tym czasem wkrótce po tym ta kobieta z cala bezczelnoscia zadzwonila do nas prosz o mozliwosc
spedzenia u nas nocy, albowiem maz gdzies wyjechal, a ona zgubila klucz.
Latwo sobie wyobrazic moja mine, gdy uslyszalam ta propozycje, ledwo wykrecilam sie od tej ewentualnosci, skladajac
odmowe na karb choroby meza, a jej ofiarowujac poczeka na powrót malzonka, siedzac na stojacej w naszym pokoju
kanapce. Wprost nie bylo dnia, zebym nie mogla spodzie c sie awantury, bo ona siedzac bezczynnie cale dnie w domu
wymyslala jakies powody do zrobienia awantury, a tym samym wyprowadzenia mnie z równowagi i klócenia sie z mila
sasiadka. Codziennie wprost czyhala na moment mego powrotu do domu i stojac na górnym podescie schodów zarzucala
mnie potokiem inwektyw i wyssanych z palca pretensji, a ja mimo zmeczenia wyczerpujaca praca, musialam zdobywa sie
na najwiekszy spokój, aby w ogóle nie reagowac na jej wystapienia i w dodatku wejsc do pokoju, w którym lezal mój biedny
maz z mozliwie pogodna twarza tak, aby nie odgadl, co mnie przed chwila spotkalo. Nie chce przedluzac tych relacji zajeloby
to zbyt duzo czasu, ale na zakonczenie przytocze cos n prawde humorystycznego. Otóz któregos dnia wpada do mnie
wieczorem troskliwy malzonek i blaga, abym przyszla ratowac jego zone, która dostala jakiegos ataku i umiera. Cóz bylo
robic, w takim wypadku trzeba bylo zapomniec o wszystkim i isc ratowac chora. Gdy weszlam do pokoju, w którym chora
lezala spojrzalam na sciany; na jednej wisial krzyz i ózne swiete obrazy - a na drugiej portrety Stalina, Bieruta i innych
wybitnych urzedowych figur. Gdy sie to zestawienie zob ylo mozna bylo stwierdzic, ze w tym domu pali sie Panu Bogu
swieczke a diablu ogarek - raczej odwrotnie. Po przyjrzeniu sie chorej od razu wiedzialam, ze jest to po prostu atak histerii,
wobec czego spytalam malzonka, czy ma jakis srodek na usp ojenie. „Oczywiscie przeciez mam powierzona mi przez
zaklad apteczke i juz jej dalem odpowiednie lekarstwo“ . Prosilam, aby mi ja pokazal, z duma otworzyl owa apteczke i
podal buteleczke z kroplami, Inoziemcowa. Wyprowadziwszy go z bledu kazalam przyjsc n dól, gdzie mu dalam krople
walerianowe, które na pewno zonie pomoga i prosze, zeb
akims czasie przyszedl powiedziec, czy rzeczywiscie atak
minal. Zjawil sie niedlugo meldujac, ze zona czuje sie prawie dobrze. Zajeloby to zbyt wiele miejsca opowiadanie chocby
czesci historii, jakie musialam przezyc z tymi ludzmi, jednak przytocze jeszcze jedna.
P. Talarkowa, wyjechala kiedys do sanatorium, skad w krótkim czasie otrzymalam od niej list mniej wiecej nastepujacej
tresci: „Kochana Pani Karnkowska; mam do Pani zaufanie i dlate bardzo prosze, aby Pani przypilnowala meza,
zeby sobie nie sprowadzal kochanek do domu” . Reszta listu precyzowala szereg dalszych tego rodzaju polecen. Przez
dluzszy czas przechowywalam ów list, jako curiosum - potem gdzies przy nastepnych przeprowadzkach zaginal. Przy tej
okazji z przykroscia musze stwierdzic, ze ta para, to i jedynie ludzie, od których w moim dlugim zyciu, w którym twierdze z
calym przekonaniem doznalam bardzo wiele dobrego i wielu dowodów zyczliwosci, oni je przez te kilka lat zycia pod
jednym dachem zawsze byli tylko przyczyna nerwów, stal niepewnosci, jaka to zlosliwosc potrafia wykoncypowac i w jaki
sposób dokucza. Zreszta jedna z glównych przyczyn, dla których z takim pospiechem wyjechalam z Malborka, byla
perspektywa zostania teraz juz zupelnie sama z tak bardzo dokuczliwymi wspóllokatorami. - Za to inni sasiedzi wlasciciele
ladnej i duzej willi po drugiej stronie owej gwiazdy ( wieckiego cmentarza) byli ludzmi kulturalnymi i zyczliwymi szczególnie zona doktora227 (byl absolwentem Akademii Lekarskiej w Królewcu) zacna, ale ogromnie zahukana przez
arbitralnego malzonka. Mam w stosunku do niej duzy dlu wdziecznosci, ale napisze o tym dopiero pózniej, gdy bede
relacjonowac okres ostatniego etapu choroby (meza).

226

Oczywiscie o usunieciu tego przegrodzenia ogrodu nie bylo zadnej mowy. Tzw. „sprawiedliwosc spoleczna“ w wydaniu komunistycznym polegala na
tym, ze czasami celowo umieszczano takie szumowiny wsród „normalnych“ ludzi, aby ich terroryzowac. Normalni ludzie nie mogli od panstwa i policji
oczekiwac ochrony przed takim uciazliwym elementem, ni mówiac juz o ich wykwaterowaniu. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
227
P. Salajski, który nie pracowal jednak w zawodzie leka , ale jak dochodzily nas sluchy robil „na lewo“ operacje np.: slepej kiszki na stole kuchennym.
Oficjalnie piastowal w Malborku urzad Glównego Architekta miasta, poza tym malowal takze obrazy.
Pani Salajska wstepowala takze do domu w czasie nieobecnosci Matki, aby dojrzec Ojca, który w ostatnim czasie choroby stracil mowe i nie mógl
ruszac sie z lózka. (Kazimierz Karnkowski, CH 5400 Baden, 98-05-09).
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Maz autorki zmarl dnia 22 stycznia 1955 r. i zostal pochowany na cmentarzu w Kaldowie (przedmiescie Malborka po
drugiej stronie Nogatu). W latach 70-tych zostal przy czynnej pomocy wuja Janusza (BKD 500) Bartoszewicza
ekshumowany do Poznania i pochowany na cmentarzu na Ju kowie.
Na tym koncza sie wspomnienia Marii z Bartoszewiczów Karnkowskiej z Wiecinina i z Paniewa. Jakie byly dalej dzieje jej
samej, brata, szwagierki syna, córki i wnuków? Postano em w dalszym rozdziale, kilku zdaniach dzieje te uzupelnic. (K.K.)
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Autorka, bezposrednio po smierci meza przeprowadzila sie do Poznania, gdzie juz od pewnego czasu pracowala jej
córka Anna, (BKD 55), jako recepcjonistka hotelowa.

224.

Maria (BKD 52) z Bartoszewiczów
Karnkowska w szklarni kaktusów Ogrodu
Botanicznego Uniwersytetu Poznanskiego.

225.

Maria (BKD 52) z Bartoszewiczów
Karnkowska, we wczesnych latach 50-tych w
Malborku.

Po pewnym okresie pracy pod Poznaniem podjela prace w
odzie Botanicznym Uniwersytetu Poznanskiego, jako
nadzorujaca szklarnie z hodowla kaktusów i sukulentów, gdzie pracowala do emerytury. Musiala zaznajomic sie z nowa
dotychczas nieznana jej dziedzina wiedzy botaniczno-ogrodniczej, co udalo sie jej do tego stopnia, ze dzialala w
Towarzystwie Milosników Kaktusów228 , a nawet prowadzila w lokalnej telewizji pogadanki na te temat.
Dobre zdrowie pozwalalo autorce na utrzymywanie kontaktów towarzyskich i starych znajomosci, oraz przyjazni.
Prowadzila takze rozlegla korespondencje, czytala w sz ególnosci Tygodnik Powszechny, oraz w miare mozliwosci
czasowych ksiazki.

226.

228

W Poznaniu, na zdjeciu Anna (BKD 55) z Karnkowskich Górska, p. Zofia Mochnacka, z która autorka
zaprzyjaznila sie jeszcze w Malborku, oraz autorka.

CZY HOBBY KAKTUSOWE TO KWESTIA MODY? MARIA KARNKOWSKA - GAZETA POZNANSKA 1967-05-13. Wielu entuzjastów kaktusów,
obserwujac stale rozszerzajacy sie krag wielbicieli tych roslin, zastanawia sie od jak dawna znane Jest hobby kaktusowe? Czy to sprawa ostatnich lat?
A moze dopiero teraz, gdy ludziom zdawaloby sie brak innych zainteresowan, zajeto sie uprawa i kolekcjonowaniem tych egzotycznych roslin?
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228.

227.

Niestety czas plynal jednak nieublaganie dalej. W 1969 r. umiera jej szwagierka Ewa (BKD 501) z Luniewskich
Bartoszewiczowa.

Ewa (BKD 501) z Luniewskich Bartoszewiczowa,
fotografia z wczesniejszych czasów.

Ewa (BKD 501) z Luniewskich Bartoszewiczowa,
fotografia z koncowego okresu jej zycia.

229.

Nekrolog Ewy (BKD 501) z Luniewskich
Bartoszewiczowej.

ej maz Jan (BKD 500) Bartoszewicz (Janusz) czlowiek nieslychanej dobroci i prawosci, zawsze gotów pomóc kazdemu,
który nieraz ratowal czynem i pomoca finansowa rodzine Karnkowskich w jej najtrudniejszych chwilach zmarl w 1981 r. i
przezyl autorke o kilka miesiecy.

230.

Jan (BKD 500) Bartoszewicz (Janusz).
Fotografia z koncowego okresu zycia.

231.

Jan (BKD 500) Bartoszewicz (Janusz).
Fotografia z koncowego okresu zycia.

232.

234.
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233.
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Zebranie rodzinne po pogrzebie Jana (BKD 500)
Bartoszewicza. Od lewej Anna (BKD 55) z
Karnkowskich Górska, NN, Jan (BKD 634) Karlowski
kpt. zegl. wlk., Siostrzeniec zmarlego, Magdalena
(BKM 435) z Dunin-Borkowskich Bartoszewiczowa,
Wlodzimierz (BKM 434) Bartoszewicz i Jerzy (BKD
56) Górski.

Grób Ewy (BKD 501) z Luniewskich Bartoszewiczowej
i Janusza (BKD 500) Bartoszewicza z Wiecinina w Sopocie.

Autorka doczekala zamazpójscia córki i czwórki wnuków, którzy wykazali duze zdolnosci adaptacyjne z nowych
warunkach po upadku komunizmu 1989 r. Wszystkie wnuki poza wieloma zaletami odznaczaja sie duzymi zdolnosciami
jezykowymi, co im pomaga pracy zawodowej.
Pod koniec zycia autorka z wlasnych oszczednosci wykupila sobie mieszkanko w domu „spokojnej starosci“ w
Poznaniu, co pozwolilo jej na pewna niezaleznosc i spokojna egzystencje.
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Na zdjeciu z okazji wesela córki. Od lewa: przyrodnia meza dr Zofia (KBK 264) z Karnkowskich
Górska, oraz autorka.

W mieszkanku „babci“ Karnkowskiej. Od lewej stoja: Jerzy Górski (BKD 56), aria (BKD 689) z
Górskich Zabielska (wnuczka), córka Anna (BKD 55) z Karnkowskich Górska, Stanislaw (BKD 691)
Górski (wnuk), Agnieszka (BKD 695) Górska (wnuczka), Andrzej (BKD 698) Górski (wnuk) i autorka. Na
scianie portrety Stanislawy (BKD 50) z Dambskich Bartoszewiczowej i Jana (BKD 51) Bartoszewicza
wlasciciela Wiecinina, w rogu fotografia siostry Janin
498). Nad drzwiami wisi akwarelka pedzla
p. Wandy Widigerowej przedstawiajaca widok z parku ogrodu w Paniewie na jezioro paniewskie.

W polowie lat 70-tych na skutek falszywej diagnozy lekarskiej, na skutek niewlasciwego leczenia schorzenia kregoslupa,
autorka zostala sparalizowana. W ostatniej chwili przed calkowita utrata wladzy w nogach odwiedzila syna w Szwajcarii
gdzie mogla jeszcze uczestniczyc w kilku wycieczkach samochodowych po Szwajcarii (z pokony niem przeleczy Flüela i
Julier), oraz z krótkim wypadem do Wloch.
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W mieszkanku „babci“ Karnkowskiej. Od lewej wisza foto afie: „polskiego papieza“ JP II, meza
Teodora (BKD 53) Karnkowskiego, syna Kazimierza (BKD 54) Karnkowskiego i akwarelki z ogrodu w
Wiecininie, pedzla p. Wandy Widigerowej. Akwarelka ta edstawia naroznik dworu i dwa zlociste cisy,
do których autorka w swych wspomnieniach czesto powraca.

Grób Marii (BKD 52) i Teodora (BKD 53)
Karnkowskich z Paniewa, stan przed renowacja.
238. . W grobowcu spoczywa tesciowa, córki Marii i
Teodora Karnkowskich, p. Teresa Górska.

239.

Grób Marii (BKD 52) i Teodora (BKD 53)
Karnkowskich z Paniewa. Widok po
renowacji w 1999 r. Zdjecie wykonane 3
pazdziernika 2000 r.

Jej pobyt w Szwajcarii udalo sie zsynchronizowac z pobytem w Szwajcarii jej brata Jana (BKD500) Bartoszewicza, wiec
nie czula sie w obcym kraju osamotniona. Wycieczka tak byla niewatpliwie dla osoby od najmlodszych lat szczerze
pasjonujacej sie zwiedzaniem, wielka atrakcja. Wróciwszy do Poznania mogla porus c sie juz tylko na wózku inwalidzkim.
Wtedy wlasnie napisala niniejsze WSPOMNIENIA. Doczekala obioru Polaka na papieza i ruchu „Solidarnosci“ , który
wywalczyl nadawanie Mszy sw. przez radio. Zmarla we wlasnym mieszkaniu dnia 6 listopada 1980 r. i zostala pochowana u
boku meza na cmentarzu na Junikowie w Poznaniu.
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Grób Marii (BKD52) i Teodora (BKD53) Karnkowskich z Paniewa, po renowacji w 1999 r.
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Dnia 9 stycznia 2000 r. zmarla w Warszawie w podeszlym wieku, siostra autorki (BKD 503) Aleksandra z
Bartoszewiczów Wyganowska i zostala pochowana na cmentarzu w Laskach. Byla ona rozwiedziona jeszcze przed II wojna
swiatowa i zyla w odosobnieniu, unikajac kontaktu z ludzmi i z rodzina. Nie zyczyla sobie szerszego ujmowania swej osoby
w niniejszym opracowaniu. Zalaczam kilka zdjec, które naleziono w papierach pozostalych po zmarlej. W lipcu 1997 r.
Aleksandra zlamala noge w biodrze i od tego czasu juz nie powrócila calkowicie do zdrowia. Przeprowadzila sie do
mieszkania p. Leokadii Godik, swej wieloletniej przyjaciólki, która ja z calym samozaparciem do konca jej dni pielegnowala i
na rekach, której zmarla. Rodzina winna jest p. Godik dozgonna wdziecznosc. Na tym konczy sie saga rodu Bartoszewiczów
z Wiecinina.

