
[ 8 ] PRZEGLĄ

Z najstarszych, sięgających
XIV wieku zapisów wynika, że była
to miejscowość rolnicza. Niestety
nie ma na ten temat wielu źródeł
pisanych. Prawdopodobnie sporo
można by się dowiedzieć od po-
tomków rodziny Opitz von Bober-
feld, która gospodarzyła tu
nieprzerwanie w latach 1812 –
1945. Być może uciekająca z Pol-
ski w 1945 roku niemiecka rodzina
była w posiadaniu jakiś dokumen-
tów lub zdjęć świadczących o
przeszłości tej ziemi. Jeśli istniały
to zostały stąd wywiezione ponad
65 lat temu...

Jest jednak jedno źródło infor-
macji, którego wagi często nie do-
cenia się. Jest nim ludzka pamięć.
Jej zasób i precyzja mogą zaska-
kiwać. To dzięki wspomnieniom
pana Bolesława Ratajczaka z Woj-
nowic i pani Jadwigi Nowak z Wi-
tosławia ujrzałyśmy naszą
miejscowość ich oczami. Oczami
przedwojennych nastolatków. Z
przeszłości wyłania się inne od
znanego nam, oblicze wioski.

Witosław był bardzo zalud-
niony. W samym gospodarstwie
rolnym pracowało 70 osób. Prze-
ciętne mieszkanie robotnika rol-
nego składało się z kuchni i
jednego pokoju. Pamiętajmy o
tym, że rodziny miały wówczas po
5-8 dzieci. Brak miejsca powodo-
wał, że życie toczyło się przed do-
mami. Na dworze był zawsze
gwar. Pomimo trudów codzien-
nego dnia znajdowano również
czas na zabawę, śpiewy bądź
tańce.

Witosław i tereny w jego oto-
czeniu były mikroświatem dla
mieszkańców. Wzgórza, łąki, place
miały swoje własne „nazwy geo-
graficzne”. Idąc w kierunku mau-
zoleum mijało się kuźnię i dom
mieszkalny, tzw. „koszary”. Plac
przed kuźnią to „kozi rynek”, to tu
odbywały się tańce i zabawy. Dalej
po prawej stronie w lesie jest tzw.
„czarny dół” – gdzie można było
spotkać żółwie błotne, a wzgórze,
które dalej mija się po drodze na-
zywano „górą leszczyńską”. Jedna
z dróg leśnych prowadzących do
Drzeczkowa zwana była „drogą
umarłych”. A to stąd, że wożono
tędy zwłoki na pogrzeb i cmentarz
przy kościele w Drzeczkowie.
Baron von Lessen z Drzeczkowa

Ma swój urok mieszkanie w takim pięknym zakątku jakim jest Witosław. Nasza wioska jest szczególnie malo
polodowcowym wzniesieniom i leżącemu u ich stóp jezioru. Miejscowość otaczają lasy, które ciągną się do

Witosław nieznan

pozwalał przejeżdżać przez swoje
lasy tylko wozom wiozącym
trumny. Do kościoła w Drzeczko-
wie na msze chodzono „ścieżką
kościelną” Łąkę leżącą pod lasem
w kierunku Popowa zwano „recz-
kiem”. Po wojnowickiej stronie je-
ziora witosławskiego były tzw. „łąki
grodziskie”

Zaskoczyły nas nieznane nam
zawody, które funkcjonowały w
gospodarstwie.

Ważną rolę odgrywał „fuszpan”,
miał on „pod wodzą” bryczki, wozy
wyjazdowe i samochód(!). Jego
pomocnikami byli „forysie”. Końmi
obsługującymi prace w gospodar-
stwie zajmowali się „fornale”. Do
obsługi 28 wołów, które orały pola
przydzieleni byli tzw. „wolarze” (94
woły ciągnęły pług tzw. sack, 7 ta-
kich „kompletów” jednocześnie
orało witosławskie pola). Odpasem
i obrządkiem krów zajmował się
„skotarz” z pomocnikami. Wydojo-
nym mlekiem gospodarowała
jedna kobieta, tzw. „kajzerka”. W
gospodarstwie zatrudniony był
również „rymarz”, którego rolą było
wyprawianie skór, szycie uprzęży i

wszelkich potrzebnych pasów.
Prace z drewna wykonywał „stel-
mach” z pomocnikami. Miał ważne
zadania, bo drewno było podsta-
wowym surowcem do wyrobu
przedmiotów codziennego użytku.

Starszym mieszkańcom naszej
gminy być może nie są obce
nazwy ówczesnych maszyn rolni-
czych takich jak: kolumna parowa,
lokomobila, petkusy, traktor „for-
sdon”, traktor na „holcgas”, ma-
szyna parowa do młócenia. Nam
trudno sobie wyobrazić co te słowa
namacalnie znaczyły. Pewnie po-
dobny problem dzisiaj spotykają
starsi słysząc współczesne okre-
ślenia dotyczące nowych techno-
logii.

Pan Bolesław opowiedział nam
o wyjeździe rodziny Opitz von Bo-
berfeld do Niemiec. Długo przygo-
towywano się na podróż z dziećmi.
Dwa wozy obito blachą i brezen-
tem, zainstalowano piecyki, za-
montowano okienka umożliwiające
kontakt z woźnicami, wnętrza
umeblowano. Skonstruowano
takie ówczesne przyczepy cam-
pingowe.

Wieczorem 20 stycznia 1945 roku dwa
„pokoiki” ciągnięte przez czterokonne za-
przęgi wyjechały z Witosławia do Niemiec.
Rodzinie Opitzów towarzyszyło dwóch
ubranych w nowe kożuchy i rękawice woź-
niców, panowie Teofil Filipowski i Antoni
Staniszczak oraz niania do dzieci pani He-
luta Rzepka. Wszyscy Polacy po odtran-
sportowaniu rodziny Opitz wrócili do
Polski.

Każde pokolenie ma swój świat, nowo-
cześniejszy od poprzedniego. Również
język ulega zmianom. Ten, którym posłu-
guje się pan Bolesław jest językiem rdzen-
nych mieszkańców naszej gminy. Rożni
się od języka literackiego. Jak każda
gwara ma swoje specyficzne słowa,
zwroty. W tym tkwi jego siła i bogactwo.

Opowieść pana Ratajczaka o pierw-
szym przejściu wojsk radzieckich przez
Witosław, gdy szły one na Berlin, zaczy-
nała się tak:

„28 stycznia o godz. 15.00 po obiedzie
coś my słyszeli od Wojnowic. Jo mówie:
Co to za łajzy jadą w kufajach? Co to jest?
A to jechała ruska patrol na Witosław. Po-
myślałem sobie: No toście rychtyk nacieli.
My tu mumy drużynę wojska niemieckiego.
Lulki świstają, jo wieję do domu. Wlazłem
do góry przez kaferek i widzę trzy moto-


