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 Szanowni Państwo!

 Do zbioru opracowań regionalnych wydanych przez Towarzystwo Przyjaciół Lasek „LUKUS”, 
dołączamy kolejną publikację pt. „Stowarzyszenia w Gminie Trzcinica w okresie międzywojennym”. 
Stanowi ona obraz życia obywatelskiego mieszkańców gminy Trzcinica w niewielkim zakresie 
historycznym dwudziestolecia międzywojennego.  
 Stwierdzić należy, że temat ten należało opracować co najmniej 10 lat wcześniej, kiedy to 
żyło jeszcze wielu członków - świadków działalności przedwojennych „towarzystw”, jak je wówczas 
nazywano. Dziś możemy opierać się na relacjach niewielu już osób, które pamiętają, bądź znają 
działalność przedwojennych organizacji z przekazów swoich rodziców i dziadków. Zebrane 
dokumenty i zdjęcia są pięknym świadectwem aktywności obywatelskiej tamtych czasów, należy 
więc uchronić je od  zapomnienia. 
 Działalność przedwojennych organizacji była imponująca, co możemy stwierdzić również 
na podstawie zachowanych nielicznych kronik towarzystw, kronik szkolnych oraz dokumentów 
przechowywanych w archiwach państwowych i domowych. Wskazują one jednoznacznie na duże 
zaangażowanie ówczesnego społeczeństwa w działalność społeczną, inspirowaną przez liderów 
organizacji - wybitnych patriotów, którzy swym zaangażowaniem i postawą obywatelską potrafili 
pobudzić i zachęcić  młodzież do działania. Wielką rolę spełnili tu również księża katoliccy, którzy 
byli patronami wielu stowarzyszeń i pomagali w ich codziennej działalności, mającej na celu dobro 
ojczyzny i kościoła.
 Wydanie niniejszej publikacji stało się możliwe dzięki dofinansowaniu projektu Towarzystwa 
Przyjaciół Lasek „LUKUS” pn. „Stowarzyszenia międzywojenne wzorem postawy obywatelskiej” 
przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.
 Pragnę złożyć wyrazy podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w realizację 
projektu, które z życzliwością udostępniły zdjęcia i materiały do niniejszej publikacji. Mam nadzieję, 
że książka zainteresuje wielu czytelników, w tym mieszkańców gminy Trzcinica oraz pasjonatów 
historii lokalnej.

Maria Woźnica
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Wstęp

 Stowarzyszenia i związki zaczęły powstawać na ziemiach polskich już w pierwszej połowie XIX 
wieku. W tym czasie, krępowane przepisami prawnymi zaborców, nie mogły swobodnie prowadzić 
swojej działalności społecznej i kulturalnej. Wtedy celem nadrzędnym wszystkich stowarzyszeń było 
budzenie świadomości narodowej wśród społeczeństwa, co znakomicie zaowocowało w chwilach 
wskrzeszania Rzeczpospolitej do nowego bytu państwowego. W latach niewoli ostoją polskości 
stały się parafie rzymskokatolickie, pomagające wiernym kultywować tradycje narodowe, budząc 
tym samym nadzieję na odzyskanie niepodległości. To tam śpiewano „Ojczyznę wolną racz nam 
wrócić Panie...”. Księża katoliccy odznaczali się głęboką postawą patriotyczną i zaangażowaniem 
społecznym. Na wsiach szerzyli oświatę poprzez pielęgnowanie polskich pieśni i czytanie polskich 
książek. Byli głównymi organizatorami kółek rolniczych i stowarzyszeń katolickich.
 Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę i likwidacji władzy zaborców, opadły pęta krępujące 
polskie życie społeczne. Sprzyjało to wielokierunkowemu, intensywnemu rozwojowi stowarzyszeń 
prowadzących różnoraką działalność. 
 Do 1921 r. obowiązywały na ziemiach polskich przepisy prawne dotyczące stowarzyszeń, 
ustanowione przez zaborców. Ujednolicenia przepisów dokonała konstytucja 17 marca 1921 
r., która gwarantowała obywatelom państwa polskiego prawo koalicji, gromadzenia się oraz 
dawała możliwość tworzenia związków i stowarzyszeń. Chociaż ustawa konstytucyjna zastrzegła, 
że zakres praw może zostać ograniczony przez ustawy zwykłe, to przepisy prawne obowiązujące 
w Rzeczypospolitej do czasu przewrotu majowego, stwarzały legalnym organizacjom politycznym, 
związkom i stowarzyszeniom ogromne możliwości działania. Po wydarzeniach zapoczątkowanych 
12 maja 1926 r. i ustanowieniu rządów sanacyjnych powstały nowe, o wiele trudniejsze warunki 
dla działalności organizacji, przede wszystkim tych o charakterze politycznym, niezwiązanych 
z obozem rządzącym.
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 27 października 1932 r. 
spowodowało ograniczenie wolności stowarzyszania się i rozszerzenie uprawnień nadzorczych 
władz administracyjnych w stosunku do stowarzyszeń. Zgodnie z nowym prawem stowarzyszenia 
zwykłe wymagały dla swej legalizacji zgłoszenia, a stowarzyszenia zarejestrowane - wpisu do rejestru. 
Władze administracyjne mogły żądać protokołów z zebrań, uchwał, sprawozdań z działalności 
itp. Nowe prawo o stowarzyszeniach stosowane w latach 1933 - 1939 pełniło rolę skutecznego 
czynnika krępowania działalności organizacji szczególnie politycznych i społeczno-kulturalnych, 
niezwiązanych z obozem rządzącym. Rozwijały się natomiast ugrupowania wojskowe i wojskowo-
sportowe współpracujące z sanacją. 
 Wszystkie liczące się nurty polityczne dążyły do opanowania organizacji społecznych. Chociaż 
większość stowarzyszeń deklarowała apolityczność, z czasem uwidaczniały się wpływy dominujących 
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sił politycznych. Aktywni politycznie członkowie tych organizacji działali i jednocześnie krzewili 
kulturę polską oraz wzmacniali patriotyzm. To dzięki nim odbywały się różnego rodzaju uroczystości 
regionalne, państwowe i rocznicowe, przypominające chwalebne karty narodu polskiego.
 Bardzo uroczyście obchodzono święto Konstytucji Trzeciego Maja i święto Odzyskania 
Niepodległości. Zaczynały się one pochodem wszystkich stowarzyszeń do kościoła na mszę św. 
Następnie, przy licznie zgromadzonej ludności, urządzano uroczyste akademie z referatem 
okolicznościowym, deklamacjami dzieci szkolnych, śpiewem chóru, a potem zabawą taneczną. 
Systematycznie w każdym roku organizowane były przedstawienia amatorskie, które cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem zarówno aktorów - amatorów, jak i publiczności. Wystawiano 
przeciętnie dwa przedstawienia w roku, najczęściej w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego 
Narodzenia.  Występy te były również prezentowane w sąsiednich wioskach.
 Warto ponadto podkreślić liczne kontakty członków i opiekunów organizacji z towarzystwami 
działającymi w ościennych miejscowościach. Były to spotkania zarówno towarzyskie, jak i sportowe. 
 Działalnością sportową zajmowało się kilka stowarzyszeń, z których najstarszą było 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, często urządzające pokazy ćwiczeń i popisów gimnastycznych 
oraz mecze piłkarskie. Wśród organizacji sportowych, władze państwowe faworyzowały Związek 
Strzelecki, forsowały uprawianie strzelectwa, lekkoatletyki, z wyeksponowaniem marszów. Mimo 
preferowania sportów o charakterze obronnym, najpopularniejszą dyscypliną była piłka nożna.
 Niezwykle aktywną działalność prowadziły również  środowiska kombatanckie.
 Prężnie działały, zrzeszające dużą liczbę członków, stowarzyszenia katolickie, które przyczyniły 
się do wzrostu życia kulturalnego i patriotycznego. Księża w parafiach nie ograniczali się tylko 
do pracy duszpasterskiej. Uświetniali posługą religijną obchody świąt narodowych, nieśli pomoc 
ubogim, wdrażali ideę solidarności społecznej. Dobrze zarządzali mieniem kościelnym. Wspólnota 
parafialna odgrywała wielką rolę życiu społecznym. Parafie,  i  pozostające pod jej patronatem 
organizacje, prowadziły wielokierunkową działalność, preferując aktywność na polu kulturalnym 
i charytatywnym.
 Działalnością kulturalno-patriotyczną zajmowały się również towarzystwa śpiewacze. Ich 
występy artystyczne  uświetniały wszystkie uroczystości państwowe i kościelne.  
 Niemałą rolę odegrały też ochotnicze straże pożarne i wiele innych organizacji, przedstawionych 
w niniejszej  publikacji.
 Piękną kartę działalności tych stowarzyszeń przerwała brutalnie II wojna światowa. Wielu 
działaczy społecznych i członków towarzystw zginęło na polu walki w obronie ojczyzny, w obozach 
koncentracyjnych; podzieliło los wysiedlonych. Po wojnie tylko nieliczne organizacje doczekały się 
reaktywowania.
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Rozdział I
Organizacje społeczno-gospodarcze

1. Kółka Rolnicze

 Kółka Rolnicze na ziemiach polskich mają już ponad 150-letnią historię. W gminie Trzcinica 
organizacja ta działa od 110 lat. 
 Kiedy wiek XIX był okresem prężnego rozwoju gospodarczego dla wielu krajów europejskich, 
na mapie Europy nie było Polski, a los narodu polskiego zależał od woli trzech zaborców. Wszystkie 
próby uzyskania wolności i swobód obywatelskich, a także zrzeszania się w stowarzyszeniach, 
kończyły się niepowodzeniem, więzieniem i masową, wymuszoną emigracją najbardziej światłej 
części społeczeństwa polskiego. Jednak i wtedy znaleźli się ludzie, którzy podjęli się trudu odmiany 
doli polskiego chłopa. Byli to przedstawiciele szlachty, ziemian, a także wielu księży. 
 Gdy warunki stały się bardziej korzystne, pod przewodnictwem Włodzimierza Wolniewicza, 
Hipolita Cegielskiego i Mieczysława Łyskowskiego, w 1861 r. w Poznaniu powstało Centralne 
Towarzystwo Gospodarcze, a na Pomorzu Gdańskim - Towarzystwo Agronomiczne Polskie. Wtedy 
też zaczęły  zawiązywać się kółka rolnicze.
 Pierwszym na ziemiach polskich założycielem kółka rolniczego był Juliusz Kraziewicz, 
dzierżawca ziemi proboszczowskiej w Tynawie, który w dniu 1 października 1862 r. powołał do życia 
Włościańskie Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie na Pomorzu Gdańskim. W wyniku działalności 
Juliusza Kraziewicza w latach 1862-1866 powstał na Pomorzu prężny ośrodek chłopskich organizacji 
rolniczych. Statutowym celem działalności tej nowo powstałej organizacji było podnoszenie 
poziomu gospodarowania na roli i podtrzymywanie oporu ludności polskiej przed germanizacją.
 Drugi znaczący ośrodek powstał w  Wielkopolsce. Za najstarsze uznaje się Włościańskie 
Kółko Rolnicze w Dolsku koło Śremu, założone w 1866 r. przez wielkopolskiego chłopa Dionizego 
Stasiaka1. Wkrótce  zaczęły powstawać następne kółka. Stały się one centrami postępu rolniczego, 
propagującymi nowoczesne rolnictwo. Inicjowały zakładanie stowarzyszeń spółdzielczych, straży 
pożarnych, teatrów amatorskich, tworzyły klimat do wspólnych zakupów maszyn rolniczych, 
nawozów mineralnych, itp. 
 Wielkie zasługi w rozwój kółek rolniczych wnieśli księża proboszczowie. Dużej pomocy 
kółkom  w regionie udzielało ziemiańskie Centralne Towarzystwo Gospodarcze, z ramienia którego 
patronat nad parafialnymi kółkami rolniczymi sprawował w latach 1873-1900 Maksymilian 
Jackowski (1815-1905) - „ojciec z Pomarzanowic”.
 Najważniejsze cele kółek rolniczych wyraził on w sposób następujący: Ażeby ich członkowie, 
pracując i gospodarując wedle wymagań gospodarczego postępu, utrzymywali się jako ludzie wolni przy 
odziedziczonej po ojcach ziemi, ażeby wzbogacając wiedzę, stanęli na wyższym stopniu oświaty i wolności 

1 Marta Ceglarek, 150 lat Kółek Rolniczych, http://www.wir.org.pl/siewca/150_lat_kr.htm
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swej rozumnie używać umieli2. 
 W powiecie ostrzeszowskim kółka rolnicze zaczęły powstawać po roku 1870. Ówczesne 
kółka nazywano włościańskimi i takie powstało w 1877 roku w Opatowie, w 1887  r. w Słupi pod 
Kępnem, w 1904 r. w Mikorzynie, a w 1903 r. również w Trzcinicy.
 W 1913 r. w zaborze pruskim istniało 395 kółek rolniczych, które skupiały ok. 14,5 tys. 
członków. Na terenie powiatu kępińskiego w tym czasie, kółka działały w następujących wioskach: 
Baranów, Donaborów, Grębanin, Krążkowy, Trzcinica, Mikorzyn, Mirków, Olszowa, Siemianice, 
Słupia pod Kępnem, Świba i Wyszanów3. Ich szeroko zakrojoną działalność edukacyjną na polu 
pogłębiania wiedzy rolniczej, potwierdza fakt, iż w dniach 22 i 23 stycznia 1913 r. w Kępnie, miały 
miejsce wykłady dla rolników, w których uczestniczyło 264 słuchaczy. Zorganizowano również 
wycieczkę do wzorowego gospodarstwa rolnego hrabiego Szembeka w Siemianicach. Natomiast 
w dniu 21 września 1913 r. w Domu Katolickim w Kępnie miało miejsce walne zebranie wszystkich 
kółek rolniczych z powiatu kępińskiego. Przewodniczył mu Władysław Krzywoszyński, ziemianin 
z Domanina, który ponadto wygłosił referat „Czy kółka rolnicze spełniły swe zadania w roku 
ubiegłym”. Poruszył m.in. sprawę stosowania nawozów sztucznych, regulowania hipotek, zaciągania 
niskich pożyczek, zakupu narzędzi i maszyn rolniczych, potrzeby drenowania mokrych gruntów 
i sprawy ubezpieczenia się na życie w towarzystwie Westa4. 
 Po odzyskaniu niepodległości kółka rolnicze kontynuowały działalność gospodarczą, społeczną 
i oświatowo-kulturalną. Utrzymywały się również dawne ośrodki kierownicze. W Wielkopolsce 
kierowało nimi Centralne Towarzystwo Gospodarcze, a od 1929 r. Wielkopolskie Towarzystwo 
Kółek Rolniczych, na czele którego w latach 1935-1939 stał Stanisław Mikołajczyk. 
 Prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych na powiat kępiński został 
Franciszek Wojtkowiak z Donaborowa (w latach 1922-1928 poseł na sejm II RP). Dzięki jego 
inicjatywie zorganizowano w Kępnie w dniach 16-19 września 1923 r. pierwszą wystawę rolniczo-
przemysłową. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał ówczesny premier Wincenty Witos i minister 
rolnictwa Jerzy Gościcki. Kolejna wystawa miała miejsce w Ostrzeszowie w dniach 12-15 sierpnia 
1934 r.
 W 1926 r. w powiecie kępińskim istniały 23 kółka rolnicze, które zrzeszały 814 członków, 
a w 1928 r. liczba kółek wzrosła do 31 z liczbą 1560 członków. Kilka kółek rolniczych miało własne 
biblioteki. Sekretariat powiatowy KR mieścił się wówczas w Banku Kupieckim5.
 Założycielami Kółka Rolniczego w Trzcinicy o zasięgu parafialnym byli w 1903 r., ks. 
proboszcz Henryk  Szwortz, Szymon Kłobus - rolnik z Trzcinicy i hrabia Aleksander Szembek 
z Siemianic. Prezesem kółka wybrano ks. Henryka Szwortza (1864-1910), sekretarzem Szymona 
Kłobusa (1849-1932), a skarbnikiem Franciszka Parzonkę (1876-1948) z Lasek6. Kółko liczyło 
ok. 110 członków. W pierwszą niedzielę każdego miesiąca, po południowej mszy św., odbywały 
się zebrania członków mające na celu podniesienie poziomu wiedzy chłopów; czytano również 
artykuły z prasy rolniczej („Poradnik Gospodarski”) i prowadzono dyskusje7.

2 Henryk Tyszkiewicz, Organizacje działające w powiecie, [w:] Dzieje powiatu kępińskiego,
http://henryktyszkiewicz.w.interia.pl/dz7.html
3 Tamże.
4 Tamże.
5 Ks. Józef Janiszewski, Powiat Kępiński, Kępno 1928, s. 26 i 27.
6 Edmund Sroka, Trzcinica w 875-leciu, Trzcinica 1997, s. 50 i s. 81
7 Tamże, s. 42
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Szymon Kłobus urodzony 25 października 1849 r. w Kolonii 
Opatowiec, syn Franciszka i Marianny z Frączyków. Żonaty w 1879 
r. z Elżbietą Jerczyńską z Donaborowa. Mieszkał w Donaborowie; 
od 1896 r. w Wyszanowie, od 25 kwietnia 1905 r. w Trzcinicy. 
Miał 2 synów i 10 córek. Działacz społeczno-katolicki i polityczny. 
Współzałożyciel Kółka Rolniczego w Wyszanowie i Trzcinicy. 
Współpracował z ks. proboszczem Henrykiem Szwortzem i ks. 
Józefem Niedźwieckim, z hr. Aleksandrem Szembekiem z Siemianic 
i kierownikiem szkoły w Trzcinicy Aleksandrem Urbańskim. 
Organizator wieców chłopskich (m.in. w sierpniu 1914 r. 
w Laskach). Członek Rady Ludowej w 1918 r. Prowadził czytelnię 
w Trzcinicy. Na podstawie otrzymanego od zakonników poradnika 
lekarskiego, udzielał potrzebującej ludności miejscowej różnych porad 
leczniczych. Mówił czystą polszczyzną. Zmarł 1 kwietnia 1932 r. 
w Trzcinicy8. 

 W pierwszym okresie działalności Kółko Rolnicze funkcjonowało pod zaborem pruskim. 
Osiedlanie się niemieckich kolonistów i wykupywanie przez nich polskich gospodarstw, zagrażało 
zgermanizowaniem gminy Trzcinica. Kształtowana przez kółka świadomość stała się ważnym 
czynnikiem w walce z germanizacją. Wtedy to członkowie Kółka Rolniczego utworzyli kasę 
zapomogową, która wspierała finansowo potrzebujących rolników. Na bazie Kółka Rolniczego 
powstawały również chóry przy kościołach w Trzcinicy, Laskach i Wodzicznej, gdzie poza pieśnią 
kościelną, śpiewano pieśni patriotyczne. Utworzono też czytelnie polskiej książki, które aż do 1940 
r. funkcjonowały w Trzcinicy oraz w Laskach. Częścią składową kółek rolniczych od początku 
założenia były sekcje straży pożarnej, gdzie w konspiracji szkolono się również do walki zbrojnej9.
 W okresie międzywojennym  kółka rolnicze przeszły z modelu parafialnego na model wiejski.
 W latach dwudziestych XX w. w gminie Trzcinica działało  Kółko Rolnicze Trzcinica-
Laski skupiające rolników z Trzcinicy, Lasek, Smardzy, Pomian, Piotrówki, Wodzicznej, Kuźnicy 
Trzcińskiej i Janówki. Jego prezesem był ksiądz Józef Niedźwiecki, a sekretarzem Szymon Kłobus10. 
Kolejnym prezesem został Piotr Żłobiński II, sekretarzem Jakub Sroka, a skarbnikiem Franciszek 
Nowojski11. W Laskach ponadto działało wówczas „Zjednoczenie Włościan”, które zrzeszało 
rolników z Lasek i Smardzy. Prezesem był Franciszek Parzonka, a sekretarzem Szczepan Jokiel12. 

 Franciszek Parzonka urodzony 29 września 1876 r. w Laskach, 
syn Jana i Franciszki z domu Żłobińska. Żonaty z Marią Podejmą urodzoną 
w Laskach. Miał 6 synów i 3 córki. Rolnik, działacz społeczny, pierwszy skarbnik 
Kółka Rolniczego w Trzcinicy o zasięgu parafialnym. Członek Rady Ludowej 
w 1918 r. Prezes „Zjednoczenia Włościan”, stowarzyszenia działającego na 
początku lat dwudziestych XX wieku w Laskach, skarbnik Kółka Rolniczego 
powstałego w Laskach w 1928 r.  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 
1929-1937, sołtys wsi Laski od 1920 r. do 1938 r. Zmarł w 1948 r.

