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Podziękowania 
 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
którzy przyczynili się do powstania tej książki: 
 
• Mieszkańcom gminy Książ za życzliwość, zrozumienie  

i pomoc w zgromadzeniu materiału faktograficznego,  
za przekazane bezcenne informacje dotyczące ziemi ksiąskiej; 

• Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolność – Program Równać Szanse 2007 
– Regionalny Konkurs Grantowy 
 za przyznane wsparcie finansowe; 

• Spółdzielczemu Bankowi Ludowemu  
im. Ks. P. Wawrzyniaka za wsparcie finansowe; 

• LIDA Market  w Książu Wielkopolskim za wsparcie finansowe; 
• Przedsiębiorstwu Produkcyjno Usługowo Handlowemu Polin Sp. z o.o.  

w Książu Wielkopolskim za wsparcie finansowe; 
• KONBET Sp.  z o.o. w Konarzycach za wsparcie finansowe; 
• „ADA” Market w Książu Wielkopolskim za wsparcie finansowe; 
• WALCZAK Tartak – Parkieciarnia w Książu Wielkopolskim za wsparcie 

finansowe; 
• BCD Business Center Development Śrem za wsparcie finansowe 
• Piekarnia Zenon i Wojciech Stiller za wsparcie finansowe  
• Dyrektorowi Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana Krybusa  

w Książu Wielkopolskim za akceptację naszego projektu; 
• Księżom Parafii gminy Książ za udostępnienie dokumentacji; 
• Państwowemu Archiwum w Poznaniu za udostępnienie dokumentacji; 
• Kórnickiej Bibliotece PAN za udostępnienie dokumentacji.  
 
Dziękujemy również osobom, które uczestniczyły w wydaniu niniejszej książki. 
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 Aby nie zapomnieć o ciekawej historii i kulturze ziemi ksiąskiej, należało 
ją w jakiś sposób utrwalić, zapisać, by zostawić po niej ślad dla kolejnych 
pokoleń. Dlatego został opracowany projekt „Nic o nas bez nas. Wspomnienia 
świadków historii ziemi ksiąskiej”, który otrzymał dotację z Polsko – 
Amerykańskiej Fundacji Wolność – Program Równać Szanse 2007. 
 Realizacją projektu zajęła się młodzież Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana 
Krybusa w Książu Wielkopolskim; stała się ona pośrednikiem między starszymi 
a młodymi mieszkańcami ziemi ksiąskiej. Nawiązana w ten sposób  
więź międzypokoleniowa spowodowała, że mieszkańcy gminy Książ bardzo 
chętnie opowiadali historie regionu, w którym się wychowali, udostępniali swoje 
fotografie, dokumenty, cenne pamiątki rodzinne niosące w swej treści olbrzymi 
potencjał emocjonalny i edukacyjny. 
 Zapraszamy w sentymentalną podróż, która przypomni chwile  
z przeszłości. Mamy również nadzieję, że młode pokolenie dostrzeże piękno  
i urok ziemi, na której mieszka. 
 
 
 

          Zespół realizujący projekt „Nic o nas bez nas.  
          Wspomnienia świadków historii ziemi ksiąskiej”  
          oraz jego koordynatorzy:  
          Teresa Janasik i Anna Tomczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia i teraźniejszość 
 

Książ 
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Niegdyś własność książęca, która pod koniec XII wieku należała do opactwa 
premonstratensów św. Wincentego we Wrocławiu, później do benedyktynów z Tyńca.  
Od początku XIV wieku była w posiadaniu rodu Łodziów, którzy przyjęli nazwisko 
Ksiąskich. Prawdopodobnie Książ uzyskał prawa miejskie między 1393 a 1398 rokiem. 

W XVII wieku majątek przeszedł w ręce Trąmpczyńskich, a w XVIII wieku 
Zakrzewskich. 

W 1848 roku wojsko pruskie stoczyło bitwę z powstańcami polskimi i zdobyło miasto. 
 
 

                     
                                                   Książ  z  1848  roku  w  grafice   

 
Pod koniec XIX wieku część ziemi ksiąskiej została zakupiona przez A. Kennemanna 

z Klęki, po nim dobra przejęła córka Jadwiga, żona Maxa Jouanne. 
Po 1945 roku ziemie zostały przejęte przez skarb państwa.  

 

             
                 Pocztówki z Książa z początku XX wieku                            Dom  Pastora sprzed 1939 r. 

 
 

           
           Cmentarz ewangelicki     Pomnik         Pomnik rozstrzelanych          

Powstańców Wielkopolskich          mieszkańców Książa i okolic
  

Dzisiaj Książ zamieszkuje około 2 816 osób. 
 
 
 
Brzóstownia   
 
  Najwcześniejsza wzmianka  pochodzi z początku XV wieku, kiedy właścicielem był 
Dobrogosta Włościejewski. Pod koniec XV wieku dobra przejmuje Andrzej Brzostowski 
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z Włościejewek. Na początku XX wieku majątek ten kupili Mielżyńscy – jego właścicielem 
był Maksymilian, a następnie syn Krzysztof.  

W 1926 roku wydzierżawił Brzóstownię Stefan Doerffer. 
 Dom w Brzóstowni był starym, liczącym ponad sto lat, dworkiem. Posiadał bardzo 

grube mury, w części był podpiwniczony. Z boku była przybudówka, w której mieściły się 
kuchnia i spiżarnia. Z frontu wchodziło się do hallu przez dużą oszkloną werandę zaopatrzona 
w piękne drzwi ozdobione dwiema kołatkami – odlanymi z brązu – w kształcie lwich głów.  

Hall był duży, wyłożony koksowym chodnikiem,  
ze schodami do góry i wejściem do piwnicy. W rogu stała mała stylowa kanapka z eliptycznym 
stolikiem i dwoma fotelikami.  
Ozdobą stołu była lampa z brązu w kształcie syreny. 
 Dom nie był skanalizowany, nie posiadał bieżącej wody, światła elektrycznego  
i centralnego ogrzewania. Były tylko piece, a ubikacja znajdowała się na zewnątrz domu. 
 Na parterze mieściły się ponadto: jadalnia, salonik, duży salon, pokój Jani i Basi  
oraz kancelaria. Na górze były trzy pokoje: gościnny (podobno podczas Kulturkampfu służył 
jako kaplica do odprawiania nabożeństw), pokój chłopców i dwa pokoje służących. 
(Antoni Doerffer Wspomnienia) 
 Po 1945 roku majątek został przejęty przez skarb państwa. 
 

                            
                         Brzóstownia  dzisiaj 
 
Dzisiaj mieszka w Brzóstowni około 227 osób. 
 
Charłub 
 

Mała wieś położona 3 km od Książa, graniczy  
z Sebastianowem.  

                           
                     Charłub  dzisiaj 
 
 
Dzisiaj w Charłubiu mieszka około 84 osób. 
 
 
Chrząstowo 
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 Wzmianka o tej ziemi pojawia się w dokumencie z połowy XIII wieku,  
kiedy to została przekazana klasztorowi cystersów w Paradyżu. Na przełomie XIV i XV 
wieku właścicielem był Paszko Chrząstowski. 
 W latach 70. XIX wieku Chrząstowo przeszło na własność Skarbu Domen Królestwa 
Pruskiego. W 1920 roku zostało przejęte przez skarb państwa polskiego. 
 Dwór zbudowano około połowy XIX wieku, w 1945 roku przeznaczony został  
na szkołę.  
 

                     
                          Chrząstowo dzisiaj 
 
 
Dzisiaj w Chrząstowie mieszka około 424 osób. 
 
 
Chwałkowo Kościelne 
 

Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od imienia Chwałka lub Chwalisława. 
Wzmianka o tej ziemi pojawia się pod koniec XIII wieku. Od końca XIV wieku 
 jest w posiadaniu Chwiałkowskich.  

Nowy folwark powstał około połowy XIX wieku (obecnie część budynków  
już nie istnieje). 

Nieopodal Chwałkowa znajdował się folwark Halin założony pod koniec XIX wieku, 
w okresie międzywojennym należał do okręgu dworskiego w Chwałkowie (obecnie  
nie istnieje).  

 

     
         Ochronka (ok. 1930 r.)     Zespół teatralny  Chwałkowo Kośc. dzisiaj 

 
 
Dzisiaj w Chwałkowie Kościelnym mieszka około 758 osób. 
 
 
 
 
 
 
Feliksowo 
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 Założone zostało w drugiej połowie XIX wieku jako folwark. W latach 60. XX wieku 
dwór i większość zabudowań rozebrano. 
 

                          
        Feliksowo  dzisiaj 
 
 
Dzisiaj w Feliksowie  mieszka około 66 osób. 
 
Gogolewo, Gogolewko 
 
 W XV wieku ziemie te były w posiadaniu Paszka Gogolewskiego. Dwór został 
zbudowany pod koniec XVIII wieku, przebudowany około połowy XIX wieku. 
 

              
     Ołtarz kościoła dawniej            Kościół w Gogolewie dzisiaj                                    Wiatrak 
 
 

                         
              Rzeka Warta           Dawny folwark 
 
 
Dzisiaj w Gogolewie mieszka około 124 osób, a w miejscowości Gogolewko mieszka  
około 20 osób. 
 
 
 
 
Jarosławki 
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 Najwcześniejsza wzmianka pochodzi z końca XIV wieku. Ziemie te były  
w posiadaniu Jarosławskich. 
 Dwór zbudowano w latach 60. XIX wieku i usytuowano w centralnej części parku. 
 

                     
              Jarosławki  dzisiaj 
 
Dzisiaj w Jarosławkach mieszka około 40 osób. 

 
Kiełczyn, Kiełczynek 
 

Wieś Kiełczyn położona jest 1 km od Książa przy drodze wojewódzkiej.  
 

                
                 Kiełczyn dzisiaj 
 
 

Dzisiaj w Kiełczynie mieszka około 119 osób. 
 
Wieś Kiełczynek położona jest przy drodze powiatowej. 
  

             
                           Kiełczynek  dzisiaj 

 
 
Dzisiaj w Kiełczynku mieszka około 339 osób. 
 
 
Kołacin  
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Najwcześniejsza wzmianka pochodzi z końca XIV wieku. Ziemie te były  
w posiadaniu Kołackich. Prawdopodobnie w XV wieku istniał tu dwór i folwark.  
           W 1945 roku majątek przeszedł na własność skarbu państwa.  

 

                   
           Wiatrak                            Kołacin dzisiaj 
 
Dzisiaj w Kołacinie mieszka około 359 osób. 
 
Konarskie  
 

Najwcześniejsza wzmianka pochodzi z drugiej połowy  XIII wieku, dotyczy 
przekazania dóbr przez Komesa Bronisza klasztorowi cystersów w Paradyżu.  
Pod koniec XIV wieku właścicielem tej ziemi był Paszko z Gogolewa. 

W okresie międzywojennym właścicielką majątku była Stanisława Gertych  
 z domu Barcikowska. Wtedy funkcjonowała tam mączkarnia i prowadzono hodowlę koni. 
            Po 1945 roku majątek przeszedł na własność skarbu państwa.  
 

                                   
     Konarskie dzisiaj 
 
Dzisiaj w Konarskiem mieszka około 78 osób. 
 
Konarzyce  
 

Wieś Konarzyce położona jest 4 km od Książa przy drodze wojewódzkiej.  
 

                             
                Cmentarz ewangelicki             Konarzyce dzisiaj                        Szkoła dawniej 
 
Dzisiaj w Konarzycach mieszka około 224 osób. 
 
 
Łężek 
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Najwcześniejsza wzmianka o tej ziemi pochodzi z  XV wieku, kiedy właścicielką była 
wdowa po Paszku ze Sroczewa. W XVII wieku Łężek został włączony do dóbr ziemskich  
w Łęgu.  

 

                               
          Łężek  dzisiaj 
 
Dzisiaj w Łężku mieszka około 136 osób. 

 
Ługi  
 

Wieś Ługi  położona jest 8 km od Książa przy drodze powiatowej z Dolska  
do Mchów. We wsi znajduje się skrzyżowanie z drogą powiatową do Włościejewic.  

 

                                         
        Ługi  dzisiaj 

 
Dzisiaj w Ługach mieszka około 239 osób. 

 
Mchy 

 
Najwcześniejsza wzmianka pochodzi z XIV wieku. Majątek był w posiadaniu 

Mchowskich, później Sepińskich, Radolińskich. Pod koniec XVIII wieku właścicielem był 
Sebastian Bieńkowski, inicjator budowy zachowanego do dziś pałacu. Na początku XX wieku 
majątek ten kupili Mielżyńscy. 
          Po 1945 roku majątek przeszedł na własność skarbu państwa.  

 

                                        
                Kościół w Mchach                                       Leśniczówka  
 
Dzisiaj w Mchach mieszka około 695 osób. 
 
 
Międzybórz 
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Najwcześniejsza wzmianka pochodzi z końca  XIV wieku. Na przełomie XIV i XV 
wieku właścicielem był Dobrogost Międzyborski. Później ziemia ta stanowiła część dóbr 
ziemskich Włościejewki.  

 

                                 
     Mi ędzybórz  dzisiaj 
 
Dzisiaj w Międzyborzu mieszka około 53 osób. 

 
Obreda 
 

Prawdopodobnie powstała w XIX wieku. Właścicielami jej byli Dramińscy.  
Do ostatniej wojny znajdowała się w rękach Szymona Tobołka. 

Po 1945 roku ziemia ta została przejęta przez skarb państwa.  
 

                            
         Obreda dzisiaj 
 
Dzisiaj w Obredzie mieszka około 8 osób. 

 
Radoszkowo, Radoszkowo Drugie 

 
Radoszkowo zostało założone jako folwark dóbr Książek prawdopodobnie w XV    

wieku; pozostało w nich do 1945 roku.  
Po 1945 roku ziemia ta została przejęta na rzecz skarbu państwa.  

 

       
            Radoszkowo Drugie                  Radoszkowo 
 
Dzisiaj w Radoszkowie mieszka około 140 osób, a w Radoszkowie Drugim - około 197 osób. 
 
Sebastianowo 
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  Dawniej folwark założony przez Sebastiana Bieńkowskiego w końcu XVIII  
lub na początku XIX wieku. 
 

           
           Zespół teatralny     Sebastianowo dzisiaj 
 
Dzisiaj w Sebastianowie mieszka około 130 osób. 
 
Sroczewo 
 
 W XIII wieku wojewoda poznański Bronisz nadał tę ziemię klasztorowi cystersów  
w Paradyżu. Wieś – jak wiele ówczesnych okolicznych majątków zmieniała właścicieli.  
W XVII wieku byli nimi Golembowscy, w XVIII wieku Janowscy, później Ludwik 
Skrzetuski.  
 

                      
  Cmentarz ewangelicki         Sroczewo dzisiaj 

 
 
Dzisiaj w Sroczewie mieszka około 82 osób. 

 
 

Świączyń 
 

Najwcześniejsze wzmianki pochodzą z  XVI wieku. Wieś włączono do dóbr 
ziemskich w Książu. W drugiej połowie XIX wieku majątek kupił Kennemann z Klęki,  
po nim ziemie przejęła córka Jadwiga Jouanne. 

Po 1945 roku majątek ten został przejęty przez skarb państwa.  
 

                                       
                    Świączyń dzisiaj 
 
 
Dzisiaj w Świączyniu mieszka około 140 osób. 
 
Włościejewki 
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 Najstarsze wzmianki pochodzą z XIII wieku. Od XIV do XVI wieku ziemie te były  
w posiadaniu rodu Włościejewskich.  W połowie XIX wieku właścicielem był Andrzej 
Niegolewski, później Kazimierz Niegolewski. Na początku XX wieku majątek nabył Wilhelm 
Beyme. 
 Po 1945 roku dobra te zostały przejęte przez skarb państwa.  
 

               
Kościół we Włościejewkach    Pałac     Włościejewki dzisiaj 
 
Dzisiaj we Włościejewkach mieszka około 221 osób. 

 
 

Włościejewice 
 

Wieś Włościejewice  położona jest 7 km od Książa przy drodze powiatowej z Dolska 
do Książa przez Włosciejewki.  

 

                         
         Włościejewice dawniej  Włościejewice dzisiaj 
 

Dzisiaj we Włościejewicach mieszka około 199 osób. 
 

 
Zaborowo  
 
 W XIII wieku wojewoda poznański Bronisz podarował tę ziemię klasztorowi 
cystersów w Paradyżu. W XV wieku staje się własnością szlachecką. W latach 80. XIX wieku 
kupił ten majątek Hermann Senftleben ze Śremu.  

Po 1945 roku ziemie te zostały przejęte przez skarb państwa.  
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     Pałac (1911 r.)            Pałac dzisiaj        Zaborowo dzisiaj 
 
 
Dzisiaj w Zaborowie mieszka około 264 osób. 

 
Zakrzewo, Zakrzewice 
 
 Najstarsze wzmianki pochodzą z XIII wieku,  
kiedy wojewoda poznański Bronisz nadał te ziemie klasztorowi cystersów w Paradyżu.   

W XVII wieku wieś ta włączona została do dóbr ziemskich w Książu i pozostała  
aż do 1945 roku. Była to typowa wieś folwarczna. 
 Po 1945 roku ziemie te zostały przejęte przez skarb państwa.  
 

                                         
    Zakrzewice dzisiaj       Zakrzewo dzisiaj 
 
 
Dzisiaj w Zakrzewicach mieszka około 307 osób. 

 
Zawory  
 

W XIV i XV wieku właścicielami byli Zaworscy.  
Na początku XX wieku wieś ta przejęta została przez Królewski Pruski Skarb Domen.   
W 1920 roku Zawory przejął skarb państwa polskiego. W czasie wojny majątek zajmowali 
Niemcy.  

Po 1945 roku ziemie te zostały przejęte na rzecz skarbu państwa.  
 

                                      
       Zawory dzisiaj 
 
Dzisiaj w Zaworach mieszka około 99 osób. 
 
 
 



 
16 

Życie codzienne 
 
 

Mieszkańcy ziemi ksiąskiej wspominają, że w okresie międzywojennym żyło się 
ciężko. Najczęściej pracowano na własnym małym gospodarstwie  lub na majątku.  
Większość prac w polu wykonywano ręcznie. Używano dziabki, motyki, grabie, cepy.  
                        

                       
                Cep               Praca w polu (Chrząstowo) 
 
Konie ciągnęły kultywator do spulchniania ziemi, pług, brony, siewnik czy radło. 

Zboże, jeszcze wiele lat po wojnie, kosiło się kosami, a niekiedy i sierpami. Ścięte wiązało 
się skręconą słomą – tak powstawały snopki, które ustawiano w mendle. Później zwożono 
 z pola do stodoły lub układano stogi.     

 
     

                   
     Żniwa (Zaborowo)      Żniwa (Chwałkowo Kośc.) 
 
 
 

                              
          Żniwa w folwarku Zakrzewo (1938 r.) 
 

 
 
 
Na przednówku do kieratu ( narzędzie napędzające maszynę do młócenia) doczepiano 

konia – zwierzę chodziło wkoło, poprzez kierat napędzało młockarnię, do której wrzucano 
snopek zboża. W ten sposób otrzymywano ziarno z plewami oraz słomę. Pozyskane w ten 
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sposób zboże wrzucano do wialni, która oddzielała ziarno od plew. Kieratu (inaczej maneż) 
używano także do napędu sieczkarni, która służyła do rozdrabniania traw i słomy. 

Natomiast zarządcy czy właściciele majątków wykorzystywali lokomobile do napędu 
młocarni.  
 

 
                                                                         

                                                        
   Lokomobila (folwark Książ)           Folwark w Książu 
      
                                                                  
Ludność zamieszkująca naszą gminę zajmowała się również rzemiosłem i handlem. 

Jak wspominają najstarsi mieszkańcy w Książu były restauracje (Nowak, Ratajski, 
Ziembowski, Buliński), piekarnie (Patryas, Kuczyński, Buchwald, Ciachowski, Ignaszczak, 
Życzowicz), zakłady kowalskie (Maj, Szukowski, Sobolewski, Janiszewski, Rószczka), 
zakłady kołodziejskie (Kowalski, Marciniak), stolarnie (Tomczak, Marczak, Kaźmierczak, 
Mikołajczak, Nowak), zakłady rymarskie (Piasecki, Jurga), zakłady szewskie (Szulc, Ryter, 
Dorszyk, Wawrzyniak), zakłady fryzjerskie (Jaksoniak, Gostyński, Majchrowicz, 
Sobkowiak), zakłady rzeźnickie (Ginter, Matuszewski, Tyszer, Rybak, Krajewski, Wasik), 
apteki (Wroński, Wilczyński), wiatraki na górce przy cmentarzu; znajdował się także zakład 
fotograficzny (Ludowicz), zakład krawiecki (Drimel), sklep z konfekcja męską 
(Szwankowski), skup zboża i handel opałem (Żychowicz, Ratajski, Ulanowski, Wajnert), 
młyn (Niedzielski); była również mleczarnia (Łagocki) i drogeria (Weinert). 

 

              
 Zakład szewski p. Dorszyka w Książu                Drogeria p. Weinerta w Książu 
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 W Chwałkowie Kościelnym właścicielem piekarni był Wajnert, a w Mchach – Pajsert. 
W Kiełczynku krawiectwem zajmował się Idkowiak, a w Zaborowie Drop. 
 W domach na co dzień używano kierzynkę do wyrobu masła, centrafugę oddzielającą 
śmietanę od mleka, dzieżkę do zarabiania ciasta na chleb, żarna do mielenia zboża,  
kołowrotek do przędzenia wełny, magiel, ramy do prostowania bawełnianych firan. 
Prasowało się żelazkiem z duszą (dusza to był metal, po rozgrzaniu wkładało się go  
do żelazka) albo żelazkiem na węgiel (żarzący węgiel wkładało się do żelazka).  
Prało się na tarce. 

 

                                 
   Kierzynka             Centryfuga   Dzieżka     Foremka do masła 
 
 

               
       Wyciskarka do sera          Szatkownica do kapusty              Kołowrotek  
 

                            
      Kopułka do                          Tłuczek do ziarna   Sito                       Beczułka do spirytusu 
     ciasta chlebowego 
 

                          
    Tarka do prania            Magiel    Żelazko na duszę 
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            Kosz do bielizny     Maszyna do szycia 
 
 

                       
           Stół i krzesła   Komoda         Sypialnia 
 
 
 
           W kuchni były piece murowane. Blat służył do gotowania, a w dolnej części było 
miejsce do pieczenia chlebów i ciast. Chleby były pieczone raz w tygodniu po kilka 
bochenków. 
 

                 
  Pozostałość pieca chlebowego                 Przedwojenne domy ( Chwałkowo Kośc.) 
 
 
 Najczęściej jadano ziemniaki (pyrki), kluski, naworkę, gzikę, naleśniki (plendze), 
zupy z dyni (korbola), zupy mleczne, kuluny, polewkę z mleka lub z maślanki, żur  
na zakwasie. Piekło się placek drożdżowy, placek z marchwi na melasie (syrop z buraków 
cukrowych), babki oraz placek ziemniaczany tzw. pyrok. Przysmakiem dzieci były lantroty – 
placki z mąki ziemniaczanej pieczone na blasze pieca. 
 
 Przepisy kulinarne podane przez najstarszych mieszkańców ziemi ksiąskiej: 
 
 Placek ziemniaczany 
Natrzeć ziemniaków, następnie dodać 2-3 szklanki mąki  w zależności od ilości robionych 
placków, szczyptę soli, jajko. Rozmieszać tak, aby ciasto było gęste. Rozprowadzić na blasze 
na wysokość 1 centymetra, na wierzch posypać cukrem, dodać małe kawałki masła  
lub margaryny; można dodać również plastry cebuli lub mak. Później włożyć do piekarnika 
na około 30 minut. Placek powinien nabrać złocistego koloru. 
 
Lantroty 
Natrzeć ziemniaków, następnie dodać mąki, urabiać ciasto na bardzo gęste, wyrobić dowolny 
kształt, np. naleśnika i włożyć na rozgrzany piec. Można dodać pieprzu, soli do smaku. 
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Brukiew 
 Do wywaru z żeberek dodać jedną dużą brukiew pokrojoną w kostkę, wkroić ziemniaki.  
Sól, pieprz, cukier dodać do smaku. Ugotowaną zupę podusić durszlakiem i gotowe. 
 
Parzybrody 
Do wywaru z mięsa wkroić główkę kapusty oraz kilka ziemniaków. Gdy wszystko się ugotuje, 
zalać mlekiem - około 0,5 litra. Ugotowaną zupę podusić durszlakiem. 
 
Kuluny 
Natrzeć ziemniaków, natarte ziemniaki włożyć do worka z tkaniny i  wycisnąć nich sok. 
Wyciśnięte ziemniaki włożyć na miskę, następnie ukulać małe kluski i wrzucać do gotującej 
się wody. Ugotowane kluski włożyć na talerz i polać skwarkami. Jedzenie to było przystawką 
do zupy z marchwi lub z dyni.  
 