241.

243.

Aleksandra (BKD 503) z Bartoszewiczów
Wyganowska – dowód osobisty.

242.

Aleksandra (BKD 503) z Bartoszewiczów
Wyganowska – w stroju sportowym.

Aleksandra (BKD 503) z Bartoszewiczów Wyganowska byla milosniczka Tatr. Na reprodukcji jej
ulubione zdjecie, z lewej: góral, Aleksandra w stroju „Janosika” , p. Leokadia Godik i góral.
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Opracowanie to byloby niekompletne jesliby pominac kuzyna autorki Wlodzimierza (BKM 434) Bartoszewicza (syna
senatora) i jego zone Marie (BKM 435) Magdalene z Dunin-Borkowskich, dlatego zalacza sie jedne z ostatnich ich tografii,
oraz nekrologi.

244.

246.

Wlodzimierz (BKM 434) Bartoszewicz.

Wlodzimierz (BKM 434) Bartoszewicz, ur. w 1901
r. we Lwowie, zmarl 8 sierpnia 1983 r. w
Poznaniu.

245.

247.

Maria (BKM 435) Magdalena z DuninBorkowskich Bartoszewiczowa.

Maria (BKM 435) Magdalena z DuninBorkowskich Bartoszewiczowa ur. w 1908
r., zmarla 26 marca 1987 r. w Poznaniu.
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Jaki bedzie mój koniec tego nie wiem, byc moze, ktos to kiedys napisze. W PRL, mlodziezy pochodzenia
„obszarniczego” , nie dopuszczano na studia, ani nawet do zdawania matury. Po studiach nie dopuszcz o do obrony
napisanej juz pracy magisterskiej. Poniewaz Ojciec juz na wysiedleniu, zaczal pracowac, jako nauczyciel, wobec czego po
1945 r. podawalem zawód Ojca, jako nauczyciela, potem, jako emerytowanego nauczyciela-inwalide, który to fakt byl w
Malborku wszystkim znany, a inwalidztwo widoczne dla k dego. Po zjednoczeniu sie partii w 1948 r. i nasileniu sie
stalinizmu, zaczalem sie obawiac, zaostrzenia kursu, a nawet przylaczenia Polski do ZSRR. Za porada jednego kolegi
zaczalem udawac wielkiego lewicowca (tak sie stalo, ze niezbyt swiadomy swiadek ówczesnego mojego kursu mieszka
równiez w Szwajcarii 15 km od Baden). W gimnazjum natomiast po lekcjach zajmowalem sie prostymi naprawami instalacji
elektrycznej, w gimnazjum, internacie i u znajomych zarabia sobie na kieszonkowe. W ten sposób wyrobilem sobie
sztuczna osobowosc: syna emerytowanego nauczyciela-inwalidy o zamilowaniach robotniczo-techniczno-slusarskich. Tak
prawdopodobnie wygladala moja opinia, która mi Gimnazjum zalaczylo do podania o wyslanie na studia do Czechoslowacji.
Dalej dopisalo mi szczescie, a moze ktos nieznajomy je ze mi pomógl.
Na studiach, po kazdych wakacjach nie wiedzialem, czy otrzymam paszport na dalszy rok. W miejscy pracy, obawialem
sie, zdemaskowania, oskarzenia o falszowanie danych, z ot wyludzonego zagranicznego stypendium i zniszczenie mojej
kariery technicznej. Rzeczywiscie zostalem demaskowany zaraz w pierwszym miejscu pracy po 10 dniach pracy na hali
fabrycznej, usmarowany jak wiekszosc robotników, przez jednego z ch ze wzgledu na moje grzeczne zachowanie sie w
stosunku do innych. Wystapienie jego bylo dosc gwaltowne, a robotnik ów twierdzil, ze moje hrabiowskie pochodzenie sie
przeciez pozna. Potem prawdopodobnie nie chcial zamieszac sie w jakas niejasna sprawe. Pracowalismy w zgodzie jeszcze
przez jakis rok. Potem z podejrzeniami takimi spotkalem sie jeszcze kilkakrotnie jednak mniej gwaltowna artykulacja.
Do swojego pochodzenia moglem przyznac sie dopiero na emigracji. W Polsce uwazalem swe umiejetnosci, za
niewykorzystane i brak mi bylo kontaktu z swiatem zewnetrznym. W wyjezdzie na emigracje i na zaaklimatyzowaniu sie
pomogli mi koledzy z Czeskiej Politechniki. Opisywanie moich osiagniec byloby dlugie i skomplikowane. Ukoronowaniem mej
kariery technicznej uwazam m. in. swój udzial w projektowaniu i budowie elektrowni atomowej na ponizszym zdjeciu.

248. Szwajcaria – Leibstadt. Elektrownia atomowa. Moc elektryczna 1245 MW.
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Po ukonczeniu prac nad niniejszym wydaniem i po smierci Aleksandry (BKD 503) z Bartoszewiczów Wyganowskiej
(siostry autorki) otrzymalem wiadomosc, ze pragnie ze mna nawiazac kontakt pani Maria Dmochowska, (opisana w czesci II,
rozdziale 5, Wieckowice na str. 161) wielki dobroczynca rodziny. Niestety moja natychmiastowa odpowiedz nie zastala jej juz
przy zyciu (juz od pewnego czasu zyla na wózku inwalidzkim i nie mogla pisac; zachowala jednak przytomnosc umyslu i
prowadzila korespondencje za posrednictwem swej siostrzenicy p. Marii Wesierskiej z Krakowa, od której otrzymalem
wiadomosc i zalaczone materialy). Uwazalem, ze histori rodziny nie bylaby pelna bez zalaczenia fotografii, otrzymanego
zyciorysu tej niezwyklej osoby i bez wyrazenia w tym miejscu glebokiej wdziecznosci pod jej adresem.
Kazimierz Karnkowski
S. P.
MARIA NNA A NTONINA POBÓG - DMOCHOW SKA

249.

Marianna Antonina Pobóg – Dmochowska, taka, jaka ja pamietam (K.K.)

• Ukochana siostra i ciocia Marychna, seniorka rodu Dmochowskich,
• Urodzona 10 sierpnia 1903 roku w Sosnowcu,
• Ukonczyla Panstwowe zenskie Gimnazjum im. Emilii Plate w Sosnowcu w 1919, gdzie byla druzynowa zenskiej
druzyny harcerek,

• Absolwentka Uniwersytetu Poznanskiego im. A. Mickiewic z dyplomem nauczyciela matematyki i fizyki,
• Absolwentka Wyzszej Katolickiej Szkoly Spolecznej w Poznaniu z dyplomem pracownika akcji charytatywnej,
• Czlonek Aeroklubu Akademickiego w Poznaniu, z ukonczonym kursem awionautyki,
• Aktywny czlonek Stowarzyszenia Mlodziezy Akademickiej Odrodzenie w Poznaniu,
• Pracownica Zwiazku Dobroczynnosci Caritas w Poznaniu, ko organizatorka wydzialu opiekunczego,
• Opiekunka mlodszego rodzenstwa po smierci matki w 1931,
• Sekretarz parafii Wniebowziecia NMP w Sosnowcu na polecenie bp. Teodora Kubiny od 1933 i koordynatorka
wszystkich stowarzyszen katolickich w parafii,

• Sekretarz Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet w diecezji tarnowskiej od 1934,
• Sekretarz diecezjalny Caritas w Tarnowie, wspólpracownica bp. Karola Pekali,
• Organizator pomocy uciekinierom i wiezniom w czasie okupacji,
• Pracownica Krajowej Centrali Caritas – przedstawicielstwo Kardynal Sapieha Caritas w Gdyni,
• Aresztowana i przez 3 miesiace wieziona przez UB w 1950,
• Siostra Zgromadzenia Sióstr Sluzebniczek NMP w Debicy, z którego wystapila po odbyciu nowicjatu i 6 lat slubów
czasowych w celu opieki nad ojcem,

• Katechetka szkolna w Radiowie,
• Pracownica Zakladu Niewidomych w Laskach Warszawskich przez okres 25 lat,
• Zamieszkala u siostry w Krakowie od 1985,
• Wydala wlasnym sumptem ksiazke o dzialalnosci bp. Karo
kali,
• Opracowala dzieje rodzin Starykon – Zarskich, oraz Pobóg – Dmochowskich,
• Organizatorka I Zjazdu rodziny Dmochowskich w Czestochowie, Inicjatorka kolejnego zjazdu w roku 2001 w
Warszawie, Odeszla od nas w Panu dnia 19 maja 2000 roku w 97 roku zycia

Niech Pan Bóg przyjmie Ja do Swego Królestwa.

255
Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

WSPOMNIENIE
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czyli
MARIANNA ANTONINA „POBÓG” DMOCHOWSKA
Urodzila sie 10 sierpnia 1903 roku w Sosnowcu (dzielni
wy Sielec), jako jedno z siedmiorga dzieci. Chrzest przyjela
27.08.1903, roku w parafii Zagórze, do której nalezala dzielnica wy Sielec. Pierwsza Komunie sw. przyjela w dniu
10.05.1913 r. w parafii Sosnowiec p.w. Matki Bozej Wniebowzietej, Sakrament Bierzmowania otrzymala 15.08.1920 r. w
parafii Nowy Sielec.
Nauki poczatkowo udzielala Jej matka Antonina Dmochowska. Do 1-szej klasy Szkoly Handlowej Zenskiej, (która
zalozyla w roku 1908 jej wieloletnia dyrektorka Józefa Siwikowa) zostala przyjeta 1.09.1912 r. Szkola ta zostala
przemianowana w 1915 roku na Gimnazjum Polskiej Macier Szkolnej, a od 1.09.1919 r. – na Zenskie Panstwowe
Gimnazjum im. Emilii Plater. Obecnie placówka ta pod tym samym imieniem zostala przemianowana na Liceum
Ogólnoksztalcace.
W roku, 1914 jako uczennica 2-giej klasy wstapila do harcerstwa, w którym pózniej pelnila funkcje druzynowej, az do
roku 1922. Do Stowarzyszenia Mlodziezy Akademickiej „Odrodzenie” w Poznaniu nalezala od 8.12.1922 r., natomiast do
Sodalicji Pan Akademiczek zostala przyjeta 29.04.1923 r.
Swiadectwo dojrzalosci uzyskala 26 maja 1922 roku.
W pazdzierniku 1922 roku zostala studentka Uniwersytetu Poznanskiego. Komplikacje zdrowotne (gruzlica) i zwiazane z
tym leczenie w latach 1925 – 1927 spowodowaly wydluzenie sie studiów. Dyplom nauczycielski uzyskala po zdaniu
egzaminów teoretycznych z rachunku rózniczkowego i cal wego, z teorii funkcji geometrii analitycznej i przestrzennej, z
fizyki teoretycznej i doswiadczalnej. Dodatkowo zdala gzaminy zwiazane z ukierunkowaniem pedagogicznym: z filozofii,
psychologii, pedagogiki, higieny, wychowania fizycznego, oraz wymowy, W okresie 15. 09 do 21 12. 1926 r. pelnila
obowiazki nauczycielki gimnazjum w Polskiej Wsi, w okresie 15. 02 – 30. 03 1929 w panstwowym Gimnazjum w Poznaniu, w
okresie 1. 09. 1929 – 28. 02. 1930, odbywala praktyke w instytucjach spolecznych zajmujacych sie opieka nad dziecmi i
mlodzieza we Wroclawiu, Wiedniu, Fryburgu, Paryzu i Brukseli. W okresie 1. 10. 1930 – 15. 04. 1931, pelnila obowiazki
asystentki w Katolickiej Szkole Spolecznej. Od 1. 10. 31, odbywala praktyke przedegzaminacyjna w panstwowym
Gimnazjum Zenskim im. E. Plater w Sosnowcu, Po zlozeniu pracy dyplomowej pt. Teoria reszt kwadratowych i teoria form
kwadratowych uzyskala w czerwca 1933 dyplom nauczyciela matematyki i fizyki, uprawniajacy do nauczania w szkolach
srednich.
W latach 1928 – 1930 odbyla dodatkowe studia w Katolickiej Szkole Spolecznej w Poznaniu w zakresie akcji
charytatywnej i opieki spolecznej. Po zdaniu obowiazuj ych tam egzaminów i odbyciu pieciomiesiecznej praktyki akcji
charytatywnej prowadzonej przez duszpasterstwo Kosciola katolickiego, zlozyla prace dyplomowa pt. Prostytucja, jej
historia i znaczenie dla zycia spolecznego i zwiazana nia scisle walka handlem kobietami i dziecmi. Dnia 25. 11
1930 otrzymala dyplom pracownika charytatywnego ze stopniem bardzo dobrym, Posiadanie dodatkowych kwalifikacji –
uprawniajacej do pracy zawodowej w innej dziedzinie niz szkolnictwo – bardzo przydalo sie w obliczu napotykanych
trudnosci w znalezieniu pracy nauczycielskiej w szkolnictwie publicznym. Trudnosci te nie wynikaly z przyczyn obiektywnych,
lecz mialy charakter dyskryminacji o podlozu ideologicznym i zwiazane byly z zaangazowaniem w akcji katolickiej.
Potwierdzeniem wszechstronnych zainteresowan byla przy eznosc do Aeroklubu Akademickiego w Poznaniu w latach
1923 – 1924. Tam po ukonczeniu kursu awionautyki oraz zdaniu egzaminów teoretycznych odbyla loty próbne. Do
praktycznych kursów nie przystapila ze wzgledu na zbyt wysokie oplaty. Natomiast w roku 1937 uzyskala samochodowe
prawo jazdy.
Prace rozpoczela tuz po rozpoczeciu studiów. Poczawszy od roku 1922 do 1 wrzesnia 1928 udzielala prywatnie
korepetycji uczennicom szkól srednich (okolo 5 godz. Dziennie). W okresie 1. 11. 1928 – 30. 9 1930 byla zatrudniona w
Pedagogium Akademickim doksztalcajacym doroslych, glównie urzedników panstwowych, w zakresie wyzszych klas
gimnazjalnych.
Od 1 pazdziernika 1930 do 9 kwietnia 1931 roku zatrudniona byla w Zwiazku Dobroczynnosci Caritas Archidiecezji
Poznanskiej celem przeksztalcenia czasopisma Przewodni Milosierdzia na Ruch Charytatywny oraz dla zorganizowania
Wydzialu opiekunczego dla 300 dzieci kresowych, przyjetych przez diecezje poznanska. Dzieci - sieroty byly ofiarami wojny
lub tez najazdu bolszewickiego w 1920 roku i pochodzily z terenów wschodnich, wcielonych do bylego Zwiazku Sowieckiego.
Zadaniem Wydzialu Opiekunczego bylo ksztalcenie zawodowe podopiecznych. Przygotowanie mlodziezy meskiej odby o
sie w zakladach rzemieslniczych, natomiast mlodziez ze ka zdobywala kwalifikacje z zakresu gospodarstwa domowego w
klasztorach. Wydzial ten mial dodatkowo za zadanie roz czenie opieki nad dziecmi nieslubnymi (okolo 300 podopiecznych).
W ramach tej dzialalnosci pelnila funkcje kuratora sad ego – w roszczeniach alimentacyjnych. Niespodziewana smierc
matki w dniu 24 kwietnia 1931 r. i koniecznosc zaopiekowania sie mlodszym rodzenstwem stala sie przyczyna przerwania
dzialalnosci w Wydziale Opiekunczym i naglego wyjazdu do domu rodzinnego.
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Od 1 wrzesnia 1931 roku pracowala, jako sekretarz Caritas dla Okregu Zaglebia Dabrowskiego. W parafiach na tym
terenie
zorganizowala
17
oddzialów
Pan
Milosierdzia
sw.
Wincentego
á
Paulo.
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Od 1 wrzesnia 1933 roku do 31 sierpnia 1934 roku na polecenie ordynariusza diecezji czestochowskiej ks. bp. Teodora
Kubiny zostala zaangazowana do zorganizowania wzorowej parafii przy kosciele Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny w
Sosnowcu, w której proboszczem byl ks. Teofil Jankowski. Na niej spoczywal obowiazek wspólpracy z organizacjami Akcji
Katolickiej, Bractwem Rózancowym oraz Trzecim zakonem
Franciszkanów i Dominikanów, prowadzenie kasy
pogrzebowej dla ich czlonków, redagowanie dodatku parafialnego do pisma diecezjalnego NIEDZIELA, pomoc w
zorganizowaniu Akademii Papieskiej, sporzadzenia kartoteki parafialnej dla 75-tysiecznej spolecznosci miasta Sosnowiec.
Od 1 pazdziernika 1934 do wybuchu II wojny swiatowej dziala w diecezji tarnowskiej, jako SEKRETARZ GENERALNY
KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA KOBIET (KSK). W tym okresie poswiecila sie miedzy innymi org izowaniu
oddzialów KSK na terenie 300 parafii, redagowaniu czasopisma diecezjalnego Wlasnymi silami oraz szkoleniu czlonków
stowarzyszenia, Od roku 1936 pelnila funkcje sekretarza diecezjalnego zwiazku Caritas.
W okresie okupacji zaangazowala sie w dzialalnosc pomocy dla uciekinierów, uwiezionych, oraz ich rodzin na terenie
diecezji tarnowskiej.
Od stycznia 1945 r. do momentu aresztowania w dniu 3 lutego 1950 roku byla zatrudniona w Krajowej Centrali Caritas w
Krakowie. W tym okresie od konca sierpnia 1947 byla kierownikiem przedstawicielstwa Caritas pod nazwa Kardynal
Sapieha-Caritas w Gdyni, które przejmowalo dary zagraniczne. Potem objela stanowisko referentki do spraw
organizacyjnych i opiekunczych. Aresztowanie przez wladze bezpieczenstwa i prawie trzy miesieczny pobyt w wiezieniu
przerwal ta dzialalnosc.
1 wrzesnia 1950 roku wstapila do Zgromadzenia Sióstr Sluzebniczek NMP w Debicy. Tam odbyla postulat, nowicjat i
spedzila 6 lat slubów czasowych. W tym okresie przezyl atak Urzedu Bezpieczenstwa na klasztor i wyrzucenie sióstr z
domu zakonnego.
W latach 1058 – 1959 opiekowala sie swoim 90-letnim ojcem Stanislawem Dmochowskim w Gomunicach pod
Radomskiem. Po jego smierci przez prawie pól roku pomagala Marii Korneckiej w prowadzeniu kawiarni Pod Grzybkiem w
Strózy kolo Myslenic. W roku szkolnym 1959/1960 byla zatrudniona, jako katechetka w szkole podstawowej w Radi wie kolo
Warszawy.