8 USC w Trzcinicy, akt zgonu Nr 30/1932; wywiad z Janiną Powroźnik z Trzcinicy,
wnuczką Szymona Kłobusa, przeprowadzony 5 kwietnia 2013 r.
9 Edmund Sroka, Trzcinica w 875-leciu, Trzcinica 1997, s. 43.
10 AP w Kaliszu sygnatura 32, dok. 214 z 4 sierpnia 1923 r.
11 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne - ewidencja, s. 9.
12 AP w Kaliszu, sygnatura 32, Wykaz stowarzyszeń, dok. 214 z 4 sierpnia 1923 r.
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 W latach trzydziestych XX w. na terenie gminy Trzcinica istniały kółka rolnicze w Trzcinicy, 
w Laskach, Wodzicznej i Pomianach.    
 Prezesem Kółka Rolniczego w Trzcinicy w 1932 r. był Piotr Żłobiński II, a następnie - aż 
do wybuchu II wojny światowej - Franciszek Adamek. Organizacja skupiała wtedy 34 członków, 
a zebrania odbywały się na sali Jana Malika w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
 Według ewidencji Starostwa Powiatowego w Kępnie z 1932 r., Kółko Rolnicze w Laskach 
założone zostało w 1928 r. Liczyło wówczas ok. 60 członków, a jego prezesem był Jan Maryniak, 
sekretarzem Szczepan Jokiel, skarbnikiem zaś - Franciszek Parzonka. W latach 1935-1936 prezesem 
był inż. Feliks Osiński - nadleśniczy, a później - Jan Jokiel. Zebrania członków odbywały się na sali 
Romana Gnacego.
 Kółko Rolnicze w Wodzicznej założono w 1930 r. Skład zarządu przedstawiał się następująco: 
prezes - Stanisław Gnacy, sekretarz - Franciszek Lubojański, skarbnik - Antoni Tomalik. Kółko 
liczyło wówczas 34 członków, a zebrania odbywały się na sali Juliana Maciejewskiego.
 Kółko Rolnicze w Pomianach założono 3 kwietnia1932 r. Prezesem został Franciszek 
Hazubski, sekretarzem Leon Rabiega, a skarbnikiem Franciszek Hazubski. Comiesięczne zebrania  
odbywały się w lokalu sołeckim u pana Mieszały w Pomianach. Koło liczyło wtedy 24 członków13.

 Franciszek Hazubski - urodzony 14 listopada 1897 r. w Ignacowie gm. 
Kobyla Góra, syn Wojciecha i Marianny z domu Strzelczyk. Żonaty w 1920 r. 
z Elżbietą Noculak, miał 4 synów i 4 córki. W Pomianach zamieszkali 12 lipca1922 
r., nabywając gospodarstwo opuszczone przez osadników niemieckich osiedlonych tu 
w 1911 r., którzy po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie przyjęli obywatelstwa 
polskiego i zdeklarowali powrót do Niemiec. Franciszek Hazubski był aktywnym 
działaczem wielu organizacji społecznych. W latach 1927-1934 był prezesem 
Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Trzcinicy. Od 1932 r. był wiceprezesem 
Towarzystwa Śpiewu „Lutnia”. W 1932 r. założył Kółko Rolnicze w Pomianach, które prowadził jako 
prezes do wybuchu II wojny światowej. Jego żona Elżbieta była prezeską Koła Włościanek w Trzcinicy.  
Zginął podczas bombardowania we wrześniu 1939 r.14

 Każde kółko działało w oparciu o uchwalony przez siebie statut, a zebrania odbywały się 
w pierwszą niedzielę miesiąca. Wygłaszano na nich referaty lub odczyty fachowe o hodowli bydła, 
trzody, uprawie roślin. Ciekawostką jest fakt, że na zebraniu Kółka Rolniczego w Laskach 1 września 
1935 r. podjęto uchwałę w sprawie zakupu radia do świetlicy międzyorganizacyjnej. Czterolampowy 
aparat radiowy został podarowany dla użytku Kółka i wszystkich innych organizacji w Laskach 
przez ówczesnego prezesa KR inż. Feliksa Osińskiego. Audycje radiowe cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem członków stowarzyszeń jak i osób niestowarzyszonych15. 
 Głównym tematem zebrań kółek rolniczych na przełomie lat 1935 i 1936 były zagadnienia 
sadownictwa. Wtedy to właśnie członkowie kółka podjęli się zakładania nowych sadów, fachowej 
pielęgnacji już istniejących oraz zwalczania szkodników drzew owocowych. Dzięki zrzeszeniu 
się     w tej rolniczej organizacji, mieli możliwość tańszego zakupu drzewek owocowych i palików 
do nich, a także nasion na wiosenne zasiewy16. Wszystkie te działania odbywały się pod pieczą 
absolwenta szkoły rolniczej - Franciszka Stodolskiego, będącego  członkiem Kółka Rolniczego 

13 AP w Kaliszu, sygn. 295, Stowarzyszenia społeczne  i polityczne, ewidencja, str. 9.
14 Wywiad z Agnieszką Pawlik ur. 1923 r., córką Franciszka Hazubskiego, z 9 października 2013 r.; Akt zgonu 47/1947 USC Trzcinica.
15 AP w Kaliszu, sygn. 233, Sprawozdania społeczne za 1935 r., dok. 3 i 6.
16 AP w Kaliszu, sygn. 233, Sprawozdania społeczne za 1935 r., dok. 90.
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w Laskach. Założone wówczas sady przetrwały częściowo na niektórych posesjach do dnia dzisiejszego. 
W tym miejscu wypada również wspomnieć o prowadzonych na szeroką skalę nasadzeniach drzew 
owocowych przy drogach gminnych. Powstało wtedy wiele alei drzew czereśniowych i  jabłoniowych.  
Fakt ten potwierdzają zapiski kronik szkolnych, z których wynika, że również dzieci szkolne były 
angażowane do sadzenia drzewek.
 Do zadań zarządów kółek rolniczych należało również zorganizowanie dożynek wiejskich. 
Program tych imprez przewidywał poranny wymarsz w pochodzie z orkiestrą do kościoła na mszę 
dziękczynną. Po południu zaś, maszerowano przez całą wieś w korowodzie dożynkowym z pokazem 
narzędzi rolniczych, by na zakończenie udać się do miejscowej sali na akademię i zabawę. Każdy 
taki przemarsz wymagał wcześniejszego zgłoszenia i wyrażenia zgody przez starostę17.
 Kółka rolnicze zobowiązane były wysyłać do Związku w Poznaniu roczne sprawozdania 
z działalności oraz delegować swych przedstawicieli na walne zebrania powiatowe i związkowe. 
Delegatami na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych w Poznaniu 
22 czerwca 1938 r. byli Franciszek Hazubski z Pomian i Jakub Sroka z Trzcinicy18.
 W okresie międzywojennym kółka rolnicze miały charakter świecki, a ich działalność 
skoncentrowała się na wprowadzaniu postępu w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Położono 
szczególny nacisk na oświatę rolniczą. Powstały trzysemestralne szkoły rolnicze, których absolwenci 
byli dobrymi rolnikami i społecznikami. Rozpowszechniano prasę rolniczą oraz wypożyczano książki 
z bibliotek w Laskach i Trzcinicy. Handlowano nawozami i węglem. W dobie kryzysu gospodarczego 
nasilono walkę o parcelacje majątków ziemskich, by powiększyć drobne gospodarstwa rolników. 
Rozparcelowano wówczas majątki w Aniołce Pierwszej i w Siemionce (łąki)19 oraz folwark w 
Smardzach.
 Model kółek rolniczych miał charakter uniwersalnej organizacji wiejskiej, otwartej na wszystkie 
ważniejsze potrzeby wsi. Ich dynamiczny rozwój brutalnie przerwała okupacja hitlerowska. Niemcy 
już w listopadzie 1939 r. demonstracyjnie spalili bibliotekę i dokumentację Kółka Rolniczego obok 
cmentarza ewangelickiego w Trzcinicy, a działaczy kółek masowo wysiedlili20.
 Kółka Rolnicze doczekały się reaktywowania w 1957 r.

17 AP w Kaliszu, sygn. 313, Zezwolenie na urządzenie pochodu w Laskach 22 sierpnia 1937 r.
18 AP w Kaliszu, sygn. 313, nr 20.
19 Edmund Sroka, Trzcinica w 875-leciu, Trzcinica 1997, s. 81.
20 Tamże, s. 90.

Legitymacja członka Kółka 
Rolniczego Trzcinica - Laski 
z 22 czerwca 1925 r.

Karta legitymacyjna członka Kółka Rolniczego w Laskach-
Trzcinicy, poświadczająca opłatę składki członkowskiej 
za rok 1918.
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Członkowie Kółka Rolniczego i radni gromadzcy w Laskach (1936 r.) Stoją od prawej: Piotr Jański, Jan Fiołka, Wojciech Słupianek, Teofil 
Łakomy, (za nimi wysoki)Antoni Piędzioch  z Nowej Wsi, dalej Jan Malik z Trzcinicy, Władysław Toporowicz, Feliks Osiński - prezes, Piotr 
Maryniak, Piotr Gudra z Granic, Franciszek Chwołka, Jan Urbański, Stanisław Żłobiński, za nim wysoki Szymon Więzień, Jan Jokiel, za nim 
Tomasz Chwołka, Jan Gawlik, Jan Kanclerz II, dalej nieznani.

2. Koła Włościanek

 Kobiety pochodzące z kręgów ziemiańskich założyły w 1907 r. organizację zawodowo-
gospodarczą - jedną z pierwszych na świecie, zrzeszającą tysiące członkiń - Stowarzyszenie 
Zjednoczonych Ziemianek21. Celem działalności organizacji była aktywizacja społeczno-polityczna 
kobiet wiejskich. Organizacja ta zrzeszała nie tylko ziemianki, lecz w jej obrębie tworzone były 
także koła włościanek, skupiające gospodynie z gospodarstw chłopskich. Ziemianki pełniły funkcję 
patronacką nad kółkami włościańskimi. Dla włościanek organizowały kursy haftu, kroju i szycia, 
prania i prasowania. Wygłaszały liczne pogadanki na tematy gospodarskie dotyczące hodowli, 
zdrowia zwierząt, uprawy warzyw i kwiatów. Rozpowszechniały wiedzę na temat racjonalnego 
żywienia i higieny22. 
 Na czele struktury kół włościańskich stał patron, który był jednocześnie opiekunem, 
kierownikiem i łącznikiem pomiędzy kółkami a Centralnym Towarzystwem Gospodarczym. 
Natomiast opiekę nad okręgiem (powiatem) sprawował wicepatron. Każde koło posiadało zarząd.
 Po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. opiekę nad kółkami włościańskimi przejęła 
Wielkopolska Izba Rolnicza, a patronat został przemianowany na Zarząd Główny Związku 
Poznańskich Kółek Rolniczych, jednak w okręgu nazwa „wicepatron” funkcjonowała nadal. 
Od związku odłączyły się koła włościanek, które stały się oddzielnymi stowarzyszeniami przy 

21 Małgorzata Kowalska, Stowarzyszenie Zjednoczonych Ziemianek 1895-1939,
http://kobietynawsi.pl.stowarzyszeniezjednoczonychziemianek
22 Sprawozdanie Stowarzyszenia Zjednoczonych Ziemianek za rok 1921, Warszawa
Druk K. Kopytowski i S-ka Nowy Świat 47, 1922, s. 29.
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Wielkopolskiej Izbie Rolniczej (Związek Włościanek Wielkopolskich w Poznaniu)23.
 W powiecie kępińskim funkcję wicepatronki kół włościanek w końcu lat 20. XX wieku 
sprawowała Helena Przyniczyńska z Mikorzyna.

Helena Przyniczyńska - córka Antoniego i Marcyjanny z domu 
Samolewska, ur. 27 lutego 1892 r. w Korytach pow. Krotoszyn. Miała 
pięcioro rodzeństwa. Nauki pobierała na pensji u sióstr Boromeuszek 
w Trzebnicy. Od 1920 r. mieszkała w Mikorzynie u brata ks. Jana 
Przyniczyńskiego. Inspiratorka powstania wielu kół włościanek w powiecie 
kępińskim, w których sprawowała funkcję wicepatronki (patronką była 
hrabina Wężykowa z Myjomic, która założyła pierwsze koło włościańskie 
w południowej Wielkopolsce). W roku 1924 H. Przyniczyńska 
zorganizowała okręgową pielgrzymkę kobiet na Jasną Górę. Matki 
Polki zawiozły wówczas wielki dar dla Matki Boskiej Częstochowskiej 
w postaci złotego jabłka i berła, wykonanego z obrączek podarowanych 
przez wdowy, których mężowie nie wrócili z wojny. H. Przyniczyńska 
miała swoje biuro w Kępnie pod ratuszem, gdzie pracowały również dwie 
instruktorki, które organizowały kursy szkoleniowe i wspomagały pracę 
kół w terenie. Do kół włościanek w gminie Trzcinica przyjeżdżała swym 

powozem dość chętnie, odwiedzając przy okazji właścicielkę majątku w Wielkim Buczku, swą kuzynkę 
Marię Sicińską24. W roku 1934 wyszła za mąż za Aleksandra Calińskiego, rolnika z Mikorzyna, który 
był aktywnym działaczem kółek rolniczych, prezesem Kółka Młodych Rolników w powiecie kępińskim, 
sekretarzem towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Mikorzynie25 oraz działaczem wybudowanej                 
w 1927 r. mleczarni w Kępnie i późniejszym jej wiceprezesem26. Ich ślub był pierwszym ślubem w nowo 
wybudowanym kościele w Mikorzynie. Tamtejsze Koło Włościanek aktywnie wspierało budowę tego 
kościoła organizując wenty z pokazem ciast, przygotowanych przez członkinie z produktów zebranych 
wśród mieszkańców. W roku 1936 urodziła córkę Marię. Działała aktywnie przez całe swoje życie. 
Zmarła 11 kwietnia 1968 r.27 
 Powiat kępiński liczył wówczas 18 kół włościanek, które w poszczególnych wioskach 
prowadziły ożywioną działalność społeczną. Oprócz różnych kursów prowadzono też wykłady 
historyczne, społeczne i gospodarskie.
 Pismem włościanek była „Dobra Gospodyni”. We wrześniu 1927r. w Kępnie, w lokalu 
„Strzelnicy” włościanki urządziły swą pierwszą wystawę. Podczas walnego zebrania Kółek Włościanek 
w czerwcu 1928 r., Helena Przyniczyńska wygłosiła odczyt „Zadania gospodyni”28.
 Staraniem instruktorki rejonowej, pani Heleny Przyniczyńskiej, działającej pod protektoratem 
Wojewódzkiej Izby Rolniczej w Poznaniu, w gminie Trzcinica koła włościanek powstawały: w 1928 
r. w Laskach29, w końcu 1927 r. w Trzcinicy30 oraz w 1930 r. w Piotrówce31.
 Koło Włościanek w Laskach skupiało początkowo 20 członkiń (później ok. 25-30 członkiń), 
a prezeską została Władysława Osińska, żona nadleśniczego Feliksa Osińskiego. Wiceprezesem była 

23 Hubert Zbierski, O rodowodzie i rozwoju kółek rolniczych słów kilka, http://ck-smigiel.pl/go.php?fstrona=historia_regionu1998.98-24
24 Wywiad z córką H. Przyniczyńskiej - Marią Calińską Kucharską z 4 lipca 2013 r.
25 Henryk Tyszkiewicz, Wędrówki po powiecie kępińskim - Mikorzyn, [w]: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy nr 33/34 z 14.08.2012 r.
26 Zygmunt Wieczorek, Oświata rolnicza w rejonie kępińskim i wieruszowskim oraz zarys monograficzny Zespołu szkół Rolniczych w Słupi 
p. Kępnem (1910-1990), Baranów 2002, s. 16.
27 Wywiad z córką H. Przyniczyńskiej - Marią Calińską Kucharską z 4 lipca 2013 r.
28 Henryk Tyszkiewicz, Wędrówki po powiecie kępińskim - Mikorzyn, [w]: Ilustrowany Tygodnik Powiatowy nr 33/34 z 14.08.2012 r.
29 Florian Piasecki, Laski w Kotlinie Pomianki, Poznań 1998, s. 98.
30 Kronika Szkoły Powszechnej  w Trzcinicy 1908-1929, Karol Bachorz, rękopis.
31 Edmund Sroka, op. cit., s. 155; kronika KGW Piotrówka, rękopis.
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Maria Kulesza,  sekretarzem Pelagia Giel, a skarbnikiem Marta Giel. Zebrania zarządu odbywały się 
w domu prezeski w nadleśnictwie, gdzie członkinie zawsze były częstowane dobrym ciastem i kawą. 
Zebrania ogólne członkiń odbywały się w „starej szkole” w Laskach (dziś ul. Szkolna 4)32.
 Koło Włościanek w Trzcinicy zrzeszało gospodynie z Trzcinicy, Wodzicznej i Pomian. 
Zostało założone w 1927 r. Prezeską została Elżbieta Hazubska z Pomian, sekretarką  Maria 
Maryniak, a skarbniczką Franciszka Zimoch. Koło liczyło 32 członkinie, a zebrania odbywały 
się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na sali u pana Jana Malika33.  W roku 1938 prezeską 
Koła Włościanek w Trzcinicy była Gertruda Falkowska34.  Jak pisze kronikarz Szkoły Powszechnej 
w Trzcinicy, Karol Bachorz, zimą odbył się dla młodych włościanek kurs gotowania, a obecnie kurs 
szycia i robót kobiecych. W dniu 3 czerwca 1928r. odbyło się uroczyste zakończenie kursu szycia i robótek 
kobiecych, połączone z wystawą prac, śpiewem i deklamacjami uczestniczek kursu oraz przedstawieniem 
„Bernadeta”, które wystawiła szkoła, przekazując dochody z tego tytułu na rzecz Koła Włościanek.
 W kwietniu 1930 r. z inicjatywy miejscowego nauczyciela, wicepatronka Kółek Włościanek 
w powiecie kępińskim Helena Przyniczyńska, założyła Koło Włościanek w Piotrówce, do którego 
wstąpiły 32 członkinie. Opiekunem tego koła został nauczyciel Edward Józefiak35. Prezeską Koła 
została Jadwiga Stekiel, zastępczynią prezeski Agnieszka Hyla, sekretarką Marta Rybak, a skarbniczką 
Marta Bąk. Zebrania odbywały się raz w miesiącu w lokalu Karola Woźnego w Piotrówce36. 
W 1938 r. prezeską była Joanna Bąkowa37. Koło owocnie współpracowało ze szkołą i strażą pożarną.
 W drugie święto Zielonych Świąt 1933 roku, Koło Włościanek zorganizowało „zabawę latową” 
w lasku dębowym państwa Stekielów. Na umajonych wozach na zabawę przyjechał zaproszony 
60-osobowy chór „Lutnia” ze Trzcinicy. Chór wystąpił z koncertem, śpiewając pieśni ludowe. Jak 
pisze kronikarz Towarzystwa Śpiewu „Lutnia”: pod wieczór, gdy zabawa była  w „najlepszym”, to jacyś 
osobnicy wszczęli awanturę, z której przyszło do masakry i tym samym się uciecha naszych śpiewaków 
skończyła. Nie tracono jednak ducha, gdyż wszyscy śpiewacy wyruszyli z Piotrówki na zabawę latową do 
Wodzicznej. Powyższe zdarzenie potwierdza opinię, że chłopcy z Piotrówki zawsze „bitni” byli.
 Koła włościanek w gminie Trzcinica organizowały różne kursy dokształcające, pogadanki, 
pokazy, urządzały przedstawienia i zabawy. Brały udział w uroczystościach państwowych 
i kościelnych. 
 Co roku, zarówno w Laskach jak i w Trzcinicy, urządzano wenty. Były to spotkania 
włościańskie (na wzór obecnych festynów), organizowane zazwyczaj pod patronatem Kościoła, 
w celach charytatywnych. Gospodynie przygotowywały najróżniejsze ciasta i inne potrawy,                                 
z których część przeznaczona była na poczęstunek dla gości, a część do sprzedaży. Uzyskane dochody 
przeznaczano na dożywianie oraz paczki świąteczne dla dzieci z rodzin wielodzietnych, a także 
na odzież dla sierot i pomoc finansową dla bezrobotnych. Na wenty zapraszano zacnych gości 
jak: księdza, właścicieli majątków ziemskich, nauczycieli, kupców, urzędników oraz gospodarzy                
i gospodynie38.
 Przy Kole Włościanek w Laskach w latach 30. XX wieku istniało również koło Stowarzyszenia 
Pań Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, działające pod patronatem miejscowego księdza. 
Członkinie tego koła zbierały wśród miejscowej ludności datki, którymi wspomagano biednych 
i bezrobotnych. Bardziej „opornych darczyńców” odwiedzał osobiście ks. wikary Franciszek 

32 Janina Kołodziej, Referat na 25-lecie KGW Laski, 1988 r., rękopis.
33 AP w Kaliszu, sygn. 295 Stowarzyszenia Społeczne i Polityczne, s. 11.
34 AP w Kaliszu, sygn. 313 Zw. Zaw. Kółek Włościańskich i Rolniczych 1935-1938 r.
35 Edmund Sroka, op. cit., s. 155.
36 AP w Kaliszu, sygn. 295, Stowarzyszenia Społeczne i Polityczne - Ewidencja.
37 AP w Kaliszu, sygn. 313, dok. 40 i 50.
38 Z relacji Władysławy Wrzalskiej z Lasek (ur. 1922, zm. 2008).



- 15 -

Nowacki, który potrafił skutecznie przekonać ich o celowości tych zbiórek39.
 Organizacje Koła Włościanek trwały do wybuchu II wojny światowej.
 W gminie Trzcinica dopiero w 1957 r. reaktywowano Kółka Rolnicze, a w ramach 
tych organizacji, począwszy od 1961 r. kolejno we wszystkich wioskach gminy, zaczęły działać 
samorządne Koła Gospodyń Wiejskich: w Trzcinicy 1961 r., w Smardzach 1962 r., w Laskach, 
Kuźnicy Trzcińskiej i Wodzicznej w 1963 r., w Piotrówce i Aniołce Pierwszej w 1964 r. oraz 
w Pomianach w 1965 r.40 

39 Z relacji  Marii Żłobińskiej z Lasek (ur. 1917 r.),
z relacji Władysławy Wrzalskiej z Lasek (ur. 1922, zm. 2008).
40 Referat Przewodniczącego Gminnego Związku RKiOR w Trzcinicy z okazji 25-lecia KGW w Smardzach z 4/10/1987 r., maszynopis.

