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Minęło 15 lat gdy Gazeta 
Pleszewska donosiła (nr 
33 z 17.08.2001r.) o uro-

czystym spotkaniu wysiedlonych 
z Ziemi Pleszewskiej. Ważne dla 
pleszewian i mieszkańców pow. 
pleszewskiego są również póź-
niejsze informacje GP z 15 listopa-
da  2005 r. o odsłonięciu tablicy 
upamiętniającej wysiedlenia 
w czasie okupacji niemieckiej.  

Zagadnienie wysiedleń, strat 
wojennych i poniewierki ludnoś-
ci ówczesnego powiatu 
jarocińskiego jest dość dobrze  ut-
rwalone w  opracowaniach zna-
nych pleszewian,  między innymi, 
 Stanisława Bródki i  Andrzeja Szy-
mańskiego. Jak podają wspomnia-
ni autorzy, wysiedlenia dotyczy-
ły około 4,5 tys. mieszkańców Zie-
mi Pleszewskiej. Wydana w 2006 
roku książka przez Pleszewskie 
Towarzystwo Kulturalne i Muze-
um Regionalne w Pleszewie au-
torstwa Andrzeja Szymańskiego 
i Marii Korzeniewskiej na temat 
hitlerowskich wysiedleń Polaków 
z Ziemi Pleszewskiej  rzetelnie 
obrazuje cały proces tej wojennej 
poniewierki. 

Na szczególną uwagę w tej 
książce  zasługuje dołączony 
do części dokumentacyjnej 
i wspomnieniowej wykaz rodzin 
(przeważnie imienny) z 50-ciu 
miejscowości Ziemi Pleszewskiej. 
Autorzy zastrzegli, że jest to wy-
kaz niepełny, co jest dla interesu-
jących się historią lokalną oczy-
wistością. Prośba autorów o uzu-
pełnienia wykazu wysiedlonych 
(określenie  wysiedleni  odnieść 
można dla celów publicystycz-
nych również jako przesiedlo-
nych, wyrugowanych, wykwate-
rowanych deportowanych itp.) 
spotyka się z żywym odzewem.  

Wspomniany wykaz zawiera 
160 pozycji (z wyjątkiem 26 pozy-
cji dotyczących rodzin bez wysz-
czególniania jej członków,  w po-
zostałych ujęciach udało się au-
torom wychwycić  imiennie 
i udokumentować każdą wysied-
loną osobę), przyjmując ostroż-
nie iż przeciętna rodzina  
w owym czasie liczyła 6 osób (2 + 
4) można przyjąć, iż wykaz zawie-
ra  co najmniej 415  wysiedlonych 
osób. 

 Od czasu wydania wspomnia-
nej pozycji książkowej dotyczącej 
wysiedleń  powstało wiele lokal-
nych opracowań związanych 
z tym tematem. Jest zatem realna 
szansa na istotne wzbogacenie za-
początkowanego wykazu wysied-
lonych. 

Przytoczyć chociażby warto, 
iż w opracowaniach monogra-
ficznych wsi w gminie Gołuchów           

(autorstwa Stanisława Małyszki) 
do wykazu wysiedlonych dołączą 
wysiedleni z Czerminka (6 ro-
dzin), Czechla (11 rodzin), Kucha-
rek (18 rodzin), Turska (11 rodzin), 
Bielaw  (w wykazie uwzględnio-
no 2 rodziny, łącznie wysiedlono 
9 rodzin), Pleszówki (4 rodziny i 2 
osoby), Bogusławic (4 rodziny). 

Również liczne wysiedlenia 
dotyczyły Macewa i Popówka 
(wg relacji Feliksa Szkudlarza -  
przynajmniej 11 rodzin).  Uzupeł-
nienia  dotyczyć będą także 
Kuchar i innych nie miejscowoś-
ci.    Jeśli uwzględni się miejsco-
wości „nowe” w pow. 
pleszewskim jak chociażby  
Borczysko i Kościelną Wieś, gdzie 
wysiedlono i przesiedlono przy-

najmniej 58 rodzin (informacja 
Marianny Szczupak)  oraz miej-
scowości z gminy Choc. Wtedy 
wykaz wysiedlonych osób 
z terenu  obecnego powiatu 
pleszewskiego będzie  ważkim 
elementem historycznej  eduka-
cji lokalnej.  

