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Zawsze kiedy zbliżają się
święta Bożego Narodzenia, pani
Stasia wspomina swoje dzieciń-
stwo. Może dlatego, że było
takie trudne i że każda kolejna
Gwiazdka dla niej łączyła się z
tęsknotą. A może stąd, że po-
równuje je ze świętami swoich
dzieci i wnuków i cieszy się, że
oni mają normalne, ciepłe domy.
Właśnie teraz, przed Bożym Na-
rodzeniem, zaprosiła nas na roz-
mowę. Oczywiście wspominała.

Stasia urodziła się na wsi, nie-
daleko Ponieca i Krzemieniewa.
Była najmłodszą z rodzeństwa,
brat miał 10 lat, a siostra o trzy lata
mniej. Ojciec Stasi jeszcze przed
wojną wyjechał za pracą do Fran-
cji. Raz tylko przyjechał na urlop i
właśnie wtedy mama zaszła w
ciążę. Nie widział Stasi, kiedy się
urodziła. Mama sama wychowy-
wała całą trójkę. A były to bardzo
trudne czasy. Wybuchła wojna,
mama chodziła do pracy w polu,
przy domu hodowała krowę, kury,
uprawiała ogród. Mieszkali w
domku z gliny, oczywiście bez ża-
dnych wygód. Po ciężkiej zimie w
1941 roku we wsi była powódź.
Topniejący śnieg zalał większość
budynków. Mama Stasi przenosiła
co się dało do stodoły, nie patrząc
na to, że po kolana jest w wodzie.
Nic dziwnego, że zachorowała na
zapalenie płuc. Wkrótce zmarła.
Dzieci zostały same w swojej gli-
niance. To wtedy z sąsiedniej wsi
przyjechał wujek, brat mamy. Za-
brał ich do siebie i babci. Był ka-
walerem i sam prowadził
gospodarstwo. Stasia miała wtedy
dwa lata.

U wujka Stasia spędziła pięć
lat. Pamięta, jak przez okno w piw-
nicy widziała uciekających Nie-
mców, jak zbierała kamienie na
polu, jak na zawsze odeszła bab-
cia. I pamięta jeszcze, że wujek re-
montował z jakichś resztek cegły
dom gliniany po mamie, do którego
potem przeprowadził się brat z
siostrą. Ale kiedy skończyła się
wojna, a ona została z wujkiem
sama, ten zdecydował, że odda ją
do Domu Dziecka. Nie mogła nic
zrobić, gdy odwoził ją do Rogowa. 

Tuż po wojnie takich domów
dziecka było w kraju sporo. Trafiały
do nich dzieci, które straciły rodzi-
ców lub zagubiły się w czasie wo-
jennej zawieruchy. Wszystkie były
sobie obce, skrzywdzone przez
los. A w domach panował rygor,
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niemal wojskowy. Dzieci musiały
być najedzone, chodzić do szkoły i
wywiązywać się z obowiązków.
Nikt nie dbał o to, czy tęskniły,
przeżywały stratę, czuły się opusz-
czone. Stasia mówi, że raz w ty-
godniu zmieniano im sukienki, a
jeśli któraś z dziewczynek popla-
miła ją, to musiała pozostawać w
pokoju aż do czystej zmiany. Nigdy
niczego nie dostali w prezencie.
Nawet w Boże Narodzenie. Ale
Stasia mimo wszystko dobrze
wspomina tamte gwiazdki. A to dla-
tego, że na święta zabierała ją
pewna rodzina z Rogowa. Sami
mieli ósemkę dzieci, a jeszcze
przygarnęli Stasię do siebie. Byli
biedni, jednak choinkę zawsze
stroili. To wtedy Stasia czuła się
szczęśliwa. Po trzech latach kil-
koro dzieci przeniesiono z Rogowa
do Nowego Kramska. Jeszcze
dalej od domu. Tylko raz przyje-
chała do niej siostra. To było wów-
czas, gdy szła do Pierwszej
Komunii Świętej. Ona jedna miała
w czasie tej uroczystości gościa.
Do pozostałych dzieci nikt nie
przyjechał. Jedno Boże Narodze-
nie w Nowym Kramsku spędziła u
księdza proboszcza. 

