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Szkoła i Przedszkole
Świerczyna

We wrześniu 1939 r. rozpo-
częła się okupacja hitlerowska.
Miałem wówczas 14 lat. W domu
rodzinnym na kilkuhektarowym
gospodarstwie, mimo licznego
rodzeństwa, pozostała wkrótce
tylko matka, młodszy brat i ja. 

Starszy brat i siostry zostały
wywiezione do pracy na terenie
Niemiec. Ojca straciliśmy już w
1931 r. W zaistniałej sytuacji przy-
szło mi zostać gospodarzem, a
więc orać, siać, kosić łąki i zboże.
Od września 1940 r. zostałem zo-
bowiązany też do pracy w cu-
krowni w czasie kampanii
cukrowniczej. Matka tłumaczyła
sołtysowi – Niemcowi, że syn liczy
dopiero 15 lat i codzienna praca w
cukrowni będzie dla niego za
trudna. Poza tym jest potrzebny do
pracy w domu, ale nie odniosło to
żadnego skutku. Przez cztery ko-
lejne kampanie pracowałem w cu-
krowni Żmigród. Miasteczko to
przed 1939 r. było na terenie Nie-
miec i nazywało się Trachenberg.
Do pracy trzeba było dojeżdżać ro-
werem. Z mojej wsi dojeżdżało nas
kilku. Odległość w obie strony się-
gała 34 km, a czas pracy wynosił
12 godzin. Kampania trwała od
około połowy września do połowy
stycznia. Kampanię 1944/45 odby-
wałem w cukrowni Miejska Górka.
Miałem trochę bliżej i pracowałem
w magazynach – przemiennie - w
dzień i w nocy. Kampanię tę prze-
byłem z moim sąsiadem, młod-
szym ode mnie o dwa lata. Na
nieszczęście na końcu listopada
zabrakło buraków cukrowych.
Winę za to ponosiła kolej, która w
owym czasie pracowała przede
wszystkim dla wojska, a stosy bu-
raków leżały zwiezione przy dwor-
cach kolejowych. Kampanię
przerwano.

Dyrekcja cukrowni poleciła
nam 1 grudnia 1944 r. zebrać się
w godzinach rannych na dworcu
kolejowym w Rawiczu. Wagonami
towarowymi przewieziono nas
(około 300 mężczyzn) na dworzec
kolejowy w Poznaniu – Dębcu.
Tam kopaliśmy głębokie rowy
przeciwczołgowe, od świtu do
zmroku, również we wszystkie nie-
dziele. Poznań z rozkazu Hitlera

miał się stać twierdzą nie do zdo-
bycia (Festung Posen). Spaliśmy
w barakach na drewnianych pięt-
rowych pryczach. Wyżywienie było
więcej niż marne. Na szczęście nie
było mrozów. Zbliżały się święta
Bożego Narodzenia, a myśmy
wciąż kopali i kopali.

Nastał 24 grudnia 1944 r. i
straciliśmy nadzieję na powrót do
domu, na wieczór wigilijny i święta.
Zbliżało się już południe, gdy pil-
nujący nas Niemiec oznajmił, że
cukrownia w Miejskiej Górce do-
maga się naszego powrotu i dziś
od godziny 16.00 możemy rozjeż-
dżać się do domów. Trudno opisać
radość jaka nas wówczas opano-
wała. Nawet w tych ponurych,
strasznych czasach zdarzały się
chwile wielkiej radości. 

Po przekazaniu sprzętu i za-
braniu naszych tobołków z wielkim
pośpiechem udaliśmy się z kolegą
na pobliski dworzec, ale dostanie
się do pociągu było po prostu wy-
czynem. W niesamowitej ciasnocie
dotarliśmy wieczorem do Rawicza.
Czekało nas jeszcze 11 km pieszej
drogi. Obowiązywała godzina poli-
cyjna. Rawicz był jak wymarły. Na
przestrzeni Rawicz - nasza wioska
nie spotkaliśmy dosłownie nikogo.
Mroźno nie było. Panowała wyjąt-
kowa cisza, którą od czasu do
czasu przerywało szczekanie
psów. Nie zapomnę nigdy tego
wieczoru wigilijnego. Chyba też
nigdy tak nie doceniałem znacze-
nia domu rodzinnego i najbliższych
jak w ten wieczór.

Na podwórzu przywitał mnie
nasz pies. Nie mogłem się mu
opędzić. Matka zobaczywszy mnie
w drzwiach rozpłakała się. Swoim
powrotem sprawiłem jej wielką ra-
dość, a obawiała się, że mogę w
ogóle nie wrócić. Musiałem długo
opowiadać o wszystkim, jak było w
czasie kopania rowów, a oni co w
tym czasie działo się w domu i we
wsi. Po kolacji udałem się z bratem
obejrzeć gospodarstwo, gdyż lubi-
łem tę pracę.

Od tego czasu we wszystkie
wigilie Bożego Narodzenia wspo-
minam tamten niesamowity dzień i
wieczór.

STANISŁAW JĘDRAŚ

Mój wieczór
wigilijny

ROK 1944

W przedszkolu odbył się koncert
muzyczny z cyklu „Wędrówki ze
Świerszczem”. Przedszkolacy wsłu-
chiwali się w grę artystów ze Szkoły
Muzycznej w Lesznie. Dzieci zapo-
znały się z budową i brzmieniem
gitar: klasycznej, akustycznej i elek-
trycznej.

W ramach rozbudzania uczuć
patriotycznych dzieci przedszkolne
wykonywały prace plastyczne po-
święcone symbolom narodowym.
Głównym punktem wychowania w
duchu patriotyzmu było złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy na mogile
poległych w obronie kraju bohate-
rów. Mali patrioci recytowali wiersze
i odśpiewali hymn Polski. Pod-
opieczni Marii Ratajczak przygoto-
wali dla swych rodziców i dziadków
program artystyczny zatytułowany
„Kochamy naszą ojczyznę”. 