Zeszyt z kursu wypieku ciastek członkini Koła Włościanek w Laskach Franciszki Samulskiej (Kruber)
z 1933 r.

Zaproszenie na Walny Zjazd Kółek Włościanek 
Powiatu Kępińskiego w 1937 r. Telegram przesłany Helenie Przyniczyńskiej z okazji 

jej ślubu w 1934 r. przez Koło Włościanek w Piotrówce 
oraz rodzinę Stekielów z Piotrówki.
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Członkinie Koła Włościanek w Wyszanowie z ks. proboszczem i Heleną Przyniczyńską w 1930 r.

Członkinie Koła Włościanek w Mikorzynie z Heleną Przyniczyńską podczas wenty, z której dochód 
przeznaczono na cele budowy nowego kościoła w Mikorzynie.
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Delegacje Kół Włościanek na kursie w Kępnie w marcu 1929 r. Osoby siedzące: trzecia  z lewej Helena 
Przyniczyńska. Nad pierwszą osobą siedzącą: Maria Parzonka (po mężu Żłobińska), nad drugą osobą siedzącą Maria 
Jędryca (Pieles) - obie z Lasek.

Uczestniczki kursu gotowania Koła Włościanek w Laskach. Siedzą od prawej u dołu: Maria Makowska, Pelagia 
Maryniak (po mężu Kwak), Franciszka Parzonka, Cecylia Parzonka; w drugim rzędzie od lewej: Maria Jędryca 
(Pieles), Franciszka Balcerzak (Udała), Stanisława Wawrzyniak (Tomalik), Ludwika Maryniak (Szolc), Władysława 
Osińska – prezeska, Anastazja Dachowska (Wiorek), Maria Balcerzak (Stodolska), Maria Pitach (Szajdak);  w górnym 
rzędzie od prawej: Maria Dachowska (Żłobińska), Walentyna Podejma (Tomalik),Walentyna Urbańska (Zimoch), 
Helena Gąszczak (Gąsiorowska), Franciszka Samulska (Kruber), Irena Kasprzak, Helena Tomalik (Trzęsicka), Maria 
Matuszewska (Kurzawa), Katarzyna Kurzawa.
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Członkinie Koła Włościanek z Lasek i Smardzy na pielgrzymce w Częstochowie
z ks. Franciszkiem Nowackim, 1935 r.

Uczestniczki kursu prasowania Koła Włościanek w Laskach w 1936 r., zorganizowanego przez Władysławę 
Osińską. W pierwszym rzędzie stoją od lewej: Irena Kasprzak, Maria Jędryca (Pieles), Gertruda Chwołka (Zawada), 
Maria Parzonka (Kulesza), Pelagia Marynaik (Kwak), siedzi: Władysława Osińska, dalej stoi: Stefania Maryniak 
(Rak), Pelagia Parzonka (Giel), Anna Wawrzyniak (Jokiel), Zofia Bartkowiak. Stoją wyżej w drugim rzędzie: 
Franciszka Jędryca (Kępa), Walentyna Podejma (Tomalik), Maria Pitach (Szajdak), Maria Balcerzak (Stodolska), 
Helena Tomalik (Trzęsicka), Helena Wawrzyniak.
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Członkinie Koła Włościanek na kursie prasowania w Pomianach. Siedzą: z prawej strony - prezeska Koła 
Włościanek w Trzcinicy Elżbieta Hazubska z domu Noculak z Pomian, z lewej – instruktorka. Stoją od lewej: Ludmiła 
Pawlik (po mężu Pilarczyk), Anna Dinant (Zawieja), Helena Smyrek (Szyc), Elza Mieszała, Eleonora Ilska (Wypych), 
Anna Napierała (Rabiega), n, Helena Noculak (Sennik), n, Maria Warzecha, Agnieszka Mainka (Olejnik), Maria 
Pawlik (Noculak), n.

Kurs gotowania dla włościanek z Wodzicznej.
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Podsumowanie kursu przetworów owocowych organizowanego przez Koło Włościanek z Piotrówki. Stoją od 
lewej: Cecylia Nawrot, Erna Feja, Helena Krowiarz, Gertruda Bednara, Franciszka Zimoch, Cecylia Stekiel; siedzą od 
lewej: Marta Kanclerz, Malinowska, instruktorka, Jadwiga Stekiel, Marta Bąk, Marta Wawrzyniak.

Włościanki z Wodzicznej rozpoczynające kurs gotowania.
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Członkinie Koła Włościanek z Piotrówki.

Występy artystyczne młodszych członkiń Koła Włościanek na zabawie w lesie pana Stekiela w Piotrówce.
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Fotografia przedstawia uczestników dożynek z wentą w Teklinie, w roku 1931. W pierwszym rzędzie goście 
honorowi z ks. Józefem Niedźwieckim, trzecia z lewej siedzi Helena Przyniczyńska. Obecni są również ówcześni właściciele 
majątków ziemskich z terenu gminy, w tym gospodarz dożynek Franciszek Piotrowski z Teklina (stoi za ks. Niedźwieckim) 
z małżonką (siedzi z lewej strony ks. Niedźwieckiego), a także nauczyciele, urzędnicy i działacze organizacji społecznych.

3. Towarzystwo Pszczelarskie

 Pierwsza zarejestrowana organizacja pszczelarska na naszym terenie powstała w 1879 r.  
w Ostrowie Wielkopolskim. Posiadała swój statut, określający prawa i obowiązki członków pszczelarzy. 
W 1881 r. zarejestrowano Główne Towarzystwo Pszczelnicze w Poznaniu, które obejmowało swym 
zasięgiem Wielkie Księstwo Poznańskie. Powstawały terenowe koła pszczelnicze. Koło Pszczelarzy 
w Kępnie, obejmujące cały powiat ostrzeszowski, powstało w 1882 r.41 Przewodniczącym Koła 
został nauczyciel Franciszek Ginter z Myjomic. Do Koła zapisało się 28 osób (w tym 4 nauczycieli), 
które posiadały 120 roi pszczół. Po odzyskaniu niepodległości zmieniono nazwę Towarzystwa 
Pszczelarskiego na Oddział Wielkopolskiego Związku Pszczelarzy  w Poznaniu z siedzibą w Kępnie42.
 Pszczelarze z oddziału w Kępnie uczestniczyli również w zorganizowanej pod protektoratem 
Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystawie rolniczo-przemysłowej w Kępnie we wrześniu 1923 r.,  
a także w sierpniu 1934 r. w wystawie regionalnej w Ostrzeszowie, gdzie Oddział otrzymał trzecią 
nagrodę. 
 W latach 1934-1939 zebrania pszczelarskie miały charakter wędrowny i odbywały się 
w różnych miejscowościach u wzorowych pszczelarzy. I tak, 20 maja 1935 r. urządzono wycieczkę 
powózkami do Wincentego Długaszewskiego i Mariana Całkosińskiego w Podzamczu oraz 
Marciniaka i Wilgockiego w Kuźnicy Skakawskiej. W 1936 r. została zorganizowana wycieczka, 

41 Zygmunt Hetmańczyk, Z dziejów pszczelarstwa w powiecie kępińskim. Kronika Koła Pszczelarskiego w Kępnie, Wyd. Starostwo 
Powiatowe w Kępnie, Kępno 2007 r., s. 21-22.
42 Tamże, s. 33.
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podczas której zwiedzano pasieki Franciszka Podejmy w Laskach, Stanisława Żłobińskiego 
i Franciszka Krowiarza w Trzcinicy oraz Józefa Łakomego i Stanisława Stasika - kierownika szkoły 
w Opatowie.
 W 1937 r. wybrano nowy Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Pszczelarzy z prezesem 
Bolesławem Tomaszewskim, który działał aż do wybuchu II wojny światowej. 
 Na zebraniach w okresie zimowym członkowie Związku Pszczelarzy uczestniczyli w prelekcjach 
i szkoleniach podnoszących wiedzę i kwalifikacje, dzieląc się jednocześnie doświadczeniami. 
Aktywnymi członkami Związku z terenu gminy Trzcinica byli: Ignacy Maruszka i Jan Gabryś 
z Borku oraz Franciszek Podejma z Lasek. 
 W dniu 21 kwietnia 1931 r. założono Kółko Pszczelarzy w Laskach. Pierwszym prezesem 
został Józef Kryś - kasjer majątku Laski; sekretarzem - Michał Sikora, sekretarz Wójtostwa w Laskach; 
skarbnikiem - Idzi Żłobiński, rolnik. Kolejnym prezesem został Jakub Myler, stolarz. Koło skupiało 
20 członków, którzy spotykali się na sali Romana Gnacego w ostatnią niedzielę miesiąca43.
 Dodać należy, że pszczelarstwo było kiedyś niezwykle popularnym zajęciem, któremu 
oddawało się  bardzo wielu mieszkańców z terenu gminy. Dokonywano nasadzeń drzew i krzewów 
miododajnych wzdłuż dróg, a także na posesjach pszczelarzy (szczególnie lipy, akacje, wierzby, 
morwy). Sztandarowym przykładem tego typu działań jest aleja lipowa w Laskach posadzona przed 
pierwszą wojną światową.
 W czasie okupacji koła pszczelarzy, tak jak inne stowarzyszenia, zostały rozwiązane.
 Po zakończeniu II wojny światowej, delegat Polskiego Związku Pszczelarskiego, kierownik 
szkoły w Trzcinicy Andrzej Wawrzynowicz założył Gminne Koło Pszczelarzy, do którego zapisało się 
trzydziestu pszczelarzy z terenu gminy. Pierwszym prezesem został Franciszek Krowiarz z Trzcinicy, 
sekretarzem Ignacy Maruszka z Borku, a skarbnikiem Ludwik Kałus.

43 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne - ewidencja.

Pasieka Jana Fiołki w Laskach 1932 r. (obecnie  ul. Lipowa 40); na zdjęciu właściciel Jan Fiołka i jego syn Henryk.
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Zebranie wędrowne Towarzystwa Pszczelarzy Oddziału Kępno w 1938 r. Pierwszy z lewej u góry Franciszek 
Podejma z Lasek.

Zebranie wędrowne Towarzystwa Pszczelarzy Oddziału Kępno 19 czerwca 1938 r. Piąty z lewej u góry Franciszek 
Podejma z Lasek.
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Pasieka Franciszka Waloszczyka w Laskach, lata 30-te XX wieku.

Wizytacja pasieki Franciszka Waloszczyka w Laskach (obecnie ul. Kępińska 2) przez znajomych pszczelarzy, 
ok. 1932 r. Stoją od lewej: Franciszek Kuboszek, Stanisław Chwołka z synkiem Franciszkiem, Franciszek Chwołka (brat 
Stanisława), Franciszek Waloszczyk i Jan Fiołka - wszyscy z Lasek.
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Rozdział II
Ochotnicze straże pożarne

 Klęski żywiołowe od zawsze towarzyszyły losom ludzkim. Pożary pochłaniały domostwa, 
zagrody i dobytek. Ludzie bronili się przed nieszczęściem i w celu zapobiegania rozszerzaniu się 
pożarów, organizowali się w drużyny przeciwpożarowe. Pomocy i ratunku poszukiwali też we 
wstawiennictwie patrona, którym został święty Florian - oficer oddziału legionu rzymskiego, zmarły 
śmiercią męczeńską w 303 r.
 W 1752 r. w Ostrowie Wielkopolskim, marszałek koronny Franciszek Bieliński powołał 
pierwszą zawodową straż pożarną w Polsce1. Gdy Polska odzyskała niepodległość, szeregi strażackie 
były już dość liczne. W 1919 r. istniało ok. 1600 ochotniczych straży pożarnych. Wiele z nich 
miało już bogatą przeszłość i tradycje związane również z walką o niepodległość. Funkcjonowało 
wtedy też kilka dzielnicowych związków (w tym Wielkopolski Związek Straży Pożarnych), które 
wymagały zjednoczenia w jednolitą organizację dla całej Rzeczpospolitej. W dniach 8-9 września 
1921 r. zorganizowano Pierwszy Ogólnopaństwowy Zjazd Straży Pożarnych w Warszawie. Na zjazd 
przybyło 3690 delegatów, którzy reprezentowali 742 ochotnicze straże pożarne.  Powołano Główny 
Związek Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalono statut i powołano Radę Naczelną, 
która następnie powołała Zarząd Główny2.
 Ochotniczą Straż Pożarną w Kępnie utworzono 25 października 1875 r. Po powrocie ziemi 
kępińskiej do Macierzy w 1920 r. wybrano nowy zarząd i nowego naczelnika, Józefa Wilaszka. 
Józef Wilaszek przyczynił się do bardzo dynamicznego rozwoju działalności straży, a następnie 
jako naczelnik okręgowy, założył ochotnicze straże pożarne w większości miejscowości powiatu 
kępińskiego. W 1934 r. ochotnicza straż pożarna w powiecie kępińskim liczyła 63 oddziały, skupiające 
2240 członków i zajmowała pierwsze miejsce wśród powiatów województwa poznańskiego3. 
 W 1929 r. powstały pierwsze jednostki ochotniczych straży pożarnych w gminie Trzcinica.
 Działalność powstałych jednostek OSP na tym terenie rozwijała się bardzo dynamicznie. 
Oprócz gaszenia pożarów, urządzano alarmy, ćwiczenia, kontrolne przeglądy narzędzi 
i umundurowania. W celu pozyskania dochodów na działalność, organizowano zabawy taneczne 
i amatorskie przedstawienia teatralne. Spektakle wystawiano najczęściej dwa razy do roku: na 
Wielkanoc i Boże Narodzenie; czasem grano w innych miejscowościach lub zapraszano na występy 
zespoły z innych wiosek. Strażacy brali udział w zawodach pożarniczych na terenie powiatu 
kępińskiego i ostrzeszowskiego, gdzie zdobywali nagrody pieniężne. Organizowali i uczestniczyli 
w pochodach i obchodach wszystkich świąt państwowych: Trzeciego  Maja, 11. Listopada, 10-lecia 
Odzyskania Niepodległości, 250-lecia zwycięstwa pod Wiedniem, i innych. Na apel Ligi Morskiej 

1 Straż Pożarna - Historia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Straż_pożarna
2 90 lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, http://www.zosprp.pl/files/news/430/Historia.pdf
3 Henryk Tyszkiewicz, Organizacje działające w powiecie, [w:] Dzieje powiatu kępińskiego,
http://henryktyszkiewicz.w.interia.pl/dz7.html
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i Kolonialnej uczestniczyli  w obchodach Święta Morza4. Strażacy współpracowali również 
z Kościołem. Pełnili wartę honorową przy grobie pańskim w Wielki Piątek, a także asystowali 
w czasie procesji rezurekcyjnej oraz Bożego Ciała. Licznie uczestniczyli w pogrzebie ks. Józefa 
Niedźwieckiego w Trzcinicy w lipcu 1932 r. oraz w powitaniu nowego proboszcza ks. Wiktora 
Falkowskiego w lutym 1933 r., jak również  w uroczystym przyjęciu wizytującego biskupa Walentego 
Dymka w sierpniu 1934 r. Na XII Zjazd Katolicki, który miał miejsce 21 lipca 1932 r. w Kępnie, 
pojechało rowerami spore grono strażaków z całej gminy. 
 Na początku września każdego roku strażacy obchodzili tzw. Tydzień Strażacki. Rozpoczynał 
się on mszą św., a następnie odbywały się pokazy, ćwiczenia, zawody strzeleckie oraz uliczna zbiórka 
na cele statutowe. Na zakończenie Tygodnia urządzano zabawę taneczną. 
 Podczas zebrań częstym gościem był naczelnik rejonowy, który w listopadzie 1935 r. 
poinformował strażaków m.in. o możliwości korzystania z audycji radiowych5.
 Strażackim organem prasowym był od 1930 r. miesięcznik „Strażak Wielkopolski” wydawany 
przez Poznański Okręg Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych RP.
      W dniu 26 maja 1929 r. Zarząd Okręgowy OSP w Kępnie z naczelnikiem okręgowym Józefem 
Wilaszkiem, podnaczelnikiem Rudolfem Kühnem oraz naczelnikiem powiatowym Wollnym, na 
zebraniu w lokalu pana Romana Gnacego, założyli Ochotniczą Straż Pożarną w Laskach. Do 
straży zapisało się 16 członków: Wojciech Słupianek, Leon Jokiel, Roman Gnacy, Idzi Żłobiński, 
Jan Podejma, Franciszek Skomudek, Stanisław Nawrot, Eryk Bresler, Feliks Domagała, Franciszek 
Kołodziej, Piotr Jański, Piotr Jędryca, Piotr Sobczyk, Jan Oleś, Jan Parzonka, Franciszek Parzonka.  
Wybrano zarząd w składzie: Wojciech Słupianek - naczelnik, Leon Jokiel - podnaczelnik, Idzi 
Żłobiński - gospodarz, Jan Podejma - sekretarz i skarbnik, Franciszek Parzonka i Eryk Bresler - 
ławnicy.

Wojciech Słupianek urodzony 19 kwietnia 1891 r. w Laskach, syn Franciszka 
i Anny z domu Sterczewska. Żonaty z Wiktorią Maryniak, ur. 12 września 1893 r. 
w Smardzach, z którą miał 3 córki i 4 synów. Rolnik, działacz społeczny i katolicki. 
Współzałożyciel i pierwszy naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach. 
W 1933 r. został ogniomistrzem obwodowym. W 1935 r. otrzymał członkostwo 
honorowe w OSP i dystynkcję w randze naczelnika za zasługi dla pożarnictwa6. 
Zmarł w 1951 r.; pochowany na cmentarzu w Laskach.

 Na następnym zebraniu 9 czerwca 1929 r. wpisano jeszcze 22 członków i ustalono miejsce 
zbiórki w razie alarmu - przed lokalem pana Romana Gnacego. Ustalono również na okres jednego 
kwartału podział zaprzęgów konnych do beczkowozów, kufów (beczka drewniana na wodę na 
dwóch kołach - przyp. M.W.) i wozu dla strażaków. Ponadto wyznaczono termin zebrań, które 
miały odbywać się w pierwszą niedzielę miesiąca oraz składkę członkowską w wysokości 20 groszy 
miesięcznie od każdego członka.
 Na zebraniu rocznym 2 lutego 1930 r. wybrano Komisję Rewizyjną OSP w składzie: 
Franciszek Skomudek, Jan Jokiel i Feliks Zawada. Skarbnikiem i zastępcą sekretarza został Jan 
Jokiel, a komendantem Roman Gnacy. W pierwszym roku działalności OSP w Laskach zwołano 
9 zebrań miesięcznych, 2 nadzwyczajne zebrania, urządzono 2 alarmy, 3 zabawy taneczne i jedno 
przedstawienie amatorskie pt. „Medalik częstochowski”. Siedmiu członków straży brało udział 
4 Protokólarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach 1929-1939, Jan Podejma, rękopis; Protokół założenia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Laskach z 26 maja 1929 r., rękopis.
5 Tamże.
6 Protokólarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach 1929-1939, Jan Podejma, rękopis.
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w zawodach pożarniczych w Podzamczu oraz gaszono 3 pożary: w Kuźnicy Słupskiej, w Laskach 
i w Kuźnicy Trzcińskiej. Zakupiono 32 czapki dla członków po 6,50 zł oraz 5 czapek dla zarządu po 10 
zł (wszystkie odpłatne). Zakupiono również trąbki alarmowe, latarnię oraz materiały kancelaryjne7.
 Na nadzwyczajnym walnym zebraniu w maju 1933 r. wybrano nowy zarząd. Wojciech 
Słupianek ustąpił ze stanowiska naczelnika, gdyż został ogniomistrzem obwodowym. Wybrano 
wtedy pierwszego prezesa OSP, którym został sołtys, Franciszek Parzonka. Naczelnikiem został 
Stanisław Adamek, sekretarzem Jan Jokiel, zastępcą sekretarza Michał Sikora, a instruktorem Jan 
Więzień.
 Na zebraniu 26 listopada 1933 r. członkowie uchwalili rozpoczęcie działalności świetlicy 
międzytowarzyskiej. Druhowie mogli korzystać ze spotkań w świetlicy we wtorki, a do zarządzania 
świetlicą wybrany został Jan Jokiel na okres jednego roku. Na koniec 1933 r. organizacja liczyła 37 
członków w tym 32 czynnych i 5 wspierających. OSP posiadała: sikawkę konną, 20 m węża starego 
i 30 m nowego, 4 kufy do wody, 2 drabiny, 2 bosaki, 2 toporki. 
 We wrześniu 1934 r. jednostka przystąpiła jako członek zbiorowy do Ligi Obrony Powietrznej 
i Przeciwgazowej. 
 Na nadzwyczajnym walnym zebraniu członków 16 marca 1935 r. przyjęto nowy statut 
i poprzez Zarząd Powiatowego Związku Straży Pożarnych RP w Kępnie, OSP zarejestrowana 
została jako stowarzyszenie wyższej  użyteczności publicznej. W czerwcu 1935 r., 29 członków OSP 
zapisało się do Kasy Zapomogowej na wypadek śmierci. 
 W dniu 8 kwietnia 1936 r. zarząd podjął decyzję o budowie nowej remizy strażackiej. 
Wcześniej sikawka konna i sprzęt strażacki znajdowały się w drewnianej strażnicy przy drodze na 
posesji Stanisława Woźnicy (obecnie ul. Główna 43). Wybrano komitet budowy remizy w osobach: 
przewodniczący - naczelnik rejonowy Michał Sikora (jednocześnie pełniący funkcję sekretarza 
Zarządu Gminnego w Laskach), członkowie: Franciszek Parzonka - prezes OSP, Idzi Żłobiński 
i Jan Urbański.
 Podjęto również decyzję w sprawie zorganizowania zjazdu rejonowego OSP w Laskach 28 
czerwca 1936 r. Na zjazd zaproszono straże z gminy Laski, Opatów i Kępno-Południe.
 W dniu 20 maja 1936 r. członkowie OSP w Laskach brali udział w powiatowej pielgrzymce 
rowerowej do Częstochowy. Wśród jej 66 uczestników, było czterech strażaków z Lasek.  Piękny 
opis tej pielgrzymki zamieszczono w czasopiśmie Strażak Wielkopolski w artykule pt. ”Rowerem na 
Jasną Górę”.
 Na walnym zebraniu OSP 14 lutego 1937 r. prezes Franciszek Parzonka podał się do dymisji 
z powodu wieku i stanu zdrowia; nowym prezesem został Jan Urbański II.
 Na początku 1938 r. OSP liczyła 83 członków, w tym 58 czynnych, 24 wspierających i 1 
członek honorowy.  28 sierpnia 1938 r. strażacy brali udział w uroczystości poświęcenia Domu 
Ludowego w Smardzach.
 W dniu 11 lutego 1939 r. prelegent z Komisariatu Straży Granicznej przedstawił wykład 
na temat obrony przeciwgazowej. Na kolejnym szkoleniu w kwietniu 1939 r. uczono budować 
schrony i zabezpieczać strychy przeciw pożarom na wypadek wojny. Sformowano również drużyny 
ratownicze i potrzebny do tego sprzęt. Został też wysłany wniosek do Ligi Obrony Narodowej 
w sprawie zakupienia masek przeciwgazowych i złożono dobrowolne składki na ten cel. Dochody 
z zabawy 3 maja 1939 r. przeznaczono na Fundusz Obrony Narodowej.
 W dniu 29 maja 1939 r. uroczyście obchodzono 10-lecie istnienia straży i poświęcenie 
sztandaru, wykonanego w Wytwórni Haftów Artystycznych Józefa Sowińskiego w Poznaniu.

