NAJSTARSI MIESZKAŃCY WARNOWA

Warnowo to wioska leżąca w województwie zachodniopomorskim, powiecie kamieńskim,
należy do gminy Wolin. Przed II wojną światową miejscowość leżała na terenie Niemiec.
Warnowo, według danych z 2006 roku, zamieszkuje ok. 340 osób. Obecnie większość z nich
stanowią osoby starsze.
Od dawna miejscowa ludność żyje z pracy w lesie: przy pozyskaniu drewna, pielęgnacji
lasów, sadzeniu drzew.
Do najstarszych mieszkańców Warnowa należą: Teresa Mietluk (93 lata), Eugenia Jankowska
(90 lat), Lucyna Masłowska (78 lat), Stanisława Walczak (81 lat).

W naszym projekcie chcielibyśmy przybliżyć krótką historię tych kobiet.
Aby zdobyć potrzebne materiały, przeprowadziliśmy wywiady, w czasie których uzyskaliśmy
cenne informacje dotyczące losów tych osób. Spotkania okazały się ciekawym przeżyciem.
Dzięki nim mogliśmy lepiej zrozumieć historię naszej miejscowości. Udało się nam
porozmawiać z wszystkimi tymi kobietami, które bardzo chętnie opowiadały o przeszłości.
Do naszego projektu dołączamy krótkie wywiady oraz zdjęcia.

Teresa Mietluk, z domu Włodarczyk
Jako pierwszą zaprezentujemy historią pani Teresy Mietluk (z domu Włodarczyk), która
urodziła się 8 sierpnia 1924 roku we wsi Wincentów, w dawnym województwie łódzkim. Pani
Teresa od szóstego roku życia była półsierotą. Niestety, warunki w domu nie pozwalały na to,
aby mała wówczas dziewczynka mogła mieszkać z tatą. Została oddana do bezdzietnej
rodziny ojca, która nie zajmowała się nią, nie opiekowała się, jedynie wykorzystywała do
ciężkich prac domowych.
Pani Teresa w wieku czternastu lat znalazła się w niemieckiej rodzinie mieszkającej na
terenie Polski, trzydzieści kilometrów od granicy z Niemcami. Na własne oczy widziała
niemieckie bombowce lecące pierwszego dnia wojny w stronę Wielunia i Częstochowy. Do
dziś obraz ten jest nadal żywy w jej pamięci. Wspominała ucieczkę miejscowej ludności w
stronę Warszawy.
W 1940 roku została wywieziona do pracy w gospodarstwie rolnym na terenie Niemiec,
niedaleko Wrocławia. Uchroniło to ją od przymusowych, ciężkich prac typu kopanie okopów.
W tej niemieckiej rodzinie przebywała do zakończenia II wojny światowej.

Nie wspomina tego okresu z przyjemnością, bo był to czas, kiedy dorastała w samotności,
bez żadnych bliskich osób, bez ludzi, z którymi mogłaby porozmawiać w ojczystym języku.
Przeżycia wojenne spowodowały utratę pięknych i długich białych włosów, które z powodu
stresu wypadały z głowy garściami.
Po zakończeniu wojny wróciła do domu rodzinnego pod Łodzią. W 1948 roku, w wieku 24 lat,
po raz pierwszy przyjechała do Warnowa do swojego brata, który zaraz po wojnie trafił do
naszej wsi. Poznała tu przyszłego męża. Życie w Warnowie po wojnie nie było łatwe. W 1949
roku przyjęli sakrament małżeństwa w kościele parafialnym w Ładzinie. Ślub cywilny odbył
się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kołczewie. Pani Teresa w Warnowie urodziła i wychowała
pięcioro dzieci.
Tułacze życie sprawiło, że pani Teresa nie znała żadnych tradycji i obyczajów, które mogłaby
przekazać swojemu potomstwu.
Będąc mieszkanką Warnowa, angażowała się w życie społeczności wiejskiej, działała w kole
gospodyń wiejskich, ale najwięcej czasu poświęciła swoim dzieciom.

Kolejną sędziwą mieszkanką Warnowa jest pani Eugenia Jankowska. Urodzona 17
listopada 1927 roku w Myszyńcu w województwie mazowieckim. Trafiła do Warnowa w roku
1945 w październiku, ponieważ