 
Ślepe ryby 
Do wywaru z mięsa dodać pokrojoną cebulę w paski, majeranek, ziele angielskie, ziemniaki  
w kostkę. Można dodać octu, soli, pieprzu do smaku.  
 

                 
               Pojemniki kuchenne    Mlostek      Talerz 
 
 

Na święta Bożego Narodzenia najczęściej przygotowywano śledzie, zupę grzybową 
(betki), kapustę z grochem, kluski z makiem i placek drożdżowy. 

Choinki stroiło się ozdobami z bibuły i słomki, śpiewało się kolędy; chodziły 
Gwiazdory. Po kolacji wigilijnej szło się na Pasterkę. Po świętach chodzili kolędnicy: Herod, 
Śmierć i Baba. 

 

                             
              Jasełka (Książ 1945 r.) 
 
 
Na Wielkanoc piekło się placek drożdżowy i babkę. W koszu przygotowywano 

święcone: chleb, placek drożdżowy, jajka, kawałek kiełbasy, sól, pieprz i bukszpan 
(gryczpan). Na wsiach często potrawy były święcone przy krzyżu. 

W Święta Wielkanocne chodzili przebierańcy - Niedźwiedzie. Śpiewali oni i tańczyli. 
Dawało im się jajka lub pieniądze. 
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 Niedźwiedzie (Charłub ok.1952 r.)    Niedźwiedzie (Książ) 
 
 
Przed wojną i po wojnie odbywały się majówki na łąkach lub polanach leśnych. 

Najczęściej grano na akordeonie, skrzypcach – była to wspaniała zabawa. 
 
 

                  
     Majówka (Charłub)                      Majówka (Zaborowo) 
 
 
Po żniwach odbywały się dożynki. Najpierw odprawiano mszę świętą, a później była 

zabawa. 
 

             
Dożynki (Charłub ok. 1952 r.)       Dożynki (Książ 1938 r.) 
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Wieczorami sąsiedzi spotykali się, grali na ustnych harmonikach, grzebieniach, 
śpiewali. Grali też w karty.  

 
 

                                      
     Spotkanie sąsiedzkie (Zakrzewice) 
 
 
Poruszano się furmankami, helami, wozami drabiastymi, powózkami, bryczkami, 

wolantami, rowerami, a najczęściej pieszo. 
 

                 
      Gogolewo                        Włościejewice 
 
 
Przed wojną na wsiach kobiety ubierały się w tzw. bojdy, czyli fartuchy, chusty          

z frędzlami, kaboty (prosty w kroju żakiet zapinany na guziki) i długie spódnice,  
na nogach nosiły drewniaki, które pod spodkiem były obite skórką, żeby nie pukały. Zimą 
nosiły grube kaboty i chusty. Odświętnie kobiety ubierały się w strojne czepki z jedwabnicą 
lub chusty z frędzlami, w kabot i strojną spódnicę; zakładały sznurowane buty oraz czerwone 
korale, które nazywały się prawe. Mężczyźni na co dzień chodzili w odzieży roboczej,     
czyli cwajgowej, spodniach sztruksowych, a do kościoła zakładali garnitur i kapelusz. 
 
 

            
 
    Ubiory przedwojenne 
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Ubiory przedwojenne 
 
 
 Najczęściej wesela były skromne, odbywały się w domach. Przeważnie spotykała się 
najbliższa rodzina, około 20 - 30 osób. 
 
 

                    
          Książ     Gogolewo 
 
 

                  
         Książ             Książ 
 
 
 
 Ponieważ ludzie umierali w domu, do czasu pogrzebu ciało zmarłego leżało  
na pryzmie z piasku. Kiedy ciało zmarłego przełożono do trumny, stawiano przy nim wiadra  
z wodą, aby schłodzić temperaturę w pomieszczeniu. Przez trzy dni sąsiedzi schodzili się  
do domu zmarłego, odmawiali różaniec, śpiewali pieśni żałobne. Potem wynoszono trumnę, 
wkładano ją na powózkę i zawożono na cmentarz. W czasie tej drogi ludzie śpiewali pieśni  
i przy każdej napotkanej figurze przyklękali. Później była msza święta za zmarłego  
w kościele. 
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     Cmentarz w Mchach   Chrystus Frasobliwy na kościele w Mchach 
 
 
 
 Dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej przychodziły do kościoła  
z rodzicami i chrzestnymi. Po uroczystości do domu zapraszano tylko rodziców chrzestnych, 
których częstowano ciastem z kruszanką i kawą zbożową. 
 
 
 
 

                         
         Książ     Mchy 
 
 

                                     
      Gogolewo            Mchy         Książ 
 
 
 Przed wojną (w czasie okupacji kościoły były zamknięte) i po wojnie – do Soboru 
Watykańskiego II msze święte odprawiane były po łacinie, a ksiądz sprawował liturgię stojąc 
twarzą do ołtarza, a tyłem do wiernych. 
 Odbywały się piesze pielgrzymki na odpust do Borku do obrazu Matki Boskiej 
Pocieszenia i na odpust do Włościejewek do obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej. 
 Każdego roku w maju śpiewano pieśni przy figurze Matki Boskiej. 
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        Figura Matki Boskiej (Wło ściejewki)                Figura Matki Boskiej (Chrząstowo) 
 
           Przed wojną w naszym regionie rozpowszechniony był kult św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus. W większości domostw na wyeksponowanym miejscu ustawiano obrazek tej Świętej. 
 
 

                            
         Obraz Matki Boskiej i obrazek św. Teresy               Ołtarzyk Matki Boskiej 
                            od Dzieciątka Jezus 
 
 
 8 września 1939 roku od strony Nowego Miasta wkroczyły do Książa pierwsze 
oddziały niemieckie. Władze okupacyjne wprowadziły godzinę policyjną. Nakazały 
mieszkańcom gminy oddać broń, aparaty radiowe i fotograficzne, zasłonić okna ciemnymi 
zasłonami lub papierem, aby nie było widać światła świec czy lamp naftowych. Nie można 
było posługiwać się językiem polskim w miejscach publicznych; kościoły pozamykano, 
niektóre zamieniono na magazyny. 
 Władzę objął przedwojenny administrator majątków Jouanne w Książu – Niemiec 
Paul Diefenbacher, po nim Alfons Michaelis mieszkający w Gogolewie.  
 Książ nazwano Tiefenbach (l. 1940 - 43), później Schonz (l.1943 -45), Chrząstowo – 
Grosslinde, Chwałkowo – Neudorf,  Gogolewo – Luisenhorst, Kołacin – Altdorf, Mchy –
Emchen, Świączyń – Friedrichseck, Zaborowo – Herrmansdorf, Zakrzewice – Langenfelde, 
Zawory – Riegelhof. 
 Prawdopodobnie w folwarku w Książu znajdował się punkt naprowadzania lotnictwa 
niemieckiego (wieża z antenami radarów i radiostacji), magazyny wojskowe,  
które także były u pani  Ziembowskiej w Rynku. 
 17 i 18 października 1939 roku Niemcy aresztowali niektórych mieszkańców ziemi 
ksiąskiej. 20 października o godzinie 17.30 na Rynku rozstrzelano siedmiu mieszkańców 
gminy Książ (Antoni Borowicz, Jan Cyplik, Stefan Doerffer, Czesław Lis, Henryk Łagodzki, 
Józef Szczepański, Franciszek Zwierzychlewski) i dziesięciu mieszkańców gminy Dolsk. 
Świadkami egzekucji obowiązkowo byli mężczyźni z naszego regionu. 
 Tę chwilę tak wspomina w książce Wspomnienia Antoni Doerffer:  
 (…)zdecydowałem się wbrew wcześniejszym ustaleniom pojechać jednak jednokonką 
do Książa. Wysiadłem przy poczcie na skraju miasta i dalej pieszo zaszedłem boczną ulica  
do remizy strażackiej. 
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 Wrota były otwarte, a wnętrze puste. Poszedłem więc na rynek i tam zobaczyłem 
ścianę worków z piaskiem. Od ludzi, których było już pełno na ulicy, dowiedziałem się, 
że zatrzymanych zaprowadzono do magistratu, gdzie odbywa się rozprawa sadowa. (…)  
 Idąc w kierunku magistratu zobaczyłem, że właśnie wychodzą z niego najpierw liczni 
uzbrojeni żandarmi, a za nimi czwórkami aresztanci. Przystanąłem na chwilę, a gdy do mnie 
zaczęli się zbliżać, skoczyłem do drzwi najbliższego domu. Po przejściu tego smutnego 
pochodu wyszedłem na chodnik. W tej chwili Tatuś odwrócił się, spojrzał na mnie, potem  
na niebo, wyciągnął w górę rękę i mnie pobłogosławił. Po pewnej chwili, gdy odzyskałem  
na powrót kontakt z rzeczywistością poszedłem w kierunku rynku. Widząc tłum spędzonych 
ludzi cofnąłem się i wszedłem do kościoła. Zastałem tam Mamusię i siostry. Razem modliliśmy 
się gorąco o uratowanie życia Ojca. Punktualnie o godz. 16.30 rozległa się salwa karabinów. 
Była to dla nas, a zwłaszcza dla Mamusi, straszna chwila. 
 

       
                          Uczczenie pamięci rozstrzelanych w 1939 roku na Rynku w Książu  
 
 W latach 1939 – 1941 zaczęto przesiedlać mieszkańców gminy - najczęściej  
w Lubelskie, na ich miejsce osiedlano Niemców; niektóre osoby zostały wywiezione  
na przymusowe roboty do Rzeszy. 
 23 stycznia 1945 roku od strony Nowego Miasta wjechały do Książa czołgi radzieckie 
i bez walki wyzwoliły miasto i okolice. 
 

               
                                    Ulice Książa                  Rynek w Książu  
 

                   
         Rynek w Książu   Magistrat  Pomnik na Mogiłach 
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  Przed wojną na terenie gminy Książ funkcjonowało kilka szkół. W 1924 roku 
wybudowano szkołę w Zakrzewicach, a we wrześniu 1936 roku dzieci rozpoczęły naukę  
w nowej szkole w Książu. 
 
 

                      
         Szkoła w Gogolewie        Szkoła w Chrząstowie 
 
 

                     
    Szkoła w Chwałkowie Kośc.             Szkoła w Książu  
 
 W czasie okupacji szkoły pozamykano, a polskie dzieci mogły się uczyć w Kołacinie  
i w Książu – w starym budynku szkolnym przy ulicy Wichury (w nowej szkole uczyły się 
dzieci niemieckie). 
 Po wojnie bardzo szybko zaczęły funkcjonować szkoły. Władze polskie chciały jak 
najszybciej nadrobić stracony przez dzieci i młodzież czas związany z nauką. 
 

                    
         Szkoła w Książu                     Szkoła w Książu 
 
 

                    
            Opłatek wigilijny Czerwonego Krzyża     Klasa na wycieczce (Książ) 
                            w szkole w Książu 
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Fragmenty wywiadów z mieszkańcami ziemi ksiąskiej 
 
 

Wywiad z Panią Mari ą Baraniak  (ur. 1932) 
 

Spędziła Pani dzieciństwo w Książu? 
Tak. Moi rodzice wzięli ślub w 1930 roku i wkrótce zamieszkali w Książu. Wynajmowaliśmy 
dom od pani Langoszowej przy Placu Kosynierów, tam również ojciec (Szwankowski) miał 
sklep z konfekcją męską – można było kupić m.in. garnitury, koszule, krawaty, kapelusze, a 
w roku 1939 także odzież cwajgową, czyli roboczą. Po wojnie ojciec prowadził metrarz u 
pana Wasika. Przed hekatombą wojenną państwo Wasikowie mieszkali naprzeciwko nas i 
mieli sklep rzeźnicki.             Z kolei naprzeciwko nich, po drugiej stronie ulicy, pan Patryas 
miał piekarnię, obok mieszkali państwo Dziennikowie (dzisiaj ulica F.Dąbrowskiego), którzy 
prawdopodobnie prowadzili pasmanterię; po drugiej stronie ulicy, a naprzeciwko naszego 
domu pan Nowak miał restaurację.  
 
Czy pamięta Pani innych przedwojennych właścicieli sklepów, zakładów, majątków? 
Pan Ratajski prowadził restaurację, podobnie jak pan Ziembowski; pan Buchwald piekarnię, 
pan Majchrowicz miał zakład fryzjerski, pan Dorszyk szewski, pan Wilczyński aptekę i pan 
Wroński aptekę, pan Dziennik i pan Ludowicz prowadzili zakłady fotograficzne, a pan 
Drimel był krawcem. 
 
Czy przed wojną mieszkali w Książu Niemcy, Żydzi? 
Niemcy przed wojną mieszkali naprzeciwko kościoła ewangelickiego (dzisiaj kościół p.w. 
św. Antoniego). Byli to mili i przyjaźni ludzie. Tam mieszkała moja koleżanka Truda. Po 
wojnie, chyba latem 1945 roku, powstał kościół katolicki  p.w. św. Antoniego. A przed wojną 
w kościele św. Mikołaja msze św. odprawiał  ks. Piotrowski. Nie wiem, czy mieszkali Żydzi 
w przedwojennym Książu. Ale pamiętam stary cmentarz żydowski, który znajdował się za 
cmentarzem katolickim i ewangelickim. 
 
Czy pamięta Pani jak wyglądał kościół p.w. św. Mikołaja przed jego rozbudową  po wojnie? 
Ten kościół był jednonawowy. Nad ołtarzem na ścianie znajdowała się, chyba płaskorzeźba, 
przedstawiająca kulę niebieską – Ziemię, po jej prawej stronie siedział Bóg Ojciec, po lewej 
stronie Syn Boży, a nad Nimi Duch Święty w postaci gołębicy. W kruchcie wisiał duży krzyż 
z Chrystusem. 
 
A jak wyglądała Pani Pierwsza Komunia św.? 
Do Pierwszej Komunii św. przystąpiłam 29 czerwca 1945 roku w kościele  p.w. św. Mikołaja, 
mszę św. odprawiał ks. Kowalczyk. Dziewczynki nie miały jednolitego stroju – miały białe 
sukienki szyte według różnych wzorów, wianuszek na głowie z mirty, a zamiast świecy - 
białą lili ę. Dostaliśmy obrazki na pamiątkę Pierwszej Komunii św., mój przedstawiał małego 
Jezusa. A moja wychowawczyni, pani Aniela Ziembowska, każdemu uczniowi, który 
przystąpił wtedy do Pierwszej Komunii św., podarowała obrazek przedstawiający Matkę 
Boską. 
 
Wspomniała Pani o swojej wychowawczyni, a jak wyglądała nauka przed wojną  i w czasie 
okupacji? 
We wrześniu 1939 roku miałam rozpocząć naukę. Przygotowany był dla mnie mundurek: 
plisowana spódniczka, bluzka z marynarskim kołnierzem obszywany białą tasiemką. 
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Wybuchła wojna, okupanci w nowej szkole utworzyli klasy dla dzieci niemieckich, a dzieci 
polskie uczyły się w dawnym budynku szkolnym przy ulicy Wichury (dzisiaj to budynek przy 
lecznicy). Były tam dwie sale, w każdej z nich uczyło się od 20 do 30 polskich dzieci. Uczyli 
nas czytać, pisać, liczyć – oczywiście po niemiecku, wprowadzili też gotyk. Dzieci, które 
uczyły się słabiej, musiały siedzieć w pierwszych  ławkach, w ostatnich byli ci, którzy nie 
mieli problemów z nauką, a częstą karą za niewiedzę była chłosta. 
 
Czy dzieci pracowały w czasie wojny? 
Od dziewiątego roku życia dzieci musiały pracować. W Brzóstowni administratorem był Emil 
Schmidt, niemiły człowiek. Dzieci zbierały ziemniaki, pokrzywy, przerywały buraki, 
wyrywały len – to była najcięższa praca. 
 
Jak wyglądało życie w czasie wojny? 
Często jedliśmy marmoladę z brukwi, płatki żytnie. Zbieraliśmy szyszki, zbieraliśmy też 
kłosy, mama mieliła ziarno i piekła chlebek. Chleb był na kartki. Pamiętam, czerwone kartki 
na chleb - za cztery odcinki otrzymywało się bochenek chleba. W czasie wojny objął 
piekarnię, po panu Patryasie, Liersch. Kobiety musiały pracować, najczęściej jeździły zbierać 
ziemniaki do Jarosławek. W tym okresie do Książa przybyli Niemcy, ale nie szwajcmeirzy  
( to nie byli Niemcy znad Morza Czarnego), a w folwarku w Książu stacjonowała 
prawdopodobnie jednostka niemiecka związana  z lotnictwem. Chyba na początku roku 1940 
zamknięto kościół św. Mikołaja, więc w domach robiliśmy ołtarzyki i w maju śpiewaliśmy 
pieśni. 
 
Pamięta Pani 20 października 1939 roku? 
Mój ojciec i inni mieszkańcy Książa musieli kopać grób na cmentarzu, Niemcy powiedzieli 
im, że jeżeli tego nie zrobią, to ich ciała będą tam leżeć. Później wszyscy mężczyźni musieli 
być na Rynku. Musieli patrzeć na egzekucję wykonaną  na ludziach, których znali. Przez 
okno widziałam, choć mama nie kazała nam patrzeć, jak na furmankach wieźli zabitych, 
widziałam ich zwisające  ręce. Zakrwawiony piasek rozrzucono po całym Rynku, nie 
chodziliśmy po nim, choć Niemcy zmuszali nas do tego. Na cmentarzu nie było grobu 
rozstrzelanych – miejsce to Niemcy zrównali 
 z ziemią, zabronili też chodzić na Mogiły. 
 
A jak wyglądały pierwsze dni po wojnie? 
Cieszyliśmy się, że wojna się skończyła. Niemcy opuścili Książ, wkroczyli Rosjanie. 
Pamiętam,  
że trzy razy dziennie przemawiał komendant rosyjski do mieszkańców Książa, jeździł też po 
całej okolicy. 
 
A kiedy rozpoczęła się nauka w szkole po wojnie? 
Rozpoczęliśmy naukę pod koniec lutego 1945 roku. Pamiętam wiersz,  który mówiłam  
w dniu otwarcia szkoły: 
„Groby, wy nasze ojczyste groby, 
wy życia pełne mogiły, 
wy nie ołtarzem próżnej żałoby 
lecz twierdzy siły.” 
Mieliśmy wielki szacunek dla nauczycieli. Uczyli nas: pani Aniela Ziembowska języka 
polskiego i krótko języka francuskiego, pani Garbarczyk biologii, pani Eleonora Gunter 
historii, pani Jaskułowska, pan Bartkowiak geografii, pan Rzekiecki fizyki, ks. Kowalczyk 
religii, pani Paplówna prowadziła chór; kierownikiem szkoły była pani Czesława Garbarczyk. 
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Każdy uczeń przynosił do szkoły łyżkę, którą pił tran – o to dbała pani Garbarczykówna, 
która prowadziła Czerwony Krzyż. Szkołę     w Książu ukończyłam w roku 1947. 
 
A jak wyglądało życie po wojnie? 
Zaraz po wojnie w Domu Katolickim odbywały się różne uroczystości, było też kino – każdy 
przychodził ze swoim stołkiem i oglądał film. W ostatnią niedzielę października obchodzono 
święto Chrystusa Króla, pamiętam wiersz, który mówiłam podczas tego święta: 
„Króluj nam Chryste, bośmy Twoje syny, 
bośmy najdroższą krwią Twą odkupieni, 
na łaski Twojej wzniesieni wyżyny 
i do wiecznego szczęścia przeznaczeni. 
Króluj nam Chryste, króluj nam bez końca, 
Tyś nasza Prawda, Światło, Życie, Droga, 
Tyś nasz Zbawiciel (...), 
nie chcemy króla, prócz Ciebie, prócz Boga.” 
 
 
 
 

Wywiad z  Panią Władysławą Dembską   (ur. 1925 ) 
 
Czy spędziła Pani całe życie w Książu lub na terenie gminy? 
Tak, cały czas byłam w Kołacinie. 

 
Jak wyglądało życie przed wojną? Czym zajmowali się ludzie?  
Było ciężko. Ludzie byli biedni.  
Sama żyłam w biedzie. Mama robiła chleb, jedliśmy placek z kruszonką, babki. 

 
Czy życie religijne Polaków na terenie naszej gminy było inne niż dzisiaj? 
Chodziliśmy do kościoła pieszo, było stowarzyszenie Młodych Polek w kościele.  

 
Czy pamięta Pani właścicieli majątków, folwarków, karczm, sklepów? 
Gratkowski w Mchach miał karczmę, na to mówiło się gościniec, a piekarz Pajsert miał               
we Mchach piekarnię. W Kołacinie były 2 sklepy.  

 
Jakie przedmioty codziennego użytku wykorzystywano w domu? 
Kierzynkę do robienia masła, stało się przed kaną, ubijało się. Tarki do prania, chodziło się 
nad wodę i tam się prało. 

 
Jakie przedmioty wykorzystywano do uprawy pola? 
Pług, brony, siewnik, konie. Jak nie było koni, orali krowami i wołami. Siali ręcznie. 

 
A do Pierwszej Komunii św. jakie dziewczynki miały suknie? 
Do Komunii mieliśmy krótkie sukienki, a chłopcy garnitury. 

 
Czy urodziny i imieniny były obchodzone? 
Tak, lecz skromnie. Urodziny nie były obchodzone tylko imieniny. 
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Jakie inne święta były obchodzone?  
Boże Narodzenie, Wielkanoc, wszystkie kościelne, Matki Bożej Gromnicznej, Konstytucji            
3 Maja. 

 
Jak obchodzono chrzciny i Pierwszą Komunię św.?  
Bardzo skromnie. Bogaci obchodzili chrzciny, biedni zaś nie. 

 
Jakie najczęściej dawano imiona dzieciom przed wojną, w czasie wojny  
i po wojnie? 
Stasiu, Antek, Kazimierz, Władek. 

 
Czy wesela były huczne czy raczej skromne? 
Wesela nie były huczne tylko skromne. Przeważnie w domach spotykała się najbliższa 
rodzina około 20-30 osób. Trwały 2-3 dni. 

 
Czy pogrzeby wyglądały tak  jak dziś? 
Pogrzeby nie wyglądały tak jak dziś. Całą drogę z domu nieśli lub wieźli końmi trumnę               
i śpiewali w drodze na cmentarz. Nie było kostnic, zmarły leżał w domu. 

 
Czy na terenie Książa i w jego okolicach były jakiś szpital czy lekarz? 
Był doktora Krybusa, szpitala nie było w Książu, ale był szpital w Śremie.  

 
Czy lekarz miał swój gabinet, czy przyjeżdżał do domu chorego?  
Miał, ludzie także po niego jeździli, bo nie miał samochodu. 

 
Czym wówczas się poruszano? 
Pieszo, rowerami, konno. Przed wojną również pociągiem. 

 
Jak wyglądały stosunki sąsiedzkie? 
Zgadzali się wszyscy bardziej niż dziś. Nie było zazdrości, ludzie nawzajem    pomagali 
sobie. 

 
Jak wyglądała szkoła i nauka przed wojną? 
Nauka trwała 7 lat. Pamiętam, że pani Wolska mnie uczyła. 

 
Jak przed wojną spędzano czas wolny? 
W niedzielę siedzieliśmy wszyscy na ulicy. Wszyscy zbierali się, rozmawiali, grali w karty,          
a  w lesie robiliśmy majówki. 

 
Czy pamięta Pani początek II wojny światowej? 
Pamiętam, 14 lat miałam. Zimą wysiedlili wielu ludzi. 

 
Czy od tamtej chwili  ludzie byli prześladowani? 
Tak bardzo nie byli prześladowani. Niektórzy byli zmuszani do pracy. 

 
Czy na terenie Książa i gminy stacjonowały wojska niemieckie? 
Tak, trzeba było mówić „Guten Tag”, bo jeśli nie, to bili Hitlerjungen. 

 
Czy dużo ludzi zostało przesiedlonych? 
6 gospodarzy w Kołacinie. 
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Jak wyglądało życie codzienne, czy można było swobodnie poruszać się po gminie?  
W czasie wojny nie można było nigdzie wychodzić. Każdy się bał o to, żeby nie przyjechali 
po kogoś,  ludzie żyli w strachu. 

 
O której była godzina policyjna? 
Od 22.00 do 06.00, za nieprzestrzeganie były kary np. wysyłali do Oświęcimia. 

. 
Jak wyglądała  nauka dzieci? 
Chodzili do niemieckiej szkoły. Polskiej szkoły nie było.  

 
Czy nauczycielami byli tylko Niemcy? 
Tylko Niemcy, Polacy nie uczyli. 

 
Co robili nauczyciele, gdy dzieci nie chciały się uczyć w czasie wojny? 
Bili linijkami. 

 
Co robiły dzieci po szkole, czy musiały pracować? 
Tak musiały pracować, krowy paśli, gnój wywalali. 

 
Jak wyglądał strój ucznia w czasie wojny? 
Ubierali się tak, jak kogo było stać: pantofle, drewniaki. Moja mama szyła   mi torby                  
ze szmaty. 