7 Protokólarz Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach 1929-1939, Jan Podejma, rękopis.
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 Skład ostatniego Zarządu OSP przed wybuchem wojny kształtował się następująco: prezes 
Jan Urbański II, wiceprezes Wojciech Słupianek, naczelnik Jan Więzień, z-ca naczelnika Tadeusz 
Maryniak, skarbnik Jan Podejma, sekretarz Franciszek Wypych, z-ca sekretarza Jan Jokiel, gospodarz 
Tomasz Kołodziej, mundurowy Leon Kulesza, bibliotekarz Idzi Żłobiński. Komisja Rewizyjna: 
przewodniczący Albin Wiorek, członkowie Franciszek Podejma i Jerzy Krowiarz oraz z-cy członków 
komisji rewizyjnej Franciszek Stodolski i Franciszek Skomudek.

Uroczystość poświęcenia sztandaru OSP Laski w 10. rocznicę powstania OSP. Na fotografii zaproszeni goście: 
na pierwszym planie dziewczęta, które niosły sztandar do poświęcenia, w następnym rzędzie siedzą od lewej: Marta 
Maciejewska - żona zawiadowcy stacji kolejowej, Janina Toporowiczowa - żona kierownika szkoły, Inerowiczowa - żona 
sekretarza gminy w Laskach, Helena Wienerowa - żona wójta gminy w Laskach, inż. Bożena Baranowska-Burzyńska 
- pracownik Fundacji „Nauka i Praca”, ks. Edmund Pernak, Winkowska - żona komendanta Posterunku Policji w 
Laskach, Monika Nowakowa - nauczycielka, Kołodziejowa - żona właściciela zakładu rzeźnickiego, Józefa Dachowska 
-  żona leśniczego, Anastazja Wiorek - żona kierownika zakładu naprawczego, Pelagia Felisiak - Wawrzyniak, opiekunka 
dziewcząt. W trzecim rzędzie stoją od lewej: drugi - Józef Wilaszek - naczelnik okręgowy OSP, trzeci - Stefan Winkowski 
- komendant Posterunku Policji w Laskach, piąty - Władysław Toporowicz - kierownik szkoły, dalej inż. Feliks Osiński 
- nadleśniczy, Teodor Wiener - wójt gminy w Laskach, Tadeusz Maryniak - z-ca naczelnika, za sztandarem: Wojciech 
Słupianek w-ce prezes, n, Leon Kuboszek - strażak, Kasper Parzonka - prezes OSP Smardze, Stanisław Żłobiński - były wójt 
gminy Laski, n, w jasnych mundurach dwóch hallerczyków, Franciszek Waloszczyk - prezes Towarzystwa Gimnastycznego 
Sokół w Laskach, n, Stanisław Chwołka - hallerczyk, Jan Jokiel - prezes Kółka Rolniczego, Jan Podejma - skarbnik, Jan 
Urbański II - prezes OSP. W rzędzie u góry od lewej (w jasnym płaszczu) Albin Wiorek - kierownik zakładu naprawczego 
w majątku, Teofil Nowak - nauczyciel, n, Zygfryd Klaus - nauczyciel, Jan Stanisławski - urzędnik  nadleśnictwa, Antoni 
Dachowski - leśniczy, n, za sztandarem: n, dalej Franciszek Parzonka - były sołtys Lasek i były prezes OSP, Franciszek 
Chwołka - radny gminy, Jan Maryniak - gospodarz, n, Radomski - piekarz, dwóch hallerczyków, Franciszek Stodolski - 
prezes ZMW „Wici”, Czesław Jański - członek zarządu, n, n.
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Członkowie OSP Laski przed lokalem pana Romana Gnacego - zdjęcie z 1931 r. Siedzą w pierwszym rzędzie 
od lewej: Feliks Zawada, Stanisław Adamek - ławnicy, Wojciech Słupianek - naczelnik, Leon Jokiel - podnaczelnik, Jan 
Podejma - sekretarz, Roch Stężały - gospodarz. Stoją od lewej: Józef Kanclerz, Leon Kulesza, Leon Kuboszek, n, n, n, 
Aleksander Stasiowski, Jan Więzień. W trzecim rzędzie stoją od lewej: Józef Wrzalski, n, n, Roman Samulski, Władysław 
Jokiel, dalej nieznani.

Członkowie zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Laskach, od lewej: 
Jan Więzień, Michał Sikora i Stanisław 
Adamek - naczelnik.

Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę w 1936 r. Na zdjęciu strażacy 
z Lasek: Józef Wrzalski - stoi w pierwszym rzędzie od dołu pierwszy z prawej, 
Stanisław Adamek - stoi w pierwszym rzędzie  dziewiąty od prawej strony; 
Michał Sikora - drugi w drugim rzędzie od prawej strony oraz Leon Jokiel - 
w ostatnim rzędzie drugi z prawej.
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Budowa remizy strażackiej w 1936 r. Stoją od lewej: Leon Tomalik, Czesław Jański, Idzi Kalis, Jan Więzień z-ca 
naczelnika, Franciszek Parzonka - prezes OSP, Michał Łuczak - policjant, Michał Sikora, Władysław Toporowicz - 
kierownik szkoły, Stanisław Adamek - naczelnik, Stefan Winkowski - komendant posterunku policji w Laskach, Franciszek 
Kuboszek.

Otwarcie remizy OSP w Laskach, połączone ze zjazdem rejonowym 28 czerwca 1936 roku. U dołu od lewej: 
n, Józef Wrzalski, Franciszek Jędryca. W pierwszym rzędzie od lewej siedzą: n, Idzi Żłobiński, Tadeusz Maryniak, Jan 
Podejma, n, n, n, Jan Urbański, Jan Więzień, Tomasz Kołodziej, Leon Kulesza, n, n, Albin Wiorek, Antoni Nawrot. 
W drugim rzędzie stoją od lewej: Władysław Tomalik, n, Antoni Udała, Stanisław Nawrot, Leon Kuboszek, Wojciech 
Słupianek, n, Jan Jokiel, n, Aleksander Stasiowski, n, Zbigniew Radomski. W trzecim rzędzie stoją od lewej: Roch 
Stężała, n, Roman Samulski, Franciszek Stodolski, Roch Wieczorek, Piotr Tomalik, Józef Kuboszek, n, n, Jan Balcerzak, 
Czesław Jański, Ignacy Kula, Franciszek Kuboszek, n, Alfons Kruber, n, n, Franciszek Podejma.
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 W dniu 20 października 1929 r. naczelnik okręgowy Józef Wilaszek, naczelnik powiatowy 
Wollny, sekretarz Właźliński i gospodarz Kühn oraz przedstawiciel  gminy - sołtys Jan Malik, założyli 
Ochotniczą Straż Pożarną w Trzcinicy. Do straży wstąpiło 29 członków: Jan Malik, Franciszek 
Zimoch, Wacław Krawczyk, Jan Wittek, Jan Mikołajczyk, Stefan Kędzierski, Józef Krowiarz, 
Franciszek Krowiarz, Bolesław Oleś, Jan Przybyła, Stanisław Stroński, Paweł Lubojański, Stanisław 
Panek, Franciszek Czekała, Jakub Papiór, Leon Czekała, Michał Panek, Andrzej Gmerek, Andrzej 
Zimoch, Jan Trzęsicki, Herman Rataj, Roman Wittek, Karol Kalinka, Mieczysław Nawrot, Jan 
Gąszczak, Jan Maryniak, Leopold Pieles, Witold Altman i Piotr Żłobiński II.
 Wybrano pierwszy zarząd w składzie: Franciszek Zimoch - naczelnik, Wacław Krawczyk - 
zastępca naczelnika, Karol Kalinka - gospodarz, Paweł Urbański, Franciszek Krawczyk i Jan Wittek 
- ławnicy8. Na walnym zebraniu, które miało miejsce 9 marca 1930 roku, dotychczasowy zarząd 
podał się do dymisji. Dokonano więc wyboru nowego zarządu, którego członkami zostali: prezes 
- Franciszek Hazubski, I wiceprezes - Franciszek Zimoch, II wiceprezes - Józef Papiór, sekretarz 
- Jakub Warzecha, zastępca sekretarza - Piotr Lyko, skarbnik - Wincenty Noculak, naczelnik - 
Jan Wittek.  W zarządzie tym większość stanowili działacze społeczni z Pomian. W skład komisji 
rewizyjnej weszli Józefat Kwak, Andrzej Wabnic i Józef Krowiarz. Uchwalono również, że zebrania 
odbywać się będą w każdą drugą niedzielę miesiąca o godzinie 5. po południu9.
 W sprawozdaniu rocznym za rok 1930, naczelnik Franciszek Zimoch podaje, że OSP liczyła 
wówczas 27 członków, w tym 20 czynnych. Odbyło się 14 zebrań, w tym jedno nadzwyczajne, 
a także 30 ćwiczeń strażackich. Ponadto 7 razy strażacy brali udział w gaszeniu pożarów, gdzie 
zawsze byli pierwsi na miejscu. Naczelnik Franciszek Zimoch ukończył kurs pożarnictwa w Kępnie, 
a 23 strażaków  brało udział w zjeździe konkursowym w Kępnie, gdzie Andrzej Zimoch i Henryk 
Altman otrzymali nagrody (50 zł) za udział w wyścigach rowerowych. Naczelnik Zimoch pisze 
również o nieporozumieniach personalnych w jednostce, na skutek których był zmuszony ustąpić 
ze swojej funkcji. Ostatecznie jednak wrócił na pierwotne stanowisko10.

Franciszek Zimoch, urodzony 2 października 1873 r. w Laskach. Syn rolnika 
Szymona i Katarzyny z domu Kasperska. Żonaty w 1896 r. w Trzcinicy z Franciszką 
z domu Sterczewska. Miał 8 córek i 3 synów. Rolnik, stelmach w majątku Maksymiliana 
Blaua w Trzcinicy. Przywódca grupy, która podstępnie rozbroiła rezerwowy oddział 
niemieckiego Grenzschutzu, stacjonujący wówczas (w styczniu 1919 r.) w Aniołce II, 
zdobywając broń i amunicję na potrzeby powstańców wielkopolskich. Za ten czyn 
odznaczony w 1938 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Po odzyskaniu niepodległości, 
pełnił funkcję sołtysa w Trzcinicy do 1931 r. Z racji swego urzędu otrzymał rower, 
który był pierwszym rowerem we wsi i stanowił nie lada sensację dla ówczesnych 
mieszkańców.  Kiedy w 1929 r. powołano OSP, został naczelnikiem i pełnił tę funkcję do 1933 r. Był 
wyróżniającym się strażakiem z zaprzęgiem konnym, zdobywającym najwięcej nagród za czas dotarcia 
do pożaru. Był wiceprezesem, a po rezygnacji Franciszka Hazubskiego, w 1934 r. został prezesem 
Towarzystwa Powstańców i Wojaków w Trzcinicy - do 1935 r. Zmarł 24 maja 1947 roku. Pochowany 
na cmentarzu w Trzcinicy11.

 W okresie przedwojennym Straż Pożarna w Trzcinicy posiadała strażnicę drewnianą, w której 

8 Odpis z protokołu zebrania założycielskiego 20 października 1929 r.
9 Odpis sprawozdania z walnego zebrania 9 marca 1930 r.
10 Sprawozdanie OSP w Trzcinicy za rok 1930 z 6 lutego 1931 r.
11 Edmund Sroka, Trzcinica w 875-leciu, Trzcinica 1997, s. 73; informacja Bożeny Cugier z Trzcinicy (wnuczki Franciszka Zimocha) 
z 27 lipca 2013 r.
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przechowywano sikawkę konną, trzy beczkowozy, drabiny i inny sprzęt. Wyznaczona załoga oraz 
dwie pary koni miały za cel jak najszybciej dotrzeć do pożaru. Dzięki nagrodom fundowanym 
przez PZU (I nagroda 50 zł, II nagroda 30 zł, III nagroda 25 zł) istniała ostra rywalizacja pomiędzy 
właścicielami koni, wytypowanymi do sikawki i grupami strażaków. Najbardziej wyróżniającymi się 
strażakami, zdobywającymi najwięcej nagród, byli Franciszek Zimoch i Józef Krowiarz12. Ich konie, 
które przewoziły sikawkę, były tak wyćwiczone, że na głos trąbki alarmowej, same galopowały do 
miejsca garażowania sikawki13.
 W sprawozdaniu za rok 1931 naczelnik pisze, że jednostka podzielona była na cztery oddziały: 
ratowniczy, sikawkowy, wodny i wywiadowczy, a zarazem porządkowy. Odbyło się 30 ćwiczeń, 
w tym 2 z zaprzęgiem konnym: tj. zaprzęg koni do sikawki, jazda na odległość 800 metrów 
i oddanie wody - ćwiczenie to zostało wykonane w czasie 3 minut i 4 sekund. Pisze również, 
że miało miejsce 12 pożarów i przy każdym strażacy z Trzcinicy byli pierwsi. W związku z powyższym 
druh generał Taczak i druh inspektor Busze obiecali, że otrzymamy nadzwyczajną nagrodę. Pisaliśmy 
już 2 listy do Ubezpieczalni Krajowej przez Związek, na co nie mamy odpowiedzi14.
 Na walnym zebraniu, które odbyło się 14 lutego 1932 r. w skład zarządu weszli następujący 
członkowie: naczelnik - Franciszek Zimoch, podnaczelnik - Jan Szymała, sekretarz - Jan Przybyła, 
zastępca sekretarza - Stanisław Wypych, skarbnik - Franciszek Krowiarz, gospodarz - Józef Kubot, 
członkowie komisji rewizyjnej - Mieczysław Nawrot, Jan Mikołajczyk i Jan Papiór.
 Tydzień Strażacki w Trzcinicy opisuje kierownik szkoły Karol Bachorz w kronice szkolnej: 
Od 3 do 9 września 1933 r. odbył się tzw. Tydzień Strażacki. W tym czasie odbywały się w większych 
ośrodkach zjazdy, pokazy, ćwiczenia konkursowe etc. Tutejsza OSP każdego dnia pokazywała się we wsi 
w pełnym rynsztunku, przeprowadzając cały szereg ćwiczeń pokazowych i praktycznych. Jednego dnia 
w południe urządzono alarm z pozorem pożaru w szkole. Wówczas to - w obecności dzieci klas starszych 
- zademonstrowano całą akcję obrony w razie względnego pożaru budynku szkolnego.
 W 1933 r. skład Zarządu OSP był następujący: prezes - Piotr Żłobiński II robotnik, sołtys; 
sekretarz - Jan Przybyła, rolnik; skarbnik - Franciszek Krowiarz, kupiec; naczelnik - kapral Stanisław 
Stroński, rzeźnik; zastępca naczelnika - Leopold Pieles. Organizacja liczyła wówczas 28 członków.
 Na walnym zebraniu 31 stycznia 1937 r. jako naczelnika wybrano Jana Olejnika, a zastępcę 
naczelnika Feliksa Mikołajczyka.
         Zebranie organizacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrówce odbyło się 12 czerwca 
1932 r. Zebranie przygotowali oraz obsłużyli prezes okręgowy Józef Wilaszek, sekretarz Właźliński 
i gospodarz Kühn oraz sołtys Piotrówki Andrzej Bąk. Obecny był również naczelnik OSP Trzcinica 
Franciszek Zimoch. Na członków Straży Pożarnej zgłosiły się 32 osoby.
 Wybrano zarząd OSP w składzie: Paweł Perlitius - naczelnik, Ludwik Psyk - zastępca naczelnika, 
Walenty Marek - sekretarz, Edward Bąk - skarbnik, Jan Maryniak - gospodarz, Maksymilian Hyla 
i Waldemar Stekiel - ławnicy15.
 W roku następnym wybrano jeszcze komisję rewizyjną w składzie: Franciszek Stężały - 
przewodniczący, Teodor Hojeński - zastępca, Alfred Bąk - członek, Ludwik Sobański - członek. 
 OSP w Piotrówce liczyła wówczas 24 członków czynnych i 8 wspierających. Pierwszym 
prezesem został Andrzej Bąk16. Miejscem spotkań strażaków była sala Karola Woźnego w Piotrówce.
 Strażnica została pobudowana w czynie społecznym w 1938 r. W uroczystości poświęcenia 
strażnicy brał  udział również 45-osobowy chór „Lutnia” z Trzcinicy, który przyjechał na powózkach 

12 Edmund Sroka, op. cit., s. 81.
13 Relacja Stanisława Głowika z Trzcinicy z 25 lipca 2013 r.; relacja Bożeny Cugier z Trzcinicy z 27 lipca 2013 r.
14 Sprawozdanie OSP w Trzcinicy za rok 1931 z 20 marca 1932 r.
15 Protokół z zebrania założycielskiego w Piotrówce z 12 czerwca 1932 r.
16 Sprawozdanie Prezesa OSP w Piotrówce Jerzego Kwaśniaka na 70-lecie OSP z 2002 r., maszynopis.
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przygotowanych przez OSP z Piotrówki. Jak odnotowuje w kronice dyrygent chóru Jan Auda, po 
uroczystości poświęcenia, wystąpił chór z koncertem, zaśpiewano około 10 pieśni ludowych na chór 
mieszany. Prezes OSP w Piotrówce serdecznie dziękował chórowi za uświetnienie tej uroczystości.
 W dniu 15 czerwca 1932 r. zwołano zebranie założycielskie Straży Pożarnej w Wodzicznej, 
które obsłużyli członkowie Zarządu Okręgowego OSP z prezesem okręgowym Józefem Wilaszkiem. 
Obecny był również naczelnik OSP w Trzcinicy Franciszek Zimoch oraz sołtys Wodzicznej Piotr 
Żurawka. Na członków zgłosili się: Józef Schütz, Wilhelm Sikora, Stanisław Juszczak, Jan Żłobiński, 
Piotr Żurawka, Antoni Tomalik, Tomasz Lewandowski, Karol Pulit, Wilhelm Stock, Józef 
Wawrzyniak, Michał Stężały, Karol Jelinek, Jerzy Wolniak, Piotr Kawula, Franciszek Witkowski 
i Jan Lubojański. Wybrano pierwszy zarząd. Naczelnikiem został sierżant sztabowy Stanisław 
Juszczak, zastępcą naczelnika Wilhelm Sikora, gospodarzem Michał Stężała, sekretarzem Tomasz 
Lewandowski a skarbnikiem Antoni Tomalik. Na ławników wybrano Józefa Schütza i Piotra 
Kawulę17.   
 W 1935 r. prezesem OSP był nauczyciel Piotr Kotowski, sekretarzem Piotr Żurawka, 
a skarbnikiem Antoni Tomalik. Funkcję naczelnika pełnił nadal Stanisław Juszczak, a zastępcą 
naczelnika był Wilhelm Sikora. Remiza strażacka mieściła się na prywatnej działce obok posesji 
naczelnika Juszczaka. Zebrania członków odbywały się na salce w gospodzie pana Juliana 
Maciejewskiego18. Członkowie OSP Wodziczna brali również udział w pielgrzymce rowerowej do 
Częstochowy w 1936 r19.