250.

Marianna Antonina Pobóg – Dmochowska, w ostatnim okresie swego zycia.

258

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC

2013

1 wrzesnia 1960 roku rozpoczela trwajaca prawie 26 lat prace w Zakladzie dla Niewidomych w Laskach kolo Warszawy.
Byla kolejno kierowniczka Domu Chlopców – do 1963, sekretarzem dyrektora Henryka Ruszczyca – do 1972, organizatorem
Archiwum im. Henryka Ruszczyca, angazujac sie równoczesnie w budowe Domu Przyjaciól. W tym czasie na zyczenie
Kuratorium sporzadzila ewidencje wszystkich wychowanków Zakladu, poczawszy od roku 1922 tak zwana Ksiege przyjscia i
odejscia ucznia. W ostatnich latach sporzadzila dokumentacje dzialalnosci Henryka Ruszczyca w latach 1930 do 972. Na
emeryture przeszla oficjalnie po ukonczeniu 60 lat, al przez nastepne 22 lata pracowala spolecznie na rzecz Zakladu dla
Niewidomych.
20 grudnia 1985 roku zamieszkala u swej siostry Krysty i jej meza Rajmunda Wesierskich w Krakowie. Nadal aktywnie
pracowala. Najpierw przygotowywala dokumentacje o zyci i dzialalnosci ks. bp. dr Karola Pekali – przewodniczacego
Komisji Episkopatu do spraw milosierdzia chrzescijansk go w Polsce, a nastepnie wydala wlasnym sumptem ksiazke pt
Karol Pekala – biskup – zycie i dzielo. Ksiazke ta rozeslala do licznych parafii, zgromadzen i seminariów duchownych,
glównie w diecezji tarnowskiej. Po kilku latach sfinansowala drugie wydanie tej ksiazki i rozeslala do wszystkich parafii
diecezji tarnowskiej i wszystkich diecezji w Polsce. Zajela sie tez opracowaniem dziejów swojej rodziny – matki herbu
Starykon Zarskiej i ojca herbu Pobóg Dmochowskich w op ciu o dokumenty rodowe historyczne, a takze na podstawie
przekazu rodzinnego.
Od sierpnia 1998 roku zaczela powaznie chorowac, najpierw na zapalenie oskrzeli i pluc, pózniej na serce i
niewydolnosc krazenia. Ostatnie 2 miesiace zycia spedzila w szpitalu, gdzie amputowano jej lewa noge. Cierpienia znosila
bohatersko do konca, Zmarla na serce w dniu 19 maja 2000 roku w szpital olejowym w Krakowie w 97 roku zycia. Pogrzeb
jej odbyl sie 23 maja 2000 roku w Sosnowcu, gdzie zost pochowana w grobowcu rodzinnym na Starym Cmentarzu przy
ul. J. Mireckiego.
Podsumowujac jej wspaniale zycie nalezy wyrazic podziw, ze bylo ono wielkim pasmem twórczego dzialania. Niezwykla
wrazliwosc na ludzka niedole i pragnienie ulzenia tej edoli przez wszystkie mozliwe dzialania w imie najwspanialszej idei,
jaka jest caritas – Chrystusowe milosierdzie, patrzenie sercem na drugiego czlowieka, a jednoczesnie niezwykle gleboka
wiara, to tak nieczesto spotykane cechy, które dominow w calym jej zyciu. Byla kobieta madra, odwazna, zarliwa
patriotka, zasluzona katoliczka, pelna milosci Boga i blizniego.
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Matka zegnajac sie z tym swiatem przekazala mi WSPOMNIENIA, które napisala z pamieci, lezac sparalizowana w
lózku, pozbawiona jakichkolwiek map i notatek. Obciazony wówczas praca zawodowa, na terenie obcojezycznym,
dorabiajacy sobie tlumaczeniami, nie mialem czasu na zajmowanie sie historia, sprawami rodzinnym i genealogia. Nie
mialem dostepu do bibliotek i materialów zródlowych. Ukonczywszy Politechnike w Czechoslowacji Wyzsza Szkole
Ekonomiczna WSE w Poznaniu, tematy historyczne byly dl
ie obce.
WSPOMNIENIA, te sa, nie tylko dokumentem rodzinnym, al obrazem historycznym klasy, która w ciagu 1000 lat
zbudowala panstwo o unikalnym ustroju i kulturze229, wypieranej obecnie przez nowe struktury. W pamieci mojej zachowaly
sie liczne szczególy, które uniknely pamieci Matki, or uzyskalem dostep do róznych fotografii i dokumentów.
Fakty, których bylem swiadkiem, wiadomosci ekonomiczne uzyskane na WSE, oraz mozliwosc obserwowania
gospodarki w róznych krajach, nasunela przy opisach przezytych wydarzen wnioski, które uwazalem za warte
przedstawienia czytelnikowi dla oceny. Na poczatku 2012 r. po ukonczeniu kolejnej aktualizacji, przeslalem nowa wersje
szeregu znajomym z prosba o komentarze, odnosnie formy i tresci tego dziela.
VOX POPULI VOX DEI – GL OS L U DU GLOSEM BOGA
Aczkolwiek jestem przeciwny powolywaniu sie na zdanie oskie w sprawach codziennych, natomiast glos ludu, jako
reprezentujacy zbiorowisko osób o róznym doswiadczeniu zyciowym i punkcie spojrzenia, uwazam miarodajny.
Nieoczekiwanie odezwal sie, glos jak najbardziej kompetentnego swiadka historii, p. Katarzyny Mejer, osoby o
starannym wyksztalceniu i duzej kulturze, wnuczki pokojówki Matki w Paniewie, w której to rodzinie, legenda Paniewa panuje
juz w 3-cim pokoleniu. Listów takich otrzymalem kilka230. Dwa z nich uwazam za najwyzsza ocene postaci moich Rodziców i
najchlubniejsza recenzje mojej redakcji WSPOMNIEN Matki, dlatego umieszczam je tutaj dl nformacji Czytelnika.
Szanowny Panie,
2012-04-24.
Bardzo dziekuje za Pana list. Jest mi ogromnie milo, ze znalazl Pan chwile na odpowiedz i to tak szybko; moja pierwsza
wiadomosc napisana byla pod wplywem chwili i nie mialam pewnosci jak Pan odbierze mojego e-maila.
Tym bardziej dziekuje. W imieniu swoim i mamy, której powiedzialam o naszej korespondencji, co bardzo ja wzruszylo. Dla
nas obu to bardzo mile i niezwykle, ze po tylu latach Panstwo pamietaja babcie. Cóz, nie myslalam.
Dla mnie Paniewo to o tyle niezwykle miejsce, ze babci zawsze tak pieknie o nim opowiadala, cóz - tam spedzila swoja
mlodosc. W domu Panstwa Rodziców poznala swojego pózniejszego meza (dziadek byl ogrodnikiem Pana Rodziców). Ale
Paniewo to przede wszystkim wspomnienia mojej babci, k ej nie trzeba bylo szczególnie namawiac na wspomnienia swojej
mlodosci, zawsze z niezwykla estyma mówila przy tym o na Mamie. Sadze, ze w duzej mierze, dlatego, ze Mama Pana
byla dla niej wzorem; nauczyla babcie, wówczas mloda dziewczyne, wielu rzeczy.
Panskiej Mamy nie mialam niestety okazji poznac. Kiedy pojawila sie po raz ostatni w Skulsku, zdaje sie, ze przy okazji
pogrzebu dawnej kucharki Panstwa, odwiedzila moja babcie, ja bylam zaledwie kilkuletnim dzieckiem i nie pamietam tej
wizyty, jedynie opowiesci o niej babci i moich rodziców.
Paniewo to dla mnie tez wielka TAJEMNICA. Taka rodzinna. Bo
Paniewie wlasnie mieszkali moi pradziadkowie
Radziszewscy (tesciowie babci), i o ile o prababci wiele wiedzielismy - byla miejscowa, to o pradziadku Radziszewskim
zupelnie nic, a jego samego nie wolno bylo go pytac skad przybyl do Paniewa. Z opowiadan ro nnych wiem tylko, ze kiedy
ktos osmielil sie zapytac pradziadka o to jak trafil d
niewa i gdzie ma rodzine, ten denerwowal sie bardzo i gniewal. Nigdy
nie zdradzil tego nawet swojej zonie. Podobno Pana rodzice mogli cos wiedziec na ten temat, ale tej zagadki pewnie juz
nigdy nie rozwiklam.
Tak, wiec jak Pan widzi Paniewo to dla mnie podróz sentymentalna, ale bardziej przez pryzmat wspomnien babci niz moich.
Babcia byla, co prawda prosta, ale niezwykla i madra kobieta. Niezwykle wazna postacia w moim z iu. Tak, wiec Pana
propozycja udostepnienia mi Wspomnien Pana Mamy i fotografii, na której jest moja babcia, bardzo mnie ucieszyla i
przyjmuje ja z ogromna wdziecznoscia. Jesli zechce Pan podzielic sie tymi wspomnieniami bede niezmiernie wdzieczna, to
duze wyróznienie tym bardziej, ze jak sadze to osobista i bardzo intymna pamiatka.
Ja ze swej strony niewiele moge wzbogacic Pana pamiatki. Zalaczam oczywiscie fotografie akwareli, o która Pan prosil.
Wizyte jej autorki w Paniewie babcia dobrze zapamietala, pominala o niej, kiedy ktos ze znajomych pytal o akwarelke,
która przez wszystkie te lata wisiala w domu Babci. To byla jej ukochana pamiatka.
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Mam jeszcze jedno zdjecie dawnego Paniewa - zeskanowalam je dla Pana i dolaczylam moje ulubione zdjecie babci z
tamtych lat. Niestety wiecej sie nie zachowalo. Babcia
rla 6 lat temu, w ostatnich latach cierpiala na chorobe Alzhaimera,
która niezwykle okrutnie obchodzi sie z chorym. Ulubio
djecia, w tym te z mlodosci, babcia w tych ostatnich latach zycia,
kiedy juz chorowala, wyjela z albumu i nosila przy sobie, a pewnego razu zniszczyla je wszystkie. Bylo wsród nich, co
najmniej jedno z Dworku w Paniewie.
Dworek, jak zapewne Pan wie, nie przetrwal, ani ogród, park... I to niestety nie przez uplyw czasu, ale przez ludzi, którzy
wszystko zniszczyli. Tamto Paniewo moglam sobie tylko obrazac na podstawie opowiadan babci i mamy, która dworek
pamieta, choc z czasów powojennych. Ja zas dzieki Pana materialowi z internetu mam od wczoraj o nim bardziej realne
wyobrazenie.
Dzis w miejscu gdzie znajdowal sie dom Pana rodziców stoi inny, nowy, z dawnych zabudowan pozostaly tylko filary dawnej
bramy wjazdowej. Mieszkaja tam Laskowscy. Tak sobie pomyslalam, ze jesli Pan chce, to przy okazji wizyty u mamy moge
pojechac do Paniewa i zrobic troche zdjec jak to obecnie wyglada.
Pytal Pan o mnie. Nie mieszkam w Skulsku od 20 lat, ale nadal mieszka tam moja mama. Ja mieszkam z mezem i synem w
Koninie, a wlasciwie od 2 lat w malenkiej wsi pod Koninem, gdzie zbudowalismy dom. Skonczylam Akademie Ekonomiczna
w Poznaniu, pózniej kolejne studia podyplomowe z zakresu logistyki, zrobilam specjalizacje z zarzadzania, jakoscia i od
kilkunastu juz lat pracuje w miedzynarodowym koncernie logistycznym DB Schenker, w Biurze Zarzadu w Polsce, jako
specjalista do spraw, jakosci i doskonalenia procesów. Co prawda w teorii pracuje w Warszawie, ale przy dzisiejszej
technologii i mozliwosci pracy zdalnej, wiekszosc czas acuje w Koninie, w Warszawie tylko bywam. To duzy komfort. Nie
ciagnie mnie do Stolicy. Wszystko tam dzieje sie za szybko, nie ma czasu pochylic sie nad rzeczami malymi, ale jakze
waznymi.
I tym sposobem napisalam jeden z najdluzszych listów w zyciu, mam nadzieje, ze Pana nie zanudzilam.
Raz jeszcze bardzo dziekuje za list, wdzieczna bede za Wspomnienia Pana Mamy.
Pozdrawiam serdecznie, zycze duzo zdrowia dla Pana i P a Rodziny.
Jesli dobrze pamietam opowiesci, to Pan ma siostre Anne, prosze jej takze przekazac wyrazy szacunku i pozdrowienia.
Z powazaniem,
Katarzyna Mejer
P.s. Gdyby mial Pan problemy z formatem zalaczonych plików lub ich, jakoscia prosze o kontakt.
Szanowny Panie,
Konin / Szczepidlo 5 maja 2012
z ogromna przyjemnoscia przeczytalam WSPOMNIENIA Pana
y. Jestem pod wrazeniem bogactwa szczególów
spisanych po latach przez autorke i Panskiej pracy redakcyjnej. Komentarze, zdjecia, dokumenty urealniaja cala historie
Pana Rodziny.
Co prawda przeczytalam juz calosc, ale co rusz zagladam do tej pieknej pracy i odnajduje, co raz to nowe ciekawostki
tak historyczne, jak i kulturowe, obyczajowe. Nie wiem, jakie ma Pan plany, co do zebr ych materialów, ale czy nie myslal
Pan, ze warto byloby opublikowac je w wydaniu ksiazkow