 
Czy w czasie wojny obchodzono święta? 
Sami ludzie święcili potrawy wielkanocne, Kościoły były zamknięte. We wojnę tylko                   
w Panience był otwarty kościół.  

 
Dzisiaj co roku obchodzone są dożynki, jak wyglądało to w czasie wojny 
 i po wojnie? 
Były dożynki po wojnie. W trakcie wojny nic nie robili, nie było można. 

 
A życie religijne? Jak wyglądały msze święte, czy były odprawiane w języku polskim? 
We wojnę nie było mszy świętych. Jedynie w niemieckich kościołach było,  były one                 
po niemiecku. 

 
Czy obowiązywały kartki na żywność w czasie wojny? 
Tak, były kartki na wszystkie produkty. 

 
Czy w Kołacinie mieszkali przedstawiciele innych narodowości w czasie wojny,  
po wojnie? 
W Kołacinie w czasie wojny mieszkali Niemcy, po wojnie tylko Polacy. 
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Wywiad z Panem Teofilem Dorszykiem  ( ur.1930 ) 
 
Jak wyglądała nauka przed wojną? 
Przed wojną chodziłem do drugiej klasy powszechnej, kierowniczką była pani Garbarczyk 
Czesia,  a moją wychowawczynią była pani Paplówna. W 1939 roku wojna się zaczęła i 
wszystko przerwało. 
 
Czy pamięta Pan, jak Pana rodzice ubierali się przed wojną? 
Kobieta nosiła, nie takie dyrdoki długie, normalne spódnice za kolana, kapelusiki - damy 
były. 
 
A mężczyźni? 
Mężczyźni kapelusz, taki senderek- cylinderek. 
 
Jak wyglądało życie przed wojną? 
Bractwa kurkowe były, zabawy były na strzelnicy - zabawy odbywały się za cmentarzem w 
lasku. 
Tam była strzelnica i tam jeszcze są takie wykopy i zabawy tam były też i dopiero, jak 
bractwo kurkowe objęło to tutaj, to przenieśli to stąd tam. Grała tam orkiestra i tam też był 
żydowski cmentarz. 
 
Żydzi w Książu też mieszkali? 
Żydzi? Tak, byli tutaj. Niemcy tutaj też mieszkali. 
 
Jakie były stosunki między Polakami, Niemcami, Żydami? 
Nie było różnicy, że on Żyd jest czy Polak był. Żydzi przyjeżdżali tutaj z towarem, ojciec był 
szewcem. 
 
A miał Pan kolegów Żydów, Niemców? 
Mieli swoje szkoły i kościół ewangelicki. 
 
Pamięta Pan początek wojny? 
Niemcy weszli taką czujką - samochód mieli, gazik mały i objechali Rynek w te i z 
powrotem. Później wojsko niemieckie wchodziło. Jak wojsko niemieckie wchodziło, to już 
był terror. Ogłoszenie było, że godzina policyjna. Na początku odebrali radia, broń kto miał, 
musiał zdać, no i później łapankę robili. Książ nazywał się wtedy Tiefenbach. Później 
rozstrzelali: Borowicz, Cyplik, Szczepański leśnik... Do szkoły my chodzili niemieckiej – ten 
dom, co Janiak kupił – smary my dostali, jak my się nie uczyli. Niemiecki nauczyciel był 
Lotto z Zakrzewic i taki SS czarny. Jak żeś się nie nauczył, to były opuchnięte pazury – tak 
lali. Burmistrzem był Michaelis – kazał wyrwać kamienie z Rynku i położyć na swoją drogę – 
a mieszkał na Gogolewku. 
 
Był Pan świadkiem egzekucji na Rynku? 
Na Rynku tak. To było tak. Rychło rano wozy woziły takie bele od szyn i piasek i tam, gdzie 
teraz pomnik jest, odbyła sie egzekucja. Najpierw kamienie powyrywali i te bele kładli i w 
środek piasek sypali – żeby kula nie odbiła sie o kamień i w kogoś nie uderzyła. My jeszcze 
byli mali i my uciekli na górę do Ziembowskiej. Ojciec poszedł na Rynek, wszyscy chłopy 
musieli iść na Rynek patrzeć. Dwa autobusy przyjechały tutaj, gdzie Irek ma teraz skład, 
wojsko przyjechało i obstawili cały Rynek i kolejno wyprowadzali. Więzienie było tutaj, 
gdzie Kaczmarek teraz mieszka. Wyprowadzali po sześciu czy po ośmiu i strzelali na rozkaz, 
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jak któryś jeszcze dawał jakieś znaki życia, to dobijali, SS byli czarni, w czarnych mundurach 
i dobijali ich. Po tej egzekucji na wóz kładli, a mężczyźni musieli iść patrzeć i wywozili na 
cmentarz. Po tym wszystkim ten piasek z krwią , który był, rozrzucili po całym bruku. Długo 
ludzie nie chodzili po tym bruku i rozsypanym na nim piasku, bo tam była krew, później 
deszcz zmył... Jak zawieźli tych na cmentarz, to tata mówił, że krew leciała z wozu. 
 
Jak wyglądało życie w czasie wojny? 
Miałem brata Jurka. We wojnę – 1943 roku panowała biegunka i na wsi w Kołacinie byli też 
chorzy. Mama mówiła do brata: „Weź im, poratuj ich tam i rower weź i zawieź im jedzenie – 
chleba”. Tam mieszkała siostra matki, miała trzy dziewczynki, tam też była bieda. Zawiózł im 
jedzenie i przyjechał. Ale też dostał silnej biegunki, doktor Ratajski chodził i robił wszystko,                 
co tylko mógł, brat zmarł. 
 
A pamięta Pan jak Niemcy uciekali i przyszła Armia Czerwona? 
Jak Niemcy uciekali, to była gehenna. Tutaj, gdzie Musielak ma skład, tam był niemiecki 
magazyn: odzież, gaz, maski, chemiczne rzeczy, wojskowe pasy i inne przedmioty robocze – 
u Ziembowskiej. Jak uciekali, Jurga komendant,  mieszkał u Garbarczyków, dobry chłopok, 
chodził zawsze po mleko do Marciniaków – tam, gdzie mieszkali Madalińscy w Rynku -  i 
mówił do niej, że mają być ostrożni, bo będą palić magazyn. A Marciniakowa do niego, że 
cały Książ zapłonie, niech nie pozwoli na to, niech wyniosą wszystko na Rynek i tam spalą. 
No i usłuchał, zarządził, żeby wszyscy przyszli i wynosili na Rynek i spalili. A tak pół Książa 
by nie było – spłonąłby. A posterunek był tam, gdzie teraz Łączny mieszka. No kiedy Ruscy 
wchodzili, to najpierw weszła czujka na Rynek, całe miasto przeszli i pytali się o Niemców. A 
ich nie było, bo pouciekali już. Potem wjechały czołgi, przed pierwszym czołgiem szedł 
niemiecki policjant na boso – a wtedy był mróz – szedł bez czapki w policyjnym mundurze. 
Te czołgi jechały aż tam, gdzie Kopankiewicz mieszka.  
 
A jak wyglądała nauka po wojnie? 
Ukończyli my w jednym roku dwie klasy w Szkole na ulicy Wichury. 
 
 
 

Wywiad z Panią Weroniką Jankowiak   (ur. 1910 ) 
 

 
Jak żyło się ludziom przed wojną? 
Dobrze było też, ale teraz jest lepiej, bo już te czasy takie minęły. 
 
A jakie to były czasy, czy można było się uczyć? 
Uczyć my się uczyli, bo trzeba chodzić do szkoły. Teraz mogą się bardziej wyuczyć, 
a kiedyś nie było takich możliwości. Kto był bogaty, mógł się tylko uczyć. 
 
A gdzie się Pani urodziła? 
Ja urodziłam się w Chrząstowie. 
 
A ile Pani miała rodzeństwa? 
Ja byłam i dwie siostry jeszcze miałam i dwóch braci. Ja mam na imię Weronika, najstarsza 
moja siostra miała na imię Marianna. Mama moja miała na imię Barbara,  
tata Józef, a  mój mąż Leon. A imię moje z bierzmowania to Barbara. Brat mój Antoni zginął 
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w Lubelskim, we więzieniu siedział,  bo pomagał sąsiadom świnię zabić.  
Pomagał i później ktoś wydał. Takie czasy były, że brali Polaków do więzienia. 
 
A rodzice Pani mieli ziemię w Chrząstowie? 
Tak mieli. Później zostali wysiedleni stąd w Lubelskie i po II wojnie wrócili  
do Chrząstowa z powrotem.  Wyrzucali Polaków z własności. Smutno nam było opuścić ten 
dom. W Lubelskim byliśmy 5 lat. Każdy dostał krówkę do życia, 
jak ktoś miał więcej ziemi, to dostał 2 krówki, a jak mniej to 1 krówkę. 
 
A jak ubierali się Pani rodzice? 
Mama ubierała się po wiejsku, na głowie miała chusteczkę i spódnicę długą. 
Tata garnitur i kapelusz. 
 
A do kościoła, to dokąd jeździliście? 
Do kościoła jeździliśmy końmi i powózką  do Wieszczyczyna. Końmi ludzie pracowali w 
polu i do kościoła też nimi jeździli. Kościół w Wieszczyczynie był spalony i ksiądz Nowicki 
starał się go odbudować z pomocą Polaków mieszkających w Ameryce, dwa lata nie było 
żadnych nabożeństw w tym kościele. 
 
A pamięta Pani swoją Pierwszą Komunię św.? 
Tak, pamiętam. Miałam ładną białą sukienkę, bo moi rodzice jeszcze się starali.  
W Binkowie była krawcowa, która uszyła mi sukienkę. Na głowie miałam taką białą kokardę, 
która do włosów była przywiązana. 
 
Czy pomagaliście rodzicom w gospodarstwie? 
Tak, pomagaliśmy rodzicom. W polu musieliśmy pracować, jak była ziemia,                       to 
pracowaliśmy, żeby było nam wszystkim dobrze. Zboże kosiło się kosami, mendele się 
ustawiało, jak było suche, to stogi się robiło i zwoziło. 
 
Czy Pani mama piekła chleb? 
Tak. Mieliśmy taki piec, bo jeszcze mój tata robił te piece i ja potem dużo piekłam, 
jak mój tata jeszcze był, to mi pomagał. Rąbał drzewa, żeby napalić w piecu. Ten chleb to my 
zarabiali taki kwas na chleb, później dodawaliśmy drożdży do tego chleba.  
Chleb ten piekło się dwie godziny. Piekarze przywozili z Książa jeszcze chleb i ludzie 
kupowali. 
 
A placek drożdżowy Pani też piekła? 
Tak placki drożdżowe też piekłam, ale przeważnie na święta i do tego jeszcze babkę. 
Teraz to robią różne wypieki, a kiedyś takich różnych wypieków nie było. Święconkę 
mieliśmy w swoim mieszkaniu. Po wojnie w Wielką Sobotę potrawy były święcone  
na dworze w szkole. Pamiętam, że na Wielkanoc chodziły Niedźwiedzie, tata zawsze 
wychodził  i dawał im jajka, a my nie wychodzili, bo by nas pomurzyli.  
Na Boże Narodzenie to choinkę ubieraliśmy lampionami papierowymi. 
 
A zabawy były? 
Tak, tańcowałam, bo wyprawiali takie majówki. Majówki te urządzali na łąkach, orkiestra 
grała, było wesoło. Przed wojną należałam do Młodych Polek.  
Byłam tam kilka lat, co miesiąc odbywały się zebrania, byłam sekretarką.  
Śpiewało się różne pieśni. Spotykaliśmy się w Wieszczyczynie.  
Jeździliśmy na wycieczki, piekło się placki, uczyło się szycia, gotowania, pieczenia. Brat mój 
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woził nas na spotkania, byłam nawet na takim zlocie Młodych Polek  
w Poznaniu. 
 
A kiedy brała Pani ślub? Przed wojną? 
Ja brałam ślub cywilny w Lubelskim i potem szli my w jednym dniu do kościoła  
w Parczewie. Wesela kiedyś były skromniejsze, nie to co teraz. Mieliśmy swoich gości 
z rodziny, kuzynki były na tym ślubie, orkiestra grała, ale nie tak jak teraz. 
 
Pamięta Pani czasy wojny? 
Przyjechał żandarm na koniu i tak było uprzykrzone, że nie wolno było piec, świnków  nie 
wolno było zabijać, patrzyli do kuchni, w garnki zaglądali, zakazywali dawać koniom za dużo 
paszy. Wiele rzeczy robiło się po kryjomu. 
 
A po niemiecku Pani mówiła? 
Po niemiecku trzeba było mówić i chodzić do szkoły do Binkowa. Tam uczyli niemieccy 
nauczyciele. Tam w tej szkole w Binkowie nauczyciele zmuszali i uczyli  
po niemiecku, jak kto nie umiał to karali. 
 
A jaki był  zarządca majątku  w Chrząstowie? 
On dobry był. To był Polak – Zagrocki się nazywał, niektórzy ludzie narzekali  
na niego, bo dokładnie nie wypłacał im za pracę.  
 
Darła Pani pierze? 
Tak, moja mama dawała biedniejszym paniom i darły to pierze. Jak byłam młodsza, 
to nie darłam pierza, dopiero jak byłam starsza to pomagałam przy darciu. Sąsiadki 
przychodziły wieczorami drzeć pierze. Przy darciu pierza się śpiewało i rozmawiało. Chłopcy 
nam się psocili i wróble wpuszczali, by pierze fruwało. 
 
A ten krzyż co stoi w Chrząstowie przy ulicy, to dlaczego jest w tym miejscu? 
Krzyż stoi w tym miejscu, bo dziewczynka pasła gąski i burza przyszła, huragan taki  
i zabrał to dziecko i w Zakrzewicach gdzieś spadła i ci jej rodzice ją szukali i w końcu 
znaleźli to dziecko. Jak to dziecko znaleźli, to na pamiątkę tego zdarzenia krzyż postawili. 
 
A  figura Matki Boskiej? 
To po I wojnie postawili. 
 
A majowe odbywa się przy figurze Matki Boskiej? Śpiewa się pieśni? 
Śpiewało się pieśni majowe wtedy przy figurze i do dzisiaj śpiewają. 
 
Jak się żyło  po wojnie? 
Dwa tygodnie końmi wracaliśmy z Lubelskiego. Byłam już po ślubie z dzieckiem małym na 
wozie. W lutym wracaliśmy, takie były czasy, że z Warszawy nie było przez rzekę mostów, 
więc windą nas przenosili. Jak wróciliśmy z Lubelskiego do Chrząstowa, to nasze 
gospodarstwo było opustoszałe, musieliśmy się dorabiać od nowa. 
 
Ciężko się żyło? 
Za dobrze się nie żyło, ale każdy się starał, żeby to życie jakoś utrzymać.  
Musieliśmy pracować, ale praca była ciężka, teraz kombajny wymłócą, a kiedyś były 
maszyny co końmi prowadzili. Dziecko musiało te koniki poganiać. 
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Jakie maszyny wykorzystywane do uprawy pola? 
Cepy, pługi, brony, ale to było konne. 
 
A jakie przedmioty codziennego użytku wykorzystywano w domu? 
Kierzynkę do robienia masła, jak było dużo śmietanki, to się dużo zrobiło tego masła. 
 
A żelazko do prasowania było na węgiel czy na dusze?  
Żelazko było na węgiel. Trzeba było trochę podpalić i te węgle się żarzyły. 
 
A pamięta Pani pieśni, które Pani śpiewała? 
Jak krzyż został postawiony, to do krzyża sąsiadki przychodziły i śpiewaliśmy wtedy pieśni : 
„Zdrowaś Maryja”, „Gwiazdo Morza”, „Chwalcie łąki umajone”, „ Po górach dolinach”. 
 
A jakie modlitwy Pani odmawia? 
„ Litania do Matki Najświętszej”, „Litania do Serca Jezusowego”. 
Jak ksiądz z Jezusem przychodzi co niedzielę, to odmawiam różne modlitwy: 
 „Pod Twoją obronę”, „Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi  
w najświętszym Boskim Sakramencie, ile minut w godzinie, a godzin w wieczności tylekroć 
bądź pochwalon  Jezus ma miłości.” 
 
A kto uczył  wiary w  Boga, tych modlitw? 
Mama nas uczyła, różaniec odmawiała. Całą rodziną odmawialiśmy cały różaniec  
w domu przed obrazem Matki Boskiej Boreckiej oraz Matki Boskiej Włościejewskiej 
 i śpiewaliśmy pieśni: : „Zdrowaś bądź Maryja”, „Gwiazdo Morza”,  
„Chwalcie łąki umajone”. 
 
Czy do Borku chodziliście na odpust? 
Tak chodziliśmy i jeździliśmy końmi, odpust tam odbywał się latem w lipcu  
o godzinie 12.00. Ta msza odbywała się za kościołem. A do Włościejewek to jeździło się 
końmi lub pieszo się chodziło. Zawsze na odpuście było dużo ludzi. 
 
 A jak ktoś był chory, to kto go leczył?  
Jak byłam dzieckiem, to chorowałam – całe ciało oblężone było takimi chrostami, rodzice 
kupowali lekarstwa i proszkiem takim sypali, by zasuszyć te chrosty.  
Później jeździł doktor ze Śremu, pamiętam, że trzeba było zapłacić mu za wizytę. 
 
 

Wywiad z Panią Haliną Jankowską (ur.1929) 
 
Czy spędziła Pani całe życie w Chrząstowie? 
Urodziłam się w Zaborowie. Mieszkałam tam 2 lata, potem przeprowadziliśmy się do 
Chrząstowa. 
 
Jak wyglądało życie dawniej? 
 Przed wojną nie było tak jak teraz, bo teraz są kombajny, maszyny róże, a kiedyś ziemniaki 
kopało się dziabką. Jak się zebrało 3 koszyki, czyli szefel, to zanosiło się to na wóz i 
dostawało się kwitki i to było obliczane w biurze na podwórku i z tego była wypłata. 
Na wiosnę siali, potem wyrosło, zbierali kosą chłopy, siekli, kobiety wiązały i ustawiały 
mendele. Później zbierało się to na wozy i do stodoły lub stogi robili na polu.  
Potem przyszła jesień, to znowu wykopki ziemniaków, buraków pastewnych i cukrowych.  
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Zimą się młóciło. Mój tata miał takie młocarium, musiał wcześnie chodzić do pracy, żeby 
napalić w piecu, żeby była para, która ciągnęła młocarnię. No a my, takie małe dziewczynki 
musiałyśmy odnosić plewy od tej maszyny do bydła. A krowy dawały tyle mleka, że kanew 
brakowało. 
 
Jaki był okres wojenny?  
Jak wybuchła wojna, to nikt nic nie robił, bo był chaos na świecie. Niemieckie wojsko miało 
przyjść od strony  Śremu, więc ludzie uciekali szosą, wóz za wozem w stronę Książa,  
bo w Śremie most Niemcy rozwalili. Tu w Chrząstowie  pięć lat rządził Niemiec. Mieliśmy 
dobrego tego Niemca. Religijny człowiek. Jego rodzina składała się z 6 osób - 3 dzieci, 
rodzice i babcia. Dzieci miały na imię: Wolfgang, Ewa i Eivehat. 
Jak Niemcy tu byli to ciągle jakieś prace, ale zawsze co innego, to w polu, to w podwórzu, 
młóciło się, orało. Majątek we wojnę nazywał się Groβlinde. Nasz Niemiec nie bił, 
 nie poniewierał ludzi. Jako mała dziewczynka przez 4 lata wykonywałam różne prace, 
dopierow ostatni rok wojny wysłali mnie do pałacu, tu gdzie teraz jest szkoła. Miałam tam 
lekką pracę - pomoc kuchenna, ziemniaki ostrugać, pozmywać naczynia, przynieść jajka z 
kurnika. Potem ten właściciel pałacu wysłał swoją rodzinę żeby uciekali w stronę Niemiec,  
a on jeszcze został, żegnał się z nami, to znaczy ze mną kucharką i sprzątaczką. Mówił, że 
mamy wziąć jego sanki na przechowanie, jak wróci, to da je swoim dzieciom. Nie wrócił, nie 
wiadomo co się z nim stało. Potem wszyscy Niemcy zaczęli uciekać. No i jak szłam do 
kurnika po jajka, otworzyłam drzwi a tam dwóch niemieckich żołnierzy, bo Niemców 
rozstrzeliwali na polu, a potem ludzie z Chrząstowa  ich pochować, bo czy Niemiec czy kto 
inny to przecież człowiek. Na oknie była uszykowana paczuszka z jedzeniem, gdybyśmy 
musieli uciekać Ale moja mama mówiła: jak chcecie, to idźcie; jak mam zginąć, to zginę,  
ale zostanę tutaj. Ale na całe szczęście nic tu w Chrząstowie złego się nie stało. A już na 
pewno nie w moim domu. Bo moi bracia, jak jeszcze byli Niemcy i naszą figurę tu w 
Chrząstowie zniszczyli, bo zrzucili głowę Matki Boskiej i Dzieciątka, to moi bracia przynieśli 
je do domu, mama schowała i 5 lat leżały w szufladzie. Po wojnie te głowy przykleili i do 
dziś są.  
 
A jak było po wojnie? 
Po wojnie była reforma rolna. Dawali ziemie, ale my nie braliśmy, bo nie mieliśmy żadnych 
maszyn. A potem to zrobiła się spółdzielnia i wszyscy znowu musieli w podwórzu pracować 
jak kiedyś. 
 
 
 
 

Wywiad z Panią Zofią Jaskułą  (ur.1932) 
 
 
Czy spędziła Pani życie w Książu lub na terenie gminy? 
Dziś mam 76 lat i całe życie spędziłam w Zakrzewicach koło Książa, choć miejscem 
urodzenia był Dębniak. 
 
Jak wyglądało życie przed wojną? 
Życie przed wojną było bardzo ciężkie. Ludzie ciężko pracowali na majątkach. Praca w polu 
trwała od szóstej do dwudziestej, a zapłata bardzo mała. Mój ojciec pracował przy budowie 
wału, zarabiał 60 złotych na miesiąc. My mieszkali razem z dziadkami i dzięki temu życie 
było lżejsze, gdyż dziadek miał rentę z Westfalii. 
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Co najczęściej ludzie wtedy jedli? 
Potrawy jedzone były różne. Hodowaliśmy świnie, krowy, kury, króliki. Piekło się placek                      
z kruszanką oraz placek ziemniaczany tzw. pyrok. Przysmakiem dzieci były lantroty - placki                
z mąki i ziemniaków pieczone na blasze pieca. 
 
Czy pamięta Pani właścicieli majątków, folwarków, karczm, sklepów, zakładów? 
Przedwojenne majątki z naszych okolic należały do Jouanna, posiadał on 99 majątków. 
Pochowany jest w Klęce. Karczmę miał Ziembowski i Ratajczak. Golarzem był Marian 
Majchrowicz. Fotografem był Głowacki. Szewcem był Kolasik. 
 
Jakie przedmioty codziennego użytku wykorzystywano w domu? 
W domu używano dzieżki do pieczenia chleba, kierzynki do robienia masła. Prasowało się 
żelazkiem na duszę. Prało się na tarce. 
 
Jakie przedmioty używano do uprawy pola? 
Brony i pługi, do żniw używano kosy. 
 
Jak wyglądały stroje codzienne? 
Przed wojną kobiety ubierały się w tzw. bojdy, czyli fartuchy i chusty, kabaty i długie 
spódnice. 
 
Jak wyglądały stroje odświętne? 
Odświętnie kobiety chodziły w strojnych czepkach z jedwabnicą, kabat i strojną spódnicę. 
 
Czy urodziny i imieniny były obchodzone? 
Przed wojną imienin nie obchodzono. 
 
Jakie inne święta były obchodzone? 
Przed wojną nie obchodzono tzw. dożynek tylko wieniec. 
 
Jak wyglądały chrzciny i Pierwsza Komunia św.? 
Chrzciny i Komunię obchodzono skromnie, tylko zaproszeni byli chrześni. 
 
Jakie najczęściej dawano imiona dzieciom? 
Ludwika, Marynia, Leon, Marcin, Franek – to są imiona dawane przed wojną. 
 
Czy wesela były huczne czy raczej skromne? 
Wesela były huczne – grały dudy i trąby, szykowano sporo jedzenia. 
 
 
Czy pogrzeby wyglądały tak jak dziś? 
Pogrzeby były inne. Nieboszczyk trzy dni leżał w domu i odprawiano wiele modłów. 
 
Czy na terenie gminy Książ był lekarz? 
W Książu doktorem był Maksymilian Krybus – był to lekarz wszechstronny,  
pełnił rolę położnika, pediatry. 
 
Czy lekarz miał swój gabinet, czy przyjeżdżał do domu chorego? 
Doktor Krybus miał gabinet, ale też przyjeżdżał do domu chorego furmanką lub bryczką. 
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Czym wówczas się poruszano? 
Poruszano się przed wojną pieszo, choć zamożniejsi mieli rowery, a pan Matys miał 
samochód. 
 