Uzupełniony wykaz wysied-
lonych z innych gmin potwier-
dzi, iż  procent   wysiedlonych 
określany dla Kraju Warty  
na około 12,5% będzie o wiele 
wyższy na Ziemi Pleszewskiej niż 
średnia dla całego okręgu. 

Jak bardzo doskwierały na-
szym rodakom wysiedlenia moż-
na wyczytać we wspomnianej 
książce. Odkrywamy też niepub-
likowane wspomnienia z tej wo-

jennej udręki , które zasługują 
na upowszechnienie. Przykładem 
takich odkrytych wspomnień jest 
prezentowana relacja mieszkan-
ki Gołuchowa -  90-letniej  Hele-
ny Tomczak z d. Kubiak. 

– Urodziłam się 9.08.1926r. 
w Kucharkach w rodzinie 
robotniczo-chłopskiej. Ojciec 
Antoni  dorabiał . Pracował sezo-
nowo zazwyczaj podczas kam-
panii buraczanej, na ogół  cztery  
miesiące w roku. Mama Stanisła-
wa była krawcową samoukiem. 
Rodzice mieli ośmioro dzieci. 
Dwie siostry zmarły w dziecię-
ctwie. Pozostało  na wychowaniu 
dwie siostry i czterech braci. 
Mocno biedowaliśmy. Jedzenie, 
jak pamiętam,  było zawsze 

pod kontrolą. Torby do szkoły 
mama uszyła z worków, które 
musiały starczyć na całe lata. 
Drugiego śniadania nie mieliśmy, 
bo nie było na zeszyty. Mama  
kupiła jeden zeszyt i dawała nam 
kartki do pisania. Po szkole, 
po odrobieniu lekcji musiałam 
iść do ciotki pasać krowy albo ba-
wić jej dziecko. U ciotki zjadłam 
kolację i mamie było lżej. 

Gdy zaczęła się wojna, to mia-
łam iść do siódmej klasy. Szkoły 
były  pozamykane. Nasz sąsiad 
zapisał się na listę niemiecką. 
Mama nie wiedziała, że on pra-
cuje dla Niemców. Kiedyś przy-
szedł do nas i zaczęli rozmawiać 
o polityce.  Powiedziała , że po-
znańskie nigdy nie będzie nie-
mieckie. 

 8. grudnia 1939r. o godz. 11. 
w nocy sąsiad przyszedł w mun-
durze niemieckim i jeszcze jeden  
Niemiec i  dali nam na spakowa-
nie 15 minut , bo wóz już czekał. 
Mama zawinęła dwie pierzyny 
i coś niecoś zabraliśmy ze sobą. 
Jeden z braci , Kazimierz miał 
wtedy pięc  lat, a drugi Tadeusz 
trzy lata. Mama weszła na wóz ,a 
my szliśmy pieszo. Jak wychodzi-
liśmy to sąsiad powiedział, że 
Polska jest dla Polaków ,a po-
znańskie jest dla  Niemców.  

Jak dotarliśmy do Gołuchowa, 
spisano nas w „Kasie” i skierowa-
no przez gołuchowski park 
do stajni. Było tam już ok. 40 
osób, a może więcej ,całe rodzi-
ny z dziećmi. Całą noc leżeliśmy 
na słomie, a rano przyjechały sa-
mochody – platformy i zawieźli 
nas do Jarocina – pamiętam, że 
było zimno i padał śnieg.  

W drodze do Jarocina żandar-
mi zachowywali się okropnie. 
W Jarocinie  w niewykończonym 
budynku (teraz jest tam Techni-
kum Drzewne) znowu nas spisy-
wali. Ścisk był okropny, a Niem-
cy bili  gdzie popadło. 