Przedszkolacy obchodzili Święto
Pluszowego Misia. Dzieci wraz z wy-
chowawczyniami przygotowały wy-
stawę książeczek o misiach oraz
wernisaż prac plastycznych. Z ini-
cjatywy Rady Rodziców wielbiciele
misiów uczestniczyli w spektaklu pt.
„Miś cyrkowiec”. Aktorzy z Agencji
Artystycznej PAULA z Rajskiego
Sadu w Kątach dali prawdziwy popis
cyrkowych umiejętności.

21 listopada w przedszkolu od-
było się pasowanie na przedszko-
laka i starszaka. Maluchy zostały
honorowo przyjęte do grona przed-
szkolaków, natomiast dzieci pięcio-
letnie przeżyły doniosłe chwile
podczas przyjęcia dokumentu – Sta-
tutu Starszaka. Dzieci zaprezento-
wały swoje umiejętności
recytatorskie oraz wokalno-ta-
neczne. Następnie nadszedł mo-
ment złożenia ślubowania, po
którym dyrektor dokonała pasowa-
nia.

Rozstrzygnięcia klasowych kon-
kursów polonistycznych: Klasa IV:
Najpiękniejszy kot w butach -
I miejsce – Anna Laskowska,
II miejsce – Katarzyna Chuda,
III miejsce – Weronika Homska. Naj-
ciekawszy alfabet – I miejsce – Ka-
tarzyna Chuda, Agata Gralak,
II miejsce – Tobiasz Bartlewicz,
III miejsce – Weronika Homska, Ka-
rolina Golak. Klasa V: Klasyfikacja
rzeczowników – I miejsce – Krystian
Suder, II miejsce – Szymon Idko-
wiak, Bartosz Kolańczyk, III miejsce
– Patrycja Klimkowska, Michał Ko-
nieczny. Bohater lektury – Ania z Zie-
lonego Wzgórza - I miejsce –
Patrycja Klimkowska, II miejsce –
Michał Konieczny, III miejsce – Bar-
tosz Kolańczyk, Krystian Suder.

Zwycięzcami konkursu „wiem co
czytam” okazali się następujący
uczniowie: I miejsce – Kamil Mróz
(kl. VI), II miejsce – Jacek Skowro-
nek (kl. V), III miejsce – Łukasz Chu-
dziński (kl. VI) i Katarzyna Chuda (kl.
IV).

Drugoklasiści wraz z wychowaw-
czynią Anną Kubańdą wystawili
sztukę zatytułowaną „Co słychać w
lesie?”. Przygotowania były pod-
parte zeszłoroczną wiedzą uzyskaną
na zajęciach w poznańskim Teatrze
Muzycznym. Spektakl okazał się
scenicznym sukcesem. Rodzice, dy-
rektor Zespołu, uczniowie klas I i II
oraz przedszkolacy gromkimi oklas-
kami nagrodzili trud, miejmy na-
dzieję, przyszłych artystów. 

Uczniowie klas IV – VI spotkali
się z Danielem Nowackim i Joachi-
mem Nowackim, którzy wraz ze
swoimi pracownikami prowadzili w
kościele pod wezwaniem św. Łuka-
sza prace konserwatorskie ołtarza
głównego. Panowie Nowaccy opo-
wiadali o wykonywanym zawodzie i
ciągłych niespodziankach, jakie to-
warzyszą im podczas sondażowych
badań w zabytkowych obiektach.
Panowie zdali relację z przebiegu
robót w świerczyńskim kościele, od
momentu odrobaczania i prostowa-
nia drewnianej konstrukcji ołtarza po
wykonywanie złoceń, zwrócili też
uwagę na zachowane jego złote ele-
menty. Uczniowie przez chwilę mogli
wczuć się w rolę konserwatorów i
operować specjalistycznymi narzę-
dziami. 

Koniec listopada obfitował w kon-
kursowe zmagania. Uczniowie wery-
fikowali swą wiedzę w szkolnych
etapach Wojewódzkiego Konkursu:
Humanistycznego, Przyrodniczego i
Matematycznego. 

Uczniowie kl. IV i V wzięli udział
w konkursie „Moja miejscowość w
2030 roku” zorganizowanym przez
Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego. Propagatorem pla-
stycznych zmagań w świerczyńskiej
szkole została Hanna Jęsiek. Dzieci
zaprezentowały za pomocą techniki
kolażu własne wyobrażenia i wizje
rodzinnej miejscowości w 2030 r. Do
etapu subregionalnego napłynęły
222 prace. Uczniowie klasy IV otrzy-
mali wyróżnienie. 

29 i 30 listopada uczniowie klas
IV – VI i I – III świętowali Andrzejki.
Starsi uczniowie sami udekorowali
salę taneczną oraz „klasę – kawia-
renkę”, gdzie zasiedli i rozkoszowali
się wyśmienitymi wypiekami. Młod-
szym w dekoracji pomieszczenia po-
mogły mamy. 

Mikołajki zapowiadają nadejście
Świąt Bożego Narodzenia. W tym
dniu wychowawcy wcielają się w rolę
darczyńców i obdarowują swoich
podopiecznych słodkimi drobiaz-
gami.

Uczestnicy kółka ekologicznego
wraz z Hanną Jakubowską wykonali
ekologiczne zabawki z kartonów.
Dzieci zastosowały najprostszy sys-
tem połączeń papierowych elemen-
tów za pomocą kleju. I w ten oto
sposób powstały zastępy niezwy-
kłych robotów o różnej wielkości. 