Czy na terenie Książa i w okolicach były jakieś sklepy? 
Sklep miał pan Cyplik -  spożywczy, pan Wroński miał aptekę, pan Makowiecki piekarnię,                    
a rzeźnicki sklep był u pana Matuszewskiego. Sklep odzieżowy posiadała pani Gibowska.  
Pan Szyszka miał sklep z garnkami. 
 
Jak wyglądały stosunki sąsiedzkie? 
Ludzie żyli zgodniej i bardziej się szanowali. Użyczali sobie butów i ubrań, idąc do kościoła. 
 
Jak wyglądała nauka przed wojną? 
W szkole uczono rachunków, polskiego, przyrody, historii i religii. 
 
Jak przed wojną spędzano wolny czas? 
Ludzie spotykali się wieczorami, grali na ustnych harmonikach, na grzebieniach – było dużo 
śpiewu. 
 
Czy pamięta Pani początek II wojny światowej? 
Wybuch II wojny zastał mnie w wieku 7 lat. Pamiętam płonące stodoły i stogi na polach.  
W Książu pojawiło się gestapo na motorach. Powywieszane były niemieckie flagi. 
 
Czy od tamtej chwili ludzie byli prześladowani? 
Ludzie byli bardzo prześladowani. Niemcy gnębili Polaków ciężką pracą od świtu do 
wieczora. Światło musiało być zgaszone lub okna zasłonięte, palono wtedy karbitówką. 
 
Czy na terenie Książa i gminy stacjonowały wojska niemieckie? 
W Książu stacjonowała żandarmeria niemiecka. 
 
Czy dużo ludzi zostało przesiedlonych? 
Dużo ludzi było przesiedlonych i wywiezionych na roboty. 
 
Jak wyglądało życie codzienne w czasie wojny? 
Nie wolno było się swobodnie poruszać, o ósmej wieczorem była godzina policyjna. 
 
Jak zarabiano na życie w czasie wojny? 
Ludzie pracowali na niemieckich majątkach, a żywność była na kartki. Zarabiali bardzo mało, 
wystarczyło tylko, żeby przeżyć. Świni nie wolno było zabić, gdyż można było za to dostać 
się do obozu. 
 
Jak spędzano w wojnę czas wolny? 
Mało było czasu wolnego, gdyż nawet w niedziele ludzie pracowali od świtu do wieczora. 
Jak wyglądała nauka dzieci w czasie wojny? 
Nauka dzieci  była w języku niemieckim. 
 
Czy nauczycielami byli tylko Niemcy? 
Nauczycielem był Niemiec o nazwisku Sztycynbeher. Lota i Gertruda były nauczycielkami. 
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Co robili nauczyciele, gdy dzieci nie chciały się uczyć w czasie wojny? 
Dzieci były w szkole bite za nieposłuszność. Był straszny rygor. 
 
Co robiły dzieci po szkole? Czy musiały pracować? 
Po szkole dzieci zaraz szły pracować w pole, było to przymusowe. 
 
Jak wyglądał strój ucznia? 
Każdy uczeń szedł do szkoły w tym, co miał. Ja miałam uszytą suknię z worka. Był ogromny 
problem z kupnem ubioru. 
 
Czy w czasie wojny obchodzono święta, np. Bożego Narodzenia, Wielkanoc? 
Święta były obchodzone bardzo biednie, gdyż panowała wtedy okupacja niemiecka.  
U nas, w  Zakrzewie mieszkała rodzina niemiecka Szwajsmery, którzy chętnie się podzielili  
na święta z Polakami. Byli to bardzo dobrzy ludzie, ale mieli z tego tytułu wiele 
nieprzyjemności. Potrawy jedzone to: placek z kukurydzy, chleb z pieca, mięsa nie było. 
 
Dzisiaj, co roku obchodzone są dożynki – jak wyglądało to w czasie wojny i po wojnie? 
W czasie wojny dożynek nie było, obchodzono dopiero po wojnie. 
 
A jak wyglądało życie religijne w owym czasie? 
W czasie wojny kościoły były pozamykane, dopiero po wojnie otworzono kościół i zaczęto 
odprawiać msze św., był to ksiądz Franciszek Kowalski. 
 
Czy były kartki na żywność w czasie wojny? 
W czasie wojny były kartki na brukiew, margarynę i mięso. 
 
Kto sprawował władzę w czasie wojny na terenie gminy Książ? 
W czasie wojny władzę w Książu sprawował Tiefenbach, a burmistrz Książa mieszkał                             
w Zakrzewicach – nazywał się Michaelis. 
 
Czy z dniem zakończenia wojny ludzie byli spokojniejsi o swą przyszłość? 
Z dniem zakończenia wojny ludzie byli spokojniejsi, ale bardzo we znaki dawała się bieda. 
 
Jak długo trwała odbudowa Książa? 
Książ w czasie wojny nie poniósł wielkich strat, tylko spłonęły dwie stodoły w Książu – były 
tam magazyny wojskowe. 
 
Często wspomina Pani czasy wojny? 
Nie mam potrzeby wracania myślami do tamtych czasów, gdyż było mi wtedy bardzo ciężko. 
 
 

Wywiad z Panem Stefanem Lisem (ur.1939)          
          
Czy spędził Pan całe życie w Książu i na terenie gminy? 
Całe życie na terenie gminy, urodziłem się w Konarskim. 
 
Czym zajmowali się dawniej ludzie, co najczęściej jedli? 
Najczęściej jedli ziemniaki, z jednej miski, robiono ser, zwana taka gzika, takie coś łyżkami                      
z jednej miski jedli, polewkę. 
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A z czego była zrobiona polewka? 
Polewka była zrobiona z wody i maślanki. 
            
Jakie przedmioty codziennego użytku wykorzystywano w domu?  
Tak kierzynka była do masła robienia, do ściągania mleka. Magiel był do prasowania pościeli, 
ręczników. 
 
Jakie przedmioty wykorzystywano do uprawy pola? 
Brona,wszystko końmi robili. 
 
Jak wyglądały stroje codzienne? 
Stroje codzienne: spódnice, chustki na głowę, kabaty- takie bluzy zwane, fartuchy. 
 
Jak wyglądały stroje odświętne? 
Stroje odświętne wyglądały: białe bluzki, korale na szyi czerwone,a mężczyźni kapelusze. 
   
Jakie inne święta były obchodzone? 
Dożynki to były obchodzone jak się skończyły żniwa, to po zakończeniu żniw dziedzic dawał 
tam słodkości  trochę, była zabawa i tańce. 
 
Jak wyglądały chrzciny i Pierwsza Komunia św.? 
Do Komunii się szło pieszo do kościoła, przyszło się z kościoła, rozbierało się i dzieci szły 
paś krowy. 
 
Jakie najczęściej dawano imiona dzieciom, przed wojną po wojnie i w czasie wojny?  
Jan, Stefan, Kazmierz - takie było imiona. 
 
Czy pogrzeby wyglądały tak jak dziś? 
Nie - kiedyś zmarły leżał 3 - 4 dni w mieszkaniu i był wieziony na cmentarz karawanem. 
 
Czy na terenie Książa czy w jego okolicy były jakiś szpital czy lekarz? 
Lekarz znany był w Książu - Maksymilian Krybus, znany lekarz na całą okolicę, to był 
położnik, chirurg. 
 
Czy lekarz miał swój gabinet czy przyjeżdżał do domu chorego? 
Miał swój gabinet, ale przyjeżdżał do domu chorego. 
 
Czym wówczas się poruszano? 
Przeważnie bryczką i końmi. 
 
Czy na terenie  gminy Książ były sklepy? 
U nas tu sklepów nie było w ogóle tylko w Książu aby. No w Konarzycach. 
 
Jak wyglądały stosunki sąsiedzkie?  
Życie było weselsze niż teraz. 
 
Jak wyglądała szkoła i nauka przed wojną?  
Ja chodziłem pierwszą klasę do Konarzyc, pierwszą, drugą, a trzecią i czwarta do 
Konarskiego do pałacu, a też piątą, szóstą, siódmą to do Konarzyc. 



 
43 

 
A jak wyglądało życie w czasie wojny? 
No w czasie wojny to ja miałem 5 - 6 lat. 
 
Czy w okolicy Książa i gminy stacjonowały wojska niemieckie? 
Wojska niemieckie w czasie wojny...wszędzie było pełno, w dzielnicy było. No mojego 
kuzyna           w Książu rozstrzelali. Młody był, bo miał 19 lat. Z Włościejewic. Jego ojciec 
uciekł, myślał,                że młodego nie zabiorą, a młodego zabrali, rozstrzelali. 
              
O której była godzina policyjna? 
No, okna musiały być na wieczór pozasłaniane. Szarym papierem, takim czarnym, żeby nie 
było światła widać. 
 
Co robiły dzieci po szkole, czy musiały pracować? 
Musiały paś krowy i poorać w polu. 
 
Czy w czasie wojny obchodzono święta Bożego Narodzenia, Wielkanocne. Jak one 
wyglądały? 
Święta były ale skromne. 
 
W jakim języku odprawiane były msze św.? 
Msze były po łacinie. 
 
Czy obowiązywały kartki na żywność w czasie wojny? 
Po wojnie, ale w czasie wojny to chyba też kartki były. 
              
Czy mieszkali tu przedstawiciele innych narodowości np. Niemcy,Żydzi? Jakie były z nimi 
stosunki sąsiedzkie? 
Tu paru mieszkało. W Konarzycach paru mieszkało, ale byli bardzo, bardzo dobrzy. 
 
Czy w danej miejscowości znajduje się cmentarz? 
No w Konarzycach jest, tam byli chowani Niemcy. 
 
 
 

Wywiad z Panią Kazimierą Łusiak (ur. w 1933) 
i Panem Wojciechem Łusiakiem (ur. w 1929) 

 
Czy spędzili Państwo całe życie w Książu lub na terenie gminy? 
Tak spędziliśmy. Zamieszkałem w Książku, a moja żona w Kiełczynku. 
 
Czy odbywały się majówki? 
Majówki odbywały się za szkołą, tam gdzie teraz jest park.  
Na majówkach grano na dudach, na trąbach, na skrzypcach,  
na saksofonie i na akordeonie. 
 
Czym przed wojną zajmowali się ludzie? 
Ludzie zajmowali się pracą w gospodarstwach, a ci co nie mieli gospodarstw,  
to pracowali na majątkach. Właścicielem tego majątku w Książku był Niemiec Jouanne,  
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miał on 99 majątków. Były to ciężkie czasy, bieda. Nie było maszyn tak jak teraz, wszystko 
trzeba było wykonywać ręcznie. 
 
Jakie przedmioty codziennego użytku wykorzystywano w domu? 
Państwo Łusiak: Kierzynka do robienia masła, magiel z kamieniami  
do maglowania rzeczy, żelazka na węgiel, na duszę, tarka do prania rzeczy, wanienka 
ocynkowana, szundy do noszenia wody ze studni. 
 
Czy życie religijne Polaków na terenie naszej gminy było inne  
niż dzisiaj? 
Tak, ludzie kiedyś byli bardziej wierzący niż dzisiaj. Zarówno przed wojną, jak i po wojnie 
człowiek w stosunku do drugiego był bardziej uczciwszy, uczynniejszy, a teraz jest inaczej.  
Po wojnie chodzono do kościoła św. Mikołaja, mszę odprawiał ksiądz Kowalczyk. W czasie 
wojny kościół był zamknięty. Msza św. przed wojną i po wojnie była odprawiana po łacinie,  
a potem po polsku. 
 
Czy pamiętają Państwo swoją Pierwszą Komunię Św.? 
Do Komunii szliśmy po wojnie. 
Pan Łusiak: Ja miałem 17 lat jak szedłem do Komunii.  
Miałem na sobie ubranie i świecę w ręku. 
Pani Łusiak: Pamiętam, że sukienkę do Komunii miałam krótką,  
 a w ręce miałam świecę. 
Państwo Łusiak: Komunia była bardzo skromna, tylko rodzice  
i chrzestni. Pamiętamy, że był tylko placek z kruszonką. 
Pani Łusiak: Pamiętam, że w czasie bierzmowania była tylko jedna chrzestna  
dla wszystkich dzieci idących do bierzmowania,  
była to pani Zającowa z Książa. 
 
Czy pamiętają Państwo właścicieli majątków, folwarków, karczm, sklepów, zakładów? 
Państwo Łusiak: W Książu był piekarz Buchwald,  szewcem był Dorszyk,  
krawcem Drimel. Rzeźnik – Krajewski Władek, Tyszer , Matuszewski,  
a golarzem po wojnie był Jaszyniak. W Kiełczynku krawcem był Idkowiak Jan. 
 
Jak ubierały się kobiety i mężczyźni? 
Państwo Łusiak: Kobiety nosiły długie spódnice, fartuchy, kaboty ,  
chustki z frędzlami, a starsze panie nosiły czepki.  
Mężczyźni nosili ubrania, kapelusze i sznurowane buty.  
Buty w jakich chodziły dzieci to kujony, pantofle, drewniaki. 
 
Czy urodziny i imieniny były obchodzone? 
Państwo Łusiak: Urodzin i imienin nie obchodzono. 
 
A dożynki odbywały się? 
Państwo Łusiak: Dożynki były przed wojną i po wojnie, a w czasie wojny  
nie było dożynek. 
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A Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie, czy były obchodzone? 
Państwo Łusiak: Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie były obchodzone.  
W Wielkanoc chodziły Niedźwiedzie,  dawało się im jajka , kiełbasę,  
placek i pieniądze w koszyk. W Boże Narodzenie chodziły Gwiazdory. 
 
Jakie najczęściej dawano  imiona dzieciom? 
Państwo Łusiak: Imiona, jakie wtedy dawano dzieciom to: Katarzyna,  
Wojciech, Kazimiera, Stanisława, Kazimierz. 
 
Wesela były skromne czy huczne? 
Państwo Łusiak: Wesela były skromne, w domu; była kucharka, 
 ten sąsiad co umiał grać, to przychodził i pograł trochę. Ślub braliśmy 
w kościele św. Mikołaja. 
 
Pogrzeby wyglądały tak, jak dziś?  
Państwo Łusiak: Pogrzeby były skromne. Zmarły leżał w domu, ludzie 
z wioski schodzili się do domu zmarłego i odmawiali modlitwy, różaniec.  
Gdy było lato, a zmarły leżał w pokoju, to wokół trumny sypano piasek 
 i ustawiano wiadra z wodą. 
 
Czy na terenie Książa był jakiś lekarz, szpital? 
Państwo Łusiak:  Był doktor Krybus, miał on swój gabinet  
w Książu. Jak ktoś był chory, to jechało się po niego powózką,  
nigdy nie odmówił przyjazdu do chorego. 
 
Jak wyglądały stosunki sąsiedzkie? 
Państwo Łusiak: Stosunki sąsiedzkie – jak się miało trochę ziemi,  
to sąsiad pomagał orać, a potem gdy on miał plony, to pomagało mu  
się je zebrać. W czasie wojny nie było spotkań sąsiedzkich, każdy się bał. 
 
 
Jak przed wojną spędzano czas wolny? 
Państwo Łusiak: Czasu wolnego przed wojną nie było. 
 
O której godzinie była godzina policyjna? 
Państwo Łusiak: Godzina policyjna trwała od 22.00 do 6.00 rano. 
Pamiętamy, że rodzice zasłaniali ciemnymi papierami okna, by nie było widać żadnego 
światła. Rodzice mówili, ze jeśli będzie widoczne światło to jak polecą samoloty, to będą 
bombardować. 
 
Czy na terenie gminy Książ stacjonowały wojska niemieckie? 
W Książu wojsko niemieckie przebywało w stodole dzisiejszego PGR-u,  
co niedawno spłonęła. 
 
Czy obowiązywały kartki na żywność? 
Państwo Łusiak: Tak, Kartki na żywność obowiązywały. 
 
Kto w czasie wojny sprawował władzę na terenie Książa? 
 W czasie wojny burmistrzem był Michaelis , a  po wojnie burmistrzem  
   był Niedzielski. 
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Czy pamiętają Państwo jak Rosjanie wjechali do Książa? 
Państwo Łusiak: Tak, pamiętamy. 
Pan Łusiak: Pamiętam, jak Rosjanie czołgiem wjechali do Książa,  
na początku ludzie nie byli pewni, czy to Niemcy czy Rosjanie,  
ale jak zobaczyli, że to ci drudzy, to witali ich kwiatami i cieszyli się, 
że my Polacy zostaliśmy przez nich oswobodzeni z rąk Niemców. 
Państwo Łusiak: Dzień przed przyjazdem Rosjan była czerwona noc. 
Jak przez Książ się przechodziło, to żadnego światła ani człowieka nie było widać. Każdy się 
bał wyjść z domu, bo ta czerwona noc to miała być noc, kiedy Niemcy mieli wymordować 
wszystkich mieszkańców Książa, resztę Polaków - ale nie zdążyli tego zrobić, bo w nocy 
musieli uciekać przed Rosjanami. 
 
Czy z dniem zakończenia wojny ludzie byli spokojniejsi o swoją przyszłość? 
Państwo Łusiak:  Tak, byli spokojniejsi. 
 
 
 
 

Wywiad z Panią Marianną Marciniak    (ur. 1914) 
 
 
Gdzie mieszkała Pani w czasie wojny? 
W czasie wojny mieszkałam z rodzicami w Książu przy ulicy Raduszkowskiej. 
 
Czym zajmowali się dawniej ludzie? 
Kobiety zajmowały się dziećmi i gadami, a mężczyźni robili na majątku. 
 
Jak ubierano się do kościoła? 
Do kościoła my się ubierali w spódniki i chustki, a trzewiki - to my mieli drewniaki,  
a pod spodkiem były obite skórką, żeby nie pukały. 
 
Co nosili ludzie na co dzień? 
Na co dzień kobiety nosiły spódniki, fartuchy i chustki na głowie. 
 
Jakie potrawy jedzono? 
Usiedli my do stołu, mama nagotowała polewkę, naworki, gzikę i ziemniaczki i my to jedli.  
Przy stole tata zawsze mówił: „Słuchajcie mamy i róbcie co mama każe”. 
 
Jak żyło się w czasie wojny? 
Zimą w lesie, a latem robili  na majątku, ino się Niemców bojeli. 
 
Jak żyło się po wojnie? 
Po wojnie robili my na gospodarstwie. Żyli my sobie dobrze, bo Niemców nie było. 
 
Jak wyglądała nauka w szkole przed wojną? 
W szkole było dobrze. Pisali my na tablicach. Nauczycielki były dobre, a nauczyciel był zły.  
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W Książu przy ulicy Jana Pawła II znajduje się kościół p.w. NMP i św. Mikołaja.   
 Czy zawsze tak wyglądał? 
Zmieniło się, bo tam gdzie wchodzili my , to tam jest ołtarz, a gdzie był ołtarz - tam teraz 
wchodzi się. Bardzo jest w kościele piękno. Tam byłam chrzczona, bierzmowana. Ksiądz był 
bardzo dobrze uczony, każdego nas wspomagał. 
 
 

Wywiad z Panią Czesławą Michałkowską  (ur.1926) 
 

 
Czy spędziła Pani całe życie w Książu lub na terenie gminy? 
W Książu mieszkam już 72 lata. 
 
Czy życie religijne Polaków na terenie naszej gminy było inne niż dzisiaj? 
Nie było wieczornych Mszy św., były tylko rano. 
 
Jakich przedmiotów codziennego użytku wykorzystywano w domu?  
Najbardziej pamiętam jak z mamą chodziłam na maglowanie bielizny. 
 
Jakie przedmioty wykorzystywano do uprawy pola? 
Konie ciągnęły pług, który orał pole. 
 
Jak wyglądały stroje codzienne? 
Moja mama chodziła w stroju wiejskim, kobiety nosiły często chusty na głowach. 
 
Czy urodziny i imieniny były obchodzone? 
Urodziny obchodzili Niemcy, a my imieniny. 
 
Jakie inne święta były obchodzone, np. dożynki? 
Świętowano koniec zbiorów na polach. 
 
Jakie najczęściej dawano imiona dzieciom przed wojną, w czasie wojny i po wojnie? 
Różne, np. Rozalia, Jadwiga, Stanisława, Jan, Ludwik. 
 
Czy wesela były huczne czy raczej skromne? 
Wesela były przeważnie skromne. 
 
Czy pogrzeby wyglądały tak jak dziś? 
Jeżeli pogrzeb był po południu, to msza św. na drugi dzień albo w dzień pogrzebu, rano.  
Msze wtedy były odprawiane po łacinie. 
 
Czy na terenie Książa i w jego okolicach były jakiś szpital czy lekarz? 
Na terenie Książa i okolic był doktor Maksymilian Krybus, miał swój gabinet w Książu,     
a do chorego jeździł powózką zaprzężoną w konie. 
 
Czym wówczas się poruszano?  
Przed wojną w Książu były tylko 3 samochody. Najczęściej poruszano się pieszo  
albo powózką z końmi. 
 
Czy na terenie Książa i w okolicach były jakieś sklepy?  
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Sklepy w Książu były w rynku i na ulicy Św. Mikołaja, teraz ul. Jana Pawła II. 
 
 
Jak wyglądała szkoła i nauka przed wojną?  
Było 7 klas przed wojną. Szkoła przed wojną mieściła się w dwóch budynkach, a nową szkołę 
oddano do użytku  1 września 1936 roku - 2 lata przed wojną.  
 
Jak przed wojną spędzano czas wolny?  
Spotykano się po sąsiedzku przy lampie naftowej, a dzieci grały w piłkę. 
 
Czy pamięta Pani początek II wojny światowej? 
Tak, we wrześniu Niemcy wkroczyli do Książa. Wojsko otoczyło cały Książ. 
 
Czy dużo ludzi zostało przesiedlonych?                           
Wielu ludzi zostało przesiedlonych do tzw. Generalgouvernement (Gubernia). 
 
Jak wyglądało życie codzienne? Czy można było swobodnie poruszać się po gminie 
w czasie wojny? 
Nie można było nigdzie wyjść, ludzie się chowali. Młodzież niemiecka tzw. Hitlerjugen 
prześladowała polską młodzież. 
 
Jak zarabiano na życie w czasie wojny? 
Różnie, ja  bawiłam niemieckie dzieci, byłam jako niańka. 
 
Czy nadawano Niemcom jakieś przezwiska? 
Polacy często mówili na nich szwaby. 
 
Co robili nauczyciele, gdy dzieci nie chciały się uczyć w czasie wojny? 
Polskie dzieci się nie uczyły. W naszej szkole uczyli się Niemcy, my do szkoły zaczęliśmy 
chodzić po wojnie. 
 
Czy w czasie wojny obchodzono święta, np. Bożego Narodzenia, Wielkanoc, 
jak one wyglądały?  
Każdy w swoim domu obchodził święta, były one bardzo skromne. Niemcy katolicy chodzili 
do naszego kościoła. Wszystkie produkty były na kartki,było bardzo ubogo. 
 
Często wspomina Pani czasy wojny? 
Tak, szczególnie pobyt w Branderburgu pod bombami, są to dla mnie przykre wspomnienia, 
opowiadam je często moim wnuczkom, z Branderburga wróciłam 28 maja 1945 roku. 
 
Jakie krzywdy zostały wyrządzone Pani w czasie wojny? 
Niemcy przezywali mnie polnische schweine, czyli  polska świnia. 
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Wywiad z Panią Wandą Płocińską  (ur.1919) 
 
 

Czy spędziła Pani całe życie w Książu lub na terenie gminy? 
Tak, spędziłam w Sebastianowie. 
 
Jak wyglądało życie przed wojną? 
Ludzie zajmowali się pracą w gospodarstwie, a ci co nie mieli gospodarstw, to pracowali na 
majątku we Mchach. Żyło się prościej, skromniej, oszczędniej, prostszą kuchnię się 
prowadziło, znaszało się ubrania jeden po drugim, ale życie było weselsze. Rodzice moi mieli 
gospodarstwo. Miałam dużo rodzeństwa -  ja byłam dziewiątym dzieckiem z kolei. Rodzice 
nie mieli za co mnie posłać do szkoły, dlatego zmuszona byłam iść na służbę. Moja matka  
uważała, że więcej się nauczę będąc na służbie niż w szkole. Pracowałam w pałacu koło 
Wrześni jako pokojówka. Muszę przyznać, iż matka miała rację, że czegoś się nauczę.  
Będąc na służbie nauczyłam się nakrywania do stołu, przyjmowania gości, sposobu 
właściwego wejścia i wyjścia z pokoju do pokoju. W rolnictwie było się samowystarczalnym, 
ponieważ ci co mieli gospodarstwo, to krowę, świnkę i kurczaki uchowali, mleko mieli,  
mięso i jajka się miało, krowy mleka dawały, masło  i ser się samemu robiło i jakoś się żyło. 
Pamiętam, że matka z sera robiła tzw. gumułki oraz kazki, to były wałeczki wyrabiane z solą 
lub koperkiem. Wieszało się je na drewnianych, specjalnie zbitych z desek szczeblach 
drabinki. W korytarzu mieliśmy piec do chleba. Matka piekła kilka bochenków chleba  
na tydzień, jak starczało mąki, to piekła małe, przepyszne kukiełeczki.  
 
