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I MIEJSCE 

 

Justyna Patysiak 

Patriotyzm – nasz chleb powszedni 

 

Wojna wyzwoliła wiele postaw patriotycznych w mojej rodzinie. Syn Stefana 

Adamczewskiego - Stefan Adamczewski Junior urodzony w 1914 roku został powołany do 

wojska polskiego w 1939 roku. Wraz z oddziałem dostał się do niemieckiej niewoli i został 

osadzony w Stalagu VB 28 w Villingen (numer jeńca 34231). Villingen położone jest w Badenii-

Wirtembergii ok. 50 km od Untereggingen. Z tego obozu udało mu się uciec przez Szwajcarię 

do Francji. Celem ucieczki było przedostanie się do oddziałów armii Andersa. Podczas ucieczki 

musiał w styczniu przepłynąć wpław rzekę Ren. I choć ucieczka zakończyła się sukcesem, 

ciężko zachorował i utracił zdrowie. Do końca wojny walczył w armii gen. Andersa. Pod jego 

nieobecność gołębiami zajmował się jego ojciec. Po wojnie wrócił do kraju z dumą nosząc 

mundur wojska generała Andersa. Nie cieszył się długo wolnością, ponieważ został 

aresztowany przez władzę komunistyczną. Został osądzony i trafił do więzienia. Po wyjściu 

z więzienia krótko pracował w piekarni swojego ojca Stefana Seniora. Piekarnia należąca do 

moich pradziadków, a później dziadków niestety została zamknięta przez władzę 

komunistyczną i musiał podjął pracę w innym zawodzie. Jego patriotyczna postawa podczas 

wojny nie została doceniona przez ówczesne polskie władze. Mimo tak ciężkich przeżyć udało 

mu się przetrwać wojnę, co niestety nie dane było innym członkom rodziny. Nadal hodował 

gołębie. 

Stanisław Adamczewski (brat Stefana seniora Adamczewskiego) urodzony 26 kwietnia 

1902 roku, również był piekarzem i ogrodnikiem. Był również ochotnikiem – legionistą oraz 

w 1918 roku rozbrajał Niemców w Kaliszu. W 1932 roku został odznaczony Medalem 

Niepodległości – za pracę w dziele odzyskania niepodległości legitymacja nr 2947-15/5329. […] 

W okresie międzywojennym aktywnie działał on w Towarzystwie Gimnastycznym 

„Sokół” (podobnie, jak Stefan Junior Adamczewski). Był znany w środowisku i był aktywnym 

uczestnikiem w pielgrzymce do Częstochowy. W trakcie II wojny światowej ukrywał się, gdyż 

był poszukiwany przez okupanta. Kilkakrotnie uniknął zatrzymania, został jednak aresztowany 

wiosną 1940 roku i wysłany do obozu koncentracyjnego Dachau (numer obozowy 8437). 

26 czerwca 1940 roku przeniesiono go do najbardziej wyniszczającego więźniów obozu 

koncentracyjnego Gusen (Block 1 Stube A numer obozowy 4902). […] 

Aresztowania opatowian dokonywano na podstawie imiennych list proskrypcyjnych 

tzw. Sonderfahndungsbuch Polen („listy wrogów Rzeszy”) zawierających nazwiska 

osób należących do elity kulturalnej, politycznej i społecznej Polski. Niestety praca 

w kamieniołomach i nieludzkie warunki bytowania oraz traktowanie spowodowały jego 

śmierć 26 grudnia 1940 roku. Urna z jego prochami została przesłana do Opatówka  
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i pochowano go w rodzinnym grobowcu Adamczewskich. Z obozu koncentracyjnego Stanisław 

wysyłał listy do swojej żony Małgorzaty. Listy te znajdują się w archiwum rodzinnym. 

Dane o przebywaniu w obozie Dachau znalazłam na stronie 

http://www.stevemorse.org/dachau/dachau.html oraz w zeskanowanej księdze przyjęć 

do obozu Dachau https://www.fold3.com/image/232642390?rec=232642424 

W tym obozie zginęło kilku mężczyzn z Opatówka, przedstawicieli lokalnej inteligencji. 

Wiem, że w Jourhausie, gdzie torturowano naszych bliskich, znajduje się teraz prywatna willa. 