Stanisław Juszczak urodzony 30 kwietnia 1897r. w Wodzicznej. Syn Jana i Marianny 
z domu Płonka. Z zawodu rzeźnik. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. Emerytowany 
starszy sierżant, odznaczony Krzyżem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 
1918-1920, Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, posiadał Odznakę 
Pamiątkową Wojsk Wielkopolskich. Członek zarządu (sekretarz) Towarzystwa Śpiewu 
„Lutnia”, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzicznej. Zmarł 20 stycznia 
1985 r. w Kępnie.

 W 1933 roku Ochotnicza Straż Pożarna powstała również w Pomianach.  Nie jest znana 
lista członków ani pierwszy zarząd.  Na walnym zebraniu 28 maja 1935 roku wybrano naczelnika 
Stefana Stodółkę urodzonego w 1909 r. w Zawiściu, z zawodu dyrygenta muzyki, który służył 
w stopniu kaprala w 60. Pułku Piechoty w Ostrowie Wlkp. Na zastępcę naczelnika wybrano 
Wincentego Noculaka urodzonego w 1903 r. w Parzynowie, z zawodu rolnika, służącego w 25. 
Pułku Artylerii Lekkiej w Kaliszu w stopniu plutonowego20.  
 Na kolejnym walnym zebraniu, które odbyło się już 25 listopada 1935 roku wybrano nowy 
zarząd w następującym składzie: Wojciech Ilski - prezes, Ignacy Dinant - naczelnik, Jan Adamek - 
podnaczelnik, Wincenty Noculak - sekretarz, Józef Dinant - skarbnik, Ignacy Stężały - gospodarz, 
Leon Rabiega - członek zarządu, wszyscy zamieszkali w Pomianach. Lokalem zebrań stowarzyszenia 
była salka u pana Mieszały w Pomianach21.
 Według relacji mieszkańców, straż pożarna w Pomianach jako nieformalna organizacja, 
zawiązała się już wcześniej, wykorzystując sprzęt pożarniczy (sikawkę konną) pozostawiony przez 

17 Protokół założenia OSP Wodziczna z 15 czerwca 1932 r.
18 Relacja Henryka Kawuli z Wodzicznej z 20 kwietnia 2013 r.
19 Edmund Sroka, Trzcinica w 875-leciu, Trzcinica 1997, s. 163.
20 Pismo OSP w Pomianach do Starosty Powiatowego w Kępnie z 22 sierpnia 1935 r.
21 Pismo OSP w Pomianach do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Powiatowego w Kępnie
z 25 listopada 1935 r.
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opuszczających tę miejscowość osadników niemieckich22. 
 Z inicjatywy ówczesnego sołtysa Jana Parzonki, zebranie założycielskie Straży Pożarnej 
w Smardzach odbyło się 1 września 1933 r. Do organizacji tej wstąpiło wówczas 29 członków 
czynnych: Jan Gnacy, Kazimierz Graf, Antoni Waloszczyk, Jan Parzonka II, Jan Zimoch, Tadeusz 
Parzonka, Jan Kuboszek, Władysław Kuboszek, Idzi Żłobiński, Stanisław Parzonka III, Jan Żłobiński, 
Ludwik Mikołajczyk, Antoni Wysocki, Alfons Olejnik, Franciszek Mikołajczyk II, Paweł Gawlik, 
Franciszek Wawrzyniak, Franciszek Żłobiński, Wiktor Wylęga, Jan Szostak, Stanisław Zimoch II, 
Alfred Jokiel, Jozef Sobczyk, Józef Zimoch, Szczepan Zimoch, Alfons Parzonka, Czesław Łacznański, 
Alfons Zimoch, Piotr Mikołajczyk oraz 3 członków wspierających: Kasper Parzonka, Stanisław 
Zimoch I, Franciszek Gnacy23.
 Na koniec 1934 r. OSP liczyła 42 członków ćwiczących i 10 wspierających. Składka 
członkowska wynosiła 10 gr miesięcznie od członków zwyczajnych i 20 gr od członków 
wspierających. Oprócz zebranych składek strażacy pozyskiwali dochody z zabaw, przedstawień 
teatralnych, tygodnia strażackiego. Otrzymywali również nagrody w konkursach sprawnościowych 
na zawodach strażackich oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu za najszybsze dotarcie 
i gaszenie pożaru. Przychody wydatkowali na działalność statutową oraz zakup sprzętu strażackiego, 
umundurowania, zakup kalendarzy, pisma „Strażak Wielkopolski”, składek do Związku Straży 
Pożarnych, Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej i inne24.
 W kwietniu 1935 r. zakupiono również obraz św. Floriana, który przechowany w czasie 
wojny przez prezesa Kaspra Parzonkę, przetrwał do dnia dzisiejszego25. Na prywatnej posesji pana 
Kaspra Parzonki, długoletniego prezesa, zbudowano remizę drewnianą, w której przechowywano 
sprzęt gaśniczy. Latem, na łące przy tej remizie, odbywały się zabawy taneczne i majówki26.
 W dniu 28 sierpnia 1938 r. oddano do użytku nowy budynek drewniany przy alei czereśniowej, 
w miejscu obecnego. Otrzymał on nazwę Dom Ludowy im. Michała Drzymały w Smardzach. 
Od strony alei czereśniowej usytuowane było wejście główne z drewnianą altaną, przy której stał 
maszt na flagę. Obok masztu, na ziemi, ułożono 2 kamienne orły. Z tyłu budynku znajdowała się 
obszerna przybudówka.
 W 1938 r., pod patronatem dzierżawcy folwarku Fundacji „Nauka i Praca” w Jeleniej 
Głowie, Teodora Wienera, założono w Smardzach Klub Hodowców Jedwabników. Członkami 
Klubu zostali Jan Gnacy, Paweł Gawlik, Ignacy Maryniak, Franciszek Poprawa i Paweł Kałus. 
Za zgodą Zarządu OSP, salę domu ludowego przeznaczono do sezonowej hodowli jedwabników 
morwowych. Zamontowano trzypoziomowe półki, na których żerowały gąsiennice jedwabników. 
Posadzono drzewa morwowe przy drodze od kapliczki do lasu w kierunku Jeleniej Głowy oraz 
żywopłot morwowy wokół domu ludowego. W początkowej fazie jedwabniki hodowano 
w domach członków, a następnie w sali domu ludowego. Hodowla ta rozwijała się tak intensywnie, 
że nie wystarczało liści z miejscowych i okolicznych drzew morwowych i w szczytowych okresach 
codziennie 15-20 mężczyzn dostarczało po 2 worki liści morwowych przywożonych na rowerach 
z okolic Trębaczowa. Dojrzałe kokony zaparzano w specjalnym kotle w przybudówce domu 
ludowego i przygotowywano do wysyłki. Część żywych kokonów pozostawiano do dalszego 
rozmnożenia. Motyle wylęgały się w specjalnych kartonach, gdzie następnie składały jaja. Hodowlę 
nadzorował wójt Teodor Wiener, a wizytujący naukowcy z Poznania obserwowali i wspomagali 

22 Relacja Tadeusza Ilskiego (syna Wojciecha Ilskiego), z 6 października 2013 r.
23 Książka kasowa OSP w Smardzach z lat 1933-1939, Jan Parzonka, rękopis.
24 Tamże.
25 Sprawozdanie na 70-lecie OSP w Smardzach, Stanisław Maryniak, maszynopis.
26 Wywiad z Aleksandrą Maryniak ze Smardzy (wnuczką Kaspra Parzonki), z 26 kwietnia 2013 r.



- 36 -

fachowo. Działalność ta, prowadzona z sukcesem, trwała do II wojny światowej27.  Po wojnie, 
hodowlę w ograniczonym zakresie kontynuowano. Zajmowała się tym młodzież w ramach Służby 
Polsce (SP) oraz prywatni hodowcy do początku lat 60-tych28.

27 Wywiad z Aleksandrą Maryniak ze Smardzy z 26 kwietnia 2013 r. oraz Stanisławem Mikołajczykiem ze Smardzy z 24 kwietnia 2013 r.
28 Wywiad z Janiną Zimoch ze Smardzy z 25 września 2013 r.

Członkowie Klubu Hodowców Jedwabników w Smardzach. Stoją od lewej: Paweł Kałus, Teodor Wiener - Wójt 
Zarządu Gminnego w Laskach, Jan Gnacy, Ignacy Maryniak, Paweł Gawlik.
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Uroczystość otwarcia Domu Ludowego 28 sierpnia 1938 r. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: nauczyciel Roch 
Joks, Józef Wilaszek Prezes Okręgowy, Kasper Parzonka - prezes OSP Smardze, za nim z lewej Jan Gnacy - naczelnik, 
z prawej Stanisław Adamek naczelnik z Lasek, obok Adamka, Jan Urbański - prezes OSP Laski, przed nim Józef 
Szczepaniak - leśniczy w Smardzach.

Pochód zorganizowany z okazji Święta Trzeciego Maja w 1932 r. w Wodzicznej. Na czele pochodu Stanisław 
Juszczak (pierwszy z lewej), w środku kierownik szkoły w Wodzicznej Piotr Kawula.
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Legitymacja członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wodzicznej Edmunda Tomalika.
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Pieczęcie ochotniczych straży pożarnych z gminy Trzcinica z lat 30-tych XX wieku.

Protokół założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrówce w 1932 r.
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Rozdział III
Stowarzyszenia wojskowe i kombatanckie

1. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” powstało w 1867 r. we Lwowie, pięć lat po 
powstaniu czeskiego Sokoła w Pradze. Była to organizacja patriotyczna, walcząca z zaborcą o polską 
tożsamość, założona przez środowiska akademickie. Sokolstwo polskie prężnie rozwijało się  zgodnie 
z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch.” Zapoczątkowało zorganizowany polski ruch sportowy 
i harcerski. Aktywnie i czynnie włączyło się do walki o niepodległość Polski w latach 1914-1922.
 W 1919 r. powstał Związek Towarzystw Gimnastycznych ”Sokół” w Polsce. Hymn Sokoli 
„Marsz Sokołów” jest pieśnią, która powstała w połowie XIX w. jako hymn młodzieżowej organizacji 
sportowej i patriotyczno-wychowawczej. Autorem tekstu był powieściopisarz i redaktor „Dziennika 
Polskiego” Jan Lam, a muzykę ułożył kompozytor Wilhelm Czerwiński1.

        Marsz Sokołów

I. Ospały i gnuśny, zgrzybiały ten świat.
Na nowe on życia koleje.
Z wygodnej pościeli nie dźwiga się rad.
I duch i ciało w nim mdleje.

ref.: Hej bracia, Sokoły
dodajmy mu sił
By ruchu zapragnął,
by powstał i żył. (bis)

II. W niemocy, senności i ciało i duch
na próżno się dźwiga i łamie.
Tam tylko potężnym i twórczym jest ruch
Gdzie wola silne ma ramię.  

 ref.: Hej bracia, Sokoły (...) 
III. Więc razem ochoczo w daleki ten lot
Sposobić nam skrzydła i ducha.
Nie złamie nas burza, nie strwoży nas grzmot
Gdy woli siła posłucha. 

ref.: Hej bracia, Sokoły (...)

1 Historia Sokolstwa Polskiego, http://www.glowy.bydgoszcz.pl/cinsp/historia_cala.htm



- 41 -

 Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kępnie założono 5 czerwca 1895 r. 
Pierwszym prezesem został Bronisław Daszkiewicz, a następnym Antoni Kłobus.
 Po odzyskaniu niepodległości rozpoczęła się wszechstronna działalność Sokoła, a w skali 
krajowej nastąpiło połączenie się trzech związków w jeden ogólnopolski oraz utworzono dzielnicę 
wielkopolską, pomorską i śląską. W skład dzielnicy wchodziły okręgi, a do okręgów gniazda.
 W 1924 r. okręg kępiński liczył 23 gniazda2. Natomiast stan sokolstwa w 1927r. w tym 
okręgu obrazuje poniższa tabela3:

 Dużą rolę w organizacji pełniła symbolika Sokoła. Każdy członek winien był posiadać własny 
strój uroczysty i ćwiczebny. Na strój uroczysty składał się płaszcz i mundur koloru wojskowego, 
amarantowa koszula z białą stójką, spodnie wpuszczane do butów, buty z cholewkami i czapka 
czamara z piórem sokoła oraz podwójny sznur. Podczas ćwiczeń mężczyzn obowiązywała koszula 
gimnastyczna i ciemne spodnie4.
 Największą popularnością w Towarzystwie cieszyła się gimnastyka, lekkoatletyka i piłka 
nożna. Corocznie odbywały się publiczne popisy gimnastyczne będące zarazem manifestacjami 
patriotycznymi. W święto Trzeciego Maja, Sokoli urządzali zawody i pokazy. Do sokolej tradycji 
2 Henryk Tyszkiewicz, Organizacje działające w powiecie, [w:] Dzieje powiatu kępińskiego,
http://henryktyszkiewicz.w.interia.pl/dz7.html
3 Roczne sprawozdanie Dzielnicy Wielkopolskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce za czas od 1 stycznia do 31 
grudnia 1927 r., przedłożone Zjazdowi Rady Dzielnicowej 15 kwietnia 1928 r. w Poznaniu, s. 7. W tabeli błędnie podano datę założenia 
Gniazda Laski - 1952, zamiast 1922.
4 Henryk Tyszkiewicz, Organizacje działające w powiecie, [w:] Dzieje powiatu kępińskiego,
http://henryktyszkiewicz.w.interia.pl/dz7.html
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weszły także zloty okręgowe.
 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Laskach powstało 26 lutego 1922 r. i było znaczącą 
organizacją sportową i patriotyczną w miejscowości. Prezesem został Jan Kołodziej, a sekretarzem 
Franciszek Tomalik5.    
 Już 3 maja 1922 r. sokoli wraz z pozostałymi organizacjami brali udział w pochodzie do 
kościoła w Trzcinicy. Po południu zaś, po akademii na sali pana Macioszczyka i pochodzie przez 
całą wioskę, przygotowali pokazy gimnastyczne na podwórzu szkolnym. W następnym roku, oprócz 
udziału w tradycyjnych uroczystościach, odegrali sztukę teatralną „Gwiazda Syberii”6.
 W dniu 21 maja 1925 r. przyjechał do Lasek prezydent RP Stanisław Wojciechowski. 

Przyjmowany był w pałacu obiadem przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych Cyryla Ratajskiego, kuratora 
Fundacji Nauka i Praca, a honory domu czynili 
rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Stanisław 
Dobrzycki i antropolog prof. Adam Wrzosek7. 
Prezydent został powitany przez reprezentację gminy, 
miejscowe Kółko Rolnicze, Towarzystwo Powstańców 
i Wojaków, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz 
dzieci szkolne. Dzieci ze wszystkich szkół gminy, 
z chorągiewkami w barwach narodowych, utworzyły 
szpaler na trasie przejazdu. Część przybyłych drużyn 
sokolich miała okazję popisać się przed dostojnym 
gościem ćwiczeniami. Prezydent, podziękowawszy 
Sokołom za sprawnie przeprowadzone ćwiczenia, 
zaprosił ich delegacje na Zjazd Sokolstwa w Warszawie 
na 15 sierpnia br8.
 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Laskach 
zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i Związków 
Poznańskiego Urzędu Wojewódzkiego 16 marca 
1934 r. pod nr 122 i uzyskało osobowość prawną. 
Mogło, obok właściwej nazwy, używać dodatku: 
„Stowarzyszenie zarejestrowane”9. Wcześniej działało 
jako stowarzyszenie zwykłe. Przyjęło statut ustalony 
dla wszystkich towarzystw sokolich województwa 

poznańskiego, należących do Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Kadencja 
zarządu trwała jeden rok. Miejscem spotkań członków była świetlica międzyorganizacyjna 
w Laskach nr 11410. 
 W latach trzydziestych XX w. organizacja liczyła 60-70 członków. Skład zarządu w dniu 
rejestracji przedstawiał się następująco: prezes Jan Kasprzak, wiceprezes Wojciech Oleś, naczelnik 
Jan Przybyła, podnaczelnik Jerzy Krowiarz, sekretarz Leon Oleś, z-ca sekretarza Stanisław Gawlik, 
skarbnik Franciszek Podejma, ławnicy: Jan Kanclerz, Jan Fiołka, Jakub Myler, członkowie: Albin 
Wiorek, Idzi Chwołka, Wacław Trzęsicki, Władysław Samulski, Jan Gąszczak, Jan Sobczyk, Wacław 

5 AP w Kaliszu, sygnatura 32, Wykaz stowarzyszeń, dok. 214 z 4 sierpnia 1923 r.
6 Kronika Szkoły Podstawowej w Laskach, Aleksy Merdas, rękopis.
7 Ilustrowany Wielkopolanin nr 58 z 24.05.1925 r.; Kronika Szkoły Powszechnej w Trzcinicy 1908-1929, Aleksander Urbański, rękopis.
8 Kronika Szkoły Powszechnej w Piotrówce 1878-1930, rękopis.
9 Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygnatura 58, jednostka 6006, dokument nr 7.
10 Tamże.

Fotografia przedstawia przyjazd Prezydenta 
Wojciechowskiego do pałacu w Laskach 
21 maja 1925 r.
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Wawrzyniak.
 Jan Kasprzak pozostał prezesem do 26 stycznia 1936 r., kiedy to na okres jednego roku wybrano 
Franciszka Parzonkę. Od 24 marca 1937 r. prezesem został Franciszek Waloszczyk (ur. 1912 r.), 
wiceprezesem Jan Kasprzak (ur. 1892 r.), sekretarzem Stanisław Gawlik (ur. 1910 r.), z-cą sekretarza 
Stanisław Waloszczyk (ur. 1914 r.), skarbnikiem Jerzy Krowiarz (ur. 1907 r.), naczelnikiem Feliks 
Zawada (ur. 1907 r.), z-cą naczelnika Roman Urbański (ur. 1915 r.), gospodarzem sprzętu Jakub 
Myler (ur. 1887 r.), ławnikami: Albin Wiorek (ur. 1905 r.), Jan Kanclerz (ur. 1894 r.),Wojciech 
Oleś (ur. 1906 r.) i Antoni Nawrot (ur. 1907 r.)11. 
 Skład ostatniego przed wybuchem wojny zarządu, wybranego na walnym zebraniu 29 
stycznia 1939 r., był następujący: prezes Franciszek Waloszczyk, wiceprezes Jan Kasprzak, sekretarz 
Stanisław Kulesza, skarbnik Jerzy Krowiarz, naczelnik Leon Chwołka, podnaczelnik Franciszek 
Kanclerz, gospodarz sprzętu Feliks Zawada, członkowie zarządu: Antoni Nawrot, Stanisław 
Waloszczyk, Antoni Udała, Stanisław Chwołka, Roman Podejma12.

 Gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Trzcinicy założono 3 maja 1924 r., 
z inicjatywy komisarza obwodowego na Kępno-Południe, ówczesnego naczelnika okręgowego, 
Pijarowskiego. Młodzież chętnie wstępowała w szeregi ćwiczących, a starsi zapisali się na członków 
wspierających. Sekretarzem Gniazda został nauczyciel Aleksander Urbański13. Rok później 
członkowie brali czynny udział w pochodzie i obchodach Trzeciego Maja. Po uroczystej akademii 
urządzono zabawę, z której zysk przeznaczono na sztandar Sokoła.

11 Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygnatura 58, jednostka 6006, dokument nr 17.
12 Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygnatura 58, jednostka 6006, dokument nr 21.
13 Kronika Szkoły Powszechnej w Trzcinicy 1908-1929, Aleksander Urbański, rękopis.

Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Laskach. Siedzą od lewej - u dołu: Tadeusz Kaczor, Jan 
Więzień, Roman Samulski, n. W drugim rzędzie siedzą od lewej: n, Piotr Tomalik, Józef Kanclerz, Franciszek Jędryca. 
Stoją od lewej: Władysław Trzęsicki, Leon Oleś, Franciszek Stodolski, Franciszek Waloszczyk, Jan Przybyła, Michał 
Tomalik, Franciszek Samulski, n, Franciszek Sobczyk, Jan Żłobiński, Jan Jędryca.
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 Niezwykle uroczysty charakter miało poświęcenie sztandaru Sokoła 2 sierpnia 1925 r. Opis 
tego wydarzenia z kroniki szkolnej, dokonany przez Aleksandra Urbańskiego, warto przytoczyć 
w całości: W niedzielę, dnia 2 sierpnia 1925 r. wieś nasza obchodziła rzadką uroczystość, bo poświęcenie 
sztandaru Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Od wczesnego ranka zjeżdżały drużyny okolicznych 
gniazd oraz delegacje towarzystw. Sokołów zjechało przeszło 600. Z poświęceniem sztandaru Gniazda 
tutejszego połączony był pierwszy Zlot Okręgowy (Chrobrowski). Rano o godz. 4.30 urządzono 
pobudkę, a następnie powitania gości na dworcu. Od 5-7 były zawody drużyn, a po śniadaniu udano się 
w uroczystym pochodzie przez upiększoną bramami, gęstą zielenią i chorągwiami wieś, do kościoła. 
Kościół nie mógł pomieścić zgromadzonych. Po mszy św., podczas której przygrywała tutejsza kapela, 
odezwał się od ołtarza, w stosownej przemowie ks. proboszcz Józef Niedźwiecki, po czem dokonał aktu 
poświęcenia. Z kościoła prowadzono sztandar na boisko (łąka za sadem proboszczowskim, naprzeciw 
organistówki), gdzie składano życzenia i wbijano gwoździe pamiątkowe. Wszystkich gwoździ od 
chrzestnych i delegacyj wbito 35 (trzydzieści pięć). Następnie odbyła się defilada przed ustawionym przed 
Witkiem (przed karczmą p. Witka - przyp. M.W.) sztandarem. Wspólny obiad tak drużyn, jak i gości, 
zakończył pierwszą część uroczystości. Po południu o godz. 3 odbyły się na boisku ćwiczenia drużyn. 
Równocześnie urządzono zabawę z urozmaiceniami do późnego wieczora. Wieczorem zaś bawiono się 
na dwóch salach. Dzień ten pozostanie tutejszej ludności na zawsze w pamięci.
 Z aktu poświęcenia sztandaru, spisał tutejszy nauczyciel protokół, który umieszczono 
w kopule sztandaru. Oto jego odpis:
 „W imię Boga Wszechmogącego! Działo się w Trzcinicy roku Pańskiego 
tysiącdziewięćsetdwudziestego i piątego - w niedzielę - drugiego dnia miesiąca sierpnia.
 Wtedy na Stolicy Apostolskiej zasiadywał Pius XI, Prezydentem Rzeczypospolitej był Stanisław 
Wojciechowski, Wojewodą Poznańskim zaś Bniński, Starostą powiatu kępińskiego Kasprzak, Komisarzem 
Obwodowym w Kępnie Pijarowski, we wsi zaś proboszczem ks. Józef Niedźwiecki, sołtysem Franciszek 

Pokazy gimnastyczne młodzieży sokolej na placu tzw. „Tornowisku” w Laskach (obecnie parking przy ul. Szkolnej).
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Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Laskach w 1922 r.

Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Laskach ze sztandarem ok. 1938 r. Siedzą od lewej: Jan 
Wawrzyniak, Jan Przybyła, n. Stoją od lewej: Franciszek Sobczyk, Leon Oleś, n, n, Franciszek Lust, Tadeusz Jański, 
Franciszek Stodolski, Franciszek Waloszczyk, n, n, n, n, Wacław Wawrzyniak, n.
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Zimoch, a przy Szkole Katolickiej pracowali Aleksander Urbański i Czesława Niziołkiewiczówna, przy 
ewangelickiej Adam Płoszek - w jedenaście lat po wybuchu wojny wszechświatowej - w roku, poświęconym 
czci Bolesława Chrobrego - w połączeniu z Pierwszym Zlotem Okręgowym, kiedy prezesem gniazda był 
Franciszek Piotrowski z Teklina, jego zastępcą Franciszek Zimoch, sekretarzem Franciszek Maryniak, 
jego zastępcą Stanisław Wypych, skarbnikiem Jan Witek, naczelnikiem Jan Malik, podnaczelnikiem 
tenże sam Jan Witek, ławnikami zaś Antoni Witek i Józef Krowiarz, - dokonał poświęcenia sztandaru 
tutejszego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w kościele parafialnym ks. Józef Niedźwiecki w obecności 
władz, Sokolstwa, delegacji towarzystw i chrzestnych. (Następują podpisy.)

(-) Feliks Kasprzak, starosta  (-) Zofia Kasprzakowa
(-) Irena Zawadzka   (-) Jadwiga Mościcka
(-) Wiktoria Siciński   (-) M. Gutowska
(-) Marya Tycowa   (-) Franciszka Urbańska 
(-) Franciszka Zimochowa  (-) Józefa Pośpiechowa
(-) Tomisław Siciński   (-) Franciszek Szymański
(-) Tadeusz Mościcki   (-) Franciszek Tyc
(-) Franciszek Krowiarz  (-) Urban Mańka
(-) Jan Chałupka   (-) Bolesław Zawadzki
położna powiatu kępińskiego
(-) Wacław Kokociński, prezes Kępińskiego Okręgu Sokolego
(-) Michalak Maksy w im. Towarzystwa Kolejarzy na powiat Kępno
Za Koło Miejscowe Chrześcijańsko-Narodowego Stowarzyszenia Nauczycieli
Szkół Powszechnych w Polsce - Gutowski”.

 Do roku 1934 Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Trzcinicy działało jako stowarzyszenie 
zwykłe. 29 listopada 1933 r. wysłano wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 
o zarejestrowanie Stowarzyszenia w Rejestrze Stowarzyszeń i Związków. Skład osobowy zarządu 
przedstawiał się wtedy następująco: prezes Leopold Grześniak, wiceprezes Urban Mainka, naczelnik 
Franciszek Potyrała, podnaczelnik Roman Wittek, sekretarz Stanisław Żłobiński, z-ca sekretarza Jan 
Auda, skarbnik Alfons Radomski, ławnicy: Alfons Kruber, Jan Przybyła, Józef Mainka, członkowie: 
Alojzy Mainka, Stanisław Wypych, Stanisław Parzonka, Piotr Caliński, Julian Mik, Jan Borucki, 
Antoni Mikołajczyk14. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i organizacja uzyskała osobowość 
prawną. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Trzcinicy zostało wpisane do rejestru pod nr 124 
z dniem 16 marca 1934 r15. Druhowie spotykali się na zebraniach na sali pana Jana Malika.
 Bardzo uroczysty charakter miał zlot w Trzcinicy z okazji 10-lecia istnienia Sokoła, 
w niedzielę 8 września 1934 r. W pochodzie brało udział 12 gniazd sokolich z okręgu Kępno, które 
przy dźwiękach orkiestry udały się na nabożeństwo celebrowane przez ks. dziekana Nowackiego. Po 
nabożeństwie odbyła się defilada oraz akademia, którą zagaił prezes Leopold Grześniak, a chór Lutnia 
odśpiewał „Hasło” Nowowiejskiego. Obszerne sprawozdanie z 10-letniej działalności Towarzystwa 
przedstawił sekretarz Jan Auda. Następnie składano życzenia i czytano telegramy gratulacyjne. 
„Rotą” Konopnickiej zakończono oficjalną część uroczystości. Po obiedzie miała miejsce zabawa 
i pokazy gimnastyczne. Jubileusz zakończono zabawą taneczną na sali druha Jana Malika16.
 Dla upamiętnienia 10-lecia poświęcenia sztandaru, 4 sierpnia 1935 roku zorganizowano zlot 

14 Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygnatura 65, jednostka 6067, dokument nr 2 i nr 3.
15 Archiwum Państwowe w Poznaniu, sygnatura  65, jednostka 6067, dokument nr 8.
16 Kronika Szkoły Powszechnej w Trzcinicy 1929-1939, Karol Bachorz, rękopis.
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gniazd sokolich z udziałem około 150 członków17.
 Corocznie na walnym zebraniu wybierano nowy zarząd. Leopold Grześniak pozostał prezesem 
do 2 lutego 1936 r., kiedy to wybrany został Urban Mainka. Od 17 stycznia 1937 r. prezesem został 
Konrad Krowiarz, który pełnił tę funkcję do wybuchu wojny. Ostatni zarząd wybrany 29 stycznia 
1939 r. przedstawiał się następująco:

17 AP w Kaliszu, sygnatura 233, Sprawozdania społeczne za III kwartał 1935 r., s. 12.
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 Prezesem oddziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Wodzicznej  był  Piotr Kawula 
do 1936 r18.
 Piękną aktywność wszystkich gniazd sokolich przerwała II wojna światowa. Sztandary 
„Sokoła” z Lasek i Trzcinicy, które brały udział we wszystkich uroczystościach w gminie, zostały 
skonfiskowane i zniszczone przez Gestapo. Jedyną pamiątką, jaka ocalała po Towarzystwie 
Gimnastycznym „Sokół” w Trzcinicy, jest popiersie patrona organizacji Tadeusza Kościuszki, 
przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy. Na dobrze zachowanym popiersiu 
znajduje się wygrawerowany napis „Pamiątka „Sokół” Trzcinica 1924”19.
 Powojenne próby reaktywowania tych organizacji nie powiodły się.

Sekcja piłki nożnej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

 Piłka nożna zaczęła torować sobie drogę na tereny wiejskie na początku lat trzydziestych XX 
wieku. Do tego czasu nie była znana w gminie Trzcinica. W ośrodkach miejskich grano w piłkę 
nożną wkrótce po odzyskaniu niepodległości. W Kępnie istniały w tym czasie trzy drużyny piłki 
nożnej: „Polonia”, „Sokół” i „Concordia”. 
 Głównymi organizatorami drużyn piłkarskich byli chłopcy, którzy pracowali lub uczyli się 
w mieście i oglądali mecze piłkarskie tam organizowane. To zainspirowało ich do zorganizowania 
drużyn piłkarskich u siebie na wsi. Początkowo zespoły te stanowiły nieformalne organizacje 
i nie były zarejestrowane. Taką drużynę utworzono w Laskach w 1930 r. Tworzyli ją następujący 
zawodnicy: Albin Wiorek, Wacław Trzęsicki, Franciszek Waloszczyk, Jan Przybyła, Franciszek Lust, 
Franciszek Samulski, Wacław Wawrzyniak, Władysław Samulski, Stanisław Balcerzak, Franciszek 
Wielgosz, Franciszek Balcerzak, Józef Gawlik, Stanisław Gawlik, Franciszek Sobczyk. Byli oni 
pierwszymi organizatorami i pierwszymi zawodnikami w historii piłki nożnej w Laskach. Mimo, 
że zaczynali w bardzo trudnych warunkach, z wielkim zapałem organizowali i rozgrywali mecze 
piłkarskie. Nie mieli wówczas boiska; trenowali na placu obok dworca kolejowego i na ścierniskach 
pola majątku rolnego Fundacji „Nauka i Praca”.

18 Informacja Henryka Kawuli z Wodzicznej (syna Piotra Kawuli), z 20 kwietnia 2013 r.
19 Renata Gość, Podpisanie umowy przekazania popiersia patrona TG Sokół w Trzcinicy,
http://www.biblioteka.trzcinica.com.pl/index.php?module=Aktualno%B6ci&func=display&sid=25

Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Trzcinicy w 1932 r.

„Piramida” w wykonaniu członków Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” w Trzcinicy - 15 maja 
1937 r. na łące obok kościoła. Stoją od  prawej: Konrad 
Krowiarz i Kazimierz Ilski.
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Albin Wiorek - urodzony 30 listopada 1905 r. w Kępnie. Syn Franciszka i Anny 
Cebulskiej. Założyciel i pierwszy trener, a także zawodnik drużyny piłkarskiej 
w Laskach. Wcześniej był zawodnikiem drużyny „Polonii” w Kępnie. Pracował 
w majątku Laski jako kierownik warsztatu ślusarskiego. Żonaty z Anastazją 
Dachowską, zamieszkałą w leśniczówce Nowa Wieś. Po wojnie przeprowadził się 
z rodziną do Sycowa.

 W tym czasie w Trzcinicy istniała drużyna piłkarska, która, jak na ówczesne warunki,  
reprezentowała bardziej zaawansowany poziom wyszkolenia. Ponadto drużyny piłkarskie utworzono 
również w Wodzicznej i Ignacówce. 
 Laskowska drużyna pierwszy mecz rozegrała z harcerzami z Kępna, którzy obozowali obok 
leśniczówki w Nowej Wsi. Rywalizacja odbyła się na gruntach majątku Laski, za parkiem, przy 
drodze prowadzącej do Nowej Wsi, zakończyła się remisem 2:2. 
 Pierwsze historyczne spotkanie drużyn Laski i Trzcinica rozegrano 14 sierpnia 1931r. 
Drużyna trzcinicka z kapitanem Kraską i dobrymi zawodnikami jak bracia Potyrałowie, Nasiadek, 
Roman Witek, Mańka z Pomian i bramkarz Borucki, ubrana w jednakowe koszulki i spodenki (strój 
sokoli), prezentowała się znakomicie. Niejednolicie ubrana, młoda drużyna z Lasek, wyglądała nieco 
mniej korzystnie. Pierwszy mecz zakończono wynikiem 5:5. Rewanż następnego dnia, zakończył 
się fatalnym wynikiem dla Lasek 6:0.

 W tym czasie drużyna piłkarska z Lasek przeszła pod skrzydła zarządu Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” i występowała  jako „Sokół Laski”. Zakupiono zawodnikom jednolite 
spodenki i koszulki gimnastyczne, przydzielono teren pod boisko sportowe w parku, gdzie piłkarze 
mogli trenować. Ze względu jednak na spore zniszczenia, jakich dokonywali kibice w czasie meczów, 

Drużyna piłkarska „Sokół Laski”. U dołu od lewej: Władysław Wieczorek, n  i Wacław Warzyniak. Stoją od lewej: 
Wacław Froń, n, Józef Gawlik, Franciszek Kanclerz, Kazimierz Maryniak, Jan Stodolski, Roman Łakomy i Franciszek 
Maryniak. Zdjęcie wykonane po 1934 r.
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boisko zostało przeniesione na teren między ówczesną mleczarnią a plebanią (obecnie teren zakładu 
„Meble Laski” przy ul. ks. Stoińskiego), udostępniony przez władze majątku. Boisko to było  nieco 
wąskie, ale mecze można było rozgrywać.
 W 1934 r. drużynę zasilili młodzi zawodnicy: Franciszek Kanclerz, Kazimierz Maryniak, 
Władysław Wieczorek i Józef Wawrzyniak. Wcześniej jeszcze miejsce bramkarza Franciszka 
Wielgosza zajął Zygmunt Bartkowiak.
 W 1937 r. drużyna podzieliła się na dwie drużyny. Jedna z nich została wierna TG „Sokół”, 
a druga przeszła do nowo utworzonej organizacji młodzieży wiejskiej „Wici”. Jak podsumował 
w swych wspomnieniach Wacław Trzęsicki: młodzi chłopcy, którzy to w bardzo trudnych warunkach 
organizowali pierwszą sekcję piłki nożnej, dawali dużo radości i wzruszeń ówczesnym ludziom 
w Laskach.(…) Przedwojennych piłkarzy cechowała olbrzymia ambicja sportowa, wykazywali kolosalną 
chęć do gry, nie oszczędzali się na boisku i potrafili stworzyć piękne widowisko20.

20 Wspomnienia Wacława Trzęsickiego, maszynopis. Wacław Trzęsicki urodzony w Laskach w 1912 r., wielki pasjonat piłki nożnej 
i zawodnik drużyny laskowskiej, spisał swoje wspomnienia dotyczące historii powstania piłki nożnej w Laskach w latach 80-tych XX w. 
i jak stwierdził na wstępie  „opowiadanie to poświęcam młodzieży wiejskiej, która uprawia grę w piłką nożną, a szczególnie młodzieży w Laskach, 
aby poznała początki gry w piłkę nożną na jej terenie”. Przewlekła choroba, a następnie śmierć w 1985 r., nie pozwoliły dokończyć autorowi 
swojej pracy. Drugą część wspomnień na podstawie rękopisów Wacława Trzęsickiego, opracował jego syn Kazimierz i oddał w ręce tym, 
którym był przeznaczony.

Drużyna piłkarska z Lasek na boisku obok ówczesnej mleczarni. Zdjęcie wykonane w drugiej połowie lat 
trzydziestych XX w.
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2. Związek Strzelecki „Strzelec”

 Związek Strzelecki to organizacja społeczno-wychowawcza, paramilitarna, nawiązująca do 
tradycji legionowej. W zaborze pruskim organizacje strzeleckie rozpoczęły legalną działalność po 
zakończeniu pierwszej wojny światowej. Organizacja ta zrzeszała pozaszkolną, przedpoborową 
młodzież, głównie wiejską i rzemieślniczą. Prowadziła działalność w zakresie wychowania fizycznego, 
patriotycznego i przysposobienia wojskowego.
 Działała w oparciu o statut zatwierdzony postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
z 26 lipca 1922 r. Podlegała Ministerstwu Spraw Wojskowych i należała do Polskich Związków 
Sportowych. Związek Strzelecki podzielony był na 15 okręgów, 141 obwodów i 3000 oddziałów. 
Komendantem Głównym tego patriotycznego stowarzyszenia młodzieży był Józef Piłsudski21. 
 Na terenie gminy Trzcinica utworzono Oddział Gminny Związku Strzeleckiego w Laskach 
oraz pododdziały „Strzelca” w siedmiu wioskach.
 Pierwsze pododdziały zostały założone przy granicy polsko-niemieckiej w Janówce 
i Ignacówce III. 6 kwietnia 1930 r. założony został „Strzelec” w Janówce. Pierwszym prezesem 
i sekretarzem pododdziału został robotnik Andrzej Mycer, a wykładowcą nauczyciel, Władysław 
Wolicki. Organizacja liczyła 30 członków, a zebrania odbywały się w Szkole Powszechnej w Janówce. 
Następnym prezesem i skarbnikiem został robotnik Szczepan Trzęsicki, sekretarzem Andrzej Mycer, 
a instruktorem strażnik graniczny  Bolesław Wyjadłowski. Spotkania odbywały się w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca w lokalu placówki granicznej w Janówce. Zapisanych było wtedy 20 członków22.       
 Pododdział Związku Strzeleckiego w Ignacówce III powstał 20 kwietnia 1930 r. i liczył 24 
członków. Prezesem był przodownik straży granicznej Szymon Kwiatkowski, sekretarzem strażnik 

21 Związek Strzelecki, http://pl.wikipedia.org/wiki/Związek_Strzelecki
22 AP w Kaliszu, sygnatura 295, karta 21, Stowarzyszenia społeczne i polityczne  - ewidencja 1932-1939.

Drużyna „Sokoła Laski” (u dołu) i drużyna przeciwna oraz działacze sportowi po rozegranym meczu.
Na tle prawego słupka bramki Albin Wiorek - trener „Sokoła Laski”.
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graniczny Stanisław Tomczak, skarbnikiem rolnik Franciszek Piędzioch, a komendantem robotnik 
Józef Słupianek. Spotkania odbywały się w lokalu Juliana Maciejewskiego w Wodzicznej  co tydzień 
w poniedziałki23.
 W Smardzach „Strzelec” założony został 26 października 1931 r. Prezesem organizacji był 
sołtys Franciszek Gnacy, zastępcą prezesa - rolnik Antoni Waloszczyk, sekretarzem - rolnik Alfons 
Zimoch, skarbnikiem - rolnik Leon Kubot, a komendantem - rolnik Jan Szostak. Organizacja liczyła 
37 członków a zebrania odbywały się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca w Szkole Katolickiej 
w Smardzach24.

Jan Szostak urodzony 22 lutego 1899 r. w miejscowości Grudzielec powiat 
Pleszew. W wieku 16 lat wyjechał do Niemiec, gdzie pracował w kopalni 
węgla. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, brał udział w powstaniu 
wielkopolskim w okolicach Poznania i Gniezna. Przydzielony do VII Pułku 
Strzelców Wielkopolskich, został skierowany na front wschodni. Walczył pod 
Żytomierzem, Kijowem, w zwycięskiej bitwie warszawskiej a później na 
Wileńszczyźnie. Po zakończeniu wojny został skierowany do dalszej służby 
jako strażnik graniczny w okolicach lasów komorzeńskich w gminie Trzcinica. 
W roku 1923 służbę wojskową zakończył i w roku następnym ożenił się z 
Salomeą Nawrot w Smardzach, z którą miał 2 synów i 2 córki. Zakupił 
grunty z rozparcelowanego folwarku w Smardzach i prowadził gospodarstwo 
rolne. Mimo ciężkiej pracy na roli, zajmował się działalnością społeczną. 
Był aktywnym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzach oraz komendantem Związku 
Strzeleckiego. Tworzył i szkolił drużynę strzelecką skupiającą młodzież z okolicznych miejscowości. Uczył 
musztry, strzelania, historii Polski i pieśni patriotycznych. Zmobilizowany na krótko przed wybuchem II 
wojny światowej, brał udział w ciężkich walkach w kampanii wrześniowej. Po krótkiej niewoli powrócił 
do rodziny. 5 grudnia 1939 r. wraz z rodziną został wysiedlony do Mieni powiat Mińsk Mazowiecki, 
gdzie przebywał do końca wojny. W czasie pobytu w Mieni współpracował z podziemiem AK-owskim. 
Po zakończeniu wojny powrócili na rozgrabione gospodarstwo. Represjonowany przez powojenne władze 
polityczne. Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany z racji swej przedwojennej działalności 
społeczno-politycznej i posiadania dużego gospodarstwa rolnego. Bronił swoich poglądów i przekonań, 
nie poddawał się presji, mimo iż miało to negatywny wpływ na życie całej rodziny. Zmarł 2 lutego 1985 
r.  Pochowany na cmentarzu w Laskach25.