Jak ubierały się kobiety i mężczyźni? 
Moja matka ubierała się po wielkopolsku. Nosiła długą spódnicę do samej ziemi – 
pomarszczoną górą w pasie, na to kabat – to taka bluza zapinana nie z rewersem pod szyję, 
pod to biały kabat na długi rękaw. To nosiła moja matka zarówno na co dzień, jak i na święta. 
Na głowę zakładała chustkę z frędzlami - na lato chustkę jasną, a na zimę ciemną. Pamiętam, 
że we wojnę był specjalny sposób czesania się kobiet – na takim drewnianym wałku 
zakręcało się włosy i spinało je spinkami. Przed wojną przyszła moda, że dziewczyny nosiły 
piękne, wysokie do kolan, na obcasie buty. Te buty były bardzo drogie, pamiętam, że 
kosztowały 45 złotych, a wtedy to było bardzo dużo pieniędzy. Mężczyźni nosili ubrania, 
kapelusze, sznurowane buty - latem wysokie do kostek, a zimą wysokie do kolan, tzw. 
oficerki. 
 
Czy pamięta Pani swoją Pierwszą Komunię św.? 
Do Komunii szłam we Mchach. Komunia była bardzo skromna, tylko rodzice i chrzestni.  
 
A majówki odbywały się? 
Majówki były urządzane u nas, przy domu był duży ogród obrośnięty żywopłotem z bzu,  
to tam właśnie w tym ogrodzie się tańczyło, sąsiad grał na skrzypcach, a później  
na gramofonie kręconym na kolbę. W czasie wojny majówek nie było.  
Mieliśmy organistę, który był artystą. Uczył nas, przygotowywał nas do różnych 
przedstawień. Pamiętam, że wystawiliśmy w banku we Mchach sztukę pt. „Klub Starszych 
Kawalerów.” Poza tym należałam do Młodych Polek – jeździliśmy na wycieczki, uczyliśmy 
się szycia, gotowania, bo były organizowane kursy krawieckie, gotowania i pieczenia. 
 
 
 
 



 
50 

A dożynki były obchodzone? 
Przed wojną i po wojnie dożynki były obchodzone we Mchach przy kościele, na placu za 
kościołem. Zresztą do dnia dzisiejszego urządzane są dożynki. W czasie wojny nie było 
dożynek.  
 
 
A Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie  były obchodzone? 
Przed wojną i po wojnie Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia były obchodzone.  
W Wielkanoc chodziły Niedźwiedzie, dawało się im jajka w koszyk.  Prezenty od Zająca, 
 to jajka ugotowane w cebuli zostawione w gniazdku zrobionym ze słomy.  
W Boże Narodzenie chodziły Gwiazdory. Pamiętam, że były Pasterki z jucznią. Do kościoła 
szło się na godzinę 23.00, w kościele było zapalonych kilka  świeczek. Śpiewało się jeszcze 
pieśni adwentowe o ciemku. Dopiero o 24.00 zaświeciła się gwiazda betlejemska nad 
ołtarzem i pozostałe nie zapalone świece na znak tego, że Pan Jezus się narodził. W czasie 
wojny kościół był zamknięty, więc każdy obchodził święta te po kryjomu w domu,  
we własnym gronie rodzinnym. Na święta mama zawsze piekła placek drożdżowy  
z kruszonką i babkę. 
 
Czy dużo ludzi zostało wtedy wysiedlonych? 
Z Sebastianowa i innych należących do gminy wsi, wysiedleni zostali gospodarze  
w Lubelskie, a w ich miejsca powprowadzali się Niemcy. Najczęściej wysiedlano tych z 
bogatszych gospodarstw. 
 
Wesela były skromne  czy huczne? 
Wesela były skromne, w domach się odbywały. Była tylko najbliższa rodzina około 30 osób.  
 
Pogrzeby wyglądały tak jak dziś?  
Pogrzeby były skromne. Zmarły leżał w domu, ludzie z wioski schodzili się do domu 
zmarłego i odmawiali modlitwy, różaniec, śpiewali pieśni żałobne. Gdy było lato, a zmarły 
leżał w pokoju, to wokół trumny sypano piasek i ustawiano wiadra z wodą. Pieszo 
odprowadzano go do kościoła i na cmentarz, trumna wieziona była powózką. W czasie wojny 
chowano zmarłych na cmentarzu bez księdza. 
 
Czy na terenie Książa był jakiś lekarz, szpital? 
Był doktor Krybus, miał on swój gabinet w Książu.  
Jak ktoś był chory, to jechało się po niego powózką,  
nigdy nie odmówił przyjazdu do chorego, to był dobry człowiek. 
 
Jak wyglądała szkoła i nauka przed wojną i po wojnie? 
Jeden nauczyciel uczył wszystkiego, we Mchach kończyłam cztery klasy. Nie było 
warunków, ani pieniędzy żeby iść dalej do szkoły. Dalsza edukacja była możliwa w Śremie – 
Gimnazjum. 
 
Co robiły dzieci po szkole? 
Po szkole dzieci najczęściej pasły krowy i pomagały swoim rodzicom w gospodarstwie. 
 
Czy pamięta Pani właścicieli majątków, karczm, sklepów, zakładów? 
 Zakupy robiliśmy w Śremie lub w Książu. Ziembowski miał składnicę węgla, restaurację i 
sklep ogólny. W Książu piekarnię miał Żychowicz, a we Mchach Pajsert. Rzeźnictwo miał: 
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Wasik i Rybczyński. We Mchach była poczta, karczma i bank. Właścicielem banku i majątku 
we Mchach był hrabia Mielżyński. Właścicielem karczmy był Gratkowski.  
 
Kto sprawował władzę w czasie wojny na terenie gminy Książ? 
Władzę w Książu sprawował Michaelis - Niemiec, który mieszkał na Gogolewku. 
 
 
 

Wywiad z  Panią Mari ą Rozmiarek  (ur. 1926) 
 

Czy spędziła Pani całe życie w Sroczewie? 
Tak. W tym domu, tutaj w Sroczewie mieszkamy z pokolenia  
na pokolenie. Mieszkali tutaj dziadkowie, rodzice i my tu teraz mieszkamy. Nasz dom jest 
wielopokoleniowy. 
 
Jak wyglądało życie przed wojną? Czym zajmowali się ludzie?  
Moi rodzice z pokolenia na pokolenie zajmowali się rolnictwem. 
 
Co wówczas ludzie najczęściej jedli?  
Ludzie  najczęściej jedli polewkę, pyrki, pyrki z gziką, sznytkę chleba  
z masłem robionym przez mamę w kierzynce z mleka krowy. 
 
Czy życie religijne Polaków na terenie naszej gminy było inne 
niż dzisiaj?  
Tak jak teraz. W czasie wojny kościół św. Mikołaja w Książu był otwarty bardzo krótko. 
Księdza, który tam był, internowali, kościół zamknęli i innego kościoła nie był. Ksiądz ten 
zginął w Dachau, nazywał się Piotrowski.  Pamiętam, że przed wojną i po wojnie jakiś czas 
msze odprawiane były w języku łacińskim, a ksiądz zwrócony był do ołtarza twarzą. a do 
wiernych tyłem. Jeśli chodzi o kościół świętego Antoniego, to był to kościół ewangelicki, do 
którego chodzili tylko Niemcy. Ten budynek przy kościele, gdzie później  było przedszkole, 
to tam mieszkał pastor niemiecki, to była jego plebania. Niemcy mieszkający                        w 
Sroczewie jeździli do swojego kościoła bryczkami. 
 
Czy w Sroczewie mieszkali  Niemcy? 
Tak, mieszkali po sąsiedzku. Pamiętam nawet ich nazwiska: Zyrbernager, Kaleske, Helbrych. 
Te trzy gospodarstwa były z dziada pradziada niemieckie, dziedziczyli jedni po drugich. 
 
Czy w Sroczewie mieszkali  Żydzi? 
Nie. 
 
Czy pamięta Pani właścicieli majątków, folwarków, karczm, sklepów, zakładów?  
W Sroczewie nie było karczmy, ale za Wartą była – Biały Gościniec, 
na Zaniemyśl jak się jedzie.  Przez Wartę trzeba było płynąć promem, kiedyś prom i mostek 
były, ale uległy zniszczeniu i zostały zlikwidowane. Jeśli chodzi o sklepy, to w Sroczewie nie 
było żadnego sklepu, po zakupy jeździliśmy końmi i wozem  do Książa. W Zaborowie był 
majątek, jego właścicielem był Niemiec Senftleben.  
Mieszkał on w pałacu wraz z  żoną i synem. Pamiętam, że po wojnie  tam przy pałacu były 
zabawy taneczne, występy dzieci ze szkół. Senftleben dobrze gospodarzył, ludzie mieli 
bardzo dobrze, nikt nie narzekał,wypłacał ludziom na czas pieniądze. Niemcy, którzy 
mieszkali w Sroczewie nie szkodzili nam Polakom w niczym. Byli do nas raczej przyjaźnie 
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nastawieni. Krawiec był w Kiełczynku – pan Idkowiak,a w Zaborowie krawcem był pan 
Drop,  szewc był w Książu – pan Dorszyk. Piekarnia też była w Książu, ale my nie 
kupowaliśmy tam chleba, bo mama sama piekła w domu. Piekarnię miał Buchwald, 
spożywczy sklep mieli Bulińscy, tam teraz jest Market Ada. Ulanowski – miał nawozy, 
węgle. Szulc miał sklepik z materiałami. 
 
Jakie przedmioty codziennego użytku wykorzystywano w domu? 
Kierzynka do robienia masła, żelazko na węgle, tarka do prania, żarna          do mielenia 
zboża.  
 
Jakie przedmioty wykorzystywano do uprawy pola? 
Kosy, cepy, pługi, brony, siewnik. Konie zaprzęgano do pługów,  
do bron. nie było wtedy takich maszyn jak teraz są. 
Jak wyglądały stroje codzienne? 
Mama nosiła chustkę na głowie, długie spódnice do ziemi. na to kabot , fartuszki zarówno 
kolorowe, jak i gładkie - wszystko zależało  od zamożności oraz od tego, gdzie udało się taki 
fartuch kupić. Pamiętam, że moja mama nosiła trzy sznury czerwonych korali, które nazywały 
się prawe. A mężczyźni nosili garnitury i kapelusze. 
 
Czy imieniny lub urodziny były obchodzone? 
Bardzo skromnie. 
 
Jakie inne święta przed wojną były obchodzone? 
Przed wojną były obchodzone wszystkie święta:  Boże Narodzenie, Nowy Rok, Trzech Króli, 
Matki Boskiej Gromnicznej, Święta Wielkanocne, Wniebowstąpienie Pańskie, Zielone 
świątki, Piotra  i Pawła, 15 sierpnia - Wniebowstąpienie, Święto Niepodległości, Matki 
Boskiej Niepokalanie Poczętej. W Święta Wielkanocne, przed wojną, chodziły Niedźwiedzie, 
w czasie wojny nie chodziły, a po wojnie to się u nas nie odnowiło, tak jak w niektórych 
wioskach po dzień dzisiejszy Niedźwiedzie występują. Jak chodziły Niedźwiedzie, to było 
bardzo wesoło, ponieważ oni śpiewali i tańczyli  na podwórzu. Dawało im się jajka lub 
pieniądze. W Święta Bożego Narodzenia chodziły Gwiazdory. Przed wojną i po wojnie 
odbywały się dożynki w Zaborowie koło pałacu, a w czasie wojny dożynek nie było. Święta 
spędzało się w gronie rodzinnym. Na święta mama piekła placek drożdżowy i babkę.  
Do święconki niosło się: szynkę, kiełbasę i chleb.  Na Święta Bożego Narodzenia mama 
przygotowywała kluski z makiem, kapustę z grochem, śledzie oraz zupę grzybową. 
Pamiętam jeszcze majówki. Przed wojną  w Sroczewie majówki odbywały się tu, gdzie są 
lipy koło szkoły lub na łące w Zaborowie. Był zrobiony bufet, na podwórzu orkiestra grała na 
takich instrumentach, jak: skrzypce, akordeon i wszyscy tańczyli, było bardzo wesoło. 
Zabawy odbywały się co sobotę i co niedzielę. W czasie wojny majówek nie było, a po 
wojnie znowu się odbywały.Po wojnie wieczorki odbywały się w szkole w Zaborowie 
 i w Sroczewie. Pamiętam, że jedzenie się przynosiło, każdy we własnym zakresie i było 
bardzo, bardzo wesoło. 
 
Jak obchodzono chrzciny i Pierwszą Komunię św.? 
Bardzo skromnie, nie było wtedy stać ludzi na dawanie prezentów 
lub na wyprawianie przyjęcia komunijnego w restauracji. W 1936 roku szłam do Pierwszej 
Komunii Świętej, miałam 10 lat. Księdzem był wtedy ksiądz Piotrowski. Do Komunii szłam 
w Książu w kościele św. Mikołaja. Ten kościół nie był tak rozbudowany jak teraz jest. Był on 
malutki, ciasno w nim było. Pamiętam, że wtedy do Komunii szło bardzo dużo dzieci. 
Miałam białą, krótką sukienkę i wianuszek z merty na głowie,  a w ręce trzymałam świecę.  
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Jakie najczęściej dawano imiona dzieciom przed wojną ,w czasie wojny, po wojnie? 
Kazimierz, Stanisław, Maria, Józef, Janek, Weronika, Franciszka, Zofia. 
 
Czy wesela były huczne czy raczej skromne? 
Wesela były skromne, około 20- 30 osób - najbliższa rodzina. 
 
Czy pogrzeby wyglądały tak jak dziś? 
Zmarły leżał w domu, sąsiedzi zbierali się w domu zmarłego, odmawiali różaniec, śpiewali 
pieśni żałobne. Wynoszono zmarłego z domu , 
później wieziono go na powózce do kościoła. Ludzie szli za powózką, śpiewali, odmawiali 
modlitwy. 
 
Czy na terenie Książa i jego okolicach był  szpital czy lekarz? 
Szpital był w Śremie .W Książu był lekarz - doktor Krybus. Przywoziło się go podwózką .To 
był bardzo dobry człowiek. 
 
Czym wtedy się poruszano? 
Pieszo, rowerami, powózkami,  bryczkami. 
 
Jak wyglądały stosunki sąsiedzkie? 
Ludzie sobie pomagali wzajemnie, bardzo się szanowali. 
 
Jak wyglądała szkoła i nauka przed wojną? 
Przed wojną chodziłam do szkoły do Zaborowa do czwartego oddziału, w tym czwartym 
oddziale było się trzy lata. Do szkoły dzieci chodziły ubrane w tym co miały . Wtedy 
pisaliśmy piórami, mieliśmy kałamarze  
z atramentem, ile to kleksów się robiło. 
 
Czy pamięta Pani początek II wojny światowej? 
Pamiętam, miałam 13 lat jak wybuchła wojna 1 września. Pamiętam ten nalot samolotów, 
bombowców. Tata powiedział do nas wszystkich: „Dzieci kochane, wojna się zaczęła”. Jak w 
Środzie Wielkopolskiej bombardowali cukrownię, to u nas było te detonacje słychać i szyby            
w oknach drżały. Wszyscy byliśmy przerażeni, nikt nie spał, człowiek żył w lęku o swoje 
życie. W szkole w Sroczewie przez jakiś czas była kwatera tych żołnierzy niemieckich. Do 
nas przychodzili po mleko.  
Oni byli w porządku. 
 
Czy od tamtej chwili ludzie byli prześladowani? 
Bywało różnie. 
 
Czy na terenie Książa i gminy stacjonowały wojska niemieckie? 
Była policja niemiecka, która jeździła na koniach. 
 
Czy dużo ludzi zostało przesiedlonych? 
Tak, w Lubelskie. Przesiedleni zostali  bogaci gospodarze a w ich miejsce, do ich 
gospodarstw powprowadzali się Niemcy . 
 
O której była godzina policyjna? 
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Od 10 wieczorem do 6 rano, niektórzy co szli do pracy wcześnie rano  
na majątek, to musieli mieć przepustkę. Można było swobodnie poruszać się po Sroczewie  
tylko w wyznaczonych godzinach. Pamiętam, że okna mieliśmy pozasłaniane, mówiło się 
wtedy -  fer dunklung, co oznaczało, że okna mają być zasłonięte. Rodzice kupowali taki 
czarny gruby papier i zasłaniali nim okna. Nie mogło być widać żadnego światła świec ani nic 
innego, bo przyjeżdżał policjant na koniu i gdy wszedł do domu, to dawał mandat, musztrę. 
 
Jak zarabiano na życie w czasie wojny? 
Przed wojną też było bezrobocie, pieniądz to był złoty, w czasie wojny marki, a po wojnie 
złoty. Ja pomagałam rodzicom w gospodarstwie oraz pracowałam na majątku w Łężku.  Trzy 
i pół roku chodziłam do pracy  na majątek jako młodolatek. O godzinie 6.30 rano była 
zbiórka, musiało się być na tym apelu, bo jeśli ktoś się spóźnił, to był bity i wyzywany.  
Pamiętam, że jak zbieraliśmy pyrki, to potem przed powrotem do domu każdy dostał koszyk 
pyrek. Moja siostra była wywieziona na roboty do Niemiec. Pracowała u gospodarza, ten 
człowiek był ogrodnikiem, siostra opowiadała, że Niemcy, u których pracowała, to byli 
dobrzy ludzie. Niemcy wywozili też ludzi do kopania rowów na Anzac koło Włocławka. 
Siostra jak wróciła z roboty z Niemiec od tego ogrodnika, to wzięli j ą do kopania rowów 
schronowych przed Rosjanami. Spali w stodole, wszów pełno mieli.  
 
Jak spędzano czas wolny przed wojną, w czasie wojny i po wojnie? 
Prądu nie było, więc ani radia, ani telewizora nie było, to w karty się grało, na przykład w 
kopa lub pierze się darło. Jeśli chodzi o darcie pierza, to ze wsi schodziły się kobiety i darły 
pierze, a potem był poczęstunek, który nazywano podkunek. Zakończenie darcia pierza 
nazywało się pępek. Kobiety śpiewały różne piosenki, rozmawiały 
na różne tematy. Pamiętam, jak chłopcy się psocili i wróble wpuszczali  
do pomieszczenia, gdzie darło się pierze. Najczęściej przy darciu pierza kobiety śpiewały 
piosenki: „ Piękna Alfreda” , „ Nasza Andziulka”. 
 

„ Piękna Alfreda poszła do gaju, 
   na ślubny wianek szukała róż, 
   z gęstej leszczyny wyjechał strzelec  
   zeskoczył z konia, 
   ściska jej dłoń (…)” 
 
„ Nasza Andziulka prześliczna dama, 
   kupiła sobie suknię zieloną,  
   suknię zieloną niebardzo drogą, 
   suknię zieloną niebardzo drogą, 
   suknię zieloną niebardzo drogą,  
   bo była biedną , biedną, ubogą,  
   bo była biedną , biedną, ubogą (…)” 
 

A jak wyglądała nauka dzieci w czasie wojny? 
W czasie wojny zaczęliśmy z początku chodzić do szkoły, jednak z czasem nauczyciel 
zrezygnował, bo był ścigany, dzieci do szkoły przestały chodzić i szkoła została zamknięta. 
Po wojnie ja nie chodziłam już do szkoły.  
 
Jak wyglądała nauka dzieci przed wojną? 
Nie. Przed wojną uczyli mnie: Cichowicz, Paplówna, 
 to była nauczycielka, która uczyła nas religii i przygotowywała nas  
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do Pierwszej Komunii Świętej. Później uczył mnie Kasztelan. 
 
Co robili nauczyciele, gdy dzieci nie chciały się uczyć  w czasie wojny? 
Nauczyciele bili po rękach trzciną, człowiek nie mógł zaś ani pisać,  
ani nic, bo tak bolało. 
 
Jak wyglądał strój ucznia w czasie wojny? 
Mundurków nie było, każdy chodził w tym co miał ,obuwie jakie się wtedy nosiło to 
drewniaki i pantofle wystrugane z drewna .  
Na kartki było obuwie, które nazywało się mokasyny, dostawało się jedną parę na rok. 
 
Czy pamięta Pani egzekucję na Rynku w Książu? 
Pamiętam. Z naszej i okolicznych wsi wezwani byli chłopi do Książa 
 i musieli patrzeć jak ci ludzie zostaną rozstrzelani. Tata mój jak wrócił po tym wszystkim z 
Książa, to był taki upłakany i płakał jeszcze w domu, bo znał tych ludzi bardzo dobrze. Nikt 
nie wiedział dlaczego zostali Polacy ci rozstrzelani, każdy się tylko domyślał, bo to byli 
najbogatsi ludzie z Książa. Na początku byli oni zamknięci w więzieniu, a później 
rozstrzelani na rynku. 
 
Kto sprawował władzę w czasie wojny na terenie gminy Książ? 
Tak, pamiętam. Władzę w Książu sprawował wtedy Niemiec Michaelis, który mieszkał w 
Gogolewku. 
 
Czy z dniem zakończenia wojny ludzie byli spokojniejsi o swoją przyszłość? 
Tak, raczej tak, chociaż ludzie żyli w strachu, że kiedyś wróci. 
 
Czy w czasie wojny obowiązywały kartki na żywność? 
Tak ,obowiązywały na wszystko, ale bardzo mało żywności było  
na te kartki. Po wojnie też były jakiś czas. Mama moja piekła chleb  
w domu, potajemnie meliła zboże w żarnach, świnkę też się po kryjomu zabijało. To 
wszystko było robione pod strachem, bo nie wolno było zabić świnki, jak kogoś przyłapano, 
to szedł do więzienia. 
 
A jak robiło się chleb? 
Mama miała taką dzieżkę i  zakwaszała kwas na noc, a rano przyczyniała to na gęsto i jak się 
wyruszało, to się wyrabiało bochenki i wsadzała je mama do chlebowego pieca. Chleb zawsze  
wsadzany był do kąta, 
a babki przy drzwiach, bo chleb musiał mieć więcej ognia, a babka mniej. Do pieca 
wchodziło 6 sztuk chleba. 
 
Czy  pamięta Pani  jak Rosjanie wkroczyli do Książa,  
Sroczewa? 
Pamiętam, to była zima, ostry mróz. Najpierw wjechali taką czujką, 
a potem konno. Niemcy mieszkający w Sroczewie wyprowadzili się nocą przed tym zanim 
Rosjanie weszli. 
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Wywiad z Panem  Czesławem Skierą (ur. 1939) 
 
Czy spędził Pan całe życie w Książu lub na terenie gminy? 
Tak, spędziłem całe życie w Kołacinie. 
 
Jak wyglądało życie przed wojną? Czym przed wojną zajmowali się ludzie?  
Ludzie zajmowali się pracą w gospodarstwie, a ci co nie mieli gospodarstw, to pracowali na 
majątku w Kołacinie. Były to ciężkie czasy, bieda. Były kartki na żywność. Nie było maszyn 
tak jak teraz są, wszystko trzeba było wykonywać ręcznie. Pamiętam, że były pługi i brony 
konne, cepy, sierpy, kosy, grabie. 
 
Jakie przedmioty codziennego użytku wykorzystywano w domu? 
Kierzynka do robienia masła, magiel z kamieniami do maglowania rzeczy, żelazka na węgiel, 
na duszę, tarka do prania rzeczy, wymborek drewniany, beczka dębowa do kiszenia kapusty  
i kałka do ubijania kapusty, szundy do noszenia wiader, koszyków. 
 
Czy życie religijne Polaków na terenie naszej gminy było inne niż dzisiaj? 
Nie, raczej jest takie same jak było wtedy. W czasie wojny kościół był zamknięty, zrobiono z 
niego magazyn, gdzie przechowywane były różne rzeczy. Msza św. przed wojną i po wojnie 
była odprawiana w języku łacińskim, a później w języku polskim.  
 
Czy pamięta Pan swoją Pierwszą Komunię św.? 
Komunia była bardzo skromna, tylko rodzice i chrzestni. Pamiętam, że był tylko placek  
z kruszonką. Do Komunii szedłem we Mchach. Dziewczynki miały krótkie i długie sukienki,  
na głowie miały wianki z merty, w ręce trzymały świece, a chłopcy w ubraniach odświętnych 
i tak jak dziewczynki mieli świece. 
 
Czy pamięta Pan właścicieli majątków, folwarków, karczm, sklepów, zakładów? 
Karczma była we Mchach, to miał Gratkowski i na majątku w Kołacinie też była karczma. 
Zarządcą tego majątku w Kołacinie od 1933 roku był Kędzierski. Po wojnie część została 
rozparcelowana. W Kołacinie były trzy sklepy. 
 