Na placu za Jourhausem odbywały się apele, wyczerpujące ćwiczenia, wymierzanie kar 

i publiczne egzekucje. To bardzo przykre, że miejsce męki tylu ludzi nie jest właściwie 

upamiętnione, a wielu Polaków nie zdaje sobie z tego sprawy. W mojej małej ojczyźnie, jaką 

jest Opatówek, pamięć o Nich trwa. 

Inni członkowie mojej rodziny zostali zmuszeni do pracy dla okupanta. Prababcia 

Stanisława Krytkowska z domu Sikorska została wywieziona na roboty do Niemiec, gdzie 

pracowała w fabryce broni. Tam poznała swojego przyszłego męża, mojego pradziadka Józefa 

Krytkowskiego. Zaraz po wyzwoleniu, jeszcze w Niemczech, wzięli ślub i po pewnym czasie 

wrócili w rodzinne strony. Podczas pracy w fabryce broni została aresztowana i na krótko 

osadzona w niemieckim więzieniu. 

[…] 
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II MIEJSCE 

 

Magdalena Szukalska 

Razem przetrwamy wszystko 

 

W chwili wybuchu II wojny światowej mój pradziadek Ignacy Szafranek należał do 

Batalionu Obrony Narodowej w Lesznie. Jako kapral 55 Pułku Piechoty wyruszył z leszczyńskim 

batalionem w stronę Warszawy. W tym czasie w Lesznie rozpoczęły się strzelaniny 

i mieszkańcy – w tym moja prababcia Jadwiga Szafranek z dwójką dzieci: 11-letnią Krysią i 8-

letnim Marysiem – musieli opuścić teren miasta. Jadwiga i dzieci udały się do rodziny we 

Wrześni w celu znalezienia schronienia. W Miłosławiu znajdującym się po drodze, nastąpiło 

krótkie spotkanie małżeństwa. Ignacy pomógł zorganizować powóz konny, który zabrałby jego 

żonę z dziećmi na miejsce i ich drogi na pewien czas się rozeszły. 

[…] 

Ponowne spotkanie Ignacego i Jadwigi miało miejsce w październiku 1939 roku 

w Lesznie. Jadwiga wraz z koleżanką rozdawały grochówkę polskim żołnierzom, którzy czekali 

na transport i przypadkiem dowiedziały się, iż Ignacy znajduje się w mieście, ale kuleje. 

Jadwiga szybko udała się do domu, gdzie na schodach spotkała męża i dowiedziała się, że 

Ignacy został zwolniony z niewoli, lecz był zobowiązany do zgłaszania się codziennie do 

niemieckiego Urzędu Pracy - „Arbeitsamt”, aby otrzymywać jednodniowe prace. 

W grudniu 1939 roku Szafrankowie zostali wysiedleni ze swojego mieszkania. Mieli 

dziesięć minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy, a następnie musieli je opuścić. Gdy 

Krysia wróciła ze szkoły, została powitana przez Marcysia słowami: „Krysia, a my już domu nie 

mamy”. Zamieszkali wtedy z zaprzyjaźnioną rodziną Masełkowskich, jednak ze względu na 

ciężką sytuację finansową, po pewnym czasie przeprowadzili się do lokalu zastępczego przy 

ulicy Chrobrego w Lesznie wyznaczonego przez Niemców. Jako, że trwała zima, a Marcyś nie 

miał butów, Jadwiga udała się do dawnego mieszkania z prośbą o to, by mieszkająca tam 

Niemka wydała jej buty chłopca, lecz niestety nie udało jej się. Pewnego wiosennego dnia 

Ignacy podczas przycinania drzewek w Lesznie dostał propozycję pracy u Niemca o nazwisku 

Peukert jako ogrodnik w Kłodzie koło Rydzyny. Jednak pojawiły się komplikacje, ponieważ 

okazało się, iż Ignacy po zwolnieniu z niewoli trafił na listę Polaków mających zostać wysłanych 

do Niemiec na roboty. Peukertowi udało się przekonać Urząd do zatrudnienia Ignacego, lecz 

wkrótce Peukert został zastąpiony przez Bartscha i zabrany z Kłody. 

21 sierpnia 1941 roku urodziła się Aleksandra Szafranek – moja babcia, która została 

ochrzczona w kościele w Pawłowicach, ponieważ inne były już pozamykane. 