jej tata dostał przeniesienie do tej miejscowości na

stanowisko nadleśniczego. W momencie przyjazdu na zachód we wsi mieszkały dopiero
cztery rodziny poskiego pochodzenia, pozostałą część mieszkańców stanowiła ludność
niemiecka. Rodzina pani Jankowskiej liczyła dziewięć osób. Rodzice pracowali na utrzymanie
całego domostwa. Początkowo zamieszkiwali piękny obiekt w centum wsi, w którym pani
Eugenia mieszkała do momentu wyjścia za mąż. Po zawarciu związku małżeńskiego wraz z
mężem przeniosła się w inny koniec miejscowości, w pobliżu stacji kolejowej.
Swą obecność w Warnowie zaznaczyła bardzo mocno, działała społecznie, prowadziła
prawie czterdzieści lat Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmowało się organizowaniem
zabaw i imprez okolicznościowych. W ramach działalności koła tradycyjnie organizowano
paczki dla dzieci wiejskich w okresie świąt Bożego Narodzenia, bale sylwestrowe, bale
karnawałowe. Dzięki jej zaangażowaniu udało się również wygospodarować pieniądze dla
dziecka – sieroty z Wolina na zakup mieszkania. W opowieści wspomniała również, że
odwiedzano starszych, pomagano tym, którzy chwilowo mieli trudności, wspólnie darto
pierze, pieczono ciasta na różne okoliczności. Jeśli zaś mowa o tradycjach to kultywowano

jedynie zwyczaje związane ze świętami kościelnymi, żadnych regionalnych obyczajów nie
podtrzymywano.
Mówiąc o pani Eugenii nie sposób nie wspomnieć o jej mężu, którego zawierucha
wojenna przywiodła w te strony. Mąż pani Jankowskiej brał udział w działaniach wojennych
w Warszawie, niestety został złapany przez Niemców i wywieziony za Międzyzdroje do
Lubiewa, gdzie pracował przy żywicowaniu sosen. Po zakończeniu wojny były żołnierz
pozostał w Warnowie, gdzie pracował jako składnicowy w Rokicie, następnie w Warnowie.

Lucyna Masłowska z domu Cichoracka
Pani Lucyna pochodzi z Kowalewa z okolic Inowrocławia, tam przyszła na świat w
1943 roku. Jej matkę Niemcy wywieźli z Lublina po łapance w kościele, miała wtedy
czternaście lat. Mama pani Masłowskiej trafiła do Niemiec na roboty, tam poznała swojego
męża Lucjana, z którym po zakończeniu wojny przyjechała na zachód Polski, gdyż wówczas
nowi osadnicy otrzymywali ziemię na własność. Ta przyczyna sprowadziła ich w te strony.
Pani Masłowska przyjechała w 1946 roku najpierw do Ładzina, miała wtedy zaledwie trzy
latka. W momencie przyjazdu do Ładzina pani Lucyna była pierwszym polskim dzieckiem w
tej miejscowości.
Rodzice byli bardzo zaradni i gospodarni, dbali o dzieci i oto, aby w domu niczego nie
zabrakło. Ojciec, wzięty stolarz zarabiał na utrzymanie rodziny. Pani Lucyna wspomina matkę
jako osobę schludną, elegancką i bardzo czystą. W rodzinie przyszło na świat i wychowało
sześcioro dzieci. Dom rodzinny Cichorackich w Ładzinie do dziś stoi przy krzyżu na
skrzyżowaniu dróg po prawej stronie jadąc z Warnowa.
Mąż pani Lucyny na ziemie zachodnie trafił z Białorusi, przyjechał na te tereny z
powodu przesiedlania ludności. Państwo Masłowscy zamieszkali w Warnowie – wsi
położonej trzy kilometry od Ładzina. Pani Masłowska zawsze z sentymentem wspominała
młodzieńcze lata spędzone w rodzinnym domu. Na pytanie o tradycje odpowiada, że nie było
żadnych poza świątecznymi.

Stanisława Walczak
Pani Stanisława urodziła się w 1941 roku w miejscowości Ludwikówka w rejonie
tarnopolskim. Po wojnie wraz z rodzicami i trzema siostrami przeniosła się do wsi Strzeliny
w okolicy Koszalina/ Wałcza. Do Warnowa trafiła dopiero w 1969 roku po wyjściu za mąż za
Władysława Walczaka. Mąż pani Stanisławy otrzymał pracę w Wolińskim Parku Narodowym,
w którym pracował całe swoje zawodowe życie, ona zaś znalazła zatrudnienie jako dyżurny
ruchu na stacji kolejowej.
Pani Stanisława udzielała się w inicjatywach Koła Gospodyń Wiejskich,

w

organizowaniu zabaw sylwestrowych czy karnawałowych.

Warnowo, jako miejscowość usytuowana w otulinie Wolińskiego Parku Narodowego,
to naprawdę zacisze spokoju. Miejscowa ludność mogła korzystać z dobrodziejstw lasów i
jezior. Do naszego materiału dołączamy również zdjęcia przedstawiające kobiety i mężczyzn
z Warnowa podczas prac leśnych, m.in. panią Stanisławę Walczak.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim paniom za udzielenie wywiadów, było to dla
nas bardzo ciekawe doświadczenie.