Jak ubierały się kobiety i mężczyźni? 
Kobiety nosiły długie spódnice, fartuszki z haftami, kaboty, chustki  
z frędzlami, prawe korale. Pamiętam, że moja babcia nosiła czepek  
na głowie. Mężczyźni nosili ubrania, kapelusze i sznurowane buty.  
 
Czy urodziny i imieniny były obchodzone? 
Urodziny i imieniny były obchodzone, ale bardzo skromnie.  
 
A dożynki - czy  były one obchodzone? 
Przed wojną i po wojnie dożynki były obchodzone we Mchach przy kościele, na placu za 
kościołem. Zresztą do dnia dzisiejszego urządzane są dożynki. W czasie wojny nie było 
dożynek.  
 
A majówki odbywały się? 
Przed wojną i po wojnie majówki były urządzane na placu przy lesie  
w Kołacinie. Orkiestra grała  na trąbkach, na skrzypcach i na akordeonie. 
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W czasie wojny majówek nie było. 
 
 
 
A Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie  były obchodzone? 
Przed wojną i po wojnie Święta Wielkanocne i Boże Narodzenie były obchodzone.  
W Wielkanoc chodziły Niedźwiedzie  dawało się im jajka, w koszyk. W Boże Narodzenie 
chodziły Gwiazdory. W czasie wojny kościół był zamknięty, więc każdy obchodził święta te 
po kryjomu w domu, we własnym gronie rodzinnym. Na święta mama zawsze piekła placek 
drożdżowy z kruszonką i babkę. 
 
Jakie najczęściej dawano  imiona dzieciom? 
Były to imiona święte: Bożena, Stanisława, Kazimierz, Franciszek, Franciszka. Po wojnie: 
Genowefa, Barbara, Wojciech, Marian. 
 
Wesela były skromne  czy huczne? 
Wesela były skromne, w domach się odbywały. Była tylko najbliższa rodzina około 30 osób.  
 
Pogrzeby wyglądały tak jak dziś?  
Pogrzeby były skromne. Zmarły leżał w domu, ludzie 
z wioski schodzili się do domu zmarłego i odmawiali modlitwy, różaniec, śpiewali pieśni 
żałobne. Gdy było lato, a zmarły leżał w pokoju, to wokół trumny sypano piasek i ustawiano 
wiadra z wodą. Pieszo odprowadzano go do kościoła i na cmentarz, trumna wieziona była 
powózką. W czasie wojny chowano zmarłych na cmentarzu bez księdza. 
 
Czy na terenie Książa był jakiś lekarz, szpital? 
Doktor Krybus był, miał on swój gabinet w Książu.  
Jak ktoś był chory, to jechało się po niego powózką,  
nigdy nie odmówił przyjazdu do chorego, to był dobry człowiek. 
 
Jak wyglądały stosunki sąsiedzkie? 
Stosunki sąsiedzkie polegały na tym, że pomagano sobie nawzajem. 
 
Jak przed wojną spędzano czas wolny? 
W czasie wojny nie było spotkań sąsiedzkich, każdy się bał. Nie było można swobodnie 
poruszać się, tylko w wyznaczonych godzinach, niektórzy co pracowali na majątku, to mieli 
specjalne przepustki. 
 
O której godzinie była godzina policyjna? 
Godzina policyjna była od 22.00 do 6.00 rano.  
Pamiętam, ze rodzice zasłaniali ciemnymi papierami okna, by nie było widać żadnego 
światła. Rodzice mówili, ze jeśli będzie widoczne światło, to jak polecą samoloty, to będą 
bombardować. 
 Kto w czasie wojny sprawował władzę na terenie Książa? 
 W czasie wojny Burmistrzem był Michaelis.  
 
Jak wyglądało życie w czasie wojny? 
Życie było trudne. Świnkę można było zabić jedną na dwie rodziny 
 raz w roku. Niektórzy zabijali świnki po kryjomu, wieczorami. Ludzie po kryjomu melili w 
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żarnach ziarna na mąkę. Potem kobiety piekły chleb. Pamiętam, że moja mama piekła sześć 
bochenków chleba bo tyle właśnie wchodziło do pieca chlebowego.  
 
 
Czy z dniem zakończenia wojny ludzie byli spokojniejsi o swoją przyszłość? 
 Tak, raczej byli spokojniejsi. 
 
Jak wyglądała szkoła i nauka przed wojna i po wojnie? 
Była jedna klasa, po dwie klasy uczyły się razem, były cztery oddziały 
 i  polscy nauczyciele- pani Wolska i pani Jankowska. Chodziłem dwa lata do szkoły w 
Kołacinie, a później do szkoły w Chwałkowie Kościelnym, gdzie uczyli mnie między innymi 
tacy nauczyciele, jak: pani Stelmaszewska, pani Bajon i pani Michalska. Pamiętam, że pisało 
się wtedy piórem i atramentem i często robiło się kleksy. W czasie wojny do szkoły  
w Kołacinie chodziły polskie dzieci z Kołacina i z Chwałkowa Kościelnego, uczyła je wtedy 
Niemka. W czasie wojny do szkoły w Chwałkowie chodziły dzieci Niemców, którzy zostali 
wprowadzeni w miejsca wysiedlonych polskich gospodarzy. 
 
Co robiły dzieci po szkole? 
Po szkole dzieci najczęściej pasły krowy i pomagały swoim rodzicom  
w gospodarstwie. 
 
Czy dużo ludzi zostało wtedy wysiedlonych? 
Z Kołacina wysiedlili gospodarzy w Lubelskie, a w ich miejsca powprowadzali się Niemcy. 
Najczęściej wysiedlani zostawali ci gospodarze, których gospodarstwo dobrze prosperowało. 
 
Jak wyglądało życie po wojnie? 
Były tak zwane plany. Każdy musiał oddać określoną ilość według listy, jeśli oddał mniej, 
 to zdarzało się, że musiał iść za to do więzienia. 
 
Czy mógłby Pan opowiedzieć o tym rozbitym samolocie amerykańskim? 
9 lutego 1945 roku dwa samoloty amerykańskie wyleciały z bazy angielskiej pod dozorem 
Anglii, by bombardować Berlin. W jednym samolocie było 9 osób, a w drugim 8 osób.  
Te samoloty się uszkodziły i spadły w lesie. Jeden w Niemczech, a drugi samolot spadł  
w Jaraczewie. Trzy osoby się uratowały z tego samolotu. 
 
 
 

Wywiad z Panią Mari ą Skrzypczak   (ur.1930) 
 
 
Czy spędziła Pani całe życie w Książu lub na terenie gminy? 
Tak. Najpierw mieszkałam w Zakrzewicach, a potem w Książu. 
 
A jak wyglądało życie przed wojną? Czym zajmowali się ludzie? 
Ludzie zajmowali się rolnictwem i rzemiosłem. Na pewno było spokojniej, ale także biedniej.  
Jadło się dużo serów pod różnymi postaciami i zupy mleczne. Mięsa na co dzień nie było,  
tylko w niedziele i Święta. 
 
Czy życie religijne Polaków na terenie naszej gminy było inne niż dzisiaj? 
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Do kościoła chodzono na pieszo, nawet z odległych miejscowości. Każdy w niedzielę był na 
mszy św. Rano młodzi paśli krowy, rodzice byli wtedy w kościele, a po południu była zmiana 
- młodzi szli do kościoła, a rodzice do krów. A wieczorem wszyscy razem mówiliśmy 
pacierz. 
 
Czy pamięta Pani właścicieli majątków, folwarków, karczm, sklepów, zakładów? 
Pan Kanenberg, o ile się nie mylę, miał sklep tam, gdzie dzisiaj pan Pelczyk. Właścicielem 
majątku w Brzóstowni, o ile dobrze pamiętam, był Doerffer, a w Książu Diefenbacher. 
 
Jakich przedmiotów codziennego użytku wykorzystywano w domu? 
Magla nie było. Były żelazka na węgiel drzewny albo z duszą, piece murowane - mówili  na 
nie angielki, a potem piece były kaflowe. Blat pieca był do gotowania, a w  jego spodzie 
miejsce  
do pieczenia chlebów i ciast. Chleby były pieczone raz w tygodniu, ale 4 lub 5 bochenków za 
jednym razem. I tyle wystarczyło na cały tydzień. Mieliśmy kierzynkę do robienia masła.  
To  była  taka  zwężająca  się   beczka  z kijem do ubijania, który nazywali wartołka.  
Była też dzieża do zarabiania ciasta na chleb i kołowrotki do przędzenia wełny. 
 
A co wykorzystywano do uprawy pola? 
Za moich czasów ojciec zajmował się rolnictwem. Na początku miał pług i brony i kultywator  
do spulchniania ziemi. To wszystko było konne. Kilku sąsiadów miało jeden wspólny 
siewnik. Radłem robiło się rowki w ziemi. Pyrki wybierało się dziabką albo motyką. Potem 
był dołownik do sadzenia ziemniaków. W czasie wojny zboża kosiło się kosami.  
Pszenice i żyto ustawiało się w mendle. Owies i mieszanki ustawiano kłosami do góry, bo 
trudniej schło. A kłosami do góry, żeby w czasie deszczu wszystko spływało z tych kłosów. 
 
A czy pola były duże? 
Nie, pola raczej w mniejszych poletkach, bo uprawiało się wszystko ręcznie. I każdy miał 
pole nieduże, ale swoje. 
 
Jak wyglądały stroje codzienne i odświętne? 
Na wsiach folwarcznych kobiety chodziły w długich spódnicach i kabatkach. Mężczyźni 
chyba w żupanach. A mi rodzice nie ubierali się w stroje ludowe. Mówili, że chodzą  „po 
pańsku”. Mama zawsze miała suknię, a ojciec - w zależności od okazji - w garniturze, a do 
pracy w rzeczach roboczych. Spodnie najczęściej były sztruksowe. Mój dziadek zawsze takie 
nosił. 
 
A co to były „kabatki”? 
Był to prosty w kroju żakiet zapinany na guziki. 
 
Czy urodziny i imieniny były obchodzone? 
Podczas wojny nie obchodziło się takich uroczystości, a później chyba tylko imieniny. 
 
A jakieś inne święta obchodzono? 
Tak, dożynki były obchodzone, ale jakieś inne święta nie. Jedynie na 22 lipca zawsze były 
zwożone zboże w stóg, a po ciężkiej pracy szło się na zabawę ludową. 
 
A jak wyglądały chrzciny i Pierwsza Komunia św.? 
Do 1941r. rodzeństwo ochrzczono, a najmłodszy brat został ochrzczony dopiero po wojnie.  
Do komunii dzieci przygotowywało się krótko i nie było uroczystości w domu. Nie było też 
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tak jak teraz prezentów. Jedynie najmłodsza z sióstr miała Komunię akurat w 25. rocznicę 
ślubu rodziców -  wtedy była uroczystość i dużo gości. 
 
 
Jakie najczęściej dawano imiona dzieciom? 
Przed wojną dawano imiona święte. Podczas okupacji narzucone były imiona: Kazimierz i 
Kazimiera, a po wojnie już dowolne. 
 
Czy wesela były huczne czy  skromne? 
Wesela były wyprawiane w miarę możliwości finansowych. Jednak najczęściej były skromne. 
 
A pogrzeby wyglądały tak jak dziś? 
Najczęściej ludzie umierali w domu i do czasu pogrzebu ciało zmarłego zostawało w domu. I 
potem z domu wychodził kondukt pogrzebowy. 
 
Czy na terenie Książa i jego okolicach był  jakiś szpital czy lekarz?  
Szpitala nie było, ale był lekarz - Maksymilian Krybus. Mieszkał przy ulicy Wiosny Ludów. 
 
A czy ten lekarz miał swój gabinet, czy przyjeżdżał do domu chorego? 
Miał gabinet w swoim domu. Gdy ktoś zachorował, to rodzina tego chorego przyjeżdżała 
powózką, a zimą saniami po doktora. Doktór też sam otulony w koc jechał do odległych wsi, 
a po drodze,  
gdy spotkał dzieci idące ze szkoły, wszystkie zabierał ze sobą, nawet na kolana. 
 
Czym wówczas się poruszano? 
Rowerami, bryczkami bądź saniami i na pieszo. Tylko jeden człowiek miał samochód. 
 
Czy na terenie Książa i w okolicach były jakieś sklepy? 
Były sklepy różne. Przed wojną było ich dużo i wszystkie prywatne. We wojnę sklepy mieli 
tylko Niemcy. A po wojnie sklepy były pod patronatem gminy. Gminna spółdzielnia 
budowała też sklepy w większych wsiach. Dzisiaj są one prywatne. 
 
Jak wyglądały stosunki sąsiedzkie? Czy pomagano sobie nawzajem? 
Wszyscy pomagali sobie w pracach polowych, dlatego żyło się w zgodzie i stosunki 
sąsiedzkie były dobre. Także szanowano się. 
 
 
A jak wyglądała szkoła i nauka przed wojną? 
W mojej wsi szkoła była wybudowana w 1924 roku. Uczył jeden nauczyciel, były 4 klasy 
łączone. W tym samym czasie nauczyciel prowadził lekcje dla dwóch klas. Wytłumaczył coś 
jednej, to tłumaczył drugiej. 
 
Jak przed wojną spędzano czas wolny? 
Z opowiadań wiem, że młodzież chodziła na zabawy wiejskie, a starsi spotykali się   
z sąsiadami. 
 
Czy pamięta Pani początek II wojny światowej? 
Gdy rozpoczęła się II wojna światowa, miałam 3,5 roku. Niewiele pamiętam. Jedyne,  co 
pamiętam z tego okresu, to jak paliły się stogi ze zboża u sąsiadów. Była duża łuna światła. 
Mama bała się spać, bo mieliśmy dom pod strzechą - bała się, że może się coś  u nas też 
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zapalić. I w tej nocy szliśmy do sąsiadów. Stogi i domy ktoś podpalał, jednak nie wiadomo, 
czy byli to Polacy czy Niemcy. 
 
Czy od rozpoczęcia II wojny światowej ludzie byli prześladowani? 
Mój ojciec był człowiekiem szanowanym i nie miał zatargów z Niemcami. Nawet, gdy 
przyszli i namawiali go, aby podpisał volksdeutscha, odmówił, twierdząc, że Polakiem się 
urodził i Polakiem umrze. Na szczęście Niemcy podeszli  ze zrozumieniem to takiej postawy i 
ojciec nie był prześladowany. 
 
Czy na terenie Książa i gminy stacjonowały wojska niemieckie? 
Nie, chociaż w naszych okolicach dużo Niemców osiedliło się po I wojnie światowej. 
 
A czy dużo ludzi zostało przesiedlonych? 
W tamtych czasach Niemcy przesiedlali Polaków, którzy byli bogaci, mieli budynki w 
dobrym stanie i dobrą ziemię pod uprawy. Na miejsce przesiedlonych osób osiadali Niemcy. 
 
Jak wyglądało życie codzienne? Czy można było swobodnie poruszać się po gminie w czasie 
wojny? 
Gdy zapadał zmrok, to okna w domach musiały być zasłonięte ciemnymi zasłonami, 
ponieważ była godzina policyjna. Wydaje mi się, że zależała to od pory roku. A w dzień 
raczej swobodnie można było się poruszać. 
 
Jakie były relacje między Polakami, a Niemcami? 
Rodziny niemieckie pod koniec wojny były osiedlane w pustych lokalach. Nazywano ich 
schwarzmeyerami. Gdy brakowało im jedzenia, to wymieniali z Polakami swoje przedmioty 
na jedzenie, na przykład sztućce, prześcieradła. 
 
Czy nadawano Niemcom jakieś przezwiska? 
Nie wiem. Ale raczej we wojnę nikt się nie odważył. 
 
Jak spędzano w czasie wojny czas wolny? 
Nieraz sąsiedzi schodzili się i wtedy grano w karty. Jednak dużo czasu wolnego nie było, bo 
ludzie musieli wszystko sami robić, na przykład naprawy. 
 
A dzieci - jak wyglądała ich nauka? 
Rodzice uczyli nas pisać, liczyć, śpiewać pieśni i piosenki, odmawiać modlitwy. 
 
Czy dzieci musiały pracować? 
Na wsi dzieci przed wojną, w czasie okupacji i po wojnie musiały zawsze pomagać rodzicom. 
 
Czy w czasie wojny obchodzono święta, np. Bożego Narodzenia, Wielkanoc, jak one 
wyglądały? 
W mojej rodzinie wszystkie święta były obchodzone. W Boże Narodzenie zawsze były kluski 
z makiem i placki drożdżowe. Dzieci dostawały prezenty - dziewczynki lalki szmaciane. 
Ozdoby choinkowe robiło się samemu z bibuły i słomki. 
 
Dzisiaj, co roku obchodzone są dożynki - jak wyglądało to w czasie wojny  i po wojnie? 
W czasie wojny dożynek nie obchodzono. Po wojnie ludzie przychodzili w strojach 
ludowych, śpiewano przyśpiewki. 
 



 
62 

Jak wyglądało życie religijne? 
Każdy w domu odmawiał modlitwy. W czasie wojny msze nie były odprawiane, bo kościół 
był zamknięty. 
 
Czy obowiązywały kartki na żywność w czasie wojny? 
Tak, obowiązywały. Kartki były także na mydło. 
 
Kto sprawował władzę w czasie wojny na terenie gminy Książ? 
Burmistrzem był Michaelis, funkcjonariuszami niemieckimi: Baumgart, Sturzenbucher, 
Stople, Gahl, Meier. A od 23 stycznia 1945r. burmistrzem był Józef Gawroński, naczelnikiem 
poczty Stanisław Lewandowicz. 
 
A czy z dniem zakończenia wojny ludzie byli spokojniejsi o swoją przyszłość? 
Po zakończeniu wojny ludzie żyli spokojniej, odbudowywali zniszczenia. 
 
Jak długo trwała odbudowa Książa? 
Książ jako miasto nie było zniszczone na wskutek działań wojennych. Jedynie niektóre domy 
musiały być odbudowane. 
 
Jak żyło się po wojnie w czasach komunizmu, czy był on odczuwalny? 
Zaraz po wojnie była bieda i wszyscy jakoś musieli odbudować swoje domy. Rolnicy musieli 
odstawiać określoną część płodów rolnych, żywca i mleka po niższych cenach. Musieli się z 
tego obowiązku wywiązać wobec państwa. Jeżeli ktoś tego nie robił, był pozbawiany 
wolności poprzez tymczasowe aresztowanie. 
 
 
 

Wywiad z PaniWywiad z PaniWywiad z PaniWywiad z Panią    WWWWładysadysadysadysławawawawą    SzymaSzymaSzymaSzymańskskskską        (ur.1929)(ur.1929)(ur.1929)(ur.1929)    

 

Czy przed wojną chodziła Pani do szkoły?    
Tak. Dwie klasy chodziłam do szkoły. We wojnę to już był koniec z nauką. 

 

Ciężko było?    
Tak. Każdy jak usłyszał, że wojna, to zaczął uciekać. My zabraliśmy się z jednym 
gospodarzem 
 i pojechaliśmy do Miłosławia. W Miłosławiu zaczęły latać samoloty niemieckie, było coraz 
więcej ofiar, więc wróciliśmy do Chwałkowa. Z niektórych gospodarstw byli wysiedleni 
ludzie, a w ich miejsce powsadzani Niemcy. Jak miałam 10 lat, to musiałam iść do pracy. W 
marcu Niemcy założyli tutaj w Chwałkowie Kindergarden – przedszkole tylko dla dzieci 
niemieckich. Było  w tym przedszkolu 40 dzieci. To były dzieci z Berlina, bo tam 
bombardowali, więc te dzieciaki przywieźli do Chwałkowa, bo tu pod tym względem był 
spokój. Polskie dzieci do tego przedszkola nie uczęszczały. Nasze dzieci nie miały nic, nawet 
jeść nie było zbytnio co. Pracowałam w Kindergarden, do moich obowiązków należało: 
pranie ubrań tych niemieckich dzieci. Wtedy prało się na tarce, a nie tak jak teraz w pralce. 

 

A co wtedy się jadło?    
Kaszki, jakieś papinki się robiło do jedzenia. Papinek gotowało się na wodzie, a jak ktoś miał 
mleko, to na mleku gotował. W żarnach męli pszenicę i papinki się gotowało, z mąki też 
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chleb się robiło, piekło. Nie wolno było melić, żarna musieliśmy chować, żeby Niemcy nie 
wzięli. 

 

A gdzie w czasie wojny była szkoła dla  polskich dzieci?    
Szkoła dla polskich dzieci była w Kołacinie. Ja do szkoły już nie chodziłam, pracowałam na 
majątku, wykonywałam różne roboty: dziabałam buraki, młócenie,  
a potem pracowałam przez jakiś czas w Kindergarden.  

 

A po wojnie, gdzie chodziła Pani do szkoły?    
Po wojnie chodziliśmy do szkoły w Chwałkowie. 

 

Jak wyglądał koniec wojny?    
Jak Rosjanie mieli wejść, to Niemcy kopali rowy, by się przed Rosjanami bronić. 
Ja też kopałam rowy, pamiętam też jak wszyscy co kopali te rowy, to spaliśmy w stodole  
na słomie. Wszyscy mieliśmy wszy. To było w listopadzie,  zima i mróz taki ostry, aj, nie 
miałam nic ciepłego do ubrania, więc poszłam do kierownika od kopania rowów  i 
powiedziałam mu, że chciałabym jechać do domu, zabrać pończochy, koc i prowiant. On się 
zgodził, ale musiałam tam wrócić, chociaż nie chciałam, bo ciężka to była praca. 
Pamiętam, że jak miałam już wracać, wsadzałam walizkę na wóz, a walizka ta rozsypała się 
 i wszystkie rzeczy z niej wyleciały i nie wróciłam do kopania rowów, bo Niemka, u której 
pracowałam w Kindergarden załatwiła, że nie musiałam już tam wracać do kopania 
rowów.Rosjanie jak wchodzili do Chwałkowa, to patrzyli, gdzie są Niemcy, jak wiedzieli 
gdzie, to ich zabijali. Niemcy jak uciekali przed Rosjanami, to wsadzali te wszystkie dzieci  
z Kindergarden na taki długi drabiniasty wóz, a na tym wozie były pierzyny, płachty- 
wszystko to mieli i wsadzali tam na ten wóz dzieciaki i jechali oni tym wozem i końmi do 
Poznania. Niektóre dzieci nie doczekały dojazdu  do Poznania, bo był ostry mróz i umarzły, 
więc wyrzucali je po drodze. Niemcy nie mieli litości i Rosjanie nie mieli litości. Całą wojnę 
pracowałam, w stodole spałam, wszów dużo dostałam. 

 

A Kościół, czy był otwarty w czasie wojny czy zamknięty?    
Księdza wywieźli jak się wojna zaczęła. Kościół w czasie wojny był  zamknięty, było tam coś 
na wzór magazynu, pełno różnych rzeczy tam było. 

 

A jak ubierały się kobiety i mężczyźni?     
Kobiety nosiły długie spódnice gładkie, czarne i w różne kolory; kaboty cieńkie i kaboty 
grubsze – cieplejsze, chustki na głowach, a jak był wielki mróz, to nosiły takie wielkie grube 
chusty. Płaszczów nie mieli tylko te chusty. Kobiety miały jeszcze korale czerwone, które 
nazywane były prawe. Jak kogoś było stać, to miał ich dużo, a jak nie, to tylko jeden sznur.  
Przed wojną kobiety  nosiły takie białe czepki, na dole przewiązywały duże kokardy. 
Fartuchy były różne jak kto miał. Buty przeważnie sznurowane. Mężczyźni spodnie, 
marynarkę i kapelusz. 

 

A czym się poruszano?    
Samochodów wtedy nie było tylko konie, a rower to miał rzadko kto. 

  

A do doktora to gdzie Państwo chodzili? 
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Doktorem był Krybus- dobry człowiek. W nocy jak był mróz, poowijał się kożuchami, słomą 
i przyjeżdżał do chorych. Nie odmówił nikomu, nic mu nie było ciężko. 

 

A pamięta Pani majówki?    
Tak, odbywały się w lasku, grali na skrzypcach , na akordeonie albo na dudach. Było bardzo 
wesoło. 

 

A pogrzeby wyglądały tak jak dziś?    
Zmarły leżał w domu, wokoło trumny ustawiało się wiadra z zimną wodą. Do domu zmarłego 
schodzili się ludzie z wioski i odmawiali różaniec. W dniu pogrzebu wyprowadzano zmarłego  
z domu na cmentarz. 

 

A darcie pierza pamięta Pani?    
O tak, cała zima była zapewniona. Przy darciu pierza spotykali się ludzie, kobiety darły 
pierze, śpiewało się różne piosenki, rozmawiało się na różne tematy. 

 

A czy na terenie Pani wioski była jakaś karczma, sklep?    
Był gościniec, tam chłopi  się spotykali i pili różne trunki. U nas w wiosce był piekarz 
Wajnert, który we wojnę piekł chleb dla ludzi. 

 

A święta, jak obchodzono?    
Na Wielkanoc matka piekła placek drożdżowy i babkę- to wszystko. Teraz jest wszystkiego 
pod dostatkiem, a wtedy nie było. Były za boże rany, Niedźwiedź chodził. 
 
