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Wysiedlenie rodziny     Węcławków z Mosiny                  
Wspomnienia Heleny Koniecznej z okresu okupacji niemieckiej i po wyzwoleniu


Wywiad przeprowadzono z Panią 
Heleną Konieczną, z domu Węcławek,
 w ramach projektu 
„Jasnowłosa prowincja- deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych 
do III Rzeszy”
Wywiad przeprowadzili:
Jacek Kubiak, Beata Buchwald
Zespół Szkół w Mosinie, maj 2015 r.
Urodziłam się dn. 12.02.1927 r. w Mosinie k/Poznania. Do dnia 1 września 1939 roku byłam uczniem. Ukończyłam 5 klas Szkoły Powszechnej. Mieszkałam razem z rodzicami i rodzeństwem w Mosinie w gospodarstwie rolnym (36 ha) należącym do Pawła Nestrypke, który mieszkał na Śląsku, gdzie był dyrektorem sieci tramwajowej. Mój ojciec był administratorem i pracownikiem rolnym. Prowadził księgi rachunkowe i z całą rodziną pracował na roli. Za tę pracę otrzymywali miesięczną pensję. Gospodarstwo było duże: 5 koni, 12 krów, świnie, owce, drób... Była również ,,służba'', tj. ,,chłopaki'' do koni, krów itd. Wszyscy, oprócz pensji, otrzymywali wyżywienie oraz pomieszczenie do spania. W dniu wybuchu wojny miałam dwanaście  lat. Dzień ten rozpoczął się dla mnie wybuchem pięciu bomb za naszą stodołą. Po wkroczeniu wojsk niemieckich zaraz na początku września żyliśmy w ciągłym strachu. Różne były rozmowy i relacje różnych osób.
18 października 1939 roku w godzinach południowych (tego dnia była chłodno), gdy wybierałam marchew w ogrodzie, zjawił się na podwórzu młody człowiek na rowerze. Był Niemcem, znaliśmy go. Zawołaliśmy ojca, który otrzymał od niego polecenie, aby w dniu następnym przygotował wóz, taki który będzie miał tylko podłogę bez boków, a na podłodze miał być wysypany piasek. Niemcy mają zakładników Polaków, mieszkańców Mosiny i okolic. W dniu 20 października będą rozstrzeliwania owych zakładników. Tyle dotarło do mojej świadomości. Młody człowiek próbował odjechać na swoim rowerze. Był bardzo zdenerwowany do tego stopnia, że nie mógł wsiąść na rower i ciągle spadał. Bardzo się wszyscy baliśmy, byliśmy przerażeni. I tak przyszedł dzień 20 października 1939 roku.               Zwołano obowiązkowo wszystkich mężczyzn, którzy musieli się przyglądać egzekucji na rynku w Mosinie. Rozstrzelano piętnastu zakładników, niewinnych ludzi. Naszym wozem, którym pojechał ,,chłopak'', odwożono zabitych na miejski cmentarz i przez płot wrzucono ich do przygotowanego dołu. A potem zasypano. Nasz wóz był cały pokrwawiony i ojciec już go nie używał. Ojciec, gdy przyszedł do domu, cały się trząsł i płakał. To było pierwsze straszne przeżycie.               Wkrótce rozpoczęły się „wędrówki ludów”. Do naszego domu - był to duży 2-częściowy dom - przydzielono wysiedlonych ze Wschodu Niemców, tzw. Baltendeutshów. Po pewnym czasie odjechali. Natomiast sprowadzono na nasze gospodarstwo Niemca Ludwika Willa z rodziną. Przyjechał z Bawarii. Nas wyrzucono. Zamieszkaliśmy w domku mego ojca na drugim końcu miasta. Było bardzo ciężko z wyżywieniem. Lecz w czerwcu 1940 roku zawezwano ojca, abyśmy wrócili do pracy, gdyż nie dają sobie rady. Niemiec wybudował na naszym ogrodzie sześć kurników i jedną wychowalnię piskląt. A więc wielką fermę drobiu. Ojciec z mamą pracowali w gospodarstwie i na roli, mama gotowała dla wszystkich obiady. Ja byłam przydzielona do kurników i wychowalni. Młodsze rodzeństwo też musiało pomagać. Przy kurach pracowało nas kilkoro dzieci z sąsiedztwa.  Praca od świtu do nocy: żywienie, czyszczenie, liczenie jaj, znakowanie. W tym domu była również sztuczna wylęgarnia drobiu.I tak to trwało do listopada 1942 roku.