Niestety lato wniosło również niepewność do życia Szafranków. Pewnego dnia dwie 

Niemki oskarżyły Ignacego, że zbluźnił przeciwko Hitlerowi. Narzekały bowiem na zbyt żółty 
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kolor kalafiorów, a Ignacy odpowiedział: „To módlcie się do waszego Führera, aby słońce nie 

świeciło - wtedy kalafiory będą białe”. Niemki doniosły na niego Gestapo, jednak nie stawiły 

się na przesłuchaniu i już nie wróciły do Rydzyny. Gdyby potwierdziły oskarżenie, Ignacy 

trafiłby do więzienia. 

Jednak prawdziwa tragedia miała się dopiero wydarzyć. 

21 sierpnia 1942 roku brat Jadwigi - Edward Fabiańczyk został zgilotynowany na 

dziedzińcu poznańskiego więzienia przy ulicy Młyńskiej. Był on komendantem placówki 

Narodowej Organizacji Wojskowej w Kościanie. Został aresztowany przez Gestapo 16 

października 1941 roku po zdradzie Zenona Ciemniejewskiego - konfidenta Gestapo i był 

więziony najpierw w kościańskim więzieniu przy ulicy Targowej, a następnie w Forcie VII 

w Poznaniu, gdzie był torturowany. 

[…] 
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III MIEJSCE 

 

Julia Karcz 

Trzy pokolenia pamięci 

 

II wojna światowa to koszmarny czas w historii świata, który pochłonął miliony istnień 

ludzkich. Wspomnienia przywoływane w pamięci najstarszych członków mojej rodziny do dziś 

budzą strach i przerażenie. W większości są to już tylko szczątkowe informacje, zapisane 

wyłącznie w pamięci i przekazywane drogą ustną kolejnym pokoleniom. 

Najbardziej bolesne wspomnienia wiążą się z osobą mojego pradziadka Bolesława 

Jankowiaka. Tata mojej babci (od strony mamy) został aresztowany w Poznaniu w trakcie 

ulicznej łapanki, wywieziony do obozu i tam zamordowany. 

Był to jeden ze sposobów pozbywania się Słowian przez Niemców, aby zrealizować 

Generalny Plan Wschodni. Niewiarygodne jest to, że nawet tak zwyczajna czynność, jak chęć 

odwiedzenia swoich krewnych, była w czasach wojny obarczona ryzykiem śmierci. Z tego co 

pamięta moja mama, babcia opowiadała jej, że rodzina próbowała na wszelkie możliwe 

sposoby wydostać go z obozu. Starania nie odniosły jednak żadnego skutku. Pradziadek zginął. 

Osierocił moją babcię Wandę i jej siostrę Bożenę – dwie kilkuletnie dziewczynki, które ojca tak 

naprawdę pamiętały tylko ze zdjęcia. 

Po tym zdarzeniu do mojej prababci Ireny Jankowiak został przesłany list z obozu 

w Oranienburgu, informujący o śmierci jej męża. Dla prababci był to tak duży koszmar, że 

dokument ten zamknęła w skrzyneczce i nikt nie wiedział o jego istnieniu. Znalazła go moja 

babcia Wanda dopiero po śmierci swojej mamy. Jej siostra – Bożena, 10 lat temu pojechała do 

Niemiec pragnąc odnaleźć jakiekolwiek informacje na temat swojego ojca. Na podstawie jej 

opowiadań wiem, że imię i nazwisko pradziadka widnieje w obozie na tablicy pamiątkowej 

poświęconej osobom tam zamordowanym. Pragnąc uczcić jego pamięć wpisała się 

w wyłożonej księdze pamiątkowej. 

Kolejne pokolenie również poszukiwało informacji o swoim przodku. Moja mama 

odnalazła na stronie internetowej www.stiftung-bg.de/totenbuch listę ofiar obozu 

KL Sachsenhausen pod Berlinem, która opublikowana została nie tak dawno, bo dopiero 

w 2014 roku. Widnieje na niej imię i nazwisko mojego zamordowanego pradziadka. Może 

i mnie będzie kiedyś dane odwiedzić to miejsce i oddać cześć Temu, którego krew płynie 

w moich żyłach. Jestem przecież kolejnym ogniwem w sztafecie pamięci…  

Innym tragicznym zdarzeniem, które dotknęło moją rodzinę w czasie II wojny 

światowej, była śmierć brata mojego pradziadka – Feliksa Jankowiaka, który również zginął 

z rąk okupantów. Według wspomnień babci jego śmierć nie była jednak przypadkowa. Był on 

związany z podziemiem i zajmował się dystrybucją antyniemieckich ulotek. Śledzony przez 
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Niemców i schwytany na ulicy został rozstrzelany w pobliżu Starego Miasta w Poznaniu. 

