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WSTĘP
Od dawna zamierzałem napisać krótką historię przyjazdu grupy
Husowian do Klecina - małej wioski w powiecie świdnickim.
Ostateczną decyzję w tej sprawie podjąłem po ukazaniu się
monografii o Husowie. Jestem pełen podziwu dla tego wspaniałego
dzieła, ale jest w nim wiele nieścisłości dotyczących Klecina.
Pominięto także rolę niektórych klecińskich osadników, którzy
odegrali istotną rolę w organizowaniu życia wioski, zwłaszcza w
początkowych latach. Nie winię tu autora tekstu o Klecinie, ale jego
informatora. Przybył on bowiem z Maniowa, jakieś 5 lat po naszym
przyjeździe do Klecina i siłą rzeczy nie miał istotnych i dokładnych
informacji o tym co działo się wcześniej. Aby informacje były
wiarygodne należy je zebrać od kilku informatorów. Wtedy można je
zweryfikować co doprowadzi do ich prawdziwości i rzetelności.
Przyjechałem do Klecina jako 7-letni chłopiec i byłem już
na tyle duży, żeby pamiętać tamte czasy. W miarę jak dorastałem,
moje wiadomości o życiu Klecinian poszerzały się, zwłaszcza, że
coraz bardziej ich poznawałem. Dzięki temu mogę w miarę
obiektywnie relacjonować ówczesne zdarzenia. Jednak nie zawierzam
jedynie własnej pamięci. Opierałem się także na rozmowach z tymi,
którzy mają wiedzę na ten temat. Najwięcej informacji przekazał mi
tuż przed śmiercią ostatni z żyjących jeszcze wtedy osadników z
Husowa - Antoni Homenda. Moimi informatorami byli także
świadkowie tamtych
zdarzeń:
Stefania Wróbel z d.Jarosz,
Stanisława Bakalarz z d.Jarosz, Janina Styś z d. Hawro, Józef
Kotowski dawniej Kot, Krystyna Tadrzak z d. Homenda. Chciałbym
w tym miejscu serdecznie tym moim informatorom podziękować,
bowiem w sposób istotny wzbogacili oni moją wiedzę, przez co mój
opis stanie się bardziej wiarygodny.
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GENEZA PRZYJAZDU DO KLECINA
Po zakończeniu 2-giej wojny światowej wiele zmieniło się w
Polsce. M. in. nastąpiła radykalna zmiana granic. Utraciliśmy
wschodnie rubieże, a zyskaliśmy zachodnie, które nazwano ,,Ziemie
Odzyskane”. Ówczesna władza dążyła usilnie do tego, aby je
zagospodarować i zasiedlić Polakami wysiedlonymi ze wschodu oraz
ludnością z przeludnionych nadmiernie obszarów południowej Polski.
Na nowych przybyszów oczekiwały opuszczane przez Niemców
miasta i wioski z dużymi połaciami urodzajnej ziemi.
Jednym z
pierwszych osadników, którzy przybyli do Wrocławia był wybitny
syn husowskiej ziemi prof. Wincenty Styś. Jego zadaniem było nie
tylko organizowanie życia akademickiego na tych terenach, ale i
włączenie się do zagospodarowania folwarków i gospodarstw rolnych
opuszczonych przez Niemców. Profesor był przedwojennym,
wybitnym działaczem ruchu ludowego i dlatego działania te były mu
bardzo bliskie. Oddał się im więc z pełnym poświęceniem i
zaangażowaniem. Zawsze pamiętał o wiosce, z której się wywodził i o
jej mieszkańcach, którym starał się na wszelkie sposoby pomagać. Nie
inaczej było i tym razem. Przybył więc profesor do Husowa
namawiając i zachęcając swoich ziomków do wyjazdu w okolice
Wrocławia i Świdnicy. Jednocześnie roztaczał przed nimi
perspektywy o wiele lepszego życia. Ludzie jednak byli nieufni.
Wielu obawiało się, że pobyt na nowych ziemiach będzie
krótkotrwały, i że wkrótce będą musieli powracać. Aby przekonać
niedowiarków do swoich racji i prawdziwości tego co mówi, profesor
zaprosił delegację Husowian w okolice Wrocławia, aby przekonali się
osobiście jak tam jest i po powrocie do domu opowiedzieli o tym
swoim bliskim i sąsiadom. Jednym z tych, którzy wybrali się na tę
eskapadę był mój ojciec - Marek Socha. Po powrocie do domu, tato
zachwycał się tym, co zobaczył na ,,zachodzie”. Namówił na
ponowny wyjazd swoich kolegów: Władysława Gargałę, Wacława
5