Pewnego dnia do mojego ojca przybył posłaniec z zawiadomieniem, aby zgłosił się do znajomego Niemca, właściciela mleczarni. Ojciec poszedł. Wrócił zdenerwowany. Otrzymał wiadomość, że w najbliższym czasie będą gospodarzy 
z Mosiny wywozić aż za Warszawę. Ów znajomy prosił ojca, aby zgodził się - gdyż on już to załatwił - na wywiezienie nas niedaleko, bo 12 km od Mosiny. Cóż było robić? I tak nadszedł dzień wyjazdu. Zjechał przed nasze mieszkanie wóz drabiniasty (na sztywnych kołach). Załadowaliśmy, co się dało. Jakąś szafonierkę, łóżka, najpotrzebniejsze rzeczy - ile mogło się zmieścić? W ostatniej chwili moja mama wyniosła stare wiaderko od marmolady i powiesiła na kłonicy. Natychmiast pojawiła się Niemka i to zabrała. Pojechaliśmy w nieznane! Zajechaliśmy do wsi Esterpole. Zrobiło się ciemno. Wyrzucono nas na środku wsi na polanie między dwoma olbrzymimi stodołami. I co dalej? Po pewnym czasie zjawił się ,,włodarz'' - Polak. Wskazał nam ,,mieszkanie''. Był to dom, mały zniszczony dworek bogatszego gospodarza, który też został wyrzucony. Na parterze mieszkał ,,urzędnik'', czyli kierownik tego majątku, Polak. Pan ten wskazał nam, gdzie mamy się wprowadzić. Trzeba było wejść na strych, gdzie znajdował się malutki pokoik. Wstawiliśmy tam szafonierkę i łóżko, jedno krzesło i piecyk, tzw. ,,kokotek'', mały, okrągły z rurami. Resztę ustawiliśmy na strychu. To znaczy: nasze 2 łóżka z pierzynami i resztę mebli. Było to bardzo romantyczne do czasu, gdy zaczął padać śnieg. Nad głowami mieliśmy bowiem dziurawe dachówki i śnieg zasypywał nam oczy i pierzyny. Na drugi dzień nie mieliśmy co jeść. Sąsiedzi dali nam trochę chleba, ziemniaków. Dostaliśmy również surowy żołądek od zabitej gdzieś świni, na którym mama ugotowała nam pierwszy obiad na cały tydzień. Jeszcze dzisiaj pamiętam smak i zapach tej zupy. Potem często tarliśmy surowe ziemniaki, dodawaliśmy sól i mąkę i piekliśmy tzw. bliny, bez patelni na piecyku. 