 W Laskach pododdział Związku Strzeleckiego powstał 12 marca 1933 r. Początkowo skupiał 
on 18 członków. Prezesem został wójt Stanisław Żłobiński, sekretarzem - sekretarz wójtostwa 
w Laskach Michał Sikora, skarbnikiem - karczmarz Roman Gnacy, a kierownikiem oświaty, 
Władysław Toporowicz - kierownik szkoły. Zebrania odbywały się w lokalu Romana Gnacego 
w każdą pierwszą środę w miesiącu. W 1935 roku stan członków wraz z zarządem oddziału liczył 
30 osób.
 W Pomianach Związek Strzelecki założono w 1933 r. Prezesem został nauczyciel Leopold 
Frach, sekretarzem - nauczyciel Stanisław Jończak z Kuźnicy Trzcińskiej, skarbnikiem - rolnik Piotr 
Lyko, a komendantem Józef Kozłowski. Zebrania odbywały się w pierwszą sobotę miesiąca.         
 Związek Strzelecki w Trzcinicy założono 6 lipca 1933 r. Prezesem został rolnik Piotr Żłobiński, 

23 Tamże.
24 AP w Kaliszu, sygnatura 295, karta 22, Stowarzyszenia społeczne i polityczne  - ewidencja 1932-1939.
25 Wywiad z Marianem Szostakiem ze Smardzy (wnukiem Jana Szostaka), z 7 lipca 2013 r.
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sekretarzem - nauczyciel Jerzy Tutschek, skarbnikiem - listonosz Jan Hałupka, a komendantem - 
kupiec Leon Walkowiak. Początkowo stan członków wynosił 15, później 30. Zebrania odbywały się 
w sali Jana Malika.  
 Związek Strzelecki w Piotrówce powstał 18 maja 1934 r. Prezesem został Alfons Sobota, 
sekretarzem Walenty Marek - nauczyciel, a skarbnikiem Franciszek Maryniak. Pododdział liczył 24 
członków. Zebrania odbywały się w sali Karola Woźnego w każdą pierwszą niedzielę miesiąca26.
 Oprócz szkoleń i regularnych ćwiczeń z zakresu przysposobienia wojskowego, związki 
strzeleckie prowadziły działalność oświatową tj. kursy podstawowe, instruktorskie, pogadanki 
i odczyty. Urządzano również dla członków spotkania opłatkowe i zabawy, a także wycieczki. 
Związek Strzelecki w Laskach 21 lipca 1935 r. urządził wycieczkę do Kępna przy udziale 50 
członków. Wycieczka miała na celu sypanie kopca marszałka Piłsudskiego w Kępnie27. Oddział 
Związku Strzeleckiego Laski brał również udział w Regionalnej Wystawie Rolniczo-Przemysłowej 
w Ostrzeszowie w sierpniu 1934 r., wystawiając trzy króliki rasy „Angora”28.
 Członkowie aktywnych Związków Strzeleckich z terenu gminy Trzcinica, mieli możliwość 
doskonalenia swych umiejętności strzeleckich na wybudowanej w 1936 r. strzelnicy w Laskach. 
Aktu poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Wiktor Falkowski, a przecięcia wstęgi - starosta 
Nicefor Dąbrowiecki, który otwierając obiekt „przekazał go na użytek i utrzymanie organizacjom 
wojskowo-wychowawczym”. Do budowy strzelnicy przyczynił się swoimi staraniami komisarz 
Straży Granicznej Muszelski, materiał budowlany i teren pod budowę ofiarował inż. Feliks Osiński, 
natomiast Zarząd Gminny w Laskach zatrudnił do budowy kilku bezrobotnych. Technicznymi 
sprawami budowy zajął się przodownik Straży Granicznej - Sworowski z Siemianic29.
 W Smardzach i Wodzicznej przez krótki okres czasu istniała grupa żeńska Związku 
Strzeleckiego tzw. „Strzelczynie”. Posiadały one swój regulamin, umundurowanie oraz oddzielne 
przepisy postępowania. Występowały jako organizacja pomocnicza dla oddziałów męskich Związku 
Strzeleckiego30. 
 Na walnym zebraniu 26 stycznia 1936 r . stwierdzono, że pododdziały Trzcinica, Piotrówka 
i Wodziczna nie prowadzą żadnej działalności i z powodu braku planów na przyszłość, uznano je za 
nieistniejące31. 

26 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne  - ewidencja 1932-1939, karta 22-24.
27 AP w Kaliszu, sygnatura 233, Sprawozdanie społeczne za trzeci kwartał 1935 r., dok. 27.
28 Łukasz Kamiński, Regionalna Wystawa Rolniczo-Przemysłowa Powiatu Kępińskiego w 1934 r., http://tpl- lukus.kepno.pl
29 Dziennik Poznański z 18 października 1936 r., nr 243, R 78;  Łukasz Kamiński, Strzelnica w Laskach, http://tpl- lukus.kepno.pl
30 Relacja Marii Żłobińskiej z Lasek (ur. 1917 r.) i Zofii Sroka z Trzcinicy (ur. 1922 r.).
31 AP w Kaliszu, sygnatura 233, Sprawozdanie Zarządu Gminnego w Laskach za I kwartał 1936 r., dok. 90.

Strzelnica Straży Granicznej w Laskach, poświęcona 18 października 1936 r.
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3. Przysposobienie Wojskowe (PW)

 Po przejęciu władzy w Polsce przez obóz Piłsudskiego, sprawę przygotowania społeczeństwa 
do terytorialnej obrony kraju traktowano priorytetowo. Wtedy to Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 28 stycznia 1927 r. powołano Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego. Urząd ten rozszerzył liczbę stowarzyszeń, które posiadają status przysposobienia 
wojskowego. Do tego czasu za stowarzyszenia przysposobienia wojskowego uznawane były Związek 
Strzelecki, Związek Towarzystw Gimnastycznych Sokół i Związek Harcerstwa Polskiego. Później 
status stowarzyszeń PW otrzymały również: Związek Powstańców i Wojaków, Związek Powstańców 
Śląskich, Związek Młodzieży Wiejskiej, Zjednoczenie Młodzieży Polskiej, Związek Ochotniczych 
Straży Pożarnych i wiele innych. Opracowano instrukcje, programy i wytyczne, które stały się 
podstawą działań szkoleniowych i wychowawczych w licznych organizacjach. 
 Strukturę PUWFiPW określało Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z 21 marca 1927 
r. Według tego rozporządzenia na szczeblach wojewódzkich i powiatowych tworzono odpowiednie 
komitety wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, którym podporządkowani byli 
komendanci przysposobienia wojskowego obwodowi i powiatowi. Jednostka podstawową PW była 
drużyna (9-17 osób), pluton (2-5 drużyn) i kompania (3-5 plutonów)32.   
 Na terenie powiatu kępińskiego, P.W. zostało założone w 1926 r. przez kapitana Stanisława 
Janowskiego. Skupiało wtedy oddziały towarzystw „Strzelca”, Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, 

32 Przysposobienie wojskowe, http://pl.wikipedia.org/wiki/Przysposobienie_Wojskowe

Członkowie Związku Strzeleckiego w Smardzach z komendantem Janem Szostakiem, lata 30-te XX w.
Obok komendanta z lewej Franciszek Gnacy - prezes ZS, z prawej Jan Grzęda - nauczyciel, Leon Kubot - skarbnik, 
Stanisław Żłobiński z Lasek - wójt i prezes ZS w Laskach, Alfons Zimoch, za nim stoi Jan Gnacy.
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Związku Rezerwistów, „Sokoła” i Straży granicznej33.
 Z grupami społecznymi, które nie były objęte szkoleniem PW w stowarzyszeniach, 
PUWFiPW tworzył od 1927 r. oddzielne młodzieżowe organizacje wojskowe, których celem był 
nabór młodzieży do wojska. Szkolenia obejmowały ochotników w wieku 15-30 lat. Prowadzono 
szkolenie PW dwóch stopni, a później, w związku z organizowaniem Obrony Narodowej, 
wprowadzono trzeci stopień przysposobienia wojskowego. W 1937 r. PW stało się przedmiotem 
obowiązkowym we wszystkich liceach i uczelniach. Nauka tego przedmiotu trwała dwa lata34.

Piotr Hałupka - urodzony 19 lutego 1899 r. w Laskach, syn Józefa 
i Franciszki z domu Jokiel. Żonaty z Martą Domagała z Lasek. Miał 
dwie córki: Wandę i Jadwigę. Uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim 
(na terenach Ostrzeszów-Krotoszyn). W okresie międzywojennym był 
podoficerem zawodowym 60. Pułku Piechoty w Ostrowie Wlkp. na 
stanowisku szefa 5. kompanii. Prowadził szkolenia w kołach PW. 
W kampanii wrześniowej 1939 r. walczył pod Uniejewem, Łęczycą, 
w Puszczy Kampinoskiej i pod Warszawą. Od grudnia 1939 r. do 
kwietnia 1940 r. należał do Tajnej Organizacji Wojskowej na terenie 
powiatu kępińskiego. Aresztowany przez gestapo, od kwietnia 1940 r. do 
maja 1945 r. przebywał w obozie koncentracyjnym Dachau i Guzen. Od 
1947 r. pracował jako referent handlowy, a następnie kierownik Gminnej 

Spółdzielni w Trzcinicy, później jako magazynier w PGR Laski. Zmarł w 1978 r., pochowany na 
cmentarzu w Laskach35.

 W gminie Trzcinica również powołano w tym czasie drużyny PW. Jak pisze Edmund Sroka: 
męska młodzież przedpoborowa z Trzcinicy i okolicznych wsi należała do „Koła Przysposobienia 
Wojskowego”, gdzie przysposabiano ją do obronności kraju. Szkolenie wojskowe młodzieży było 
prowadzone przez oficerów straży granicznej36. 
 W Trzcinicy ćwiczenia wojskowe z młodzieżą prowadził oficer straży granicznej Paździor, 
który mieszkał w szkole poewangelickiej37. W Laskach szkolenia prowadził podoficer zawodowy 
Piotr Hałupka, który wówczas zajmował stanowisko szefa 5 kompanii 60 pułku piechoty w Ostrowie 
Wielkopolskim. Przyjeżdżał do Lasek, by ćwiczyć drużynę ochotników z Lasek i Smardzy. W tym 
czasie szkolił również drużynę PW w Rychtalu38.
 Organizacje Przysposobienia Wojskowego istniały w Polsce do 1960 r.

33 J. Staszewski, J. Klapp, Jednostki administracyjne i rozwój przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego [w:] Województwo 
Poznańskie, s. 154.
34 Przysposobienie wojskowe, http://pl.wikipedia.org/wiki/Przysposobienie_Wojskowe
35 Wywiad z Jadwigą Ślęk (córką Piotra Hałupki), z 3 czerwca 2013 r.
36 Edmund Sroka, Trzcinica w 875-leciu, Trzcinica 1997 r., s. 82.
37 Wywiad z Wacławem Adamkiem z Trzcinicy, ur. 1920 r., z 1 sierpnia 2013 r.
38 Wywiad z Jadwigą Ślęk (córką Piotra Hałupki), z 3 czerwca 2013 r.
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Koło Przysposobienia Wojskowego w Laskach, skupiające młodzież z Lasek i Smardzy. Siedzą: w mundurze 
Piotr Hałupka, obok z prawej Władysław Toporowicz. W dolnym rzędzie: drugi od lewej Franciszek Stodolski z Lasek, 
piąty - Józef Tomalik ze Smardzy. W górnym rzędzie: trzeci od lewej - Idzi Żłobiński, czwarty - Stanisław Olek, dziewiąty 
- Alfonas Parzonka, wszyscy ze Smardzy.

Koło Przysposobienia Wojskowego w Rychtalu 1930 r.
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Koło Przysposobienia Wojskowego w Laskach ze swym instruktorem Piotrem Hałupką.

Członkowie Kół Przysposobienia Wojskowego z Lasek i Trzcinicy na wspólnych manewrach.
Zdjęcie wykonane przed byłą Szkołą Ewangelicką w Trzcinicy.
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Formowanie pochodu z okazji Święta Trzeciego Maja w Laskach
(w tle zabudowania należące do Romana Gnacego, obecnie ul. Kępińska 6).

Przemarsz oddziału wojskowego obecną ul. ks. Stefana Stoińskiego
(w tle zabudowania majątku, po prawej budynek mleczarni).
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4. Towarzystwo Powstańców i Wojaków

 W dniu 7 kwietnia 1922 r. dowódca Okręgu Korpusu VII w Poznaniu, generał dywizji 
Kazimierz Raszewski, powołał Związek Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich RP. 
Szeregi związku zasilili w pierwszej kolejności członkowie rozwiązanego Towarzystwa Powstańców 
Wielkopolskich.
 Działalność swą Związek opierał na statucie i opracowanym na jego podstawie regulaminie, 
deklarując bezpartyjność i apolityczność. Celem Związku było pielęgnowanie pamięci poległych 
w powstaniu i w późniejszych walkach przy ustalaniu granic, pogłębianie idei państwowości polskiej 
i budzenie poczucia obowiązków obywatelskich, szczególnie wśród młodzieży, a także skupianie 
obywateli biorących bezpośredni i pośredni udział w powstaniu oraz wszystkich wojaków. Ponadto 
celem organizacji było podtrzymywanie ducha solidarności i braterstwa poprzez zgromadzenia, 
odczyty oraz obchody świąt i rocznic narodowych oraz gotowości niesienia, w razie potrzeby, czynnej 
pomocy armii polskiej. Służyło temu rozwijanie tężyzny fizycznej poprzez ćwiczenia wojskowe, 
zgodnie z regulaminem i przepisami obowiązującymi w armii polskiej.
 Członkami Związku mogli być „Polacy chrześcijanie czci nieposzlakowanej”, którzy brali 
czynny udział w walkach o oswobodzenie Polski, a zwłaszcza jej ziem zachodnich w roku 1918/1919. 
Członkami honorowymi mogli być weterani z powstania 1863 r. i ci, którzy szczególnie zasłużyli 
się dla sprawy narodowej lub dla rozwoju towarzystwa. Członkiem nadzwyczajnym mogła być 
młodzież przedpoborowa.
 W 1927 r. związek liczył 11614 członków. Należeli oni do odpowiednich na danym terenie 
towarzystw wchodzących w skład okręgów, których jednostka nadrzędną były zarządy wojewódzkie, 
podległe Generalnemu Zarządowi Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków Ziem Zachodnich 
Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.
 Krytyczne stanowisko związku zajęte wobec Piłsudskiego po przewrocie majowym w 1926 
r., organizacja opłaciła odsunięciem od niej gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego oraz przyszłymi 
trudnościami na drodze legalnej działalności39.
 W gminie Trzcinica Towarzystwo Powstańców i Wojaków zostało założone w 1927 
r. Prezesem został Franciszek Hazubski - rolnik z Pomian, sekretarzem Jakub Warzecha - rolnik 
z Pomian, skarbnikiem Wincenty Noculak - rolnik z Pomian, komendantem Józef Papiór. Członkowie 
spotykali się na sali pana Jana Malika w Trzcinicy, w drugą niedzielę miesiąca40. Prowadzili dyskusje 
i odczyty podtrzymujące ducha wojskowego wśród byłych żołnierzy oraz organizowali ćwiczenia 
wojskowe. Uczestniczyli w obchodach rocznic narodowych, jak Trzeci Maja i Święto Niepodległości 
11 Listopada, gdzie prezes Towarzystwa wygłaszał przemówienia.
 Jak pisze kronikarz szkoły w Trzcinicy: Dzień 11 listopada br. (1928 r. - przypis M. Woźnica), 
który ubiegłe lata obchodziliśmy jako dzień odzyskania niepodległości i zawieszenia broni podczas wielkiej 
wojny światowej, obchodzono w tym roku w 10 rocznicę Odzyskania Niepodległości w całej Polsce 
bardzo uroczyście. By obchód, zwłaszcza obywatelski, wypadł należycie, Min. W.R. i O.P.41 zarządziło 
już dzień 10 listopada, jako dzień obchodu szkolnego.
 Na całość obchodu szkolnego, którego swą obecnością zaszczycił miejscowy Ksiądz Proboszcz, 
rodzice dzieci szkolnych oraz członkowie Rady Szkolnej Miejscowej, złożyły się:
1. Uroczyste nabożeństwo z kazaniem okolicznościowym w tutejszym kościele parafialnym.
2. Poranek w szkole, którego wypełniły: przemówienie nauczyciela Bachorza oraz śpiewy i deklamacje 
39 Tadeusz Kościański,
http://www.powstaniewlkp.fora.pl/kultywowanie-tradycji-i-upowszechnianie-wiedzy,8/towarzystwo-powstancow-i-wojakow,242.html
40 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne - ewidencja 1932-1939.
41 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
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dziatwy szkolnej.
3. Wieczorem uroczysty capstrzyk szkolny z lampionami, który przy dźwiękach orkiestry podążył przez 
całą wieś.
 Cała wieś przybrała charakter odświętny. Wśród zieleni powiewały prawie ze wszystkich domów 
chorągwie, świadczące o wielkiej rocznicy w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 11. listopada 1928 r. Zewsząd 
podążali ludzie na Plac Wolności, gdzie uformował się wspaniały pochód z dziatwą szkolną i banderą 
konną na czele. Przy dźwiękach orkiestry, z sztandarami cały pochód podążał na nabożeństwo do kościoła 
parafialnego, gdzie, po solennem nabożeństwie i Te Deum, miejscowy ksiądz proboszcz Niedźwiecki 
wygłosił bardzo piękne i wzruszające kazanie okolicznościowe. Na zakończenie odśpiewano „Boże coś 
Polskę” i znów odbył się manifestacyjny pochód przez wieś na Plac Wolności. Krótkiem przemówieniem 
na temat podniosłej uroczystości oraz okrzykami na cześć Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i Jej Prezydenta, 
rozwiązano pochód i I-szą część obchodów.

 Druga część obchodów rozpoczęła się po południu o godz. 15:00, po nieszporach. Zbiórka odbyła 
się przed salą zebrań, w którym to domu p. Malika poświęcona została, dzięki staraniom Powiatowej 
Kasy Chorych, założona w miejscowości tutejszej, Stacja Opiekuńcza. Uroczystość tę zaszczycili swą 
obecnością starosta powiatu tutejszego pan Kasprzak oraz Zarząd Powiatowej Kasy Chorych. Po 
dokonaniu aktu poświęcenia przez księdza proboszcza Niedźwieckiego, nastąpiły przemówienia. 
W międzyczasie uformował się pochód i przy dźwiękach orkiestry podążył do nowo-pobudowanej za 
wioską strzelnicy, ufundowanej przez tutejsze Towarzystwo Powstańców i Wojaków przy współudziale 
powiatowego Komitetu PW, jako żywy pomnik 10-lecia Odzyskania Niepodległości. Aktu poświęcenia 
dokonał ksiądz proboszcz Niedźwiecki, poczem w swem przemówieniu podkreślał znaczenie tejże, 
apelując do młodzieży, by chętnie korzystała z tej tak ważnej w obecnych czasach instytucji, aby gdy 
wypadnie znów stanąć w szeregach, okazać się dzielnym i godnym obrońcą swej Ojczyzny. Zakończeniem 
uroczystości dnia dzisiejszego była podniosła wieczornica na sali p. Malika, którą wypełniły występ chóru 
mieszanego, deklamacje i w miejsce wykładu, ze względu na liczne już przemówienia, odczyt pt. „Śmierć 

Obchody Święta Trzeciego Maja w 1932 r. na Placu Wolności w Trzcinicy (obecnie rondo w Trzcinicy).