Hawro i Pawła Romana. We Wrocławiu spotkali się oni z profesorem
Stysiem, który zaproponował zwerbowanie grupy rodzin na wyjazd i
zobowiązał się do pomocy w znalezieniu odpowiedniej wioski. Wybór
padł na Klecin w powiecie świdnickim, odległy ok. 10 km od
Mianowa (dziś Maniów), w którym już zamieszkiwali, przybyli
wcześniej
osadnicy
z
Husowa.
Otrzymawszy
więc
,,błogosławieństwo” profesora i zapewnienie jego pomocy w chwili
przyjazdu do Klecina, cała czwórka powróciła do domu i rozpoczęła
agitację do wyjazdu. Pamiętam jak przez nasz dom w Wysokiej, gdzie
wtedy mieszkaliśmy, przewijało się wielu ludzi, potencjalnych
kandydatów na wyjazd, bo tato był głównym organizatorem i
koordynatorem całej eskapady. Wreszcie ekipa nowych osadników
została skompletowana. Na zachód zdecydowało się wyjechać 10
rodzin.
W sierpniu 1946 roku ,,karawana” wozów pojechała na stację
kolejową do Rzeszowa. Tam załadowaliśmy się do wagonów
towarowych tzw. ,,krowiaków” wraz z najpotrzebniejszym sprzętem,
krowami i oczywiście zapasem żywności niezbędnym na tak długą
podróż. My dzieliliśmy wagon z moim dziadkiem Leonem Kotem i
jego rodziną. W wagonie była wielka prowizorka. Jechało się razem z
bydłem, więc warunki nie były zbyt komfortowe, zwłaszcza, że
podróż trwała ponad tydzień. Wreszcie dotarliśmy do Świdnicy. Tu
nastąpiło wyładowanie. Do Klecina przewieziono nas wozami, a
bydło przywiązane do nich przywędrowało razem z nami. Nasza nowa
wioska była mała, bo liczyła ok. 30–tu numerów. W jej skład
wchodziły gospodarstwa indywidualne, które były już zajęte przez
wcześniej przybyłych osadników z krakowskiego oraz majątku
dawnego właściciela tzw. ,,dworu”. Nam przypadły budynki
,,dworu”. Ponieważ mieszkali tam jeszcze Niemcy, więc początkowo
w zajętych przez nas domach było nam dość ciasno, ale w porównaniu
z Husowem i tak mieliśmy Amerykę. W naszych mieszkaniach były
niezbędne meble i podstawowe sprzęty tak, że życie tu stało się dla
nas wygodne. Sytuacja jeszcze bardziej się poprawiła z chwilą
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wyjazdu Niemców. Do opuszczonych przez nich domów
przeprowadzili się niektórzy, co doprowadziło pozostałych do
lepszych warunków mieszkaniowych. Należy jeszcze zaznaczyć, że w
centrum majątku stał okazały budynek tzw. ,,pałac”, w którym
mieszkał kiedyś właściciel Klettendorf – bo tak onegdaj nazywała się
ta wioska. Była to super nowoczesna jak na owe czasy budowla. W
chwili, gdy my przyjechaliśmy do Klecina pałac zamieszkiwał
zarządca majątku. Wkrótce wyjechał on do Szczepanowa i mogli się
wprowadzić do tego luksusowego budynku kolejni osadnicy, co
jeszcze bardziej poprawiło sytuację mieszkaniową. W nowym miejscu
i w całkowicie odmienionych warunkach rozpoczął się kolejny etap
naszego, jakże innego życia. Ale o tym później.

Fot. 1 „Pałac” – zdjęcie archiwalne
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Fot.2 „Pałac” – zdjęcie aktualne
HUSOWSCY OSADNICY W KLECINIE
W monografii o Husowie nie zostali ujęci jako osadnicy w
Klecinie: Władysław Gargała, Wacław Hawro, Paweł Roman i Leon
Kot. Zwłaszcza trzej pierwsi mieli istotne zasługi jako
współorganizatorzy wyjazdu z Husowa i organizatorzy początków
nowego życia. Dlatego też poczuwam się do obowiązku, aby to
sprostować, gdyż uważam, iż jest to bardzo ważne. Podam teraz w
kolejności alfabetycznej nazwiska przybyłych do Klecina osadników i
członków ich rodzin.
1. Gargała Władysław ur. 1913 zm . 1979 wraz z żoną Zofią z d.
Szpunar ur. 1912 zm. 19 91, synem Mieczysławem ur. 1935
zm. 1995 i córką Marią ur. 1941. Po jakimś czasie Władysław
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Gargała przeprowadził się wraz z rodziną do Śmiałowic,
następnie na kolonię do Pszenna, by powrócić w końcu do
Łańcuta, gdzie zmarł.

Fot.3 Władysław Gargała z żoną Zofią, synem Mieczysławem
i córką Marią Barbarą
2. Hawro Wacław ur. 1912 zm. 2005 wraz z żoną Józefą z d.
Homenda ur. 1917 zm. 1999, siostrą Antoniego, Andrzeja i Jana
Homendów oraz córką Janiną ur.1937 i matką Marcjanną Hawro
ur. 1878 zm. 1953. Po kilku latach cała rodzina przeniosła się
do Śmiałowic, gdzie urodziła się w 1951r. druga córka Wacława
Wanda .
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Fot.4 Wacław Hawro – 3-ci z lewej, żona Józefa – 2-ga z lewej,
córka Janina – 1-sza z prawej
3. Homenda Antoni ur.1925 zm. 2010- przyjechał jako kawaler
wraz braćmi Andrzejem ur. 1910 zm.1999 i Janem ur. 1930 zm.
1997 oraz matką Anielą ur. 1888 zm. 1963. Antoni ożenił się z
Kazimierą Jarosz córką Waleriana i Wiktorii. Z tego małżeństwa
urodziły się córki: Krystyna w 1956 r. i Lucyna w 1959 r.
Andrzej do końca życia pozostał kawalerem i mieszkał z
Antonim pomagając mu w gospodarstwie i wychowaniu dzieci.
Jan po ożenku z Genowefą Leńczyk przeprowadził się do
Śmiałowic, a po kilku latach do Pankowa.
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Fot.5 Antoni Homenda z żoną Kazimierą i córkami Krysią
i Lusią
4. Jarosz Michał ur.1899 zm. 1969 wraz z pochodzącą z
Tarnawki żoną Fatimą z d. Krawiec ur. 1904 zm. 1973 oraz
dziećmi: Andrzejem ur. 1928 zm. 2003, Mieczysławem ur. 1931
zm. 2005, Stefanią ur. 1933, Zdzisławem ur. 1935 zm. 1995,
Józefem ur. 1939 zm.1985, Heleną ur. 1941 zm. 2010,
Kazimierą ur. 1944. W Klecinie urodzili się Maria w 1947r.
zm.2012, Wiesława w 1948 zm.1948 i Tadeusz w 1949r.
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Fot.6 Michał Jarosz – 3-ci z prawej (siedzi), żona Fatima – 1-sza
z prawej (siedzi), córka Stefania – 2-ga z lewej (stoi), zięć Stefan
Wróbel – 1-szy z lewej (stoi)
5. Jarosz Stanisław – brat Michała – ur.1908 zm. 1978 wraz z żoną
Anielą z d. Szal ur. 1899 zm.1978 i dziećmi: Władysławem ur.
1929 zm.2002, Eugeniuszem ur. 1934 zm.1996 (nie był jak
mylnie podano w monografii o Husowie oddzielnym
osadnikiem), Stefanią ur. 1938 , Kazimierą ur.1940 i Jerzym ur.
1946 zm. 1977.
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Fot.7 Stanisław Jarosz z żoną Anielą