 

Wywiad z  Panem Janem Świdurskim (ur. 1917) 
 
Jak wyglądało życie przed wojną?  
Przedwojenne życie gospodarcze na wsi było trudne. Było bezrobocie,  
pracy nie było, czasem chodziło się do pracy do lasu. Ale życie było wesołe - do czasu aż 
przyszła wojna. Straszne były pierwsze dni, w okolicy Książa wojsko polskie paliło 
przydrożne stogi. Niemcy pojawili się około połowy września. Każdego serce bolało, że 
polskich żołnierzy nie było tylko żołnierze niemieccy. W Kołacinie mieszkaliśmy do 1940 
roku. Pamiętam, że 12 grudnia 1940 roku o północy przyszli gestapowcy, zapukali do drzwi i 
kazali nam się ubierać i w pół godziny musieliśmy się spakować. Zostaliśmy z rodzicami 
wysiedleni. Z Kołacina wysiedlonych zostało siedem rodzin, a w ich miejsca powprowadzali 
się Niemcy. Niektórzy Niemcy pochodzili z Lubelskiego. Od 3 września do października 
1940 roku wysiedlili gospodarzy z Chwałkowa Kościelnego.  
 
Jak wyglądało życie w czasie wojny? 
Życie było trudne. Trzeba było pracować. Były kartki na żywność. Świnkę można było zabić 
jedną na dwie rodziny raz w roku. Niektórzy zabijali świnki po kryjomu, wieczorami. 
 
Jak Niemcy traktowali Polaków? 
Najgorzej nas nie traktowali. Trzeba było pracować. Niemiec, u którego ja pracowałem, 
pochodził z Lubelskiego. Miał syna, z którym się zaprzyjaźniłem. Jadaliśmy razem przy 
jednym stole. 
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A szkoła w Kołacinie? 
Szkołę wybudowali Niemcy przed pierwszą wojną w 1912 roku.  
Na początku w tej szkole uczyli Niemcy, ale potem jak powstała Polska, to byli polscy 
nauczyciele.W 1930 roku uczyła w tej szkole do wojny Wolska.  
Były w tej szkole cztery klasy. W czasie wojny do szkoły tej chodziły polskie dzieci z 
Kołacina i z Chwałkowa Kościelnego, uczyła wtedy polskie dzieci Niemka. 
 
 
 
Kto był właścicielem majątku w Kołacinie? 
Właścicielem majątku w Kołacinie do wojny był hrabia Mielżyński, który miał także inne 
majątki: w Brzóstowni, w Chwałkowie Kościelnym, we Mchach. Zarządcą tego majątku w 
Kołacinie od 1933 roku był Kędzierski. Po wojnie część została rozparcelowana. 
 
Czy w czasie wojny święta były obchodzone? 
Nie, ponieważ kościół był zamknięty. 
 
Czy w czasie wojny można było brać ślub? 
Tak, ale mężczyzna musiał mieć 28 lat, a kobieta 25 lat. 
 
 

 

 

 

Wywiad z Panem  Feliksem Tomczykiem  (ur.1930) 
 

Czy spędził Pan całe życie w Zaborowie? 
Tak, spędziłem całe życie w Zaborowie. 
 
Jak wyglądało życie przed wojną? Czym zajmowali się ludzie?  
Ci co mieli gospodarstwa, to pracowali w tych gospodarstwach. Rodzice moi pracowali  
tutaj w Zaborowie na majątku. Ojciec był szwajcerem w oborze, przy krowach pracował. 
 Matka moja pracowała przy burakach, przy kopaniu ziemniaków. 
Pamiętam, jak pomócili i wszystko zwięźli z pola, to my - dzieci szliśmy zbierać kłuski,  
które zostawały na polu, taka była bieda.Wiązki my robili, mama z plew poobierała zboże, 
były żarna, gdzie mięłło się zboże i mąka była. Co tydzień piekło się chleb - 6 bochenków 
chleba na tydzień starczyło. Dla dzieci kobiety robiły z tego ciasta chlebowego kukiełki i to 
się jadło. W 1940 roku musiałem zacząć pracować na majątku, miałem wtedy 10 lat. 
Pracowałem przy zrywaniu owoców, flancowaniu kapusty, utrzymywaniu przy pałacu 
porządku. Pamiętam, że za tę pracę dostawało się parę groszy. 
 
Co wówczas ludzie najczęściej jedli? 
Ludzie wtedy najczęściej jedli pyrki, kluski, naleśniki, dynie - zupy z dyni mama wtedy 
gotowała to z kluskami lub z pyrkami, plyndze z ziemniaków i takie kluski co nazywały się 
kuluny, polewkę z mleka lub z maślanki. 
 
Czy życie religijne Polaków na terenie naszej gminy było inne niż dzisiaj?  
Chodziło się do kościoła dwa razy dziennie. Rano i później o godzinie 15.00 - po obiedzie 
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szło się na gorzkie żale. Pamiętam, że jak spotkało się księdza, to trzeba było całować go w 
rękę. 
 
Czy pamięta Pan właścicieli majątków, folwarków, karczm, sklepów, zakładów?  
Gdzie się one znajdowały?  
Krawiec był w Kiełczynku - pan Idkowiak, szewc był w Książu - pan Dorszyk,  
a fotograf był też w Książu – pan Ludowicz. Sklep z podstawowymi produktami  
był w Zaborowie. Pamiętam, że mama kupiła 2 śledzie na 7osób i dzieliła nas po kawałeczku. 
Właścicielem majątku w Zaborowie był Senftleben - ludzie nie narzekali na niego, bo 
pieniądze regularnie wypłacał. 
 
Jakie przedmioty codziennego użytku wykorzystywano w domu? 
Kierzynka do robienia masła, żelazko na duszę, tarka do prania, żarna do mielenia zboża. 
Pamiętam jak tata wystrugał nam z desek zabawki, cieszyliśmy się, że mamy się czym bawić. 
 
Jakie przedmioty wykorzystywano do uprawy pola? 
Konie, woły - to właśnie te zwierzęta zaprzęgano do pługów, do bron, nie było wtedy takich 
maszyn jakie są teraz. Kosy, cepy, maneże - tzw. kieraty. 
 
Jak wyglądały stroje codzienne? 
Dzieci nosiły krótkie do kolan spodnie i marynarkę. Chodziło się w skarpetkach i 
pantofelkach. Kobiety nosiły długie spódnice, kaboty, fartuszki, chusty, korale prawe. A 
mężczyźni mieli garnitury i kapelusze. Skromnie chodziło się ubranym. Buty rodzice czasami 
kupowali u szewca lub tata sam wystrugał nam z drzewa drewniaki, pantofle. 
 
Czy imieniny lub urodziny były obchodzone? 
Nie wyprawiało się. 
 
Jakie inne święta były obchodzone? 
Święta Wielkanocne, Boże Narodzenie. Przed i po wojnie dożynki, w czasie wojny dożynek  
nie było. Święta spędzało się w gronie rodzinnym . Matka upiekła na święta placek 
drożdżowy z kruszankami oraz pyrolę - pyry utarli, mąki, maku dodali i na blachę wyłożyli, 
makiem posypali i to matki wkładały do pieca i piekły. We Wielkanoc Niedźwiedzie 
chodziły, jajka się im dawało, a potem oni je sprzedawali i pieniądze za to mieli. W Boże 
Narodzenie Gwiazdory chodziły. 
 
Jak obchodzono chrzciny i Pierwszą Komunię św.? 
Do kościoła rodzice zanosili lub zawozili dzieci, zapraszano wtedy do domu tylko rodziców 
chrzestnych. Do Komunii szedłem 29 czerwca 1946 roku. Miałem 16 lat. Do Komunii pieszo 
się szło lub jechało się podwózką . Jak wyszło się z kościoła  po Komunii, to matka w sklepie 
kupiła sznekę i po drodze do domu się zjadło. Niektórzy po swojej Komunii musieli iść paść 
gęsi. Pamiętam, że zapraszało się chrzestnych, oni kawę wypili, ciasta z kruszanką zjedli i 
wracali do swoich domów. A kawę zbożową, którą się wtedy piło, to matki robiły. Brały 
jęczmień na patelnię lub blachę i na piecu mieszały, aż to się zrobiło czarne całe i później, był 
taki młynek, to się w tym młynku śrutowało, do tego dokupowało się cykorię i z tym się piło. 
 
Jakie najczęściej dawano imiona dzieciom, przed wojną, w czasie wojny, po wojnie? 
Kazimierz, Stanisław, Maria, Józef, Janek, Weronika, Franciszka, Zofia. 
 
Czy wesela były huczne czy raczej skromne? 
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Wesela były skromne, około 20 osób - najbliższa rodzina. 
 
Czy pogrzeby wyglądały tak jak dziś? 
Zmarły leżał w domu, sąsiedzi zbierali się w domu zmarłego, odmawiali różaniec, śpiewali 
pieśni żałobne. Wynoszono zmarłego z domu, później wieziono go na podwózce do kościoła.  
Ludzie szli za podwózką, śpiewali i przy każdej napotkanej figurze przyklękali. 
 
Czy na terenie Książa był  szpital czy lekarz? 
Szpital był w Śremie. W Książu był lekarz - doktor Krybus. Przywoziło się go podwózką .  
To był bardzo dobry człowiek. 
 
Czym wtedy się poruszano? 
Pieszo, rowery były, ale to najczęściej służbowe. 
 
W Zaborowie był sklep? 
Tak, był jeden sklep z podstawowymi produktami . Był też piekarz Grzegorczyk - matka moja 
czasami kupowała u niego chleb. Przed wojną były złotówki, a w czasie marki, a po wojnie 
złotówki. 
 
Jak wyglądały stosunki sąsiedzkie? 
Ludzie sobie pomagali wzajemnie, bardzo się szanowali. 
 
Jak wyglądała szkoła i nauka przed wojną? 
Do szkoły dzieci chodziły ubrane w tym co miały . 
Były 4 klasy. Pamiętam, że wtedy pisaliśmy piórami, mieliśmy kałamarze z atramentem - oj 
ile to kleksów się robiło. 
 
Jak przed wojną spędzano czas wolny? 
Przed wojną nie było spotkań sąsiedzkich, każdy spędzał ten czas u siebie w domu. 
 
Czy pamięta Pan początek II wojny światowej? 
Pamiętam. Tata mój pasł wtedy krowy na łące, a tu samoloty zaczęły latać, to było we 
wrześniu - tego nie da się zapomnieć. 
Tata przybiegł do domu i powiedział do nas wszystkich, że wojna się zaczęła. 
 
Czy na terenie Książa i gminy stacjonowały wojska niemieckie? 
Na początku pewnie tak, a potem była policja niemiecka, która jeździła na koniach. 
 
Czy dużo ludzi zostało przesiedlonych? 
Przesiedleni zostali niektórzy gospodarze z Zaborowa, a w ich miejsce, do ich gospodarstw 
powprowadzali się Niemcy . 
Byli oni różni w stosunku do polskich mieszkańców. 
 
O której była godzina policyjna? 
Od 10 wieczorem do 6 rano, niektórzy co szli do pracy na majątek na 4 rano, to mieli 
przepustkę. Nie można było swobodnie poruszać się po Zaborowie, tylko w wyznaczonych 
godzinach. 
 
Jak zarabiano na życie w czasie wojny? 
Pomagało się rodzicom pracującym na majątku, a ci co mieli gospodarstwa, to pracowali na 



 
68 

tych gospodarstwach. 
 
Jak spędzano czas wolny w czasie wojny? 
Nie było czasu wolnego, pracowało się na majątku. 
 
Jak wyglądała nauka dzieci w czasie wojny? 
We wojnę chodziłem jeden rok do szkoły, później szkoła była zamknięta. 
 
Czy nauczycielami byli tylko Niemcy? 
Uczyła mnie Niemka pochodząca z Kiełczynka, nazywała się Czarnik. 
 
Co robili nauczyciele, gdy dzieci nie chciały się uczyć  w czasie wojny? 
Nauczyciele bili po rękach lub kazali przez jakiś czas klęczeć na grochu. 
 
Jak wyglądał strój ucznia w czasie wojny? 
Mundurków nie było, każdy chodził w tym co miał, obuwie jakie się wtedy nosiło to 
drewniaki, pantofle. 
 
Czy z dniem zakończenia wojny ludzie byli spokojniejsi o swą przyszłość? 
Ludzie cieszyli się, że wojna się skończyła. Pamiętam jak Rosjanie przyjechali do Książa 
czołgiem, czyfką i  Polacy ich witali. 
 
Czy obowiązywały kartki na żywność w czasie wojny? 
Tak, obowiązywały, ale bardzo mało jedzenia było na te kartki. 
 
 

Wywiad z Panią Mari ą Trembińską  (ur. 1927) 
 
 
Pamięta Pani jak kiedyś wyglądał kościół p.w. św. Mikołaja w Książu?  
Był mały, chyba o 17 metrów został przedłużony. Wieża jest dobudowana, bo wcześniej była 
równo z dachem – to zrobił ksiądz Bałoniak, jeszcze miała być kopuła, ale nie zdążył. Kiedyś 
przy kościele była piękna dzwonnica z kopułą, dzwony były, brama była i tam był karawan. 
Kiedy kościół rozbudowywali, to ją rozebrali. 
 
Dlaczego zmieniono wejście do kościoła? 
Bo nie mogliby dobudować. 
 
A w którym roku rozbudowano ten kościół? 
Zaraz po wojnie, jak był ksiądz Kowalczyk. 
 
Pani całe życie mieszka w Książu? 
Całe życie nie, w tej parafii całe życie, bo tutaj się urodziłam. A we wojnę wywieźli nas            
na Raduszków koło Strugi. Była taka mała chata i w tej chacie w cztery rodziny 
mieszkaliśmy. A w 1951 roku przywędrowaliśmy do Książa i w tym samym miejscu 
mieszkam 57 lat. 
 
Proszę powiedzieć, jak przed wojną ubierały się kobiety? 
W spódnicę i kaboty, chustka z frędzlami. 
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A spódnice były długie czy za kolana? 
Za kolana, a czasem niektórzy mieli spódniki do ziemi. 
 
A fartuszki zakładano? 
Tak, były w tyle wiązane. Ja też tak chodziłam ubrana. 
 
A korale? Może pamięta Pani jak się nazywały? 
Czerwone. To były kamienioki chyba, bo były ciężkie. 
 
A prawe korale noszono? 
Prawe też były. 
 
A Pani ojciec jak się ubierał?  
W pory. Czy nosił kapelusz, to nie wiem, bo potem wyjechali do Francji, a ja zostałam                
u babci. 15 września mieli po mnie przyjechać, a pierwszego zaczęła się wojna. A jak babcia 
umarła, to byłam z ciotką. 
 
Czy pamięta Pani  egzekucję na Rynku 20 października w 1939? 
Pyry dziabaliśmy w Zakrzewie pod lasem. Wszyscy chłopy musieli iść. A potem salwę 
słyszeliśmy. Dzieciakiem byłam i pracowałam ciężko. 
 
Co Pani robiła w czasie wojny? 
Wszystko robiliśmy. Wiązaliśmy snopki ze zbożem. 
 
Może Pani opowiedzieć jak się robiło mendle? 
Maszyny jechały z takimi grabiami. Przewracały, nie wiązały tylko takie rumotki robiły. 
Potem trzeba było iść, robić powrozek z żyta i wiązać. Ustawiało się w 15, a czasami więcej. 
Potem przyjeżdżali wozami, brali na ten wóz i później stogi robili. 
 
Czy przed wojną chodziła  Pani do szkoły? 
Tak, w Książu. Do szóstej klasy, mam jeszcze to świadectwo. 
 
Ile lat trwała nauka w Książu? 
Siedem. Tam, gdzie teraz mieszka pan Konopczyński była wyższa klasa, a koło Janiaka była 
pierwsza i druga. W 1936 roku szkołę wybudowali i była wyświęcana 13 września. Dostałam 
wtedy na pamiątkę obrazek przedstawiający św. Teresę.  
 
A pamięta Pani  przedwojennych nauczycieli? 
Rzekiecki mnie uczył od pierwszej klasy;  kierownikiem był Guzik, nauczyciel Budzyński - 
uczyli starsze klasy. Była Tyszarska, Garbaczyczka, Paplówna. Garbaczyczka miała zajęcia 
praktyczne. 
 
A co się z nimi stało? 
We wojnę ich powywozili za Warszawę. 
 
A w czasie wojny mieszkała Pani w Radoszkowie, tak? 
10 lat tam mieszkaliśmy, w 1941 roku nas tam zawieźli i w 1951 dopiero przyjechaliśmy           
do Książa. 
 
A dlaczego was wysiedlili? 
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Pańskie chałupy tam były. Pierwsze koszary, takie same jak w Książku; to takie same jedne  
w Zakrzewie są. Więc tam przywieźli Niemców, a cztery rodziny wywieźli koło Strugi. 
 
Czy musiała Pani pracować we wojnę? 
Tak, na pańskim w Ksiażku. To się nazywało Książek, ale we wojnę Tiefenbach,                          
a Raduszków Untertiefenbach. I z Raduszkowa musiałam iść do tego Ksiażka. 
 
Musiała Pani w polu pracować? 
Wszędzie. Jak młócili na Raduszkowie, to nie miałam siły pracować i aż krew mi z nosa 
leciała dzień po dniu. 
 
 
Kto wtedy sprawował władzę w Książu? 
Diefenbacher. A potem on wyjechał do Łękna czy do Zaniemyśla, a tutaj był Szulc. 
 
A burmistrzem, kto wtedy był? 
Michaelis, Niemiec, on mieszkał w Gogolewku i tam miał gospodarstwo. Miał dziewczynkę          
i dwóch chłopców. Zawsze ze szkoły szliśmy razem, bo oni zawsze pieszo chodzili do szkoły. 
 
A przed wojną, w jakim języku były msze św. odprawiane? 
Po łacinie. Były trzy msze – rano, o 10 godzinie dla dzieci i potem o 12. 
 
A kto wtedy odprawiał msze św.? 
Ksiądz Piotrowski. 
 
A ksiądz kiedy odprawiał msze św., to był odwrócony twarzą do ludzi? 
Stał tyłem do ludzi Dopiero po wojnie zrobili, że stał twarzą do ludzi. 
 
A po wojnie msze św. były odprawiane po polsku czy po łacinie? 
Nie, łacina była. Dopiero około 20 lat po wojnie zrobili po polsku. 
 
Kto po księdzu Kowalczyku odprawiał msze św. w  kościele p.w.św. Mikołaja? 
Ksiądz Orpel, był dwa lata po wojnie i potem ksiądz Bałoniak. 
 
A jak żyło się ludziom przed wojną? 
Ojej. Czasem chleb ze smalcem się tylko jadło. Wszystko się przeszło… 
 
Co jeszcze ludzie wówczas jedli? 
Polewkę -  nie taką z maślanki. Jak kapusta była w beczce, potem tę kapustę gotowali, to z tej 
kapuściony była polewana. 
 
W którym roku przystąpiła Pani do Pierwszej Komunii św.? 
W 1938r. To było tutaj. 
 
A pamięta Pani, jak była Pani wtedy ubrana? 
My mieliśmy suknie. Były z cienkiego materiału, kołnierzyka nie miały, rękawy szerokie, 
obszywane żółtymi nićmi, paski białe i z tyłu były zapinane na taki mały guziczek. 
 
A na głowie dziewczynki miały wianek? 
Wszystkie z merty. I wtedy w kadecie było nas 129. 
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Jak wyglądała ta uroczystość? 
Tylko byli chrzestni. Msza św., a potem powrót do domu. 
 
Proszę powiedzieć,  jak wyglądały wesela przed wojną. Były one huczne czy skromne? 
Więcej niż 30 osób nie było. Robiło się koło domu i jechali bryczkami. 
 
A pogrzeby? Zmarły leżał w domu? 
Tak i jak był pogrzeb, to z domu zmarłego brali. Jak do Zakrzewa, to przywozili koło bramy 
cmentarnej, ksiądz przychodził i na cmentarz prowadził. I dopiero po pogrzebie była msza 
św.  
 
Trudne było życie w czasie wojny? 
Wszystko trzeba przejść. Były koksagi, to takie coś jak mlecz, na tym polu, gdzie są teraz te 
chaty, gdzie się na dworzec kolejowy idzie -  to tam były te koksagi. I wszyscy tam szli, 
zrywali te koksagi i te szkiebry tam były. 
 
Tam pracowaliście? 
Musieliśmy tam robić. 
 
A Pani babcia piekła chleb? 
Tak, takie bocheny wielkie.  
A ile bochenków chleba? 
Tych małych to teraz wyszłoby z 10 bochenków. Piece były do pieczenia. 
 
A pamięta Pani z czego piekło się chleb? 
Z czarnej mąki. Na spód posypywali mąką i ospą. 
 
Smak tego chleba – czy on się różni od tego dzisiejszego? 
Sto razy. Mogło się suchy chleb jeść. 
 
A co się piło? 
Herbaty z mięty, lipy, pokrzywy, czarnego bzu. 
 
Jakie przed wojną dawano imiona dzieciom? 
Jakie bądź, byle święte. Potem Niemcy kazali dawać Kazimierz i Stanisław. 
 
Pamięta Pani zakończenie wojny? 
Rano do roboty poszłam z Raduszkowa do Książka, a tam nie ma nikogo. Ludzie gadali, że 
Niemcy uciekli już w nocy, nawet nikt ich nie widział. Potem przyszli ci wyzwoliciele. 
 
A później Pani pracowała gdzie? 
W szwalni, w Książu. 
 
A czy przed wojną była szkoła żydowska w Książu? 
Nie wiem, ale bożnica była. Tutaj, gdzie teraz mieszka Kaczmarek, tam gdzie jest stara straż 
pożarna. Żydzi cmentarz mieli za naszym cmentarzem w lesie na dole. Teraz tam są drzewa 
posadzone. Kiedyś był tam płot murowany, wysoki, brama żelazna. Pomników było tam 
pełno, a we wojnę pomniki porozwalali i zrobili z tego bortniki w mieście. Bortniki to były 
krawężniki.  



 
72 

 
Pamięta Pani przedwojennych Niemców lub Żydów? 
Żydów nie pamiętam. Oni jeździli z towarem, u nich można było wszystko kupić. A Niemcy 
to Michaelis, Baumgart - oni mieli gospodarstwa. Baumgartom zawsze wszyscy pomagali, 
np. w żniwa. A w czasie wojny to się zmienili na gorsze. 
 
 
Śpiewano pieśni majowe przy figurze Matki Boskiej? 
Przed wojną zawsze były śpiewane i w październiku różaniec też był. A w czasie wojny nie 
można było. 
 
 
A czy były figury, które Niemcy zniszczyli? 
Jak się jedzie do Śremu, to była figura św. Mikołaja, to była taka kapliczka murowana. 
Niemcy ją zniszczyli. Ktoś mówił, że ją utopili w stawie. 
 
A przed wojną i w czasie wojny to się pieszo chodziło? 
Tak, pieszo. 
 
Czy święta były obchodzone? 
Tak, przed wojną dużo świąt było. Boże Ciało, wtedy sypałam kwiatki. Sypania kwiatów 
uczyła nas Paplówna i Nowaczyczka. W święto Trzech Króli była w kościele msza. 
 
A Boże Narodzenie jak obchodzono? 
Choinki wisiały u sufitu. Przyozdabiało się słomkami, z papieru robiliśmy łańcuchy i orzechy 
powieszało. 
 
Czy pamięta Pani, jakie dawniej przygotowywano potrawy wigilijne? 
Potraw nie było tyle, co teraz jest. Były śledzie w wodzie i cebuli, betki, groch okrągły, 
kapusta z grochem, zupa z jagieł, ale tego nie lubiłam. Zupa z jagieł to tak jakby ryż, ale to 
żółte takie. 
 
A pierogi lub kompot? 
Nie było. 
 
A prezenty? 
Też nie było. Kolędy się śpiewało. 
 
Potem na Pasterkę szliście? 
Tak, do Książa zawsze szliśmy.  
 
A  Wielkanoc jak obchodzono? 
Chlebek był, placek drożdżowy, jajka, kawałek kiełbasy, masła nie było, sól z pieprzem i 
gryczpan. Ksiądz przyjeżdżał i koło krzyża święcił. 
 
A czy w Wielkanoc chodziły Niedźwiedzie, Kominiarze? 
Tak, chodzili. Ludzie im dawali co mieli, na przykład jajka. 
 
Czy po Bożym Narodzeniu chodzili kolędnicy? 
Tak, był Herod, Śmierć, Baba. 
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Czy przygotowywało się lantroty, pyrolę? 
Lantroty były z ziemniaków. Trochę się z wody wydusiło, bo by się nie upiekły i potem na 
blaszkę.  Pyrole no to z ziemniaków z makiem, a czasem z cebulą na wierzchu. Dobre jest z 
cebulą, bo my zawsze z cebulą robiliśmy. 
 