I tak rozpoczęliśmy  praca na ,,pańskim’’.  Majątek rolny w Esterpolu składał się 
z kilku 5-6 gospodarstw tutejszych rolników, których również wyrzucono. Do tych domów przywieziono gospodarzy z innych wsi, tak jak my wyrzuconych. Wszyscy razem pracowaliśmy w tym ,,majątku’’. Administracyjnie należeliśmy do majątku Jaszkowo (właściciela też nie było). Tam też należały okoliczne wsie: Jaszkowo, Esterpole, Tworzykowo, Góra. Przydzielono nas: ojciec został gospodarzem całego obejścia – 2 konie, 4 woły… Pomagał mu mój 9-letni brat. Inny 9-letni chłopak orał pole wołami. Moja młodsza siostra (7 lat) była w domu. Ja zostałam pracownikiem rolnym. Robiliśmy wszystko, co nam kazano. Rano o godz. 6.30 gong we wsi: zbiórka, odprawa i każdy szedł do przydzielonej pracy. Było nas około dwudziestu osób. Może więcej. Starsi, młodzież i dzieci. Latem pracowaliśmy na polu: siewy, sadzenie, dziabanie, żniwa, stogi, ziemniaki, cebula, buraki, marchew. Potem całą zimę: młócenie zboża przy stogach, w stodole, kopanie rowów melioracyjnych, korowanie drzewa w lesie w śniegu. Praca od rana do zmroku z półtoragodzinną przerwą na obiad. Często jedliśmy go na polu. Jeździliśmy też na wypomóżki do innych wsi. Zimą wozili nas na zamarznięte pola do nagonki, gdzie odbywały się polowania z udziałem samego Greisera, który miał postój w naszym domu, w specjalnym pokoju z kominkiem. Ja ten pokój sprzątałam. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to nam dzieciom nic nie było wiadome. Wiem, że mieliśmy kartki na żywność i po zakupy chodziliśmy raz w tygodniu przez las do wsi Górka. Kupowaliśmy: trochę mąki, cukru, soli, smalcu, marmolady. W domu sąsiada po kryjomu mieliśmy na żarnach ziarno na mąkę. Naszych pracodawców nie znaliśmy. Często, gdy byliśmy na polu, widzieliśmy jadący kocz zaprzężony w jednego konia. Kontrolował nas oficer niemiecki.
Do pracy chodziliśmy w starych przerobionych przez mamę kapotach i spodniach męskich. Butów nie było. Na nogach nosiliśmy tzw. ,,okulotki’’. Były to buty zrobione przez wiejskiego szewca: spody wymodelowane z drewna i do boków przybite gwoździami jakieś stare, sznurowane cholewki z butów. To zimą. Latem również pantofle- drewniaki, tylko z wolną piętą. Takie zimowe buty były dość ciepłe. Oszczędzaliśmy skarpety, dlatego stopy owijaliśmy jakimiś szmatami. 
Pewnego razu, gdy odbywało się młócenie zboża w dużej stodole, zostałam wysłana na górę po drabinie do zrzucania snopków na maszynę. Był mróz. Podczas wchodzenia po drabinie, obsunęła mi się noga na szczeblu – spadłam i skręciłam nogę w kostce tak mocno, że stopa ustawiła się w poprzek. Noga momentalnie zrobiła się do kolana czarna.  Lekarzy dla nas nie było.  Zaprzęgnięto więc konia 
do małego wózka i z wielkim bólem odwieziono mnie do wsi Góra (dwanaście  km). Tam ,,owczarz’’, to jest człowiek, który opiekował się stadem owiec, tę stopę mi po prostu wkręcił. Wyłam z bólu. Pobyłam w domu 2 dni i następnie musiałam pójść do ,,lżejszej’’ pracy z laską.
Wszyscy pracownicy byli z sobą zżyci i wobec siebie lojalni. Również nasz ,,włodarz’’ Polak był miły, chociaż wymagający.
Wolny czas mieliśmy tylko w niedzielę, spędzaliśmy go z rodziną czytając książki, a gdy była pogoda, to szliśmy po kryjomu przez las do kościoła. Raz w tygodniu przychodziły do mnie dzieci ze wsi i uczyłam je katechizmu i pacierza. W okresie pobytu w Esterpolu nigdy nigdzie nie chodziliśmy. Na ogół nie chorowałam, poza różnymi przeziębieniami. Lecz jeden z  kolegów chorował na gruźlicę i zmarł. 
My, dzieci, byliśmy bardzo młodzi. Pracowaliśmy ciężko. Np. przy młóceniu zboża odbieraliśmy od maszyny olbrzymie baloty słomy widłami i podawaliśmy na stóg. Do dzisiaj mam kłopoty z biodrem. Również było ciężko przy roztrząsaniu obornika, wykopkach ziemniaków (zbieraliśmy za maszyną) lub buraków – nosiliśmy ciężkie kosze i sypaliśmy na wóz.
Gdy zbliżał się front w Śremie rozgorzały walki. Mostna Warcie był zablokowany przez wozy Niemców – uciekinierów. Był silny mróz. Zamarzały malutkie dzieci. Wrzucano je do Warty. Tragedia.