Fot.8 Stanisław Jarosz z rodziną
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6. Jarosz Walerian – brat Michała i Stanisława – ur. 1903 zm.
1957 z żoną Wiktorią z d. Żyga ur.1904 zm. 1996 oraz dziećmi:
Anielą ur.1927 zm. 1996, Kazimierą ur. 1929 zm.2007,
Stanisławą ur. 1933, Władysławem ur. 1934 zm. 1994 i
Anatolem ur.1937 zm. 2006.

Fot.9 Walerian Jarosz z żoną Wiktorią i córkami Anielą
i Kazimierą
7. Kot Leon ur. 1895 zm. 1971 z żoną Balbiną ur. 1892 zm.1977
oraz córką Marią ur. 1923 zm. 2001, córką Eugenią ur. 1928
zm. 2007, zięciem Józefem Kochman ur. 1929 zm. 2005 i
siostrzeńcem Józefem Kot obecnie Kotowski ur. I931.
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Fot.10 Leon Kot z żoną Balbiną
8. Rak Józef ur.1915 zm.1986 z żoną Heleną z d. Mokrzycka ur.
1920, przyrodnią siostrą Marka Sochy, teściową Antoniną
Mokrzycką ur. 1888 zm. 1967, szwagrem Janem Mokrzyckim
ur. 1931 zm. 2008 i synem Tadeuszem ur.1944. W Klecinie
urodziły się córki Teresa w 1948 i Danuta w 1953r.
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Fot.11 Józef Rak z żoną Heleną i wnuczką Edytą

Fot.12 Antonina Mokrzycka z córką Heleną, synami Markiem i
Janem, synową Anielą i wnukiem Stanisławem
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9. Roman Paweł ur. w 1913 zm. 1993 wraz z żoną Franciszką z d.
Mac ur. 1922 zm. 2014 i synem Mieczysławem ur. w 1940 r.
W r. 1964 cała rodzina przeprowadziła się do Pszenna.

Fot.13 Paweł Roman z żoną Franciszką
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Fot.14 Mieczysław Roman syn Pawła i Franciszki
10.
Socha Marek ur. 1914 zm. 2006 z żoną Anielą z d. Hawro
ur. 1915 zm. 1991, synem Stanisławem ur.1939 ( w monografii
pominięty) i córką Elżbietą Anną ur.1945. W Klecinie urodził
się Henryk w 1949 r.

Fot.15 Marek Socha z żoną Anielą
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Fot.16 Marek Socha z dziećmi: Stanisławem, Elżbietą
i Henrykiem

Fot.17 Marek Socha z rodziną na 90-lecie urodzin
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Później dojechali:
1. Homenda Władysław ur. 1923 zm. 1976 z żoną Heleną z d.
Homenda (siostrą Antoniego, Andrzeja i Jana ) ur. 1922 zm.
2007, córką Anną ur. 1949, synem Edwardem ur. 1952, synem
Andrzejem ur. 1953 i córką Leokadią ur. 1959.

Fot.18 Władysław Homenda – 3-ci z prawej,
żona Helena – 3-cia z lewej, córka Anna stoi w środku
2. Kochman Anna ( przyjechała z Wysokiej) ur. w 1896r. z córką
Stefanią. Po ukończeniu służby wojskowej dojechał syn Edward.
3. Leńczyk Paweł ur. 1911 zm. 1959, z żoną Katarzyną z d.
Kwolek ur. 1922 oraz córkami - Stefanią ur. 1944 i Zofią
ur.1947. W Klecinie urodził się Bronisław w 19 54r. Po śmierci
p. Pawła rodzina wyjechała do Łańcuta.
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Fot.19 Paweł Leńczyk z żoną Katarzyną i córką Stefanią
4. Rak Paweł ur.1883 zm. 1961 przyjechał z Maniowa z żoną
Antoniną ur. 1883 zm. 1957 i synem Ignacym ur. 1930 zm.2011.
5. Sołtysiak Józef ur. 1920 zm. 1984 przyjechał w r. 1955 z
Tarnawki z żoną Franciszką z d. Wrona ur.1918 zm. 2009 oraz
dziećmi: Tadeuszem ur. 1946 zm.2012, Eugeniuszem ur. 1948
zm. 1987, Zdzisławem ur. 1951, Grażyną ur. 1954 i Krystyną
ur.1956.
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Fot.20 Józef Sołtysiak z żoną Franciszką i wnukiem
DALI SIĘ ZAPAMIĘTAĆ
W każdej społeczności znajdują się jednostki, które wybijają się
ponad
przeciętność
swoją
aktywnością,
działalnością
i
zaangażowaniem na rzecz innych. Nie zabrakło takich ludzi w
Klecinie. Każdy z osadników miał swój wkład w organizowanie
nowego etapu życia, jednak niektórzy wyróżniali się w sposób
szczególny. O Władysławie Gargale, Wacławie Hawro i Pawle
Romanie już wspominałem. Mogli oni dla Klecina zrobić znacznie
więcej, gdyby pozostali w naszej wsi dłużej. Niestety z różnych
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powodów wyjechali i nie było im dane działać dalej.
Jeśli chodzi o kobiety to do chwili opuszczenia naszej wioski
największą rolę odgrywała Zofia Gargała. Ta niezwykle urocza,
pogodna, dowcipna i powszechnie lubiana niewiasta cieszyła się
powszechnym szacunkiem zarówno wśród dorosłych jak i dzieci. Była
ona wyśmienitą krawcową i ,, obszywała” klecińskie kobiety i dzieci.
Wszyscy żałowali, gdy nas opuszczała.