 Godzinę później pędzili nas 
jak bydło na dworzec kolejowy – 

około  2km – też bili. W wagonie 
,w takim małym przedziale by-
ło nas dwie rodziny, chyba 16 
osób z tobołkami.  

Jechaliśmy chyba ze dwa dni, 
z ciągłymi przestojami, a my bez 
wody i bez jedzenia. W czasie po-
stojów ludzie rzucali nam pacz-
ki z jedzeniem, ale nie można by-
ło wyjść z wagonu, podawano je 
przez okno. Ojcu udało się złapać 
paczkę i  trochę się pożywiliśmy. 
Dowieziono nas do Opoczna. 

W  Opocznie  czekamy na pe-
ronie  ze trzy godziny, zimno. Lu-
dzie z Opoczna zajęli się nami. 
Wzięli nas wszystkich do szkoły 
i urządzili tymczasowe noclego-
wanie na słomie. W szkole  byli-
śmy pięć dni i dostawaliśmy tro-
chę jedzenia. Później rozwozili 
całe rodziny  po wsiach. Nas za-
wieźli do Przysuchy (od Opoczna 
ok. 27 km)- to była biedna  osada 
z dużą ilością Żydów. Gospoda-
rzy było tam bardzo mało. 

My trafiliśmy  do takiego ma-
łorolnego gospodarza ,który dał 
nam nieduży pokój i malutką 
kuchnię. Piec był z cegły. Pokój 
był pusty bez stołu. Gospodarz 
dał ojcu dwie deski z których zro-
bił legowisko. Na tym słomianym 
legowisku spaliśmy dwa lata. 
Pod dwoma pierzynami nie mo-
gliśmy się zmieścić, dlatego 
na zmianę dwoje spało 
pod płaszczami pomiędzy pie-
rzynami.  

Na początku dostawaliśmy 
od miejscowych jeden litr zupy 
i pół kilo chleba na cały dzień. To 
już było nie najgorzej, ale nie by-
ło w domu na czym usiąść. Z  bra-
tem poszliśmy do szkoły i przy-
nieśliśmy ławkę, służyła też 
za stół... 

Jak potoczyły się dalsze wy-
siedleńcze  losy pani Heleny i  
jej  najbliższej rodziny? O tym 
przeczytacie Państwo  już w ko-
lejnym wydaniu „Gazety 
Pleszewskiej“. 
a ¹ 

pleszew@glos.com 
WACŁAW MAJCHRZAK Jechali przed dwa dni 

bez wody i jedzenia
Ale historia Pierwsza część wspomnień Heleny Tomczak z jej wysiedleńczych losów
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Helena Tomczak (z.d. Kubiak) liczy sobie już 90 wiosen. 
Wspomnienia wojennej poniewierki są w niej wciąż żywe

Wspomnienia panI 
Heleny z jej wojennej 
poniewierki zebrał 
Wacław Majchrzak – 
przewodniczący Rady 
Programowej Gminnego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Gołuchowie, 
emerytowany nauczyciel 
II Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
T. Kościuszki w Kaliszu. 
Wśród jego 
zainteresowań 
szczególną rolę odgrywa 
popularyzacja losów 
ludności w Wielkopolsce 
głównie dotycząca II 
wojny światowej. Tymi 
zagadnieniami 
zajmował się m.in. jako  
działacz Federacji 
Towarzystw 
Kulturalnych Ziemi 
Kaliskiej a później  jako 
członek Kaliskiej 
Delegatury Komisji 
Badania Zbrodni 
Hitlerowskich w Łodzi. 
Współorganizował sesje 
popularno–naukowe. 
Był też członkiem 
zespołów redakcyjnych 
kilku wydawnictw.

AUTOR

Czekamy 
na propozycje 
ciekawych tematów 
z barwnych dziejów 
powiatu 
pleszewskiego.