To niezwykle swiadectwo czasów juz minionych, ale jakze
istotnych dla kultury polskiej. Od lat przemieszczajac sie po kraju i spotykajac w wiekszosci niestety zrujnowane dwory
ziemianskie bylo mi zal, ze tak piekne miejsca popadly w zaniedbanie. Nie raz zadawalam sobie pytanie jak te miejsca
wygladaly w czasach swojej swietnosci i co sie dalej dzialo z wlascicielami.
Wstyd mi, jako Polce i zal, jako czlowiekowi, ze to my sami doprowadzilismy do tych zniszczen. Jakkolwiek nie
próbowalby usprawiedliwic skutków Reformy Rolnej, choc ja usprawiedliwienia nie znajduje, to fakt pozostaje faktem ograbiono ziemian z ich majatków i tego, co takie osobiste - domów. Za oburzajacy (i to najdelikatniejsze okreslen jakie
przychodzi mi do glowy) uwazam fakt pogwalcenia jednego z podstawowych praw w cywilizowanym swiecie - prawa
wlasnosci. Nie ma znaczenia czy mamy malo czy wiele - oba pojecia skad inad sa wzgledne - nikt nie ma prawa odbierac
cudzej wlasnosci. Jakze celnie ujal Pan w przypisach nature chlopa polskiego.
WSPOMNIENIA Pana Mamy maja w mojej ocenie nie tylko wymiar historyczny; jako czytelnikowi dostarczyly mi wielu
emocji - byly fragmenty, które wywolywaly usmiech, takie gdzie szczerze sie wzruszylam, ale i takie gdzie bylam po ludzku
zla.
Z calego serca bede Pana zachecac do opublikowania WSPOMNIEN. Mysle, ze wielu otworzylyby oczy. Z perspektywy
40-letniej kobiety z przykroscia musze stwierdzic, ze o wielkiej k ywdzie wyrzadzonej ziemianom po 1945 roku w tym kraju
sie w ogóle nie mówi i pokolenia urodzone po II wojnie swiatowej w wiekszosci nie wiedza, jaka nasi dziadkowie wyrzadzili
krzywde rodzinom takim jak Panska, na jak trudny los te rodziny skazano. Skutkiem tego stracilismy bezpowrotnie duza
czesc naszej kultury. „Czlowiek czlowiekowi wilkiem!” Milczenie zas w tej kwestii mam wrazenie, nie jest wy iem
odczuwanego wstydu, tylko przyzwolenia. Taka publikacja moze ocalic to, co minelo od zapomnienia.
Bardzo dziekuje Panu za udostepnienie mi WPOMNIEN. Dla mnie to takze osobista podróz. Dzieki lekturze opowiesci
babci ukladaja mi sie w calosc. Lepiej tez zrozumialam postawe i babci i dziadka, moich rodziców.
Pamietam opowiesc o Wandzie Gentil-Tippenhauer, autorce akwareli, dzieki której nawiazalam z Panem kontakt. Babcia
Jadzia zachwycala sie pieknym grubym plomiennie rudym rkoczem p. Wandy i akwarelkami wlasnie. Ten zachwyt
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wyrazony kiedys glosno sprawil, ze malarka jedna z nic odarowala mojej babci. Sprawdzilam kiedys, ze malarka zwiazana
byla Zakopanem, gdzie tez zostala pochowana. Nie wiedzialam skad wziela sie w Paniewie, a teraz juz rozumiem.
Z opowiadan babci (dziadek zmarl zanim sie urodzilam, dlatego nigdy nie slyszalam jego relacji i o nich nie wspominam
w sposób bezposredni) wiedzialam, ze dworek w Paniewie nie byl wielki w porównaniu do majatku, z jakiego pochodzila
Pana Mama. Babcia podkreslala takze, ze Pana Mama byla niezwykle przedsiebiorcza i pod jej kierunkiem Paniewo zaczelo
rozkwitac.
Pamietam opowiesc babci o ucieczce we wrzesniu 1939r. z Paniewa, wysadzeniu mostku… jak bardzo sie wtedy bala –
dziadek w tym czasie, po sierpniowej mobilizacji, byl na wojnie – bral udzial w Bitwie nad Bzura, gdzie trafil do niewoli.
Babcia bala sie nie tylko o niego, siebie, ale i o nie odzone dziecko – w czasie tej ucieczki babcia byla w zaawansowanej
ciazy, nie wiem czy Pan wiedzial (Olenka urodzila sie w pazdzierniku 1939r. niestety nie przezyla wojny, zmarla na poczatku
1945r.). Po wysiedleniu Pana rodziny z Paniewa przez Niemców, babcia mieszkala w Skulsku, w swoim domu rodzinnym.
Po powrocie dziadka z niewoli oboje wyjechali do Wturku kolo Wilczyna, gdzie dziadek pracowal, jako ogrodnik. Po wojnie
cala rodzina wrócila do Skulska i w tym domu pozostali do konca zycia. Tu wychowali dwoje dzieci (Boguslaw ur. 1942r. i
Marianna Aleksandra – moja mama ur. 1946r), tam wychowalam sie ja i mój brat. Nadal mieszka tam moja mama, tato zmarl
dwa lata temu. Po lekturze WSPOMNIEN dziekuje Bogu, ze moglam wychowac sie w skromnej, ale przyzwoitej rodzinie. I tu
wyjasnie, dlaczego, choc moze ten fakt, jest Panu znan Otóz przy dzieleniu majatku Paniewo mojemu dziadkowi, jako
dawnemu ogrodnikowi Panstwa, i babci, zaproponowano tz resztówke w Paniewie – mieszkanie w dworze i ziemie (te,
która zajmuja Laskowscy). Jednak dziadkowie odmówili. ak przypuszczam wierzyli, ze Panstwo wróca, a oni nie mogliby
Pana Rodzicom spojrzec w twarz. Tak, wiec pozostali dziadkowie w Skulsku. O utrzymaniu rodziny z 2 arów ziemi, która
mieli nie bylo mowy, tak, wiec dziadek wydzierzawil 1ha ziemi od Boinskich i skromnie, ale jakos sobie radzili.
Jak Pan wie dwór i jego otoczenie ja znac moglam tylko z opowiesci. Po lekturze WSPOMNIEN rozumiem, dlaczego, jak
opowiadaly babcia i mama, dziadek jezdzil do Paniewa po wojnie niechetnie; i co mialy na mysli mówiac, ze odchorowywal
jak widzial tym, co dzieje sie z ogrodem, sadem, Panst ziemia… w duzej mierze jak sadze z racji tego, czym sie u
a
Rodziców zajmowal.
Pana samego z kolei pamieta brat mojej mamy, a na pewno jedna Pana wizyte u babci, zdaje sie w Wielka Sobote (?).
Mówil, ze przyjechal Pan motorem. Duza radosc sprawil n ta wizyta tej prostej kobiecie, która skonczyla zaledwie 6 klas
szkoly powszechnej (byla najslabiej wyksztalcona z czwórki rodzenstwa). I tu dla Pana ciekawostka, a dla mnie odkryta
zagadka z babcinego albumu. Dzieki WSPOMNIENIOM wlasnie. Zdjecie Pana (oznaczone we wspomnieniach nr 121) i
Pana Siostry (nr 112) juz widzialam wczesniej u babci! Tylko nie wiedzialam, kto jest na tych zdjeciach, a j os nigdy nie
spytalam. Jak pojade do Skulska koniecznie musze spraw c czy jeszcze sa w babci albumie.
Dzieki lekturze rozszyfrowalam takze zdjecie, które Panu wyslalam. Poslugujac sie opisami Pana Mamy i dokladnym
obejrzeniu – to aleja, która wiodla do skarpy widokowej, ale jak s ze albo robiona bardzo wczesna wiosna, albo krótko po
jej zalozeniu – nie widac nasadzen, ale przeciete miejscami na nie pasy trawy!
No i zbiór ogórków… takie zdjecie babcia miala, to pamietalam na pewno i to ono wlasnie zostalo z zniszczone przez
babcie w ostatnich latach jej zycia. O innowacyjnym jak na owe czasy sposobie segregacji opowiadano w moim domu.
WSPOMNIENIA dostarczyly mi takze wiedzy nt Luszczewa, órego ja nie pamietam w dawnej formie. W latach ’70
przeprowadzono remont palacu, który byl przeznaczony na szkole, niszczac oryginalna elewacje. Pamietam, ze mój tata nie
raz krytykowal to, co sie stalo z palacem w Luszczewie i pózniejsz projekty rozebrania spichlerza.
Jedynie Lisewo wyglada dzis przyzwoicie. Kilka lat temu prywatny przedsiebiorca kupil palac z przyleglym parkiem,
wyremontowal i zrobil tam hotelik. A wydawac sie moglo, ze po pozarze na poczatku lat ’90 i ten obiekt ulegnie calkowitej
dewastacji.
Szanse na przetrwanie ma takze dworek Mittelstaedt’ów w Galiszewie, który tez trafil w rece prywatnej osoby.
Bracia Grochulscy kupili dworek w Mniszkach pod Skulskiem. Grochulscy mieszkaja tam do dzis. Z wnuczkami jednego
z braci chodzilam razem do Liceum Ogólnoksztalcacego im. Kasprowicza w Inowroclawiu, – czyli tej samej szkoly, co Pan
tyle, ze wówczas to bylo Gimnazjum. Swiat jest jednak maly…
Na koniec sprostuje jedna informacje, która podalam we wczesniejszej korespondencji. Otóz napisalam, ze w czasie
wizyty w Skulsku Pana Mama (wtedy, gdy przyjechala na ogrzeb Pani Kowalskiej, kucharki z Czartowa) nie zdecydowala
sie na juz na wizyte w Paniewie. Niezupelnie – moja opowiesc w ostatnich dniach poprawila mama. Mój tato zapytal
a
Mame czy nie chcialaby pojechac do Paniewa. Panska Mama poprosila „tak, ale tylko do krzyzówki. Dalej nie pojade
Jadziu, bo by mi serce peklo.” Tak, wiec tato poprosil sasiada, aby zawiózl Pana Mame samochodem do Paniewa.
(Sasiad oczywiscie nie mial pojecia, kogo wiezie i po .
Ale slyszalam takze, ze kiedy Pana Siostra przyjechala kiedys do Paniewa chcac pokazac „TO” miejsce mezowi p.
Laskowska nie pozwolila Pani Annie wejsc na „swój teren” . Nawet tego nie skomentuje.
Niezwykla lektura sa dla mnie WSPOMNIENIA. To podróz w czasie, taka gdzie mozna zobaczyc znajome miejsca
oczami Pana Mamy, poznac historie najblizszej okolicy, znajomych czy bliskich osób. Wielka szkoda, ze moja babcia nie
zyje, jaka bylaby wzruszona i szczesliwa!
Piekne zycie, choc trudne ogromnie, miala Panska Mama.
e pozostaje chylic czola. Ogromny szacunek i podziw. Ile
trzeba miec sily i wiary, aby tyle udzwignac.
Raz jeszcze DZIEKUJE, ze zechcial Pan podzielic sie ze mna ta wyjatkowa pamiatka,
Pozdrawiam serdecznie,
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21. TABLICE ALFABETYCZNE BARTOSZEWICZÓW, DAMBSKICH i MITTELSTAEDT’ÓW
S
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Aleksandra
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Jan
Jan
Jan (Janusz)
Jan (Janusz)
Jan (Janusz)
Janina
Janina
Janina

Bartoszewicz

Joachim

Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz

Joachim
Joachim
Joachim
Joachim
Joachim
Joachim
Stanislaw
Joachim,
Stefan
Maria
Maria Halina
Maria Halina
Maria Halina

Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz

Ó

W

N

Nr kodu osobowego

Imie

Anderson
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz

Bartoszewicz

L

A

W S P Ó L M A L Z O N E K / K A

Tablica
genealogiczn
a

ur.

zm.

BKD
(BKK)

1971
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1912
1912
1869
1869
1869
1906
1906
1906
1905
1905
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2000
2000
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1943
1943
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1981
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1938
1938
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BKD 503
BKD 503
BKD 503
BKD 51
BKD 51
BKD 51
BKD 500
BKD 500
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BKD 498
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BKM 440
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BKM 203
BKM 203
BKM 203
BKM 438
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BKM 438
BKM 437
BKM 443
BKM 437

BKM-1
BKD-2
BKD-4
BKM-1
BKD-2
BKD-4
BKM-1
BKD-2
BKD-4
BKM-1
BKD-2
BKD-4
BKM-1

24
14
23
24
14
23
24
14
23
24
14
23
24

-

-

BKK 415

-

BKD-1

13

1834
1907
1907
1834
1907

1901
1910
1910
1901
1911

BKD 502
BKD 502
BKD 502

BKM 195
BKM 195
BKM 441
BKM 195
BKM 441

BKD-1
BKD-2
BKD-4
BKM-1
BKM-1

-

-

-

BKM 196

1867

1938

-

1866
1902
1902
1902

1938
1980
1980
1980

BKD 52
BKD 52
BKD 52

BKM

Nr

Strona

O
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Nazwisko

Nr kodu osobowego

Imie
BKD
(BKK)

ur.

zm.