Fot.21 Zofia Gargała
Najciekawszą, nietuzinkową i bardzo barwną postacią był
Antoni Homenda. Przyjechał do Klecina jako kawaler. Po ożenku jego
życie rodzinne nie układało mu się dobrze. Zmarło mu bowiem
czworo pierwszych dzieci. Prawdziwe szczęście zawitało pod jego
dach, kiedy przyszły na świat kolejne dzieci Krysia i Lusia. Antoni
miał niezwykłe i wszechstronne uzdolnienia techniczne. Był
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genialnym samoukiem, bo do wszystkiego dochodził sam. Naprawiał
i uruchamiał różne maszyny i urządzenia, które uważane były za
złom. Miał także smykałkę do elektryczności. Tylko kowalstwa
przyuczył się przy kowalu, który mieszkał kilka lat w Klecinie.
Należy dodać, że we wszelkich działaniach doradzał Antoniemu jego
brat Andrzej zwany Małym Jędrusiem (ze względu na mały wzrost), a
przez najmłodsze pokolenie wujciem Jędrusiem. Jędruś był mały
ciałem, ale za to wielki duchem. Był również wszechstronnie
uzdolniony i ceniony jako dobry krawiec.
Antoni Homenda jako pierwszy we wsi wprowadzał wszelkie
nowinki techniczne. A tak w ogóle, to on we wszystkim był pierwszy,
bo jako pierwszy we wsi miał radio, adapter, telewizor, motocykl,
ciągnik, samochód i kombajn. Należy jeszcze dodać , że był on
zawsze duszą towarzystwa i pięknie śpiewał. Przy wszystkich jego
walorach trzeba zaznaczyć, iż miał ogromną siłę. Dwa worki zboża
brał pod pachę i wnosił je na trzecie piętro magazynu zbożowego bez
żadnego wysiłku. Był także specjalistą od uboju zwierząt, a
szczególnie od wyrobu wędlin, które były znakomite w smaku.
Antoni był najmłodszym z husowskich osadników i jako ostatni z nich
umarł.

Fot.22 Antoni Homenda
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Fot.23 Andrzej Homenda „Jędruś”
Z trzech braci Jaroszów (czwarty – Jan - zamieszkał w Tyńcu )
największą rolę odgrywał Walerian. Był on jak powszechnie mówiono
najbardziej bywały w świecie. Przed wojną wyjechał na kilka lat do
Francji, gdzie pracował w kopalni i hucie. Po powrocie do kraju w
dobrej wierze pożyczył zarobione pieniądze rodzinie i więcej ich nie
oglądał. Dorobił się za to astmy i w stosunkowo w młodym wieku
zmarł jako pierwszy z klecińskich osadników. Jako ciekawostkę
należy podać żart, który wymyślił p. Walerian mówiąc, iż naszą wieś
zaleją kiedyś Jarosze i Klecin przyjmie nazwę Jaroszówka.
Z młodego pokolenia Jaroszów najzdolniejszy był Zdzisław
zwany Zbyszkiem (syn Michała ). Ze względu na wojnę miał on 2 lata
opóźnienia w nauce, która szła mu b. dobrze. Pisał piękne
wypracowania i był bardzo oczytany. W 10-tej klasie (3-ciej licealnej)
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szykował się do Szkoły Morskiej i mniej przykładał się do nauki,
efektem czego miał egzamin poprawkowy z j. rosyjskiego. Licząc na
nową szkołę nie uczył się i nie podszedł do poprawki, a ,,przyszła
szkoła” wystawiła go do wiatru. Ponieważ miał on już wiek poborowy
więc upomniała się o niego armia i na tym zakończyła się jego
edukacja. Po wojsku Zbyszek podjął pracę w GS-ie, gdzie popadł w
nieciekawe towarzystwo i większej kariery nie zrobił, a szkoda, bo był
predystynowany do wyższych celów. Bardzo było mi żal Zbyszka, bo
był on moim dobrym kolegą i nie wykorzystał możliwości i szans,
które się przed nim otwierały. Mógł naprawdę zajść daleko, ale życie
nie rozpieszczało go i spłatało mu brzydkiego figla.

Fot.24 Zdzisław Jarosz „Zbyszek”
Na wyróżnienie zasługuje przedstawiciel młodszego pokolenia
Ignacy Rak – brat Jozefa. Przybył on do Klecina wraz z rodzicami z
Maniowa jako młody kawaler w 1950 roku. Swoją działalność
społeczną rozpoczął w późniejszym okresie będąc sołtysem wielu
kadencji i radnym Gminnej Rady Narodowej w Marcinowicach. Z
jego inicjatywy przeprowadzono w Klecinie wiele prac, które w
istotny sposób przyczyniły się do poprawy wyglądu wsi i jej
funkcjonowania jak wyasfaltowanie drogi przez wieś, utwardzenie
dróg polnych, roboty melioracyjne, oświetlenie wsi i systematyczne
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remonty świetlicy wiejskiej. W latach przemian ustrojowych brał
czynny udział w protestach społecznych jako działacz ZSL i
wiceprzewodniczący GRN w Marcinowicach. Był także działaczem
Kółek Rolniczych.