Mówiła Pani, że  kościół p.w.św. Mikołaja był przebudowany 
Tak. Teraz, gdzie jest brama, były drzwi, była jeszcze przybudówka i była zakrystia. Tam 
było do wody święconej i schody na chór. 
 
Czy te ołtarze były przed wojną? 
Nie, dopiero po wojnie. 
 
A stacje i konfesjonały? 
Stacje przed wojną. Konfesjonały dopiero po wojnie, bo przed wojną były takie wielkie. 
Piękne były. Nawy są przebudowane. Kościół był mały, jest przedłużony o 17 metrów. 
 
A jak wyglądał ołtarz? 
Ołtarz był piękny. Cały był na ścianie, były rzeźby. Wielki obraz Matki Boskiej wisiał na 
ścianie, gdzie ołtarz i św. Mikołaj był. Była rzeźba Trójcy Świętej, olbrzymia kula niebieska. 
Siedział Pan Jezus, Bóg Ojciec i Gołębica. Jedną nogę na kuli miał Bóg i Jezus - trzymali 
krzyż w środku, a naokoło były anioły. Kula to była Ziemia.  
 
Po bokach ołtarza wisiały obrazy: św. Mikołaja i Matki Boskiej? 
Nie, one wisiały w środku za ołtarzem. Była jeszcze drabinka i nad tym świeciły się świeczki. 
 
 
Czy w tym kościele jest  strych? 
Jest, ja zawsze stamtąd zawieszałam wstążki. 
 
Czy podziemia są? 
Tak. Kiedyś był zwyczaj, że chowano ludzi w podziemiach kościoła. Tam jest jedna trumna 
wielka i jedna mała. 
 
A czyje są te trumny? 
Tego, co fundował kościół. On był z Książka. 
 
A jaki był ksiądz Piotrowski? 
Dobry był. Dzień po dniu chodził na cmentarz. Jak my szliśmy do szkoły, to on zawsze 
wyciągał rękę, żeby go całować. Taki zwyczaj był. Potem on został zamęczony w 7 forcie w 
Poznaniu, a później był ksiądz Kowalczyk.  
 
A jaki był ksiądz Kowalczyk? 
Też dobry. On przed wojną był w Rawiczu i z Rawicza tutaj przyszedł. Potem był Orpel i on 
był krótko. I potem był ksiądz Bałoniak. 
 
A witraże w tym kościele zostały zrobione po wojnie? 
Tak.  
 
Kogo te witraże przedstawiają? 
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Świętego Floriana od straży, Matkę Bożą Szkaplerzną i Różańcową, Franciszkanina, Św. 
Katarzynę, św. Antoniego Padewskiego, św. Szczepana i  św. Annę Samotrzecią. 
 
Co z wystroju starego kościoła pozostało do dziś? 
Został obraz Matki Boskiej i stacje Męki Pańskiej. Dawniej był obraz św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus i była jeszcze św. Anna. Jedna była po prawej stronie, a druga po lewej - 
naprzeciwko siebie. 
 
A czy przed wojną był tutaj jakiś wikary? 
Był Łuczyński i Kuźniak. 
 
 
 
                          Wywiad z Panią Łucją Walkowiak (ur.1932) 

i Panem Stanisławem Walkowiakiem (ur.1932) 
 
Czy całe życie spędzili Państwo na terenie gminy Książ? 
Ja tak, a mąż w Dolsku. 
 
Jak wyglądało życie przed wojną? 
Każdy żył tak jak mógł, zależało dużo od tego czy miał gospodarstwo czy nie. 
 
Czy pamiętają Państwo potrawy z tamtych czasów? 
Jadło się co kto miał, na co go było stać, no i oczywiście była polewka. 
 
Z czego robiło się polewkę? 
Z maślanki i mąki. 
 
Czy pamiętają Państwo  właścicieli folwarków, majątków w okolicy? 
Tutaj po sąsiedzku miał Wiesław Karnowitz. 
 
Czy w czasie wojny kościoły były pozamykane? 
Wszystkie w okolicy.  
 
Jak wyglądały wesela? 
Raczej były skromne, bo ludzi nie było stać na huczne, głównie odbywały się w domu. 
 
Jakie wykorzystywano przedmioty codziennego użytku? 
Pług, brona, siewnik, a w domu to nie był prądu, toteż nie było żadnych urządzeń, bo 
wszystko się ręcznie robiło. 
 
Czy urodziny i imieniny były obchodzone? 
Raczej nie, zależy na co kogo było stać, ale w czasie wojny to nie. 
 
Jakie najczęściej dawano imiona dzieciom? 
Za Niemca to każdy chłopiec musiał być Kazimierz. 
 
Jak wyglądały pogrzeby w czasie wojny? 
Księdza nie było, był tylko grabarz i się chowało zmarłego. 
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Czy na terenie gminy był szpital albo lekarz? 
Tak był Krybus, miał gabinet i przyjeżdżał do domu. Powózką jeździł. Potem jak powstał 
ośrodek, to miał 2 pielęgniarki: panią Garbarczyk i panią Wojtkowską. 
 
Czym się poruszano? 
Powózkami, zimą sankami. 
 
Kartki na żywność – na jakiej zasadzie były  rozdawane? 
Na ilość osób w rodzinie. 
Jak wyglądały stosunki sąsiedzkie? 
Pomagali sobie ludzie. 
 
Jak wyglądała nauka przed wojną,  w czasie  wojny i po wojnie? 
Przed wojną w Gogolewie była szkoła i jeden nauczyciel; w czasie wojny szkoły nie było,  
tylko takie okresowe szkolenia dla młodych chłopców, nazywano ich Hitler Jungen. 
 
Czy dzieci był karane, gdy nie chciały się uczyć? 
Nie wiem, bo do szkoły nie chodziłam w czasie wojny, tylko 
w 1939 chodziłam 6 tygodni, potem Niemcy zabrali naszego nauczyciela i wróciłam do 
szkoły dopiero w marcu 1945. 
 
Jak wyglądał początek wojny? 
Jeden zamęt, ucieczka ludzi przez Watrę promem, na drugi brzeg przewozili. 
 
Czy na terenie Książa było wojsko? 
Przejściowo, stacjonarnych nie było. 
 
Jak wyglądało życie codzienne?  
Były godziny policyjne od 10 lub 9, zależało od pory roku. 
 
Jak zarabiano na życie w czasie wojny? 
Na gospodarstwach. Każdy musiał mieć na gospodarstwie 1 krowę, 1 świnię, 10 kur; taka 
była norma i z tego trzeba było wyżyć. 
 
Czy można było zabijać zwierzęta w gospodarstwie? 
Tak, ale przyjeżdżał weterynarz, badał mięso, potem ważył i na podstawie ilości osób w 
rodzinie przydzielał, na ten czas, gdy było mięso, nie dostawało się kartek na żywność. 
 
Jak spędzano czas wolny podczas wojny? 
Siedziało się w domu; mało było czasu wolnego.  
 
Czy w czasie wojny wolno był czytać  książki? 
Tak, tylko że niepolityczne i czasem też po cichu, bo jak ktoś czytał gazetę propagandową to 
był łapany. 
 
Czy święta w czasie wojny były obchodzone? 
To tak każdy sobie w domu po cichu robił. Zależało od dziedzica, bo mógł zwołać apel i 
posłać do pracy albo dać dzień wolny. My mieliśmy tutaj dobre stosunki z naszym Niemcem, 
także nie było żadnych prześladowań. 
 



 
76 

Po żniwach były obchodzone dożynki w czasie wojny? 
Nie, to dziedzic ustalał, dawał robotnikom taki wieniec- cukierki, czekoladę. 
 
A po wojnie? 
Tak, była orkiestra, zabawy, tak jak dziś. 
 
Czy po wojnie była bieda? 
No tak, skoro przez 5 lat żadnych ubrań nikt nie kupował, chyba że miał ktoś owce, to z 
wełny wszystko się robiło- swetry, pończochy, bieliznę. We wojnę jak nie było wełny, to 
watę się przędło. 
 
 
 
 

Wywiad z mieszkank� �ugów  (ur.1935)Wywiad z mieszkank� �ugów  (ur.1935)Wywiad z mieszkank� �ugów  (ur.1935)Wywiad z mieszkank� �ugów  (ur.1935)    

 
  
Jak nazywa się ten rów, co przepływa niedaleko Pani domu?  
Teraz Biały, ale kiedyś jak byłam dzieckiem, to nazywał się Czarny.  
 
Jak było przed wojną? 
Pracy nie było, niektórzy wyjeżdżali  na Ukrainę w celu poszukiwania pracy.  
Ci co mieli gospodarstwa, to pracowali na nich. Maszyn kiedyś nie było,  
dlatego pracowało się ręcznie kosami, sierpami i  końmi na polach. 
 
Czy odczuwała Pani, że jest wojna? 
W 1945 roku miałam 9 lat. Pamiętam, jak w żarnach ludzie meli zboże,  
każdy po kryjomu to robił. Dwie rodziny musiały zabić jedną świnkę na pół, 
a druga świnka musiała iść na kontyngent. Zabijało się świnkę po kryjomu.  
Chowało się mięso w beczkach, na których w razie rewizji sadzało się dzieci. Pamiętam, jak 
moja mama zakopywała mięso w garnkach w ziemi w ogrodzie, kiedy mój tata był na robocie 
w Niemczech. 
 
Czy chodziła Pani do szkoły? 
Do szkoły nie chodziłam za Niemca. Mama uczyła mnie w domu pisać litery i liczyć. Jak się 
wojna skończyła, to wtedy poszłam do szkoły do Włościejewic. Uczyli wtedy tacy 
nauczyciele, jak: Lubiński i Grawiński. Litery już umiałam pisać na tablicy, więc do 
pierwszej i drugiej klasy już nie chodziłam tylko do trzeciej i na siódmej klasie skończyłam 
edukację. Jak ktoś chciał się uczyć dalej, to musiał iść do szkoły, do gimnazjum, które było w 
Śremie. Wtedy musiało się wynająć pokój.  
 
Jakie przedmioty codziennego użytku wykorzystywano w domu? 
 Kierzynka do robienia masła, magiel z kamieniami do maglowania rzeczy, żelazka na węgiel, 
żelazka na duszę, tarka do prania rzeczy, wanienka ocynkowana, szujdy do noszenia wody  
ze studni. 
 
Czy życie religijne Polaków na terenie naszej gminy było inne  
niż dzisiaj? 
Tak, ludzie kiedyś byli bardziej wierzący niż dzisiaj. W czasie wojny kościoły były 
zamknięte. Kiedyś należeliśmy do Parafii Mchy, a teraz do Błażejewa.  
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Czy pamięta Pani swoją Pierwszą Komunię św.? 
Do Komunii szłam po wojnie w 1946 roku. Pamiętam, że wtedy był ksiądz Rybka. W szkole 
mieliśmy wspaniałą, pochodzącą z Poznania katechetkę,  
która przygotowywała nas do Pierwszej Komunii św., nazywała się Perdoszówna. Pamiętam, 
że uwielbiała chodzić w kapeluszach. Do Komunii tata wiózł mnie rowerem, a ci co mieli 
wozy, to jechali wozami. Dziewczynki miały długie białe sukienki do Komunii, w ręce 
sztuczne lilie, a chłopcy w garniturach i w ręce mieli świece. Uroczystości pokomunijnej nie 
miałam. 
 
Wesela były skromne czy huczne? 
Wesela były skromne, w domach się odbywały. Była tylko najbliższa rodzina około 30 osób. 
Wesela odbywały się przeważnie w niedzielę. 
 
Pogrzeby wyglądały tak jak dziś?  
Pogrzeby były skromne. Zmarły leżał w domu, ludzie 
z wioski schodzili się do domu zmarłego i odmawiali modlitwy, różaniec.  
Gdy było lato, a zmarły leżał w pokoju, to wokół trumny sypano piasek i ustawiano wiadra z 
wodą. Pieszo odprowadzano go do kościoła i na cmentarz. W czasie wojny chowano 
zmarłych na cmentarzach bez księdza. 
 
Jak ubierały się kobiety i mężczyźni? 
Starsze kobiety nosiły długie spódnice w pasie ściągnięte, gładkie bluzki,  
fartuszki zarówno kolorowe w paski, jak i gładkie, kaboty, chustki z frędzlami 
 i czepki, korale koloru koralowego. Później kobiety nosiły garsonki, sznurowane buty do 
kostki i wyższe, drewniaki, chodaki, pantofle.  
 
Czy urodziny i imieniny były obchodzone? 
Urodzin i imienin nie obchodzono.  
 
A dożynki odbywały się? 
Dożynki były obchodzone we Mchach przed wojną i po wojnie, a w czasie wojny nie było 
dożynek.  
 
Czy na terenie gminy Książ był jakiś lekarz, szpital? 
Był doktor Krybus, miał on swój gabinet w Książu. Jak ktoś był chory, to jechało się po niego 
powózką, nigdy nie odmówił przyjazdu do chorego. 
 
 Czy majówki się odbywały? 
Tak. Majówki odbywały się koło szkoły na boisku we Włościejewicach  
oraz w Ługach w lesie na polance. Orkiestra grała na trąbach i na akordeonach.  
 
A darcie pierza było? 
Było. Śpiewało się różne piosenki, było bardzo wesoło. Kobiety schodziły się ze wsi i przy 
lampach naftowych i karbidowych darły pierze. Rozmawiało się na różne tematy. Pamiętam, 
jak chłopcy się psocili i wróble wpuszczali, a wtedy pierze w powietrzu fruwało.  
Na zakończenie darcia pierza był tak zwany pępek- placek  
i kawa. 
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Wywiad z Panem Zbigniewem Wojciechowskim   (ur.1934) 
 
 
Czy spędził Pan całe życie w Książu lub na terenie gminy? 
Tak, spędziłem całe życie w Sebastianowie. 
 
Jak wyglądało życie przed wojną? Czy życie wtedy było łatwe? 
Przed wojną życie było ubogie, byli ludzie, którzy mieli dużo, ale też byli i tacy, którzy mieli 
mniej, to byli ci biedniejsi. 
Nie było samochodów, rower jak już ktoś miał to było dużo. 
 
Co wówczas ludzie najczęściej jedli? 
Ludzie, którzy mieli gospodarstwo, to na pewno im lepiej było, bo świnkę się zabiło, kurki 
uchowało i jajka się miało, krowy mleka dawały, masło się samemu robiło i jakoś się żyło. 
Jedzenie było różne:  polewka, ziemniaki, kapusta, żur na zakwasie. 
 
Czy życie religijne Polaków na terenie naszej gminy było inne niż dzisiaj? 
Życie religijne było, można powiedzieć, podobne do dzisiejszego. 
Do kościoła chodziliśmy do Mchów. W czasie wojny kościół ten był zamknięty - zrobiono          
z niego magazyn, w którym były różne rzeczy, między innymi meble. 
Jak kościół był zamknięty, to ludzie modlili się w domu do czasu aż kościół został otwarty. 
Pamiętam, że księdzem był ksiądz Rogalski i wzięli go do obozu i tam zginął. Po wojnie był 
ksiądz Rybka. 
 
Czy pamięta Pan właścicieli majątków, karczm, sklepów, zakładów? 
Zakład szewski był w Książu, właścicielem był pan Dorszyk. W Książu był też piekarz 
Buchwald, a we Mchach był piekarz Pajsert. Przed wojną mama sama szyła. Mama była 
przewodniczącą Młodych Polek – jeździły na wycieczki, uczyły się szycia, gotowania,                 
bo były organizowane kursy krawieckie, gotowania i pieczenia. 
Fotograf w Książu był, nazywał się Ludowicz, a u nas w Sebastianowie to brat mój robił 
zdjęcia – Józef Wojciechowski. 
 
Jakie przedmioty codziennego użytku wykorzystywano w domu? 
Kierzynka do wyrabiania masła, pamiętam, że w słoiku też wyrabiali masło. Chleb piekło się 
raz na tydzień, do pieca wchodziło po sześć bochenków chleba, niektóre kobiety dodawały 
dynie do chleba. Magiel, tarka do prania ubrań. 
 
Czym zajmowali się ludzie? 
Ludzie zajmowali się rolnictwem. Pracowali w gospodarstwie, a ci, którzy gospodarstw nie 
mieli, to na majątku we Mchach pracowali. Niektórzy wyjeżdżali do pracy. 
 
Jakie przedmioty wykorzystywano do uprawy pola? 
Sąsiad sąsiadowi pomagał, nie było tak jak teraz, że kombajny wjadą i wymłócą. Kosami 
kosili zborze, były pługi konne, brony konne, konie. Na majątku była maszyna parowa 
podobna do traktora, napędzana była drzewem. Pamiętam, że na majątku orali jeszcze pola 
wołami, woły zaprzęgano do pługa i uprawiano pole. Cepy, kosy, sierpy, żarna były                   
do mielenia ręcznego zboża na mąkę i potem piekło się chleb. We Mchach był wiatrak                  
i niektórzy chodzili tam mielić mąkę. Maneże były, zwane inaczej kieraty. Latem mendele 
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stawiano ze zboża, czyli piętnaście snopków, potem zwozili z pola i wkładali do stodoły, jak 
nie było już miejsca w stodole, to układali stogi. 
 
Jak wyglądały stroje codzienne? 
Kobiety nosiły długie spódnice, na to fartuchy, kaboty, chusta na głowę z frędzlami. Zimą 
nosiły grube kaboty oraz duże grube chusty. 
 
Jak wyglądały stroje odświętne? 
Kobiety nosiły długie spódnice, ale bez fartuszka, chusta z frędzlami na głowie oraz korale 
czerwone, które nazywały się prawe.  
 
 
Czy urodziny i imieniny były obchodzone? 
Urodziny były obchodzone, ale tak bardzo skromnie. 
 
Jakie inne święta były obchodzone? 
Przed wojną dożynki były obchodzone, organizowano je przy kościele we Mchach na polanie. 
Majówki też się odbywały. W czasie wojny nie było ani dożynek, ani majówek, dopiero               
po wojnie były organizowane. 
 
Jak obchodzono chrzciny i Pierwszą Komunię św.? 
Do Komunii szedłem po wojnie. Nauczyciel, który przygotowywał nas do Komunii, to był 
Kasztelan, a w szkole byli jeszcze tacy nauczyciele jak: Tofel i Frajerówna. 
 
Jakie najczęściej dawano imiona dzieciom przed wojną, w czasie wojny i po wojnie? 
We wojnę Stanisław, Kazimierz, Jadwiga. Przed wojną Marcin, Zofia, Zbigniew, Franciszka, 
Józef, Walenty.  
 
Czy pogrzeby wyglądały tak jak dziś? 
Pogrzeby były, ale umarły leżał w domu. Zmarły leżał w pokoju, wokoło trumny układało się 
wiadra z wodą i sypano piasek. Wszyscy ludzie, sąsiedzi schodzili się do domu zmarłego               
i tam odprawiali różaniec, śpiewali pieśni żałobne. Potem orszak pogrzebowy wynosił 
zmarłego z domu, wkładano go na powózkę i zawożono na cmentarz. Potem była msza               
za zmarłego w kościele. Styp nie było w kawiarniach lecz w domu. 
 
Czy na terenie Książa i jego okolicach był szpital czy lekarz? 
Szpital był w Śremie. Lekarz był w Książu – doktor Krybus. Jechało się po doktora zimą nie 
zimą, wsiadał na powózkę, przykrył się kożuchem, słomą i przyjeżdżał do chorego. Wracał 
się i upewniał się czy dobrą dawkę leku zapisał. 
 
Czym wówczas się poruszano? 
Pieszo, kto miał rower to rowerem. 
 
Czy na terenie Pana wsi były jakieś sklepy? 
Piekarz był we Mchach – Pajsert, obok kościoła na drugiej stronie. 
 
Jak wyglądały stosunki sąsiedzkie? 
Była pomoc sąsiedzka, każdy nawzajem sobie pomagał. 
 
Jak przed wojną spędzano czas wolny? 
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Darcie pierza było, ja lubiłem chodzić na koniec, bo był bal pierny. Placki, słodki 
poczęstunek, śpiewało się, niektórzy się psocili i wróble wpuszczali. 
 
Czy pamięta Pan początek drugiej wojny światowej? 
Pamiętam początek drugiej wojny światowej. Syreny zawyły, kto miał radio, to dowiedział 
się, że wojna wybuchła, że Niemcy wkraczają do Polski. Stada krów pędzili Polacy, dzień  
i noc gdzieś pod Miłosław. Zaczęto wysiedlać ludzi i w ich miejsca osadzać rodziny 
niemieckie. Najczęściej wysiedlali z takich lepszych gospodarstw, najbogatszych. Przyjechał 
niemiecki patrol, wysiedlali ludzi z tych gospodarstw w Lubelskie, Krakowskie, a niektórych 
do Austrii. Mieszkali tu tacy Niemcy, jak: Nieske, Majer.  Majera wszyscy się bali, Wilant, 
Macht. Jeśli chodzi o stosunek tych Niemców do Polaków, to nie był on taki zły. Oni też 
musieli czuć się trochę wyobcowani. We Mchach przed wojną był bank – tam, gdzie dzisiaj 
jest poczta. Istniał zespół teatralny, moja mama w nim też uczestniczyła, należała do tego 
zespołu, mieli oni różne przedstawienia. 
 
O której godzinie była godzina policyjna? 
Godzina policyjna była od dziesiątej wieczora do szóstej rano. 
 
Jak wyglądało życie codzienne? Czy można było swobodnie poruszać się po gminie w czasie 
wojny? 
Mama moja robiła na drutach, mieliśmy owce i mama z tej wełny robiła swetry, skarpety. 
Dużo też mama pracowała na kołowrotku. Po gminie w czasie wojny nie można było się 
swobodnie poruszać, jedynie w wyznaczonych godzinach, bo była godzina policyjna. Ci co 
pracowali na majątku, to mieli przepustki, bo musieli wcześnie rano iść do pracy. Okna 
musiały być zasłonięte grubym czarnym papierem, by nie było widać światła. Rodzice 
mówili, że muszą okna być zasłonięte, bo gdyby zauważono światło prześwitujące, to Niemcy 
mogliby bombardować. Pamiętam, że wtedy mieliśmy lampy karbitowe. 
 
Jak zarabiano na życie w czasie wojny? 
Ci co mieli gospodarstwo, to pracowali w gospodarstwie, a ci co nie mieli gospodarstw to 
chodzili do pracy na majątek we Mchach. 
 
Jak wyglądała nauka dzieci w szkole? 
Na tablicach się pisało, były kałamarze, atrament, na który mówiło się inkaust, pamiętam,          
że kleksy robiło się w zeszytach. 
 
Co robiły dzieci po szkole? Czy musiały pracować? 
Dzieci musiały pracować, pomagać w gospodarstwie rodzicom, paść krowy, gęsi. 
 
Czy w czasie wojny obchodzono święta, np. Wielkanoc, Boże Narodzenie? 
W czasie wojny święta te obchodziło się tylko w domu, w ukryciu. Przed i po wojnie były 
obchodzone. Chodziły Niedźwiedzie, Kominiarze, Konie, dawało się im za to jajka, które 
potem mogli sprzedać. Na Boże Narodzenie chodziły Gwiazdory.  
 
Dzisiaj co roku obchodzone są dożynki, jak wyglądało to w czasie wojny i po wojnie? 
W czasie wojny dożynki nie były obchodzone, ale przed wojną i po wojnie to dożynki były 
obchodzone bardzo uroczyście. 
 
 Jak odprawiano msze święte? 
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Msze święte przed wojną były odprawiane w języku łacińskim, w czasie wojny kościół był 
zamknięty, po wojnie msze jeszcze były odprawiane w języku łacińskim, a później po polsku. 
Ksiądz do ołtarza był odwrócony twarzą, a do wiernych tyłem, dopiero później po wojnie był 
odwrócony twarzą do wiernych. 
 
Czy obowiązywały kartki na żywność w czasie wojny? 
Tak, w czasie wojny obowiązywały kartki na żywność. 
 
Kto sprawował władzę w czasie wojny na terenie gminy Książ? 
Wtedy władzę w Książu sprawował Michaelis, który mieszkał na Gogolewku. 
Pamiętam, jak rozstrzelano na rynku w Książu ludzi. Wezwano wtedy z wszystkich wiosek 
mężczyzn, by na to patrzyli. Tata jak wrócił do domu, to był bardzo rozgoryczony. To miało 
być dla ludzi przestrogą, że jak ktoś coś źle zrobi, to będzie go czekało to samo. Wtedy                
na rynku w Książu została rozstrzelana sama elita Książa. 
 
Czy z dniem zakończenia wojny ludzie byli spokojniejsi o swą przyszłość? 
Ludzie byli trochę niepewni, ale się cieszyli, że to jest już koniec wojny. 
 
Czy pamięta Pan jak Rosjanie wkroczyli do Sebastianowa? 
Pamiętam jak wjechali do Sebastianowa i ja ich witałem z kwiatami w rękach. Pamiętam też, 
że to była zima i Rosjanie wjechali takim czołgiem czujką, a potem końmi. Niemcy uciekali 
w nocy przed Rosjanami.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