BKM

1949
1877
1878
1878
1899
1899
1899

1924
1923
1923
1989
1969
1969
1936
1936
1936

BDK 504
BKD 504
BKD 504
BKD 50
BKD 50
BDK 501
BKD 501
BKD 501
BDK 499
BKD 499
BKD 499

BKM 1164
BKM 447
BKM 447
BKM 447
BKM 232
BKM 232
BKM 232
BKM 439
BKM 439
BKM 439
BKM 443
BKM 444
BKM 443

-

-

BKK 416

-

1845
1844
-

1896
1896
-

-

BKM 67
BKM 67
-

Marta
Henryk
Henryk
Henryk
Stanislawa
Stanislawa
Stanislawa
Ewa
Ewa
Ewa
Tadeusz
Tadeusz
Tadeusz

13
14
23
24
24

Wasilewska
Wyganowski
Wyganowski
Wyganowski
Dambska
Dambska
Dambska
Luniewska
Luniewska
Luniewska
Karlowski
Karlowski
Karlowski
GintowtDziewialtkowska
Mittelstaedt
Mittelstaedt
-

BKD-1

13

Szmitt

Józefa

-

-

BKK 418

-

BKM 202

BKM-1

24

Maria

1876

1946

-

BKM 433

BKM 200
BKM 436
BKM 436
BKM 436

BKM-1
BKD-2
BKD-4
BKM-1

24
14
23
24

Feliks
Teodor
Teodor
Teodor

1860
1892
1892
1982

1932
1955
1955
1955

BDK 53
BKD 53
BKD 53

BKM 201
BKM 442
BKM 442
BKM 442

Jelowicka
Bozeniec
Wisniewski Prus
Karnkowski
Karnkowski
Karnkowski

Halina
Halina
-
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Borkowska
BKM 434
BKM-1 24
Dunin
BKD 705
BKM 1785
BKD-4
23 Karlowska
BKD 705
BKM 1785
BKM-1 24 Karlowska
BKM 1786
BKM-1 24
BKD 837
BKD-4
23
BKD 835
BKD-4
23
BKD 836
BKD-4
23
BKD 709
BKM 1783
BKD-4
23 Kamza
BKD 709
BKM 1783
BKM-1 24 Kamza
BKD 838
BKD-4
23
-

2013
Maria,
Magdalena
Mariola
Mariola
Halina
Halina
-

-

1987

-

BKM 435

1954
1954
-

-

BKD 704
BKD 704
BKD 708
BKD 708
-

BKM 1784
BKM 1784
BKM 1144
BKM 1144
-

Bartoszewicz

Wlodzimierz

1899

1983

Bielski
Bielski
Bielski
Bogusz
Bogusz
Bogusz
Bogusz
Bogusz
Bogusz
Borkowska
Dunin
Bronowska
Brykczynska
Brykczynska
Brykczynska
Brykczynska
Brykczynski
Brykczynski
Brykczynski
Brzezinska
Brzezinska
Brzezinska
Brzezinska
Brzezinska
Brzezinski
Bujalska
Bujalski
Burczyk
Bylina
Bylina
Bylina

Jaroslaw
Jaroslaw
Pawel
Halina
Karolina
Maria
Miroslaw
Miroslaw
Tadeusz
Maria,
Magdalena
Magdalena
Anna
Antonina
Olga
Teresa
Józef
Marcin
Marcin
Halina
Halina
Jadwiga
Stanislawa
Stanislawa
Piotr, Józef
Malgorzata
Jerzy
Renata
Andrzej
Michal
Waclaw

1984
1997
1992
1994
1967
1967
2000

-

-

1987

-

BKM 435

BKM-1

24

Bartoszewicz

Wlodzimierz

1899

1983

-

BKM 434

1963
1967
1925
1927
1932
1898
1969
1899
1901
1901
1862
1899
1952
-

1989
1944
1953
1978
1978
1939
1986
1940
-

BKD 732
BKD 714
BKD 722
BKD 723
BKD 729
BKD 713
BKD 731
BKD 626
BKD 627
BKD 625

BKM 1623
BKM 483
BKM 483
BKM 481
BKM 820
BKM 820
BKM 480
BKM 821
BKM 818
BKM 1614
BKM 886
BKM 1760
BKM 883

BKM-2
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKD-4
BKD-4
BKD-4

25
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
23
23
23

Grabski

1959
1922
1925
1889
1900
1899
1876
1901
1953
1908

2002
1977
1944
1985
1940
1939
1978
2004

BDK 715
BDK 724
BDK 730
BDK 712
BKD 624

BKM 1179
BKM 1772
BKM 825
BKM 813
BKM 817
BKM 818
BKM 207
BKM 822
BKM 820
BKM 1172
BKM 538

Cabaj

Barbara

1940

-

-

BKM 1188

BKM-2

25

Grabski

1936

-

-

BKM 811

Calkosinska
Calkosinski

Ewa
Aleksander

1932
1895

1987

-

BKM 778
BKM 777

BKM-1
BKM-1

24
24

Szeliga
Grabska

Jacek, Maciej
Stanislaw
Zbigniew
Maria
Maria
Wladyslaw
Mieczyslaw
Czeslaw
Boleslaw
Jerzy
Halina
Ryszard
Stanislawa
Grzegorz
Halina Maria
Stanislaw,
Krzysztof
Wieslaw
Ludmila

1932
1899

1982

-

BKM 1158
BKM 455

Chmielowski
Wozniak
Moskal
Dambska
Lebedzik
Nyklinski
Laszczka
Narkowicz
Bujalski
Grabska
Stolzman
Brzezinska
Grabski
Trzebinska
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Carothi
Chadzynska
Chadzynska
Chadzynska
Chadzynski
Chadzynski
Chelmicka
Chelmicka
Chmielowska
Chmielowski
Chmielowski
Chmielowski

2013

Czarnota

Roma
Danuta
Halina
Krystyna
Mieczyslaw
Stefan
Hanka
Hanka
Maria
Adam
Marcin
Stanislaw
Aniela, Maria
Barbara,
Teresa
Danuta

Czynska

N.

Dähn
Dähn
Dabrowska
Dambska

1907

1988

BKD 110
BKD 433

BKM 566
BKM 565
BKM 1101
-

BKM-3
BKM-3
BKD-4
BKD-3

26
26
23
22

Mittelstaedt
Mittelstaedt
Jamiolkowski
-

1891

1962

BKD 59

BKM 235

BKD-4

23

Rembowski

1891

1962

BKD 59

BKM 235

BKD-4

23

Unrug

Franciszek

1887

1945

BKD 61

BKM 549

Dambska
Dambska
Dambska

Kitty
Mary
Monika
Aleksandra
Aleksandra,
Zofia, Maria
Aleksandra,
Zofia, Maria
Anna
Elzbieta
Halina

1877
1933
1887

1925
1997

BKD 49
BKD 436
BKD 66

BKM 231
BKM 558
BKM 243

BKD-4
BKD-3
BKD-4

23
22
23

Zbyszko
Zygmunt

1928
1877

1958

BDK 437
BKD 67

BKM 901
BKM 244

Dambska

Izabela

1876

1958

BKD 563

BKD 177

BKD-4

23

Mieczyslaw

1875

1962

BKD 564

BKD 254

Dambska

Izabela

1876

1958

BKD 563

BKD 177

BKM-3

26

Mieczyslaw

1875

1962

BKD 564

BKD 254

Dambska
Dambska

Izabella
Izydora

1927
1904

1984
1983

BKD 435
BKD 432

-

BKD-3
BKD-3

22
22

Strzyz
Donimirski
Zakrzewski
Wyssogota
Zakrzewski
Wyssogota
-

-

-

-

-

Dambska

Janina Józefa

1882

1958

BKD 622

BKM 233

BKD-4

23

Trzebinski

-

1932

BKD 623

BKM 737

Czarnecka

Dambska
Dambska

1914
1916
1918
1887
1925
1925
1954
1951
1952
1922

1969
1945
2002

BKD 643
BKD 680
BKD 680
BKD 720
BKD 716
BKD 718
BKD 715

BKM 888
BKM 1134
759
760
761
BKM 756
BKM 1139
BKM 1139
-

BKD-4
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKD-4
BKM-1
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3

23
24
24
24
24
24
23
24
22
22
22
22

Suchorski
Pawlukiewicz
Hackiewicz
Jankowska
Wisniewska
Karlowski
Karlowski
Rózanski
Wolska
Dukat
Brykczynska

Antoni
Mieczyslaw
Wladyslaw
N.
Halina
Konstanty
Konstanty
Stanislaw
Maria
Malgorzata
Antonina

1917
1910
1892
1926
1926
1925

1996
1943
2005
2005
1989

BKD 639
BKD 633
BKD 633
721
BDK 717
BDK 719
BDK 714

BKM 545
BKM 1598
BKM 1131
BKM 1133
BKM 432
BKM 444
BKM 444
-

-

-

BKD 86

BKM 486

BKD-4

23

Dambski

Janusz

1877

1930

BKD 85

BKM 214

-

-

BKD 728

-

BKD-3

22

Wozniak

1962

-

BDK 727

-

-

-

-

BKM 754

BKM-1

24

Wisniewski

Grzegorz
Feliks,
Joachim
Karol
Karol
Przemyslaw
Stanislaw,
Emil

1890

1967

-

BKM 431

1916
1916
1964
-

-

109
-

BKM 564
BKM 564
736
-

1885

1920

BKD 60

BKM 548

Bogdan,
Boleslaw,
Józef,

283
Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC
Dambska
Dambska
Dambska
Dambska

Józefa
Karolina
Maria
Maria

1887
1889
1925

1975
1944
2005

BKD 57
BKD 93
BKD 712
BKD 434

BKM 234
BKM 1200
-

BKD-4
BKD-4
BKD-3
BKD-3

23
23
22
22

Suchorski
Brykczynski
-

Dambska

Maria

1887

1984

BKD 98

BKM 216

BKD-4

23

Lutostanski

Dambska
Dambska
Dambska
Dambska
Dambska
Dambska
Dambska
Dambska
Dambski
Dambski
Dambski

Monika
Paulina
Stanislawa
Stanislawa
Stanislawa
Teresa
Zofia
Zofia
Andrzej
Antoni
Antoni
Antoni, Rafal,
(Tot)
Jacek
Jan
Jan Walenty
Jan, Marian
(Janeczek)

1985
1984
1877
1878
1878
1931
1900
1900
1925
1843
1843

1924
1923
1923
1989
1989
1944
1907
1907

BKD 97
BKD 92
BKD 50
BKD 50
BKD 50
BKD 107
BKD 63
BKD 63
BKD 106
BKD 46
BKD 46

BKM 1203
BKM 1199
BKM 232
BKM 232
BKM 232
BKM 401
BKM 555
BKM 400
BKM 75
BKM 75

BKD-4
BKD-4
BKD-2
BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKD-3
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKM-3

23
23
14
23
24
23
22
23
23
23
26

Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Jamiolkowski
Dambski
Dambski
Mittelstaedt
Mittelstaedt

2013
Dionizy
Andrzej
Marcin
Waclaw,
Wladyslaw
Jan
Jan
Jan
Jerzy
Stefan
Stefan
Maria
Maria

1917

1995

BKD 88

BKM 488

BKD-4

23

Wygodzka

1984
1924
1809

1871

BKD 96
BKD 104
BKD 34

BKM 1202
BKM 398
BKM 69

BKD-4
BKD-4
BKD-4

23
23
23

Storey
Mittelstaedt

1912

1992

BKD 87

BKM 398

BKD-4

23

Dambski

Janusz

1877

1930

BKD 85

BKM 214

BKD-4

23

Czarnecka

Dambski
Dambski

Janusz
Józef
Kazimierz
Stefan
Rajmund
Ryszard
Stanislaw
Stefan
Stefan

1958
1850

1928

BKD 90
BKD 64

BKM 829
BKM 77

BKD-4
BKD-4

23
23

Wilk
Sikorska

1874

1948

BKD 48

BKM 230

BKD-4

23

-

1874
1969
1865
1893
1838

1935
1941
1961
1899

BKD 102
BKD 94
BKD 426
BKD 62
BKD 100

BKM 176
BKM 830
BKM 70

BKD-4
BKD-4
BKD-3
BKD-3
BKD-4

23
23
22
22
23

Dambski
Dambski
Dambski
Dambski
Dambski

Dambski
Dambski
Dambski
Dambski
Dambski
Dambski

-

Mittelstaedt
Sierzanska
Zaleska
Dambska
Golcz

1898
-

1944
-

BKD 58
713
-

BKM 1753
-

-

-

BKD 99

BKM 489

1869
1869
1869
1893
1893
1850
1850

1943
1943
1943
1961
1961
1919
1919

BKD 51
BKD 51
BKD 108
BDK 62
BKD 62
BKD 47
BKD 47

BKM 203
BKM 203
BKM 203
BKM 735
BKM 236
BKM 84
BKM 84

Wanda

-

-

BKD 89

BKM 828

Vera
Józefa

1813

1890

BKD 105
BKD 35

BKM 399
BKM 36

-

-

-

-

-

-

BKD 86

BKM 486

-

-

BKD 91
BKD 65

BKM 1198
BKM 242

-

-

-

-

-

Halina, Maria
Dorota
Antonina
Zofia
Weronika

1865
1900
1840

1931
1989
1923

BKD 103
95
BDK 431
BDK 63
BKD 101

BKM 336
1201
BKM 175

Aniela, Maria
Barbara,
Teresa
Jadwiga
Stefania
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2013

Dambski
Dambski
Dambski

Stefan
Wladyslaw
Wladyslaw

1893
-

1961
1885
1885

BKD 62
BKD 82
BKD 82

BKM 236
BKM 73
BKM 73

BKD-4
BKD-4
BKD-4

23
23
23

Dambska
Golcz
Zielonacka

Dlubak

Anna

1983

-

BKD 699

BKM 1789

BKD-4

23

Górski

Dlubak

Anna

1983

-

BKD 699

BKM 1789

BKM-1

24

Górski

Dogget
Dogget
Dogget

Christopher
Laurence
Thomas
Magdalena,
Maria
Janusz
Jerzy
Jerzy
Józef
Konstanty
Wojciech
Zygmunt
Zygmunt

1981
1979

-

-

BKM 1610
BKM 1608
BKM 1609

BKM-1
BKM-1
BKM-1

24
24
24

Wasilewska
-

Zofia
Antonina
Bronislawa
Andrzej, Jan,
Teodor
Andrzej, Jan,
Teodor
Marta
-

1965

-

BKD 80

BKM 913

BKD-4

23

Koskowski

Jacek

1912
1913
1958
1960
1964
1922
1877
1919

1991
1954
1979
1958
1997

BKD 68
BKD 541
BKD 75
BKD 76
BKD 79
BKD 77
BKD 67
BKD 73

BKM 559
BKM 562
BKM 909
BKM 910
BKM 912
BKM 561
BKM 244
BKM 560

BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4

23
23
23
23
23
23
23
23

Wygrzewalska
Karska
Dambska
Tucholka

Grazyna
Katarzyna
Halina
Teresa

Zdzislaw

1952

-

BKD 543

BKM 908

BKD-4

23

-

-

BKD 719

-

BKD-3

22

Chmielowski

1936

-

BKD 505

BKM 764

BKD-2

14

1936

-

BKD 505

BKM 764

BKD-4

1936

-

BKD 505

BKM 764

1925
1893
1924

2001
1959
2008

-

-

-

1930
1930
-

-

Donimirska
Donimirski
Donimirski
Donimirski
Donimirski
Donimirski
Donimirski
Donimirski
Donimirski
Donimirski
Wolodkiewicz
Dukat
Echaust
Echaust
Echaust
Freyer
Frezer
Frezer
Frezer
GintowtDziewialtkowska
Glass
Glass
Glass