Fot.25 Ignacy Rak
Jednym z pierwszoplanowych osadników, którzy przyjechali z
Husowa do Klecina był Marek Socha. Jest mi niezręcznie pisać o
moim ojcu, ale jego rola w organizowaniu przyjazdu i pierwszych
latach pobytu w Klecinie była bardzo duża, więc w moim opisie musi
zająć należne mu miejsce. Tuż po przyjeździe zaczęły się pierwsze
konflikty, bo jedni byli bardziej, a inni mniej zadowoleni z
przydzielonych mieszkań. Tato łagodził te konflikty i starał się
wyrównywać szanse wszystkich. Pisał ludziom podania (nie wszyscy
umieli pisać ) i pomagał załatwiać różne sprawy w urzędach.
Zorganizował
przy pomocy profesora Wincentego Stysia
Spółdzielnię Parcelacyjno - Osadniczą i jako jej prezes grał w niej
pierwsze skrzypce. Działał na wielu różnych płaszczyznach. Był
sołtysem, organizatorem i prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w
Klecinie, radnym Gminnej Rady Narodowej wielu kadencji w
Marcinowicach, radnym Powiatowej Rady Narodowej w Świdnicy,
członkiem zarządu Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w
27

Marcinowicach,
aktywnym
działaczem
Kółek
Rolniczych
i ZBOWiD-u. Za swoją działalność w ZBOWiD-zie otrzymał po
latach stopień podporucznika i pośmiertnie porucznika. W
początkowych latach tato utrzymywał ścisły kontakt z osadnikami ze
Śmiałowic, Maniowa, Tyńca i Zebrzydowa, z którymi ściśle
współpracował. W czasach Spółdzielni Produkcyjnej ,,Ludowiec”
pełnił funkcję jej księgowego. Dbał też o wykształcenie swoich dzieci.
Cała nasza trójka ukończyła wyższe studia, czego w tamtych czasach
nikomu z naszej wioski nie udało się osiągnąć. Mnie jeszcze w
podstawówce tato wysłał do szkoły muzycznej. Umiejętność gry na
akordeonie bardzo mi się przydała m. inn. w pracy nauczycielskiej.
Nie chcę być posądzony o brak obiektywizmu, ale nikt inny w
Klecinie nie miał tylu zasług co Marek Socha dla rozwoju naszej wsi i
jej mieszkańców do czasu, kiedy prowadził jeszcze gospodarstwo
rolne.