Stasia skończyła 13 lat. Wtedy
nieoczekiwanie dostała wiado-
mość, że ojciec wrócił z Francji.
Mogła więc pojechać do domu.
Wracała sama, z kartką na szyi,
żeby nie pomyliła pociągów. Na
dworcu w Gostyniu czekał na nią
brat. Jechała do ojca, którego
wcześniej nigdy nie widziała. On
też nie znał swoich dzieci, nigdy
nie kochał ich, nie przytulał. Brat i
siostra wrócili do wujka, ona do ro-
dzinnego domu mamy. Ten dom
był dla niej zupełnie obcy. Tata
ożenił się po raz drugi, więc panią
domu została nieznajoma kobieta.
Tak naprawdę nikt tu na nią nie
czekał. Czy mogła czuć się szczę-
śliwsza?

Rok później skończyła siódmą
klasę i zaraz musiała iść do pracy
w PGR. Najpierw sezonowo, a
potem na stałe. Pieniądze zabie-
rała oczywiście druga mama. Z
tego czasu Stasia wspomina jedno
miłe zdarzenie. W gospodarstwie
zakładano prąd i do tej pracy przy-
jechała ekipa z Poznania. Jeden z
mężczyzn ciągle jej się przyglądał.
Okazało się, że był to chłopak z
Domu Dziecka z Nowego
Kramska. Przebywał tam z siostrą
w tym samym czasie, co Stasia.

Dużo sobie opowiedzieli. 
Potem Stasia jeszcze przez

trzy lata ciężko pracowała w ce-
gielni. 

Najszczęśliwszym dniem w jej
życiu było spotkanie przyszłego
męża. Na dożynkach. Od pierw-
szego wejrzenia wiedzieli, że są
sobie przeznaczeni. Ślub wzięli po
trzech miesiącach znajomości. I
znowu Stasia borykać się musiała
ze swoim złym losem. Zamieszkali
u jej ojca i drugiej mamy, w jednym
małym pokoiku. Ale dobrze nie
było. Rodzice nie pozwolili im ko-
rzystać z kuchni, nie dali sprzętów
do pokoju, nie pomagali w niczym.
A na świat przyszła dwójka ich
dzieci. Dopiero po czterech latach
mąż Stasi dostał pracę w gospo-
darstwie, w innej wsi. Tam było też
małe mieszkanie. Wyprowadzili
się. A sąsiedzi obdarowali ich pre-
zentami. Jeden dał króliki, inny
kurę, ktoś masło, od pewnej ro-
dziny z Ponieca dostali meble ku-
chenne. Nareszcie Stasia mogła
postawić nogi pod własnym sto-
łem. 

Pani Stasia z mężem jeszcze
dwa razy zmieniała mieszkanie.

Wspólnie wychowali pięcioro
dzieci. Mają wnuki i prawnuki. A do
swojego domu na święta zapra-
szali dziewczynkę z Domu Dziecka
ze Wschowy. Po raz pierwszy
przyjechała do nich, gdy miała 7
lat. Potem przenieśli ją do Bo-
dzewa, ale i tak czasem bywała u
nich na soboty i niedziele. Już jako
dziewczyna wyprowadziła się pod
Częstochowę. Pisała, dzwoniła,
przyjechała do nich ze swoim
mężem. Chciała pokazać bliskim,
gdzie spędzała szczęśliwe chwile.
Podobnie jak mała Stasia. 

Dziś, kiedy pani Stasia jest
babcią, coraz częściej myśli o tym,
by pojechać do Rogowa. Nigdy
tam później nie była. Podobno w
dawnym Domu Dziecka jest dom
opieki dla osób starszych. Może
warto przespacerować się alejkami
w parku? 

Pani Stasia jest najszczęśliw-
sza, kiedy do domu na święta
przyjeżdżają bliscy. Oni wiedzą, że
razem z mężem zawsze na nich
czekają. 
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