Malgorzata
Maria
Ludwika
Maria,
Ludwika
Maria,
Ludwika
Jolanta
Katarzyna
Ludomir
Olga
Andrzej
Andrzej
Henryk

1900
1838
-

1989
1873
-

BKD 63
BKD 83
BKD 84

BKM 555
BKM 61
BKM 211

1975

-

BKD 698

BKM 1138

1975

-

BKD 698

BKM 1138

1949
-

-

-

BKM 1164
-

-

-

BKD 81

BKM 1303

1936
1887
1927

1997
-

BKD 542
BKD 78
BKD 66
BKD 74

BKM 907
BKM 911
BKM 243
BKM 846

-

-

-

-

Marcin

1952

-

BDK 718

-

Karnkowski

Kazimierz

1933

-

BDK 54

BKM 762

23

Karnkowski

Kazimierz

1933

-

BKD 54

BKM 762

BKM-1

24

Karnkowski

Kazimierz

1933

-

BKD 54

BKM 762

BKM 1129
BKM 572
BKM 366
BKM 571

BKM-1
BKM-3
BKM-3
BKM-3

24
26
26
26

Wisniewski

Bogdan

-

-

-

BKM 755

Mittelstaedt

Izabela

1894

1948

-

BKM 266

BKK 416

-

BKD-1

13

Bartoszewicz

Joachim

-

-

BKK 415

-

-

BKM 775
BKM 775
BKM 770

BKM-1
BKM-1
BKM-1

24
24
24

Rózycka
Rózycka
Grabska

Maria
Teresa
Feliksa

1929
1934
1897

1978
1979

-

BKM 1150
BKM 1151
BKM 454

-

-
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Glass
Glass
Glass
Glass
Golcz
Golcz
Górska
Górska
Górska
Górska
Górska
Górska
Górski
Górski
Górski
Górski
Górski
Górski
Górski
Górski
Górski
Górski
Górski
Górski
Górski
Grabska

Krystyna
Maria
Stanislaw
Wojciech
Antonina
Weronika
Agnieszka,
Aleksandra
Agnieszka,
Aleksandra
Anna, Maria
Anna, Maria
Jagoda, Maria
Jagoda, Maria
Amadeusz,
Piotr
Amadeusz,
Piotr
Andrzej, Jan,
Teodor
Andrzej, Jan,
Teodor
Jerzy
Jerzy
Jerzy
Jerzy,
Stanislaw
Jerzy,
Stanislaw
Oskar,
Franciszek
Oskar,
Franciszek
Piotr, Jan
Piotr, Jan
Agnieszka,
Maria,
Katarzyna

Maria z Bartoszewiczów Karnkowska
WSPOMNI ENI A - CZ ERWI EC
BKM 773
BKM-1 24 Lewandowski
BKM 776
BKM-1 24 Jaczynski
BKM 774
BKM-1 24
BKM 1152
BKM-1 24
BKD 83
BKM 61
BKD-4
23 Dambski
BKD 101
BKM 175
BKD-4
23 Dambski

2013
Brunon
Kazimierz
Wladyslaw
Stefan

1838

1885
1899

BKD 82
BKD 100

BKM 1147
BKM 1153
BKM 73
BKM 70

1927
1937
1929
1963
1838
1840

1935
1873
1923

1973

-

BKD 695

BKM 1137

BKD-4

23

Tomaszewski

Robert

1976

-

BKD 696

BKM 1787

1973

-

BKD 695

BKM 1137

BKM-1

24

Tomaszewski

Robert

1976

-

BKD 696

BKM 1787

1965
1965
2010
2010

-

BKD 689
BKD 689
BKD 701
BKD 701

BKM 1135
BKM 1135
BKM 1791
BKM 1791

BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKM-1

23
24
23
24

Zabielski
Zabielski
-

Ryszard
Ryszard
-

1966
1966
-

-

BKD 690
BKD 690
-

BKM 1773
BKM 1773
-

1993

-

BKD 693

BKM 1602

BKD-4

23

-

-

-

-

-

-

1993

-

BKD 693

BKM 1602

BKM-1

24

-

-

-

-

-

-

1975

-

BKD 698

BKM 1138

BKD-4

23

Dlubak

Anna

1983

-

BKD 699

BKM 1789

1975

-

BKD 698

BKM 1138

BKM-1

24

Dlubak

Anna

1983

-

BKD 699

BKM 1789

1933
1933
1933

-

BKD 56
BKD 556
BKD 556

BKM 765
BKM 765
BKM 765

BKD-2
BKD-4
BKM-1

14
23
24

Karnkowska
Karnkowska
Karnkowska

1937
1937
1937

-

BDK 55
BKD 55
BKD 55

BKM 763
BKM 763
BKM 763

1986

-

BKD 691

BKM 1136

BKD-4

23

Sorupska

1970

-

BKD 692

BKM 1601

1986

-

BKD 691

BKM 1136

BKM-1

24

Sorupska

Anna
Anna
Anna
Joanna,
Kinga
Joanna,
Kinga

1970

-

BKD 692

BKM 1601

1994

-

BKD 694

BKM 1603

BKD-4

23

-

-

-

-

-

-

1994

-

BKD 694

BKM 1603

BKM-1

24

-

-

-

-

-

-

2008
2008

-

BKD 700
BKD 700

BKM 1790
BKM 1790

BKD-4
BKM-1

23
24

-

-

-

-

-

-

1937

-

-

BKM 798

BKM-2

25

-

BKM 1180

Zajaczkowski

Tomasz

-
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Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabska
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski

Anna
Elzbieta
Feliksa
Halina
Halina
Janina
Janina
Justyna
Ludmila
Malgorzata,
Maria
Stanislawa
Halina
Urszula
Urszula
Zofia
Zofia
Andrzej,
Feliks
Andrzej,
Kazimierz
Boguslaw
Feliks
Grzegorz
Jacek, Maciej
Kazimierz,
Jan
Maciej,
Wladyslaw
Marcin
Marcin
Michal, Jan
Mikolaj
Pawel
Stanislaw
Stanislaw
Stanislaw,
Krzysztof

2013

1973
1930
1897
1876
1919
1908
1908
1980
1899

1979
1939
1957
1957
1982

-

BKM 1191
BKM 803
BKM 454
BKM 207
BKM 461
BKM 781
BKM 781
BKM 1618
BKM 455

BKM-2
BKM-2
BKM-1
BKM-2
BKM-2
BKM-1
BKM-1
BKM-2
BKM-1

25
25
24
25
25
24
24
25
24

Wallis
Glass
Brzezinski
Wojciechowski
Treter
Calkosinski

Aleksander
Henryk
Piotr, Józef
Tadeusz
Kazimierz
Aleksander

1930
1862
1908
1904
1895

1984
1939
1944
1987

-

BKM 804
BKM 770
BKM 480
BKM 782
BKM 783
BKM 777

1957

-

-

BKM 1178

BKM-2

25

Kidawa-Blonski

Jan

1953

-

-

BKM 1619

1922

-

-

BKM 462

BKM-2

25

-

-

-

-

-

1872
1872

1952
1952

-

BKM 1187
BKM 1187
BKM 205
BKM 205

BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2

25
25
25
25

N.
Rutkowski
Kirkor
Kiedron

N.
Marek
Dymitr
Józef

1874
1879

1900
1932

-

BKM 1637
BKM 1638
BKM 465
BKM 466

1934

2000

-

BKM 810

BKM-2

25

Ponomarienko

Maria

-

1997

-

BKM 1186

1908

1955

-

BKM 479

BKM-2

25

Jaskowska

Maria

-

1966

-

BKM 807

1978
1845
1953
1959

1897
-

-

BKM 1617
BKM 190
BKM 1172
BKM 1179

BKM-2
BKM-1
BKM-2
BKM-2

25
24
25
25

Mittelstaedt
Burczyk
Bronowska

Stanislawa
Renata
Magdalena

1845
1952
1963

1918
-

-

BKM 68
BKM 1614
BKM 1623

1929

1983

-

BKM 796

BKM-2

25

Kocianska

Maria

1928

2003

-

BKM 1171

1934

-

-

BKM 797

BKM-2

25

Nowakowska

Helena

1933

-

-

BKM 1175

1974
1986
1941
1995
1960
1871
1897

1986
1949
1920

-

BKM 1193
BKM 1636
BKM 799
BKM 1627
BKM 1185
BKM 204
BKM 453

BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-1
BKM-1

25
25
25
25
25
24
24

Kalinowska
Siarkiewicz
Rozen
-

Barbara
Bozena
Ludmila
-

1875
-

1915
-

-

BKM 1184
BKM 1633
BKM 448
-

1936

-

-

BKM 811

BKM-2

25

Cabaj

Barbara

1940

-

-

BKM 1188

-
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BKM 1626
BKM-2 25
BKM 476
BKM-2 25
-

Jaruzelska
Jaruzelska

Szymon, Piotr
Waclaw
Wladyslaw
Dominik
Wladyslaw,
Jan
Wladyslaw,
Maria
Zbigniew
Zdzislaw
Wladyslaw
Zofia
Andrzej
Anna
Jan
Maria
Stanislaw
Zofia
Ella
Kazimierz
Michael
Jerzy
Michal
Przemyslaw
N.
Elzbieta
Adam
Tadeusz,
Nikodem
Katarzyna
Maria

Jaskowska

Maria

Jaszczyszyn
Jelowicka
Bozeniec
Judkowiak

Barbara

1931

2001

-

BKM 1195

BKM-2

25

Laszczka

Maria

1876

1946

-

BKM 433

BKM-1

24

Bartoszewicz

Henryk

1955

-

BKD 439

BKM 1291

BKD-3

22

Strzyz

Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Grabski
Hackiewicz
Hackiewicz
Hyjek
Hyjek
Hyjek
Hyjek
Hyjek
Hyjek
Jaczynska
Jaczynski
Jaczynski
Jamiolkowski
Jamiolkowski
Jamiolkowski
Jankowska
Jaraczewska
Jaraczewski
Jaraczewski

1988
1900

1916

1874

1938

-

BKM 206

BKM-2

25

Lewandowska

1901

1970

-

BKM 477

BKM-2

25

1938

2001

-

BKM 812

BKM-2

1907
1905
1910
1988
1995
1957
1989
1999
2005
1968
1975
1993
1964
1936
1938

1949
1973
1943
1958
1970

BKD 683
BKD 685
BKD 442
BKD 684
BKD 686
BKD 687
BKD 108
BKD 111
BKD 109
BKD 631
BKD 632

BKM 460
BKM 478
BKM 1131
BKM 1132
BKM 1296
BKM 1298
BKM 1294
BKM 1295
BKM 1154
BKM 1153
BKM 1155
BKM 735
BKM 1102
BKM 736
BKM 1133
BKM 1774
BKM 1775

1899

1948

BKD 629

-

-

-

2013
-

-

-

-

-

Katarzyna

1879

1946

-

BKM 473

Wojciechowska

Zofia

1905

1992

-

BKM 793

25

N.

Anna

-

-

-

BKM 1192

BKM-1
BKM-2
BKM-1
BKM-1
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKD-4

24
25
24
24
22
22
22
22
22
22
24
24
24
23
23
23
24
23
23

Steinbock
Ostrowska
Chadzynska
Hyjek
Glass
Dambska
Dabrowska
Chadzynski
-

Irena
Halina
Halina

Teresa
Monika
Mieczyslaw
-

1937
1902
1914
1957
1937
1931
1918
-

1990
1969
-

BDK 442
BKD 107
110
-

BKM 459
BKM 800
759
BKM 1294
BKM 776
BKM 401
1101
761
-

BKM 540

BKD-4

23

Trzebinska

Izabela Maria

1909

1950

BKD 628

BKM 539

BKD 670
BKD 647

BKM 1280
BKM 1264

BKD-4
BKD-4

23
23

Rembowski
Suchorski

1951
1950

-

BKD 667
BKD 646

BKM 898
BKM 892

1966

-

BKM 807

BKM-2

25

Grabski

Tomasz
Rafal
Andrzej,
Kazimierz
Andrzej
Joachim,
Stefan
Barbara

1908

1955

-

BKM 479

1930

-

-

BKM 816

1867

1938

-

BKM 202

1958

-

BDK 438

BKM 902

Jan
Maria
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Judkowiak
Judkowiak
Kalinowska
Kamza
Kamza
Kamza
Kamza
Kamza
Kamza
Karlowska
Karlowska
Karlowska
Karlowska
Karlowska
Karlowska
Karlowski
Karlowski
Karlowski
Karlowski
Karlowski
Karlowski
Karlowski
Karlowski
Karlowski
Karlowski
Karlowski
Karnkowska
Karnkowska
Karnkowska

Izabela
Wojciech
Barbara
Halina
Halina
Pawel
Pawel
Tadeusz
Tadeusz
Alicja
Alicja
Malgorzata
Malgorzata
Mariola
Mariola
Jan
Jan
Konstanty
Konstanty
Pawel
Pawel
Tadeusz
Tadeusz
Tadeusz
Tadeusz
Tadeusz
Anna
Anna
Anna

1985
1992
1920
1920
1935
1935
1952
1952
1954
1954
1930
1930
1926
1926
1924
1924
1899
1899
1958
1899
1958
1937
1937
1937

1982
1982
1999
1999
2004
2004
2005
2005
1926
1926
1936
1936
1936
-

BKD 681
BKD 682
BKD 708
BKD 708
BKD 707
BKD 707
BKD 638
BKD 638
BKD 636
BKD 636
BKD 702
BKD 702
BKD 704
BKD 704
BKD 634
BKD 634
BKD 633
BKD 633
BKD 637
BKD 637
BKD 499
BKD 499
BKD 703
BKD 499
BKD 703
BKD 55
BKD 55
BKD 55

BKM 1292
BKM 1293
BKM 1184
BKM 1144
BKM 1144
BKM 1143
BKM 1143
BKM 1142
BKM 1142
BKM 446
BKM 446
BKM 1140
BKM 1140
BKM 1784
BKM 1784
BKM 445
BKM 445
BKM 444
BKM 444
BKM 769
BKM 769
BKM 443
BKM 444
BKM 1141
BKM 443
BKM 1141
BKM 763
BKM 763
BKM 763

BKD-3
BKD-3
BKM-2
BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKM-1
BKD-2
BKD-4
BKD-4
BKM-1
BKM-1
BKD-2
BKD-4
BKM-1

22
22
25
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
23
24
14
23
23
24
24
14
23
24

-

Karnkowski

Kazimierz

1933

-

BKD 54

BKM 762

BKD-2

14

Echaust

Karnkowski

Kazimierz

1933

-

BKD 54

BKM 762

BKD-4

23

Echaust

Karnkowski

Kazimierz

1933

-

BKD 54

BKM 762

BKM-1

24

Echaust

Karnkowski
Karnkowski

Teodor
Teodor

1892
1892

1955
1955

BKD 53
BKD 53

BKM 442
BKM 442

BKD-2
BKD-4

14
23

Bartoszewicz
Bartoszewicz

Grabski
Bogusz
Bogusz
Karlowska
Karlowska
Kamza
Kamza
Bielski
Bielski
Pawinska
Pawinska
Chelmicka
Chelmicka
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Górski
Górski
Górski