Fot.26 Marek Socha
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NASZA NOWA MAŁA OJCZYZNA
Nasza euforia po przyjeździe do Klecina trwała kilka dni. Po
nich nastąpiła szara, codzienna rzeczywistość. Musieliśmy
przystosować się do nowych warunków, co nie było łatwe. Na codzień
spotykaliśmy się z Niemcami, którzy nie pałali do nas specjalną
sympatią. Trudno im się dziwić, bo przecież z naszego powodu
musieli oni wkrótce opuścić swoje ziemie i domy, które zamieszkiwali
od wielu lat. Ale taka przecież była po zakończeniu wojny
sprawiedliwość dziejowa. Nie było u nich widać jakiejś wrogości w
stosunku do nas, ale sytuacja ani dla nas, ani dla nich nie była
komfortowa. Sprawę pogarszała jeszcze wzajemna nieznajomość
języka, co uniemożliwiało porozumiewanie się. Również stosunki
między mieszkańcami ,,wioski”, a nami nie należały do łatwych.
Widać było wzajemną nieufność z dwóch powodów. Po pierwsze nie
znaliśmy się, a po drugie nasza mowa znacznie się różniła, co
powodowało często zabawne sytuacje, prowadzące nieraz do
konfliktów z powodu wzajemnego wyśmiewania się. My
nazywaliśmy ich ,,Kajzaki ”. Nie wiem kto tę nazwę dla nich
wymyślił. Wiem natomiast od czego ona pochodzi. Otóż oni nie
mówili gdzie idziesz, tylko ,,kany” ze idzies lub ,,kajze” idzies. Od
słowa ,,kajze” zrodziło się słowo ,,Kajzaki”. Oni nas natomiast
nazwali ,,Paruchy”. Dla nich paruch, w którym nosiliśmy siano lub
słomę było słowem nieznanym. Oni paruch nazywali chustą.
Podobnych niezgodności nazw tak dla nas, jak i dla nich było wiele. Z
upływem czasu obie strony przyzwyczaiły się do swojego słownictwa,
jak również do siebie. W końcu obie grupy zaczęły żyć we względnej
zgodzie, ale prawdziwa integracja między nami nie nastąpiła chyba
nigdy. Zawsze nas coś dzieliło.
Do ,,majątku”, w którym zamieszkaliśmy należało około 100
hektarów ziemi. W chwili naszego przyjazdu była ona
zagospodarowana przez Niemców. Zboże po żniwach było już w
stodołach. Nam pozostało tylko je wymłócić. Na szczęście młockarnia
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była ,,na chodzie”. Głównym ,,maszynistą”- jak mawiano i
konserwatorem był Antoni Homenda, który znał się na wszystkim i on
kierował całą ekipą przy omłocie. Trwały one przez okres zimowy po
zakończeniu prac jesiennych. Wykopki ziemniaków odbywały się
przy pomocy koparki konnej, po przejechaniu której każdy zbierał je
do kosza na wyznaczonej uprzednio działce. Natomiast całkowicie
ręcznie odbywały się prace przy burakach cukrowych. Należało je
najpierw wyrwać, potem obciąć sierpem, poskładać na kupki i w
końcu zawieźć do cukrowni w Pszennie. Prace przy burakach trwały
długo, bo trzeba było jeszcze zwieźć liście buraczane i przywieźć z
cukrowni wysłodki. Prace przy zwózce odbywały się przy pomocy
jednej przyczepy na gumowych kołach i kilku wozów na obręczach.
Po Niemcach pozostało 5 koni (z Husowa przywiózł też konia
Wacław Hawro) i to one służyły jako siła pociągowa. Z innych
maszyn, które zastaliśmy były jeszcze pługi, brony, kultywatory,
kosiarka do trawy, kosiarka do zboża, snopowiązałka konna,
grabiarka, siewnik i siewnik do nawozu. W większości był to sprzęt
wysłużony, a w niektórych przypadkach całkowicie zdezelowany.
Wszystkie prace wykonywaliśmy wspólnie i dzieliliśmy się
plonami i dochodami jako, że wszyscy działali w Spółdzielni
Parcelacyjno - Osadniczej. Ogólnie rzecz biorąc panowała w naszej
grupie zgoda i nie było większych konfliktów. Hucznie obchodzono
wszelkie uroczystości jak dożynki, wykopki, Święta, wesela, chrzciny
czy imieniny. Brali w nich udział wszyscy i towarzyszyła im
wspaniała atmosfera.
Po jakimś czasie przy pomocy i czynnym udziale profesora
Stysia rozwiązano Spółdzielnię i podzielono ziemię między
osadników. Każdy otrzymał ok. 10 ha ziemi i przeszedł na swoje.
Maszyny były nadal wspólne, a konie rozlosowano między rolników.
Mojemu tacie nie udało się wylosować konia więc musiał go kupić,
gdyż był on niezbędny w gospodarstwie. Pojechaliśmy z tatą do
Husowa na zakupy. Kupił on krowę i niezwykle narowistego, karego
ogiera Cygana. Z koniem tym wiąże się zabawna historia. Na
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imieninach u taty sąsiad założył się z nim, że wprowadzi tego ostrego
ogiera po schodach do naszego mieszkania. Zakład był gruby.
Adwersaż taty zastosował fortel. Narzucił na schody grubą warstwę
słomy i ku zaskoczeniu wszystkich, a największym taty, udało mu się
wprowadzić Cygana do mieszkania. Tato więc zakład przegrał i w
myśl zasady – słowo się rzekło, kobyłka u płota - musiał go
zrealizować.
Praca w gospodarstwie indywidualnym w pojedynkę była
ciężka, więc rolnicy sprzęgali się, przez co mogli lżej i wydajniej
pracować. Uprawiano pszenicę, jęczmień, owies, len, buraki cukrowe
i ziemniaki. Po odstawie lnu otrzymywało się duże ilości różnych
materiałów włókienniczych, z których p. Gargałowa i Jędruś
Homenda szyli różne rzeczy dla dzieci i dorosłych. Jędrusiowi
pomagał Andrzej Jarosz, który przyuczał się u niego na krawca. Za
buraki cukrowe dostawało się nie tylko pieniądze, ale w naturze też
cukier i wysłodki. Oprócz upraw każdy rolnik prowadził większą lub
mniejszą hodowlę. Hodowano konie, krowy, byki, świnie, króliki,
gęsi, kaczki i kury. Pracy przy tym wszystkim było co niemiara. Nic
dziwnego, że wszystkie dzieci musiały pomagać swoim rodzicom i
miały one niemało obowiązków. Mimo ciężkiej pracy w
gospodarstwie, życie upływało wesoło i co najważniejsze dostatnio.
Ochotnicza Straż Pożarna, której prezesem był Marek Socha, a
komendantem Józef Kudzia - ,,Samandziak” (z wioski) organizowała
dość często zabawy w świetlicy mieszczącej się w ,,pałacu”.
Uczestniczyli w nich wszyscy bawiąc się do białego rana. Przybywali
na nie także mieszkańcy sąsiednich wiosek, z którymi dochodziło
czasem do ,,nieporozumień”.Jednak Klecinianie w tych potyczkach
zawsze byli górą. Oprócz tych zabaw młodzież organizowała częste
potańcówki, na których przygrywał na akordeonie Stanisław Socha.
Straż zawsze w Wielki Piątek pełniła w kościele wartę honorową
przy grobie Jezusa. W przypadku pogrzebów strażacy tworzyli asystę
wokół sikawki strażackiej, ciągnionej przez parę karych koni, na
której spoczywała trumna z nieboszczykiem w ostatniej drodze do
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kościoła i na cmentarz. Straż brała udział nie tylko w czynnościach
społecznych i honorowych. Uczestniczyła czynnie w gaszeniu
pożarów, których za moich czasów w naszej wsi było dwa, w tym
jeden ogromny, kiedy to spaliła się wielka, drewniana owczarnia,
mimo współdziałania wielu jednostek straży . Po moim wyjeździe z
Klecina był jeszcze trzeci pożar. Co ciekawe - jak wieść niesie
wszystkie te trzy pożary wzniecili członkowie jednej rodziny, na
szczęście nie pochodzącej z Husowa. Nasi strażacy gasili również
pożary w Marcinowicach i Kraskowie.

Fot.27 Klecińska Ochotnicza Straż Pożarna
Dzięki pracy wielu ludzi - głównie młodych, wykonano boiska
do piłki nożnej i siatkówki. Została też utworzona drużyna piłkarska.
Założycielami jej byli przedwojenni jeszcze gracze Józef Kudzia
,,Samandziak” i Stanisław Mazur. Ponadto w skład drużyny weszli
Stefan Wróbel, Ryszard Bodnar, Tadeusz Woźny, Jan Kudzia.
Wszyscy wymienieni byli mieszkańcami ,,wioski”. Pozostali
zawodnicy to dawni Husowianie. Byli nimi: Mieczysław Jarosz, Józef
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Kot (Kotowski), Mieczysław Gargała, Zdzisław Jarosz, Józef Jarosz,
Władysław Jarosz, Anatol Jarosz, Mieczysław Roman, Stanisław
Socha oraz Bolesław Hawro, Jan Szal, Józef Szal (trzej ostatni ze
Śmiałowic). Drużyna nasza stanowiła mieszankę ludzi dojrzałych z
młodymi, a nawet dziećmi. Rozgrywaliśmy wiele meczów z
sąsiednimi wioskami, a ich rezultaty były różne. Każdy mecz
wzbudzał duże zainteresowanie kibiców i był wielkim przeżyciem dla
wszystkich Klecinian.