Dla rodziny był to ogromny szok. 

Czas okupacji niemieckiej to także wywożenie Polaków do Niemiec na tzw. roboty 

przymusowe. Do takiej pracy zostali wywiezieni moi pradziadkowie ze strony taty – Maria 

i Franciszek Osuchowie. Opowiadając mojemu ojcu wspomnienia z tych trudnych wojennych 

dni, pradziadkowie często przywoływali tragiczne warunki w jakich przyszło im żyć w niewoli. 

Do Niemiec zostali przetransportowani w towarowych wagonach, którymi na co dzień 

przewożone było bydło. W Niemczech pięć lat ciężko pracowali w gospodarstwie rolnym oraz 

na cegielni. Mieszkali w okropnych warunkach, po kilka osób w jednym pomieszczeniu. 

Za pracę otrzymywali skromne wyżywienie. Tam przyszła na świat ich pierwsza córka Krystyna, 

która dawała im nadzieję i siłę, aby przetrwać. Po zakończeniu wojny natychmiast razem 

wrócili do Polski. 

 […]  
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III MIEJSCE 

 

Kornel Lewandowski 

Historia rodzin Ołtarzewskich i Wyremblewskich podczas drugiej wojny światowej 

 

Stanisław Ołtarzewski wspomina o słuchaniu radia BBC w cukrowni Witaszyce. 

Codziennie zaufani ludzie między godziną ósmą a dziewiątą odsłuchiwali wiadomości 

z zagranicy o losach Polski, posunięciach wojska, zdobytych lub utraconych miastach, 

o generale Sikorskim oraz Andersie. Usłyszane słowa bardzo podnosiły na duchu i dodawały 

odwagi. Przytacza cytat: „Czem słońce wyży, tem Sikorski bliży". Wszystko działo się wewnątrz 

garażu, przed wejściem stał kowal, który trzymał w ręce blachę. Jeśli ktoś się zbliżał, zrzucał 

metal na posadzkę, co dawało sygnał, aby wyłączyć radio. 

Inna historia dotyczy pomocy więźniom w Żabikowie. W marcu 1944 roku doszło do 

,,wielkiej wsypy” w Jarocinie. Franciszek Hoderny przyszedł rano do pracy i oznajmił, że 

gestapo aresztowało jego brata i zabrało do obozu w Żabikowie. Po jakimś czasie wyżej 

wymieniony mówił Stanisławowi, że w więzieniu mają okropne tortury, przebywają w zimnej 

wodzie po kolana i proszą o jakiś ciepły koc. Nie można było go kupić w sklepie, bo były 

przeznaczone tylko dla wojska. Zaufani pracownicy uzgodnili, że taki koc może wykraść jedynie 

Stanisław. Jak podaje w pamiętniku ,,był to rozkaz, że trzeba ratować bliźnich, tylko ostrożnie, 

aby nie było wsypy ". Następnego dnia mój bohater poprosił swoją żonę, żeby przyszła z małą 

walizką obok domów urzędniczych- blisko magazynu z owsem dla koni. Stanisław wydawał 

paszę dla zwierząt i posiadał klucze od skrzyni z kocami. Największy z nich zapakował do worka 

razem z owsem i podjął wielkie ryzyko przejścia przez portiernię, w której był gestapowiec. 

Niemiec zapytał co niesie, a on pokazał kartkę wypisaną przez magazyniera i pomyślnie 

przeszedł przez bramę. W umówionym miejscu spotkał się z żoną i przekazał jej koc. Kazał iść 

z tyłu fabryki, nad stawami do zakrzewskiej drogi i pod mostem, gdzie przejeżdżała kolejka 

z burakami. Kobieta szczęśliwie dotarła do domu i miała przykazane zachować tajemnicę. Tego 

wieczoru Stanisław dostarczył koc do żony więzionego, a dalej ta przekazała do obozu. Jak 

wspomina ,,więźniowie gdy wyszli po przesłuchaniu z wody mogli się rozgrzać i było ich 

dziesięciu do jednego koca ''. 

[…] 