2013
Michal, Jan
Miroslaw
Miroslaw
Alicja
Alicja
Tadeusz
Tadeusz
Jaroslaw
Jaroslaw
Sylwia
Sylwia
Hanka
Hanka
Janina
Janina
Janina
Jerzy
Jerzy
Jerzy
Maria
Ludwika
Maria,
Ludwika
Maria,
Ludwika
Maria Halina
Maria Halina

1941
1967
1967
1935
1935
1920
1920
1931
1931
1925
1925
1905
1905
1905
1933
1933
1933

1986
1999
1999
1982
1982
1938
1938
1938
-

BKD 709
BKD 709
BKD 636
BKD 636
BKD 638
BKD 638
BKD 705
BKD 705
BKD 635
BKD 635
BKD 680
BKD 680
BDK 498
BKD 498
BKD 498
BDK 56
BKD 556
BKD 556

BKM 799
BKM 1783
BKM 1783
BKM 446
BKM 446
BKM 1142
BKM 1142
BKM 1785
BKM 1785
BKM 768
BKM 768
BKM 1139
BKM 1139
BKM 437
BKM 443
BKM 437
BKM 765
BKM 765
BKM 765

1936

-

BDK 505

BKM 764

1936

-

BKD 505

BKM 764

1936

-

BKD 505

BKM 764

1902
1902

1980
1980

BDK 52
BKD 52

BKM 436
BKM 436
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BKD 53
BKM 442
BKM-1 24 Bartoszewicz
BKD 78
BKM 911
BKD-4
23 Donimirski
BKM 1612
BKM-1 24 Wasilewska
BKM 1613
BKM-1 24
-

Karnkowski
Karska
Kebler
Keebler

Teodor
Katarzyna
Steve
Jonathan

1982
1936
1988

1955
-

Kidawa-Blonski

Jan

1953

-

-

BKM 1619

BKM-2

25

Grabska

Kidawa-Blonski
Kiedron
Kiedron
Kiedron
Kiersnowska
Kirkor
Kirkor

1987
1903
1879
1907
1933
1874

1921
1932
1981
1978
1900

-

BKM 1620
BKM 470
BKM 466
BKM 471
BKM 795
BKM 791
BKM 465

BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2

25
25
25
25
25
25
25

Grabska
Wojciechowski
Grabska

1938

-

-

BKM 792

BKM-2

25

Stratford

Kirkor
Kirkor

Jan, Antoni
Jan
Józef
Wladyslaw
Maria
Andrzej
Dymitr
Elzbieta,
Teresa
Stanislaw
Witold

2013
Maria, Halina
Wojciech
Katarzyna
Malgorzata,
Maria
Zofia
Stanislaw
Zofia

1898
1897

1983
1902

-

BKM 472
BKM 469

BKM-2
BKM-2

25
25

Zaboklicka
-

Kocianska

Maria

1928

2003

-

BKM 1171

BKM-2

25

Grabski

Koskowski

Jacek

-

-

BKD 81

BKM 1303

BKD-4

23

Donimirska

Kossowski
Kramarz
Kramarz
Kramarz
Laszczka
Laszczka
Laszczka
Laszczka
Laszczka

Andrzej
Anna
Maciej
Ryszard
Adam, Artur
Andrzej
Andrzej
Artur, Andrzej
Czeslaw
Krzysztof,
Bartlomiej
Wladyslaw
Regina
Antonina
Maria Emilia
Katarzyna

1993
1991
1930
1930
1965
1900

1985

BKD 675
BKD 671
BKD 673
-

BKM 249
BKM 1782
BKM 1781
BKM 1780
BKM 1642
BKM 816
BKM 816
BKM 1197
BKM 813

BKM-3
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKM-2

26
23
23
23
25
25
25
25
25

Rembowska
Zacharska
Jaszczyszyn
Zak
Brzezinska

-

-

-

BKM 1641

BKM-2

25

-

-

-

BKM 1772

BKM-2

25

Brzezinska

1921

1973

-

BKM 404

BKM-3

26

1895
1879

1974
1946

-

BKM 563
BKM 473

BKM-3
BKM-2

26
25

Kirkor

Laszczka
Lebedzik
Leitgeber
Leszczynska
Lewandowska

1902
1922
1955
-

1980
1979
-

BKD 52
BKD 77
-

BKM 436
BKM 561
BKM 1166
-

1957

-

-

BKM 1178

1872
1969
1872

1952
1970
1952

-

BKM 205
BKM 794
BKM 205

Rogers, John

-

-

-

BKM 1167

Irena

-

1994
-

-

BKM 788
-

1929

1983

-

BKM 796

1965

-

BKD 80

BKM 913

Janina
Barbara
Anna, Maria
Jadwiga

1981
1930
1931
1966
1899

2001
1953

BKD 672
-

BKM 1282
BKM 1194
BKM 1195
BKM 1640
BKM 481

-

-

-

-

-

Halina

-

-

-

BKM 483

Zakrzewski

Stefan

1901

1973

-

BKM 402

Mittelstaedt
Grabski

Zygmunt
Wladyslaw

1883
1874

1954
1938

-

BKM 261
BKM 206

Kazimierz,
Jan
Magdalena,
Maria
Zofia

-
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Lewandowski
Lewandowski
Lewandowski

Dominik
Krystyna
-

1927
-

-

-

BKM 773
-

Maria

1887

1984

BKD 98

BKM 216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rembowska
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Majewski
Majewski
Szeliga
Wasilewska
Rembowski
-

Anna
Jan (Janusz)
Jan (Janusz)
Jan (Janusz)
Krzysztof
Krzysztof
Dorota
Katarzyna
Maciej
-

1906
1906
1906
1936
1936
1961
1955
1920
-

1981
1981
1981
2010
-

BKD 668
BDK 500
BKD 500
BKD 500
BKD 663
BKD 663
BKD 506
-

BKM 899
BKM 438
BKM 438
BKM 438
BKM 1276
BKM 1276
BKM 1159
BKM 1166
BKM 553
-

Poradowska

Stefania

1824

1868

-

BKM 78

Witold

1840

1923

-

BKM 253

Joachim
Joachim
Rajmund
Julia

1832
1834
1874
1857

1901
1901
1935
1918

BKD 102
BKD 299

BKM 195
BKM 195
BKM 176
BKM 258

Andrzej
Brunon
Krzysztof
Waclaw,
Wladyslaw
Aleksandra
Anna
Maria
(Magdalena)
Antoni
Tomasz
Ewa
Ewa
Ewa
Anna
Elzbieta
Krzysztof
Krzysztof
Maciej
Dominik
Michal
Wojciech
John
Maria
Aleksander
Aleksander,
Piotr, Leon

1957
1959

-

-

BKM 1148
BKM 1147
BKM 1149

BKM-1
BKM-1
BKM-1

24
24
24

Glass

-

-

BKD 99

BKM 489

BKD-4

23

Dambska

1989
1995

-

BKD 677
BKD 678

BKM 1288
BKM 1290

BKD-4
BKD-4

23
23

-

1987

-

BKD 676

BKM 1287

BKD-4

23

-

1990
1976
1969
1936
1936
1967
1984
1982
1973
1892

1989
1969
1969
1940

BKD 679
BKD 669
BKD 501
BKD 501
BKD 501
BKD 666
BKD 665
BKD 663
BKD 663
BKD 664
BKD 509
-

BKM 1289
BKM 1286
BKM 439
BKM 439
BKM 439
BKM 1279
BKM 1278
BKM 1276
BKM 1276
BKM 1277
BKM 1606
BKM 1605
BKM 1604
BKM 1611
BKM 897
BKM 265

BKD-4
BKD-4
BKD-2
BKD-4
BKM-1
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKD-4
BKM-3

23
23
14
23
24
23
23
23
23
23
24
24
24
24
23
26

1815

1891

-

BKM 37

BKM-3

26

Mittelstaedt

Aleksandra

1846

1921

-

BKM 82

BKM-3

26

Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt

Andrzej
Anna
Halina
Halina
Halina
Halina, Maria
Henryk

1925
1868
1845
1844
1864
1856

1986
1886
1896
1896
1932

BKD 103
-

BKM 570
BKM 86
BKM 67
BKM 67
BKM 79
BKM 336
BKM 85

BKM-3
BKM-3
BKD-1
BKM-1
BKM-3
BKD-4
BKM-3

26
26
13
24
26
23
26

Lutostanski
Lozynska
Lozynska
Lozynska
Lozynski
Lozynski
Luniewska
Luniewska
Luniewska
Majewska
Majewska
Majewski
Majewski
Majewski
Malanek
Malanek
Malanek
Maradie
Marciniec
Mittelstaedt
Mittelstaedt

2013

-

Zakrzewski
Wyssogota
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Dambski
Mlicka
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Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt

Izabela
Jacek
Janusz
Józefa
Karol
Karol
Maria
Maria
Stanislawa
Stefania

Mittelstaedt
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BKM 266
BKM-3 26 Frezer
BKM 568
BKM-3 26 N.
BKM 262
BKM-3 26 Sulimierska
BKD 35
BKM 36
BKD-4
23 Dambski
BKM 564
BKM-3 26 Dähn
BKM 564
BKM-3 26 Dähn
BKD 47
BKM 84
BKD-4
23 Dambski
BKD 47
BKM 84
BKM-3 26 Dambski
BKM 68
BKM-1 24 Grabski
BKM 83
BKM-3 26
-

1894
1914
1886
1813
1916
1916
1850
1850
1845
1847

1948
1984
1950
1890
1919
1919
1918
1866

Teodozja

-

1918

-

BKM 80

BKM-3

26

Steinborn

Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mittelstaedt
Mlicka
Moskal

Wladyslaw
Zofia
Zygmunt
Julia
Maria

1890
1883
1857
-

1954
1918
-

BKD 299
BKD 730

BKM 81
BKM 263
BKM 261
BKM 258
-

BKM-3
BKM-3
BKM-3
BKM-3
BKD-3

26
26
26
26
22

Wierzchleyski
Leszczynska
Mittelstaedt
Brykczynski

N.

Anna

-

-

-

BKM 1192

BKM-2

25

Grabski

N.
N.
N.

Helena
Krystyna
N.

-

-

-

BKM 569
BKM 827
BKM 1637

BKM-3
BKM-2
BKM-2

26
25
25

N.

N.

-

-

BKM 256

BKM-3

26

Narkowicz
Nigel

Boleslaw
Florence

-

-

BKD 849

BKM 817
BKM 890

BKM-2
BKD-4

25
23

Mittelstaedt
Nyklinski
Grabska
Zakrzewski
Wyssogota
Brzezinska
Suchorska

Nowakowska

Helena

1933

-

-

BKM 1175

BKM-2

25

Grabski

Nyklinski
Nyklinski
Ostrowska
Pawinska
Pawinska
Pawlukiewicz
Pawlukiewicz
Pawlukiewicz
Pommersbach

Antoni
Mieczyslaw
Halina
Sylwia
Sylwia
Magdalena
Mieczyslaw
Wojciech
Joanna

1902
1931
1931
-

1990
-

BKD 635
BKD 635
BKD 726

BKM 826
BKM 825
BKM 800
BKM 768
BKM 768
BKM 1599
BKM 1598
BKM 1600
-

BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKD-4
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKD-3

25
25
25
23
24
24
24
24
22

N.
Brzezinska
Grabski
Karlowski
Karlowski
Chadzynska
Wozniak

2013
Ludomir
Helena
Maria
Jan Walenty
Kitty
Mary
Antoni
Antoni
Feliks
Jan,
Bronislaw
Teodozjusz
Maria Emilia
Henryk
Józef
Wladyslaw,
Maria
Jacek
Antoni
Urszula

1893
1809
1843
1843
1845
-

1959
1871
1907
1907
1897
-

BKD 34
BKD 46
BKD 46
-

BKM 366
BKM 569
BKM 567
BKM 69
BKM 566
BKM 565
BKM 75
BKM 75
BKM 190
-

1853

1885

-

BKM 209

1881
1895
1856
-

1945
1974
1932
-

BKD 729

BKM 309
BKM 563
BKM 85
-

1938

2001

-

BKM 812

1914
-

1984
-

-

BKM 568
BKM 826
BKM 1187

Bogdan

1879

1950

-

BKM 255

Stanislawa
Ewa
Maciej,
Wladyslaw
Krystyna
Halina
Zdzislaw
Jan
Jan
Danuta
Jacek

1901
1954

1978
-

BKD 848

BKM 820
BKM 889

1934

-

-

BKM 797

1905
1930
1930
1957

1973
-

BKD 634
BKD 634
BDK 725

BKM 827
BKM 483
BKM 478
BKM 445
BKM 445
BKM 1134
-
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Ponomarienko

Maria

-

1997

-

BKM 1186

BKM-2

25

Popkowski

N.

-

-

-

BKM 251

BKM-3

26

Poradowska

Stefania

1824

1868

-

BKM 78

BKM-3

26

Mittelstaedt

Rembowska
Rembowska
Rembowska
Rembowska
Rembowska
Rembowski
Rembowski

Anna
Elzbieta
Jadwiga
Maria
Zofia
Maciej
Maciej
Stanislaw,
Emil
Tomasz
Wirginia
Ludmila
Stanislaw
Maria
Teresa
Karolina
Marek
Anna
Joan, Gail
Bozena
Dorota
Agnieszka
Stefania
Michal
Miroslaw
Zofia
Witold
Joanna,
Kinga
Joanna,
Kinga
Janusz
Joanna

1916
1987
1981
1920
1920

1944
2010
2010

BKD 668
BKD 507
BKD 671
BKD 759
BKD 672
BKD 506
BKD 506

BKM 899
BKM 552
BKM 1281
BKM 1283
BKM 1282
BKM 553
BKM 553

BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4

23
23
23
23
23
23
23

Lozynski
Sokolnicki
Kramarz
Marciniec
Wichlinska

1885

1920

BKD 60

BKM 548

BKD-4

23

Dambska

1951
1875
1929
1934
1987
1945
1984
1987
1959
1893
1906

1915
1978
1986
1965
1968

BKD 667
BKD 645
BKD 721
BKD 642
BKD 95
BKD 65
BKD 508

BKM 898
BKM 891
BKM 448
BKM 1150
BKM 1151
BKM 1539
BKM 1638
BKM 887
BKM 1161
BKM 1633
BKM 1201
BKM 1631
BKM 242
BKM 1632
BKM 1628
BKM 449
BKM 895

BKD-4
BKD-4
BKM-1
BKD-3
BKM-1
BKM-1
BKM-2
BKM-2
BKD-4
BKM-1
BKM-2
BKD-4
BKM-2
BKD-4
BKM-2
BKM-2
BKM-2
BKD-4

23
23
24
22
24
24
25
25
23
24
25
23
25
23
25
25
25
23

Jaruzelska
Suchorski
Grabski
Chmielowska
Glass
Glass
Grabska
Suchorski
Wojciechowski
Grabski
Dambski
Dambski
Zajaczkowska
Grabski
Rembowska