Fot.28 Część drużyny piłkarskiej. Stoją od lewej: Stefan Wróbel,
Józef Kudzia „Samandziak”, Stanisław Socha, Jan Szal, Władysław
Jarosz. Klęczą od lewej: Ryszard Bodnar, Mieczysław Jarosz,
Mieczysław Gargała. Leżą od lewej: Zdzisław Jarosz i Anatol Jarosz
Jeśli jesteśmy przy sporcie, to trzeba jeszcze wymienić dwie
dyscypliny sportowe, które były u nas popularne to jest tenis stołowy i
szachy. W ping – ponga brylowali Zbigniew Jarosz, Mieczysław
Roman i Stanisław Socha. W szachach do najsilniejszych graczy
należeli bracia Mieczysław i Zbigniew Jarosz, Antoni Homenda,
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Ignacy Rak, Stanisław Socha i Stefan Wróbel – mąż Stefanii Jarosz.
W miarę spokojne i usystematyzowane życie zostało dość
brutalnie zakłócone przez ówczesne władze, pod naciskiem których
zmuszono rolników do wstąpienia do spółdzielni produkcyjnej.
Powstała bodajże w roku 1949 Spółdzielnia Produkcyjna ,,Ludowiec”,
której prezesem został Władysław Wróbel, a księgowym Marek
Socha. Na członków spółdzielni nie dali się wciągnąć dwaj rolnicy z
,,wioski”, a to Jan Kanty Kudzia ,,Kantek” i Edward Rusin. Nie było
im lekko, bo byli szykanowani przez władzę, ale jakoś przetrwali
najtrudniejsze czasy.
Życie w spółdzielni w znaczny sposób odbiegało od
dotychczasowego. Do ludzi z ,,dworu” doszlusowała grupa rolników z
,,wioski”. Ogół członków nie stanowił już takiego monolitu jak w
Spółdzielni Parcelacyjno - Osadniczej. Znacznie różnił się jej statut
jak i też sposób naliczania wynagrodzenia za wykonaną pracę.
Ustalono normy za poszczególne prace tzw. dniówki, które były
rozliczane po corocznym bilansie. Dniówki wypracowywali nie tylko
sami członkowie, ale całe rodziny, w tym także dzieci. Ogólny
poziom życia obniżył się dość znacznie. Różne były tego przyczyny, a
głównie ta, że inaczej pracuje się na swoim niż na wspólnym.
Mniejsza była wydajność pracy, a co za tym idzie niższe plony i
większe marnotrawstwo. Zupełnie inaczej pracowało się na działkach
przyzagrodowych, które otrzymał każdy członek spółdzielni. Były one
bardzo zadbane i to głównie z nich się żyło.
Dla młodych ludzi spółdzielnia miała także dobre strony. Mogli
oni wypracowywać dniówki i po ich rozliczeniu mieli własne
dochody. Młodzież, a zwłaszcza dzieci swój zarobek osiągali głównie
przy szukaniu stonki ziemniaczanej, którą jak głosiła propaganda,
Amerykanie zrzucili z samolotów na teren Polski. Praca ta była
traktowana bardzo poważnie . Każdy ,,poszukiwacz” był zaopatrzony
w butelkę z naftą, aby w razie znalezienia stonki lub jej larw wrzucić
je do tej butelki. Szefem ekipy był Jędruś Homenda, który po
przeprowadzeniu szkolenia czuwał nad prawidłowością pracy i w
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razie zauważenia jakichś nieprawidłowości dyscyplinował winnego.
Za znalezienie stonki obiecywano wysokie nagrody i dlatego każdy
starał się rzetelnie wykonywać swoją pracę. Niestety przez pierwsze
dwa lata nikomu nie udało się znaleźć tego robactwa. Dopiero na
trzeci rok od początku naszych poszukiwań stonka pokazała się
masowo i nie było już sensu jej zbierać. Zastosowano wtedy do jej
zwalczania opryski.
Drugim rodzajem pracy , przy którym młodzi mogli zapracować
dniówki były roboty żniwne przy stawianiu snopków w kopki i przy
omłotach. Przy tych ostatnich młodzież stanowiła ekipę przy słomie.
Potrzeba tam było wielu ludzi, bo słomę trzeba było daleko i wysoko
(nieraz pod sam dach) przemieścić. Praca ta była uciążliwa, zwłaszcza
jak się kurzyło lub gdy prasa nie wiązała słomy w wiązki. Wtedy
marzyliśmy o jakiejś awarii, aby trochę odpocząć. Zdarzały się one
dość często. Jedna z nich nieomal skończyłaby się tragicznie dla Stasi
Jarosz . Kiedy przechodziła ona obok pasa głównego, ten akurat się
zerwał i uderzył ją w dolną część twarzy i szyję. Miała ogromne
szczęście, że nie uszkodził jej tętnicy szyjnej, bo wtedy mogło się to
skończyć bardzo źle. Stasia wylądowała w szpitalu, a że była młoda i
silna, więc dość szybko wróciła do domu. Sprawiedliwie należy
zaznaczyć to, że kiedy ,,maszynista” Antoni Homenda zauważył, iż
nie dajemy rady przy słomie, to robił przerwy, abyśmy mogli trochę
odetchnąć.
Trzecią możliwością wypracowania dniówek przez młodzież,
była praca przy przerywaniu buraków cukrowych. Każda rodzina
miała przydzielony areał około 1 ha tych buraków do obrobienia.
Praca ta należała głównie do kobiet i dzieci. Dla mnie ta obróbka to
była gehenna. Jak rozbolały plecy, to robiło się na kolanach. Rządki
były bardzo długie, często około 500m. Jak się popatrzyło do przodu
ile metrów trzeba jeszcze przejść to robiło się słabo. Z zazdrością
patrzyłem na kobiety, które rwały do przodu jak gdyby im ktoś
zamontował motorek. A takimi przodownicami w tej robocie były
Kazimiera Homenda, Stasia Jarosz i moja ciotka Helena Rak.
35