Następnego dnia po oswobodzeniu Śremu, wybraliśmy się tam pieszo z bratem. Widzieliśmy leżących pokotem zabitych Rosjan, którym z kieszeni powypadały cebula i kawałki słoniny. Ze spalonego magazynu zabraliśmy osmalone blaszane wiaderko z marmoladą i na drągu przynieśliśmy do domu. Od tego dnia była większa swoboda. Chodziliśmy do pracy, ale dużo rozmawiało się z ludźmi, którzy pieszo wracali z kopania okopów. Niemcy zamieszkujący w okolicznych wsiach nocą cichcem wyjechali. Zostało w naszej wsi tylko jedno stare, bezdzietne małżeństwo. Strasznie płakali, że inni Niemcy zostawili ich. Ktoś ze wsi się zlitował i odwiózł ich do uciekających. Do swoich gospodarstw wrócili ich właściciele Polacy. My nie mogliśmy jeszcze wrócić do Mosiny, gdyż trwały jeszcze walki. Niemcy podpalili mosiński kościół, przerobiony na magazyn oraz wysadzili most na Kanale. Mój ojciec z bratem dojeżdżali rowerami codziennie pod Mosinę i wracali.
Był koniec stycznia 1945 roku. Ojciec i brat pozostali w mieście, mieli trudną przeprawę ze sztabem rosyjskim i tymczasowymi władzami. Nie wyrażono zgody na nasz powrót na gospodarstwo. W końcu dostaliśmy zgodę i wróciliśmy do domu z całym ,,dobytkiem’’. Lecz nasze mieszkanie musieliśmy dzielić z częścią sztabu wojskowego. Na podwórzu była kuchnia polowa. Rodzina Ludwika Willa wyjechała wcześniej. On sam brał udział w walkach w oddziale Folkschturmu.
Nie otrzymaliśmy żadnych dokumentów z Esterpola. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Do dzisiaj żyją jeszcze koledzy, z którymi tam pracowałam. Po wyzwoleniu zrobiono w Jaszkowie Państwowe Gospodarstwo Rolne. Dzisiaj jest w prywatnych rękach.
Natychmiast po wyjściu wojsk z miasta ( w Wielką Sobotę 1945 r.), zabraliśmy się 
z trudem do ciężkiej pracy. Wojsko zabrało inwentarz, pozostała tylko jedna świnia. Właścicielem gospodarstwa był w dalszym ciągu Paweł Nestrypke mieszkający w Katowicach. Pracowaliśmy całą rodziną. Ja pasłam krowy na polu, pracowałam przy wszystkich pracach polowych i gospodarskich. Wieczorami uczęszczałam do Powszechnej Szkoły Dokształcającej. Ukończyłam  szósta oraz siódmą  klasę. 
W styczniu 1946 roku Wojewódzka Izba Rolnicza wysłała mnie na 3-tygodniowy kurs dla kierowników Zakładu Wylęgu Drobiu do Bydgoszczy, organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa. Ukończyłam go i zdałam państwowy egzamin. Dnia 1 lutego 1946 roku rozpoczęłam samodzielną pracę jako kierownik Zakładu Wylęgowego Izby Rolniczej w Poznaniu. Zakład znajdował się w naszym domu. W wolnych chwilach pomagałam ojcu, który w roku 1951 był aresztowany za brak zboża. Zmarł w 1958 roku. W tym zakładzie, ostatnio należącym do ,,Poldrobu’’ przepracowałam do lipca 1973 roku. Zlikwidowano go. Podjęłam pracę w Gminnej Spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska’’ w Mosinie. 
W lutym 1982 roku przeszłam na emeryturę. Mam zaliczone 41 lat pracy zawodowej. 
W roku 1949 wyszłam za mąż, mam 3 dorosłych dzieci. Poza pracą zawodową hodowaliśmy drób, budowaliśmy dom (12 lat) – często własnoręcznie. Po ciężkim trudzie wprowadziliśmy się w lipcu 1976 roku. Dzisiaj mam 71 lat.    
                                                      Helena Konieczna
                                                      Mosina 1998 r.
              
                 

          
                                                                                                                                                                                                                                                             