1970

-

BKD 692

BKM 1601

BKD-4

23

Górski

1970

-

BKD 692

BKM 1601

BKM-1

24

Górski

-

-

-

BKM 246
BKM 250

BKM-3
BKM-3

26
26

Rembowski
Rembowski
Rozpedowska
Rozen
Rózanski
Rózycka
Rózycka
Rutkowska
Rutkowski
Semis
Sharenberg
Siarkiewicz
Sierzanska
Sikorska
Sikorska
Sikorski
Sikorski
Smolik
Sokolnicki
Sorupska
Sorupska
Steiborn
Steiborn

Grabski
-

-

2013
Andrzej,
Feliks
Aleksander,
Piotr, Leon
Tomasz
Witold
Ryszard
Maria
Zofia
Aleksandra,
Zofia, Maria
Katarzyna
Marek
Stanislaw
Maria
Andrzej
Andrzej
Urszula
Antoni
Ryszard
Pawel
Ryszard
Józef
Katarzyna
Stanislaw
Elzbieta
Jerzy,
Stanislaw
Jerzy,
Stanislaw
-

1934

2000

-

BKM 810

-

-

-

-

1815

1891

-

BKM 37

1906
-

1968
-

BKD 669
BKD 508
BKD 673
BKD 509
BKD 510

BKM 1286
BKM 895
BKM 1780
BKM 897
BKM 900

1891

1962

BKD 59

BKM 235

1922
1871
1954
1930
1930
1917
1944
1960
1969
1850
1960
1871
1916

1998
1949
1996
1928
1949
1944

BKD 670
BKD 641
720
BKD 639
94
BKD 64
BKD 507

BKM 1280
BKD 1763
BKM 204
BKM 775
BKM 775
BKM 1187
BKM 545
BKM 784
BKM 1185
830
BKM 77
BKM 1183
BKM 204
BKM 552

1986

-

BKD 691

BKM 1136

1986

-

BKD 691

BKM 1136

-

-

-

-
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Steiborn
Steiborn
Steiborn
Steinbock
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BKM 247
BKM-3 26
BKM 248
BKM-3 26
BKM 252
BKM-3 26
BKM 459
BKM-1 24 Grabski

2013
Zbigniew

1907

1949

-

BKM 460

Mittelstaedt

Teodozja

-

1918

-

BKM 80

25
23
25
25

Bujalska
Dambski
-

1924
-

1986
-

BKD 104
-

BKM 821
BKM 398
-

BKM-2

25

Kirkor

1938

-

-

BKM 792

BKM 1168
BKM 902
BKM 903
BKM 905
BKM 904
BKM 901
BKM 1268
BKM 889
BKM 1761
BKM 1266
BKM 1265
BKM 1753
BKM 545
BKM 545

BKM-2
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4

25
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23

Judkowiak
Zawala
Hyjek
Dambska
Nigel
Swenda
Zóltowski
Dambska
Semis
Carothi

1955
1969
1957
1933
1979
1887
-

1975
-

BDK 439
BDK 444
BDK 442
BDK 436
BKD 849
BKD 654
BKD 710
BKD 57
BKD 642
BKD 643

BKM 1291
BKM 906
BKM 1294
BKM 558
BKM 890
BKM 1768
BKM 1793
BKM 234
BKM 887
BKM 888

BKD 659

BKM 1762

BKD-4

23

Wojtkowiak

-

-

BKD 660

BKM 1274

BKD 661
BKD 641
BKD 652
BKD 646
BKD 640
BKD 651
BKD 657

BKM 1275
BKM 1763
BKM 1779
BKM 892
BKM 546
BKM 1267
BKM 567
BKM 1777

BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKM-3
BKD-4

23
23
23
23
23
23
26
23

Rozpedowska
Jaruzelska
Mittelstaedt
-

Malgorzata
Jan
Elzbieta,
Teresa
Henryk
Magdalena
Jan
Elzbieta
Florence
Roman
Ludwik
Józefa
Anna
Roma
Maria,
(Magdalena)
Wirginia
Maria
Janusz
-

1886
-

1950
-

BKD 645
BKD 647
-

BKD 891
BKM 1264
BKM 262
-

1937

-

1853

1885

-

BKM 209

BKM-3

26

Stolzman
Storey
Stratford
Stratford

Józef
Maria
Zofia
Irena
Jan,
Bronislaw
Ryszard
Vera
Andrew
Kirkor, Roland

1972
1967

-

BKD 105
-

BKM 822
BKM 399
BKM 1170
BKM 1169

BKM-2
BKD-4
BKM-2
BKM-2

Stratford

Rogers, John

-

-

-

BKM 1167

Stratford
Strzyz
Strzyz
Strzyz
Strzyz
Strzyz
Strzyz
Suchorska
Suchorska
Suchorska
Suchorska
Suchorska
Suchorski
Suchorski
Suchorski

Rogers, John
Barbara
Hubert
Jerzy
Stanislaw
Teresa
Zbyszko
Antonina
Ewa
Maria
Teresa
Wirginia
Andrzej
Antoni
Antoni

1965
1958
2000
1962
1968
1965
1928
1987
1954
1952
1981
1980
1917
1917

1996
1996

BKD 438
BKD 688
BKD 440
BKD 443
BKD 441
BKD 437
BKD 650
BKD 848
BKD 653
BKD 649
BKD 648
BKD 58
BKD 639
BKD 639

Suchorski

Krzysztof

1958

-

Suchorski
Suchorski
Suchorski
Suchorski
Suchorski
Suchorski
Sulimierska
Swenda

Marcin
Marek
Marek
Rafal
Stanislaw
Stanislaw
Maria
Joanna

1984
1922
1950
1920
1983
1982

1998
1941
-

Steinborn
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Swenda
Swenda
Swenda
Swenda
Szeliga
Szeliga
Szeliga

Pawel
Piotr
Roman
Wojciech
Dorota
Wieslaw
Wojciech

Szmitt

Józefa

Tomaszewski
Tomaszewski

2013

1992
1976
1977
1961
1932
1962

-

BKD 658
BKD 655
BKD 654
BKD 656
-

BKM 1778
BKM 1270
BKM 1768
BKM 1776
BKM 1159
BKM 1158
BKM 1160

BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKD-4
BKM-1
BKM-1
BKM-1

23
23
23
23
24
24
24

Suchorska
Malanek
Calkosinska
-

-

-

BKK 418

-

BKD-1

13

Bartoszewicz

Mateusz
Mateusz

2009
2009

-

BKD 697
BKD 697

BKM 1788
BKM 1788

BKD-4
BKM-1

23
24

Tomaszewski

Robert

1976

-

BKD 696

BKM 1787

BKD-4

23

Górska

Tomaszewski

Robert

1976

-

BKD 696

BKM 1787

BKM-1

24

Górska

Treter
Treter
Trzebinska

Kalina
Kazimierz
Halina Maria

1930
1904
1908

2004

BKD 624

BKM 785
BKM 783
BKM 538

BKM-1
BKM-1
BKD-4

24
24
23

Wasilewski
Grabska
Bylina

Trzebinska

Izabela Maria

1909

1950

BKD 628

BKM 539

BKD-4

23

Jaraczewski

1911

-

BKD 630

BKM 541

BKD-4

23

-

-

-

1932

BKD 623

BKM 737

BKD-4

23

Dambska

Janina
Józefa

1927
1925

1982

BKD 74
BKD 497

BKM 846
BKM 554

BKD-4
BKD-4

23
23

Donimirski
-

-

Tucholka
Unrug

Janina, Maria,
Teresa
Bogdan,
Boleslaw,
Józef, Dionizy
Teresa
Antonina

Unrug

Franciszek

1887

1945

BKD 61

BKM 549

BKD-4

23

Dambska

Wallis
Wasilewska
Wasilewska
Wasilewska
Wasilewska
Wasilewski
Wasilewski
Wichlinska
Wierzchleyski

Aleksander
Katarzyna
Katarzyna
Marta
Marta
Tadeusz
Tomasz
Zofia
Teodozjusz

1930
1955
1955
1949
1949
1952
1922
1881

1984
1975
1988
1945

BKD 510
-

BKM 804
BKM 1166
BKM 1166
BKM 1164
BKM 1164
BKM 1165
BKM 1163
BKM 900
BKM 309

BKM-2
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKM-1
BKD-4
BKM-3

25
24
24
24
24
24
24
23
26

Grabska
Maradie
Kebler
Anderson
Dogget
Treter
Rembowski
Mittelstaedt

Trzebinska
Trzebinski

Maria
Wojciech
Ewa
Joachim
Stanislaw
Agnieszka,
Aleksandra
Agnieszka,
Aleksandra
Tomasz
Janina
Waclaw
Tadeusz,
Nikodem

Zygmunt
Aleksandra,
Zofia, Maria
Elzbieta
John
Steve
Dawid
Laurence
Kalina
Maciej
Zofia

1952
1973
1932
-

-

BKD 653
-

BKM 1761
BKM 1604
BKM 778
-

-

-

-

BKM 196

-

-

-

-

1973

-

BKD 695

BKM 1137

1973

-

BKD 695

BKM 1137

1922
1908
-

1988
1957
-

BKD 625

BKM 1163
BKM 781
BKM 883

1899

1948

BKD 629

BKM 540

-

-

-

-

1882

1958

BKD 622

BKM 233

1919
-

1997
-

BKD 73
-

BKM 560
-

1891

1962

BKD 59

BKM 235

1930
1971
1930
1920
1890

2010
-

BKD 506
-

BKM 803
BKM 1611
BKM 1612
BKM 1607
BKM 1608
BKM 785
BKM 553
BKM 263
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Wilk
Wisniewska
Wisniewska
Wisniewski
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BKD 91
BKM 1198
BKD-4
23 Dambski
BKM 432
BKM-1 24 Chadzynski
BKM 1130
BKM-1 24
BKM 755
BKM-1 24 Freyer

2013
Janusz
Stefan
Jolanta

1892
-

-

1890

1967

-

BKM 431

BKM-1

24

Czynska

N.

Wisniewski Prus

Jadwiga
Halina
Zofia
Bogdan
Feliks,
Joachim
Feliks

1860

1932

-

BKM 201

BKM-1

24

Bartoszewicz

Wojciechowska

Zofia

1905

1992

-

BKM 793

BKM-2

25

Grabski

Maria
Wladyslaw,
Jan

1973

-

-

BKM 1162

BKM-1

24

1944
1969
1908

1970
1944

-

BKM 784
BKM 794
BKM 782

BKM-1
BKM-2
BKM-1

24
25
24

Sharenberg
Kiersnowska
Grabska

-

-

BKD 660

BKM 1274

BKD-4

23

1962
1957
1925
-

1977
-

BKD 717
BKD 727
BKD 725
BKD 724
BKD 504
BKD 504
BKD 504

BKM 447
BKM 447
BKM 447

BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-3
BKD-2
BKD-4
BKM-1

-

-

BKD 89

BKM 828

1966
1966
1930
1960

-

BKD 542
BKD 690
BKD 690
-

Wisniewski

1958
1887
-

1945
-

BKD 90
-

BKM 829
BKM 756
BKM 1129

-

-

-

BKM 754

1866

1938

-

BKM 200

1901

1970

-

BKM 477

-

-

-

-

Joan, Gail
Maria
Janina

1945
1908

1957

-

BKM 1161
BKM 795
BKM 781

Suchorski

Krzysztof

1958

-

BKD 659

BKM 1762

22
22
22
22
14
23
24

Chmielowski
Czarnota
Pommersbach
Brykczynska
Bartoszewicz
Bartoszewicz
Bartoszewicz

1951
1932
1912
1912
1912

2000
2000
2000

BDK 716
BDK 728
BDK 726
BDK 723
BDK 503
BKD 503
BKD 503

BKM 440
BKM 440
BKM 440

BKD-4

23

Dambski

1917

1995

BKD 88

BKM 488

BKM 907
BKM 1773
BKM 1773
BKM 1194
BKM 1183

BKD-4
BKD-4
BKM-1
BKM-2
BKM-2

23
23
24
25
25

Donimirski
Górska
Górska
Laszczka
Sikorski

1913
1965
1965
1930
1959

1954
1986

BKD 541
BKD 689
BKD 689
-

BKM 562
BKM 1135
BKM 1135
BKM 816
BKM 1628

-

BKM 1180

BKM-2

25

Grabska

Adam
Danuta
Joanna
Teresa
Aleksandra
Aleksandra
Aleksandra
Antoni, Rafal,
(Tot)
Jerzy
Anna, Maria
Anna, Maria
Andrzej
Miroslaw
Agnieszka,
Maria,
Katarzyna
Regina
Antonina
N.

1937

-

-

BKM 798

1921

1973

-

BKM 404

-

-

-

BKM 256

Wolska
Wozniak
Wozniak
Wozniak
Wyganowski
Wyganowski
Wyganowski

Michael,
Wojciech
Ryszard
Stanislaw
Tadeusz
Maria,
(Magdalena)
Maria
Grzegorz
Jacek
Zbigniew
Henryk
Henryk
Henryk

Wygodzka

Wanda

Wygrzewalska
Zabielski
Zabielski
Zacharska
Zajaczkowska

Grazyna
Ryszard
Ryszard
Janina
Katarzyna

Zajaczkowski

Tomasz

-

Zakrzewski

Stefan

1901

1973

-

BKM 402

BKM-3

26

Leitgeber

Zakrzewski
Zakrzewski

Witold
Bogdan

1902
1879

1945
1950

-

BKM 403
BKM 255

BKM-3
BKM-3

26
26

N.

Wojciechowski
Wojciechowski
Wojciechowski
Wojciechowski
Wojtkowiak

-

-

-
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Wyssogota
Zakrzewski
Wyssogota
Zakrzewski
Wyssogota
Zakrzewski
Wyssogota
Zakrzewski
Wyssogota
Zaleska
Zawala
Zielonacka
Zaboklicka
Zak
Zóltowski
Zóltowski

2013

Mieczyslaw

1875

1962

BKD 564

BKM 254

BKD-4

23

Dambska

Izabela

1876

1958

BKD 563

BKD 177

Mieczyslaw

1875

1962

BKD 564

BKM 254

BKM-3

26

Dambska

Izabela

1876

1958

BKD 563

BKD 177

Witold

1840

1923

-

BKM 253

BKM-3

26

Mittelstaedt

Aleksandra

1846

1921

-

BKM 82

Witold

-

-

-

BKM 257

BKM-3

26

-

-

-

-

-

1865
1969
1966
2009
1979

1931
1994
-

BKD 431
BKD 444
BKD 84
BKD 711
BKD 710

BKM 906
BKM 211
BKM 788
BKM 1640
BKM 1794
BKM 1793

BKD-3
BKD-3
BKD-4
BKM-2
BKM-2
BKD-4
BKD-4

22
22
23
25
25
23
23

Stanislaw
Stanislaw
Wladyslaw
Stanislaw
Artur, Andrzej
Teresa

1865
1968
1898
1965
1981

1941
1885
1983
-

BDK 426
BDK 443
BKD 82
BKD 649

BKM 905
BKM 73
BKM 472
BKM 1197
BKM 1266

Antonina
Magdalena
Bronislawa
Irena
Anna, Maria
Leon
Ludwik

Dambski
Strzyz
Dambski
Kirkor
Laszczka
Suchorska

K O N I E C .