Fot. 28a Jeszcze husowskie, a już klecińskie dzieci. Od lewej stoją:
Hela Jarosz, Kazia Jarosz c. Stanisława, Stefcia Jarosz c. Stanisława,
Józek Jarosz, Staszek Socha. Klęczą: Kazia Jarosz c. Michała, Tadek
Rak, Jurek Jarosz.
Koniec wieńczy dzieło. Kiedy więc po rozliczeniu wszystkich
dniówek widziało się realne efekty swojej pracy, to zapominało się o
przykrościach , które się z nią wiązały
Okres , w którym działała spółdzielnia produkcyjna miał także
pozytywne działania. Chodzi o działalność kulturalno – oświatową.
Zorganizowano dość bogato wyposażoną bibliotekę , z której
korzystało wielu ludzi, w tym dzieci i młodzież. Nie ulega
wątpliwości, że przyczyniło się to do bliższego zapoznania się z
literaturą polską i światową. Dzięki zradiofonizowaniu wszystkich
mieszkań, ludzie mieli możliwość korzystania z radia na co dzień,
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bowiem w tych czasach we wsi było zaledwie kilka radioodbiorników.
Na dachu ,,pałacu” zamontowano potężny głośnik tzw. kołchoźnik,
który był słyszany na wszystkich naszych polach.
Wielkim krokiem naprzód w poznawaniu świata i dóbr kultury
był zakup do świetlicy wiejskiej nowego krzyku mody – telewizora.
Programy telewizyjne gromadziły wielkie rzesze widzów w tym
dzieci i młodzież, co prowadziło do ich lepszej i szybszej integracji.
Spółdzielnia produkcyjna funkcjonowała do momentu
,,odwilży”, która nastąpiła po dojściu do władzy Władysława Gomułki
jesienią 1956 roku. Za zgodą nowych władz zaczęto wkrótce po tym
masowo rozwiązywać rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Nastąpiło to
także w Klecinie. Rolnicy ponownie weszli w posiadanie swoich
dawnych ziem i zaczęli jak dawniej gospodarować na swoim.
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Dużą rolę w życiu wsi odegrały klecińskie kobiety. Działały one
w Kole Gospodyń organizując kursy kroju i szycia, szydełkowania,
gotowania, pieczenia, a także organizując imprezy okolicznościowe z
okazji dożynek, wykopków i ,,Andrzejki”. Przygotowywały także
świetlicę wiejską do obrzędu święcenia potraw przed Świętami
Wielkanocnymi. Najdłużej działającą przewodniczą Koła Gospodyń
była Stanisława Bakalarz z d. Jarosz , która pełniła swoją funkcję
przez 8 lat.

Fot.29 Stanisława Bakalarz z d. Jarosz
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Fot.30 Przedstawicielki Koła Gospodyń od lewej: Stanisława
Bakalarz, Aniela Kucharska, Helena Rak, Wiktoria Jarosz, Kazimiera
Homenda

Fot.31 Przedstawicielki Koła Gospodyń. Od lewej: Antonina Rak,
Zofia Bar(gościnnie), Katarzyna Leńczyk, Helena Rak, Aniela Socha
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Po wielu latach powstała w Klecinie nowa spółdzielnia
produkcyjna, która nie liczyła zbyt wielu członków i nie przetrwała
zbyt długo. Organizatorem i jej przewodniczącym został mój kolega
ze szkolnej ławy Józef Jarosz. Był on bardzo prężnym szefem i miał
na swoim koncie wiele osiągnięć.

Fot.32 Józef Jarosz
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POSŁOWIE
Pokolenie, które zasiedliło Klecin już w zasadzie odeszło.
Potomkowie tych pionierów, którzy nie szczędzili wysiłków i
mozolnej pracy, aby zagospodarować prastare ziemie piastowskie
zapewne chcieliby zapoznać się z historią swoich przodków – myślę,
że już dziadków. To między innymi zmotywowało mnie do napisania
tych wspomnień. Nie było to łatwe. Zebranie materiałów było
możliwe dzięki pomocy wielu ludzi, którzy są w jakimś stopniu ich
współautorami. Ja wyprowadziłem się z Klecina w momencie
zawarcia małżeństwa w roku 1962. Czułem się jednak cały czas
związany z wioską, w której spędziłem swoje dzieciństwo i młodość.
Była mi ona i cały czas jest bardzo bliska. Siłą rzeczy z oddali nie
miałem już takiego rozeznania co się działo w mojej dawnej wsi i
dlatego też o kolejnych latach nie chciałem pisać. Mam nadzieję, a
nawet więcej – pewność, że znajdzie się ktoś z wnuków dawnych
osadników, kto dopisze kolejne karty historii życia w Klecinie. Taka
kronika wydarzeń z miejsca, w którym się urodziliśmy i wychowali, a
więc z naszej małej Ojczyzny na pewno będzie doceniona przez
przyszłe pokolenia. Dlatego też warto ją kontynuować. I na koniec
moja rada – należy zabrać się za to jak najszybciej, póki żyją jeszcze
świadkowie minionych wydarzeń. Nie będzie wtedy problemów z
zebraniem odpowiednich i wiarygodnych materiałów.
Kończąc tę opowieść jeszcze raz chciałbym podziękować tym
wszystkim, którzy udzielali mi informacji, udostępnili dokumentację
fotograficzną i mobilizowali do tej niełatwej dla mnie pracy.
Specjalne podziękowania kieruję pod adresem mojego szwagra
Witolda Andrzeja Sucheckiego za pomoc w przygotowaniu strony
technicznej i graficznej tych wspomnień.
Dziękuję także mojemu koledze, Zygmuntowi Kozłowskiemu,
kierownikowi Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Świdnicy za
umożliwienie wydrukowania tych wspomnień.
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