- 61 -

ks. Skorupki”. Wspólną pieśnią „Boże coś Polskę” zakończono i uczczono wielką rocznicę, po której 
niezatarte ślady wzniosłości pozostaną uczestnikom długo w pamięci42.
 Równie uroczysty obchód zorganizował Komitet Obywatelski 17 i 18 stycznia 1930 r. 
z okazji 10 rocznicy wkroczenia wojsk polskich do Trzcinicy.  Wieczorem 17 stycznia 1930 r. 
odbył się imponujący capstrzyk. Dzieci szkolne z chorągiewkami w ręku, przy świetle kolorowych 
lampionów oraz delegacje poszczególnych Towarzystw uformowały pochód i przy dźwiękach 
orkiestry przeszły przez iluminowaną wioskę. Na drugi dzień, po uroczystym poranku w szkole, 
udano się na nabożeństwo, na którym ks. proboszcz Niedźwiecki wygłosił patriotyczne kazanie. 
Resztę uroczystości dopełniła wieczornica z obfitym programem.
 Towarzystwo Powstańców i Wojaków współorganizowało również 23 listopada 1930 
r. obchody setnej rocznicy Powstania Listopadowego oraz 30 września 1933 r. - 250. rocznicę 
zwycięstwa pod Wiedniem. Uroczystość ta odbyła się wieczorem, a pochód z orkiestrą pomaszerował 
do Strzelnicy, gdzie zapalono stos, przy blaskach którego wygłaszano przemówienia i odegrano 
Hymn Narodowy43. 
 W dniu 22 lutego 1934 r. Franciszek Hazubski zrezygnował ze stanowiska prezesa na rzecz 
ówczesnego wiceprezesa Franciszka Zimocha z Trzcinicy. Od tego czasu działalność Towarzystwa 
uległa zahamowaniu. Ostatnie zebranie zwołano 26 maja 1935 r. po czym, z powodu zbyt małej 
ilości członków, Towarzystwo zostało zlikwidowane44.
 W gminie Trzcinica zawiązał się 23 sierpnia 1931 r. Związek Rezerwistów, skupiający 16 
członków. Prezesem został Piotr Żłobiński II, rolnik, pełniący również funkcję sołtysa, sekretarzem 
Leon Walkowski - kupiec, natomiast Jan Kubot pełnił funkcję komendanta związku. Celem 
działalności organizacji były „ćwiczenia wojskowe podtrzymujące ducha narodowego, a w razie 
wojny lub napaści ochrona granic Rzeczypospolitej”45.
 Działalność tego stowarzyszenia nie została nigdzie szerzej opisana, a w sprawozdaniu Zarządu 
Gminnego w Laskach za pierwszy kwartał 1936 r. odnotowano, że swego czasu istniejące w Trzcinicy 
(Koło Rezerwistów - przypis M.W.) zupełnie się rozsypało46.
 W dniu 9 lipca 1933 r. w Laskach zawiązał się komitet organizacyjny inwalidów wojennych, 
mający na celu utworzenie nowej organizacji pod nazwą Legia Inwalidów Wojsk Polskich Oddział 
Laski Kompania Kępno. W imieniu komitetu starania czynił Kasper Parzonka ze Smardzy47. 
Wybrano zarząd w składzie: prezes - Kasper Parzonka, rolnik; sekretarz Franciszek Kuboszek, 
pracownik Wójtostwa w Laskach  i skarbnik Jan Podejma, kupiec. Rejestracja tej organizacji nie 
doszła jednak do skutku.
 Ponowną próbę zorganizowania byłych wojskowych podjął Kasper Parzonka w końcu 1935 r. 
Jak czytamy w sprawozdaniu Zarządu Gminnego w Laskach z działalności stowarzyszeń za czwarty 
kwartał 1935 r. 27 grudnia 1935 r. odbyło się w lokalu pana Gnacego uroczyste zebranie przy udziale 
120 osób, poświęcone pamięci rocznicy powstania wielkopolskiego. W czasie zebrania wysłuchano przez 
radio przemówienia Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, Rydza Śmigłego. Na zebraniu powołano 
zarząd w osobach: Kasper Parzonka ze Smardzy - prezes, Leon Domagała z Lasków - sekretarz i Idzi 
Żłobński z Lasków - skarbnik, w celu utworzenia Związku Uczestników Walk o Niepodległość 
(Powstańców). Próba ta również okazała się nieskuteczną z powodu braku wymaganej liczby 
członków48.
42 Kronika Szkoły Powszechnej w Trzcinicy, Karol Bachorz, rękopis.
43 Tamże.
44 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne - ewidencja 1932-1939.
45 Tamże.
46 AP w Kaliszu, sygnatura 233, Sprawozdania za I kwartał 1936 r.
47 AP w Kaliszu, sygnatura 316, Akta dotyczące Związku Nauczycielstwa Polskiego i inne związki..., dok. 8.
48 AP w Kaliszu, sygnatura 233, Sprawozdania za I kwartał 1936 r.
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 Kasper Parzonka nie zrezygnował ze swoich planów i 14 listopada 1937 r. założył Towarzystwo 
Powstańców i Wojaków w Laskach, skupiające 24 członków (Towarzystwo Powstańców i Wojaków 
w Trzcinicy zostało zlikwidowane w 1936 r.). Został prezesem Towarzystwa, sekretarzem był Jan 
Stanisławski, a skarbnikiem Piotr Jędryca - rolnik49.
 Kombatancką organizacją skupiającą byłych żołnierzy Armii Polskiej uformowanej we Francji 
(Błękitnej Armii), w której służyło wielu mieszkańców naszej gminy, był Związek Hallerczyków. 
Oddział kępiński obejmował swym zasięgiem również gminę Trzcinica. Członkowie Związku 
uczestniczyli w zebraniach i corocznych uroczystościach organizowanych w Kępnie, dokąd jeździli 
gromadnie rowerami. Wyjazdy te stanowiły dla mieszkańców niesamowity widok: duża grupa 
mężczyzn z całej gminy, odzianych w błękitne mundury, zbierała się w Laskach przy obecnej 
ulicy Kępińskiej, a następnie jechała razem w stronę Kępna. Członkiem pocztu sztandarowego 
był hallerczyk Stanisław Chwołka z Lasek, który „nosił” sztandar związkowy na uroczystościach 
w Kępnie.
 Do Związku Hallerczyków należeli m.in. Jan Podejma, Roch Lenart, Idzi Żłobiński, Antoni 
Kuboszek, Stanisław Chwołka z Lasek, Józef Kruber, Wincenty Sroka, Ignacy Adamek z Trzcinicy50.

49 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne - ewidencja 1932-1939.
50 Relacja Franciszka Chwołki z Lasek, ur. 1931 r. (syna Stanisława Chwołki), z 24 kwietnia 2013 r.

Roch Lenart, urodzony 16 sierpnia 1893 r. w Laskach. Ignacy Tomalik, urodzony 30 stycznia 1891r.
w Laskach, wyjechał do Stanów Zjednoczonych.
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5. Związek Inwalidów Wojennych RP

 Stowarzyszeniem kombatanckim, posiadającym osobowość prawną, był również Związek 
Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej. Po odzyskaniu niepodległości władze państwowe 
musiały również zająć się problemem inwalidów wojennych. Zaczęto organizować samopomocowy 
ruch związkowy. Pierwszy regionalny zjazd inwalidów odbył się 7 grudnia 1918 r. w Poznaniu. 
Z kolei na pierwszym warszawskim zjeździe delegatów z całej Polski w kwietniu 1919 r., powołano 
jeden wspólny Związek Inwalidów Wojennych RP. Organizacja te zrzeszała inwalidów walczących 
wcześniej na wszystkich frontach i w różnych armiach I wojny światowej. Zrzeszała również wdowy 
i wdowców oraz sieroty po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych.
 Celem związku była obrona nabytych uprawnień i reprezentowanie interesów inwalidów 
wojennych oraz członków ich rodzin, a także zapewnienie członkom związku godziwych warunków 
życia i egzystencji51.
 Związek Inwalidów Wojennych w Laskach założono w 1922 r. W skład pierwszego zarządu 
wchodzili: prezes Jan Kasprzak - urzędnik gospodarczy, z-ca prezesa Mikołaj Giel - obuwnik (szewc), 
sekretarz Franciszek Kuboszek - woźny, skarbnik Stanisław Żłobiński - rolnik.
 Na zebraniu 22 stycznia 1933 r. nastąpił wybór nowego zarządu, w skład którego weszli: 
prezes Stanisław Żłobiński - rolnik, wójt, sekretarz - Franciszek Urbański - rolnik,  skarbnik - Jan 
Felisiak - rolnik. Organizacja liczyła wtedy 30 członków, zebrania odbywały się w każdą drugą 
niedzielę miesiąca w sali Romana Gnacego. Za cel stawiała sobie polepszenie bytu inwalidów 
i podtrzymywanie ducha narodowego wśród członków52. 
 Jak pisze w kronice szkolnej Aleksy Merdas, kierownik szkoły w Laskach: W drugie święto 
wielkanocne 1925 r. urządził tutejszy Związek Inwalidów sadzenie „Lipy Wolności”. W pochodzie przez 
wieś niosły takową cztery dziewczęta na dawniejsze boisko szkolne. Kilku członków Związku miało 
przemowy. Inwalida Maryniak ze Smardzy odczytał dokument, który złożony do flaszki, zakopano wraz 
z lipą. Plac, na którym lipa stoi, nazwano Placem Wolności53.
 Związek Inwalidów 24 kwietnia 1932 r. założono również w Trzcinicy. Prezesem został Leon 
Hałupka - kowal, z-cą prezesa Julian Maciejewski - karczmarz z Wodzicznej, skarbnikiem - Julian 
Lubojański - listonosz, a sekretarzem Franciszek Fuks - listonosz. Organizacja skupiała 36 członków, 
którzy spotykali się na zebraniach w sali Jana Malika w Trzcinicy54.
 Związek Inwalidów w okresie okupacji działał w konspiracji, wspomagając struktury 
podziemnego państwa polskiego. Był pierwszą organizacją społeczną reaktywowaną przez członków 
w 1944 r. Związek ten władze państwowe zlikwidowały w 1950 r., jednak w 1956 r. został ponownie 
reaktywowany na wniosek członków.

51 Związek Inwalidów Wojennych RP, http://www.zgziwrp.internetdsl.pl/pages/gora.htm
52 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne, ewidencja.
53 Po ataku Niemców na Polskę w 1939 r., butelkę wraz z dokumentem potajemnie wykopano w obawie przed represjami ze strony 
okupanta. Ówczesny Plac Wolności, zwany potocznie przez mieszkańców „Tornowiskiem”, obecnie stanowi parking przy ul. Szkolnej.
54 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne - ewidencja.
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Rozdział IV
Towarzystwa śpiewu

 Tradycje towarzystw śpiewaczych sięgają czasów zaborów. W okresie międzywojennym 
powstawało wiele kół śpiewu, które zrzeszone były w Związku Kół Śpiewackich Polskich. W 1924 r., 
dotychczasową nazwę z okresu zaboru  pruskiego, zmieniono na Wielkopolski Związek Śpiewaczy. 
Związek wojewódzki podzielony był na okręgi. Okręg VII Kępiński od 1925 do 1934 r. miał 
siedzibę w Ostrzeszowie. Później, zarząd okręgu przeniesiono do Kępna.  Zarząd wybierany był na 
trzyletnią kadencję na walnych zebraniach, a w jego skład  wchodzili: prezes, wiceprezes, sekretarz, 
skarbnik, dyrygent okręgu i radni. Wybierano również komisję rewizyjną i delegatów na walny 
zjazd Związku. Działalnością artystyczną kierowali dyrygenci1.                                                                                                 
  Skład zarządu VII Okręgu Kępińskiego w 1937 r. przedstawiał się następująco: prezes- 
aptekarz Aleksander Fleige („Lutnia Grabów), wiceprezes - J. Wyderkowski (Towarzystwo Śpiewu 
Kępno), sekretarz - W. Golus („Dzwon Ostrzeszów”), skarbnik - Władysław Kukuła („Echo” 
Kępno), dyrygent - Rozmarynowski („Dzwon”) Ostrzeszów.
 W skład okręgu wchodziły zespoły śpiewacze, którymi kierowały zarządy o składzie - jak 
w okręgu. W 1937 r. Okręg VII liczył 15 kół śpiewaczych - 5 miejskich i 10 wiejskich: Towarzystwo 
Śpiewu im. Moniuszki Ostrzeszów, „Lutnia” Grabów, Towarzystwo Śpiewu Kępno, Towarzystwo 
Śpiewu Doruchów, Towarzystwo Śpiewu Baranów, „Dzwon” Ostrzeszów, Towarzystwo Śpiewu 
Bralin, „Echo” Kępno, „Dzwon” Podzamcze oraz Towarzystwo Śpiewu im. Paderewskiego 
w Laskach, Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” w Trzcinicy, Koło Śpiewu w Marszałkach, Rychtalu, 
Olszowie i Doruchowie.
 Działalność artystyczno-społeczna tych organizacji była różnorodna. Obejmowała 
uczestnictwo w zjazdach śpiewaczych, których podstawowym celem była rywalizacja o tytuł 
najlepszego zespołu, w świętach pieśni oraz w zjazdach okręgów sąsiednich. Chóry uczestniczyły 
w koncertach organizowanych przez okręg, w uroczystościach z okazji rocznic narodowych, świąt 
kościelnych oraz związanych z polską historią i kulturą. Organizowały także własne koncerty, które 
czasem połączone były z przedstawieniami teatralnymi lub wieczorami poetyckimi. Dochody 
z koncertów przeznaczano wielokrotnie na cele charytatywne. Chóry posiadały w swoim repertuarze 
utwory znanych kompozytorów, z różnych okresów historycznych. W ramach działalności 
wewnętrznej, zespoły występowały w czasie ślubów i zabaw, organizowały wieczory kolęd, śpiewały 
w czasie uroczystości pogrzebowych.
 W okresie zaborów w parafii Trzcinica z chórami przy kościołach w Trzcinicy, Laskach 
i Wodzicznej, ćwiczył organista Stanisław Psuja. Uczył również pieśni patriotycznych. Pracował 
w parafii od roku 1884 do stycznia 1934 r2. Relację z uroczystości 50-lecia pracy w służbie Kościoła 
1 Zenon Warczyński, Geneza zorganizowanego amatorskiego ruchu muzycznego na ziemiach bydgoskich,
http://www.pzchio.bydgoszcz.eu/historia/okres miedzywojenny.html
2 Edmund Sroka, Trzcinica w 875-leciu, Trzcinica 1997, s. 80.
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przedstawia artykuł z gazety zamieszczony w kronice Towarzystwa Śpiewu „Lutnia”.
 Po odzyskaniu niepodległości, 
chórami zarówno szkolnymi jak i młodzieży 
pozaszkolnej, dyrygowali miejscowi 
nauczyciele. W Laskach byli to Antoni 
Merdas, Franciszek Skitek i Franciszek 
Szymkowiak, a od 1931 r. do 1939 r. 
Kazimierz Kościuszko. Natomiast chór 
kościelny w latach 1932-1939 prowadził 
organista, Jan Auda.  W Trzcinicy od 1927 
r. do 1932 r. chórem dyrygował nauczyciel 
Karol Bachorz, a w latach 1932-1940, Jan 
Auda.
 W dniu 9 lutego 1930 r. założono 
Koło Śpiewu w Laskach, zarejestrowane 
w Wielkopolskim Związku Śpiewaczym 
w Okręgu VII Kępińskim. Prezesem Koła 

został Wacław Trzęsicki, sekretarzem Jan Wawrzyniak, a skarbnikiem Tadeusz Maryniak. Do 
koła zapisały się 33 osoby, a zebrania i próby odbywały się w szkole poewangelickiej3 (obecnie ul. 
Kępińska 19). W 1935 r. Koło liczyło około 40 członków. Przyjęło nazwę „Towarzystwo Śpiewu 
im. Paderewskiego” w  Laskach4.    
 W 1934 r. Koło Śpiewu w Laskach uczestniczyło w Zjeździe Kół Śpiewaczych VII Okręgu 
Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego z okazji 25-lecia istnienia Towarzystwa Śpiewu w Kępnie. 
Po uroczystym nabożeństwie odbyły się zawody śpiewacze, do których stanęło 11 kół. W wynikach 
zawodów, w kategorii III Towarzystwo Śpiewu im. Paderewskiego w Laskach uzyskało 20 punktów 
i pierwsze miejsce5.

Kazimierz Kościuszko - urodzony 26 lutego 1909 r. w Żegocinie powiat 
Pleszew, syn leśniczego Jana i Łucji z domu Markiewicz. Miał trzech braci 
i dwie siostry - wszyscy bardzo uzdolnieni muzycznie. Kazimierz ukończył 
naukę w 1928 r. w pięcioletnim Państwowym Seminarium Nauczycielskim 
Męskim w Krotoszynie oraz Szkołę Podchorążych w stopniu podporucznika. 
1 października 1931 r. przybył do Lasek, gdzie otrzymał posadę nauczyciela 
w szkole powszechnej. Uczył geografii, śpiewu i wychowania fizycznego. 
Prowadził chór szkolny oraz koło śpiewu dla młodzieży pozaszkolnej. Był 
wielkim patriotą i wzorowym nauczycielem. Na wszystkie uroczystości 
państwowe i szkolne zakładał mundur i szablę. W sierpniu 1939 roku został 
zmobilizowany jako oficer rezerwy i przydzielony do 60. Pułku Piechoty 
w Ostrowie Wielkopolskim. Zaginął w czasie działań wojennych6.

3 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne - ewidencja.
4 Wywiad z Cecylią Tomalik i Kazimierzem Tomalikiem z Lasek z 19 sierpnia 2013 r.
5 Kronika Chóru „Lutnia” z Trzcinicy 1932-1939, Jan Auda, rękopis.
6 W publikacji „Ludzie nauki i nauczyciele polscy podczas II wojny światowej”, Warszawa 1995, Marian Walczak podaje, że Kazimierz 
Kościuszko poległ w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 r. Natomiast w piśmie z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą 
czytamy, iż w posiadanych przez tę placówkę listach żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą nie figuruje nazwisko w/w oficera. Znana jest 
również relacja laskowian: Romana Podejmy (ur. 1913 r., zm. 1983 r. ), który poświadczył pobyt swego dowódcy Kazimierza Kościuszki 
w obozie oficerskim na kresach wschodnich oraz Jana Zimocha (ur. 1906 r., zm. 1996 r.), który walczył w obronie Lwowa, poświadczającego 
pobyt K. Kościuszki w obozie w Starobielsku, jednakże na liście katyńskiej nazwisko K. Kościuszki nie figuruje.
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Chór przed kościołem drewnianym w Laskach w 1925 r. Siedzą: z lewej Władysława Gnacy (po mężu Sikora), 
z prawej Maria Jańska (Jokiel). Klęczą od lewej: Jadwiga Urbańska (Trzewik), Zofia Wawrzyniak (Gawlik), Cecylia 
Kulesza (Grycman), Franciszka Oleś (Balcerzak), Cecylia Urbańska (Fiołka). Stoją od lewej: Franciszek Parzonka, 
Jan Jokiel, Marianna Felisiak (Jokiel), Idzi Chwołka, Stanisława Gnacy (Kołodziej), Jan Kołodziej, Zofia Kołodziej 
(Nawrot), Leon Kulesza, Stanisław Jokiel, Wojciech Oleś i Piotr Oleś. 

Członkinie chóru kościelnego w Laskach, zdjęcie z lat 20-tych  XX w., siedzą od lewej: Maria Felisiak (po mężu Jokiel), 
Łucja Oleś (Podejma), Stanisława Gnacy (Kołodziej), Władysława Gnacy (Sikora), stoją od lewej: Anna Wawrzyniak 
(Jokiel), Maria Maryniak (Pośpiech), Maria Parzonka (Kulesza) i Zofia Kołodziej (Nawrot).
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Koło Śpiewu w Laskach w 1931 r. U dołu z lewej: Stanisław Gawlik, z prawej Wacław Trzęsicki - prezes. W pierwszym 
rzędzie siedzą od lewej: Pelagia Maryniak (po mężu Kwak), Zofia Wawrzyniak (Gawlik), Maria Parzonka (Żłobińska), 
Maria Jańska (Jokiel), nauczyciel Franciszek Skitek, nauczyciel Franciszek Szymkowiak, Helena Maryniak (Jędryca), 
Cecylia Kulesza (Grycman) i Katarzyna Chodias. Stoją w drugim rzędzie od lewej: Helena Żłobińska (Samulska), 
za nią n, Helena Gąszczak (Gąsiorowska), Jan Wawrzyniak - sekretarz, n, Maria Jokiel (Kanclerz), n, Franciszka 
Samulska (Kruber), Michał Sikora, Pelagia Parzonka (Giel), n, Maria Parzonka (Kulesza), Franciszek Stodolski, Helena 
Kołodziej (Hajduk), Leon Oleś, Zofia Bartkowiak i Maria Matuszewska (Kurzawa). Stoją u góry od lewej: Tadeusz 
Kaczor, Franciszek Jędryca, Tadeusz Maryniak - skarbnik, Roman Tomalik i Jan Jędryca.

Członkinie Koła Śpiewu w Laskach 1931 r. U dołu od lewej: Maria Parzonka (Żłobińska) i Maria Jańska (Jokiel); 
powyżej od lewej: Cecylia Kulesza (Grycman), Helena Maryniak (Jędryca), Pelagia Maryniak (Kwak), Maria Jokiel 
(Kanclerz).
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Koło Śpiewu w Laskach – po zajęciu I miejsca na Zjeździe Kół Śpiewaczych w Kępnie w 1934 r. U dołu 
z obrazem: z lewej Roman Tomalik, z prawej Jan Wawrzyniak. Siedzą od lewej: Stanisław Adamek, n, Władysław 
Toporowicz, n, ks. Franciszek Nowacki, Kazimierz Kościuszko – dyrygent. Stoją w pierwszym rzędzie od lewej: Monika 
Parzonka (Kotowska), Anna Kościuszko (Jończak), Helena Tomalik (Trzęsicka), Helena Parzonka (Wypych), Helena 
Żłobińska (Samulska), Zofia Bartkowiak, Teresa Lipińska, Julia Wylęga (Urbańska), Maria Parzonka (Balcerzak), 
Franciszka Jendryca (Kępa). Stoją w drugim rzędzie od lewej: Cecylia Chodias, Franciszka Balcerzak (Udała), n, Maria 
Gawlik (Piędzioch), Agnieszka Żłobińska, Stanisława Wawrzyniak (Tomalik), Wiktoria Parzonka (Belka), Maria Pitach 
(Szajdak). Stoją u góry od lewej: Franciszek Stodolski, Stanisław Wawrzyniak, poniżej n, n, n, n, n, Jan Samulski, n, n, 
Jan Wrzalski, n, Czesław Jański, Stanisław Gawlik, Stanisław Szmydt.

Ostatnie przedwojenne zdjęcie Koła Śpiewu w Laskach w 1939 r. przy Nadleśnictwie Laski. W pierwszym 
rzędzie stoją od lewej: Idzi Kalis, Zygfryd Klaus – nauczyciel, Weronika Kołodziej, Pelagia Felisiak (Wawrzyniak), 
Pelagia Abram (Kącka), Leokadia Skomudek (Tomalik), Martyna Chwołka (Samulska), Stefania Kuboszek (Szyc), 
Monika Parzonka (Kotowska), Wanda Maryniak (Trzęsicka), za nią Maria Gawlik (Piędzioch), n, Agnieszka Płonka, 
Helena Maryniak (Górecka), Jan Trzęsicki i Władysław Wieczorek.
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 W 1932 r. w Trzcinicy zamieszkał Jan Auda, śpiewak chórowy, który pełnił funkcję organisty 
w kościele filialnym w Laskach. Z jego inicjatywy, z pomocą kierownika szkoły Karola Bachorza, 
w dniu 17 kwietnia 1932 r. zwołane zostało zebranie założycielskie Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” 
w Trzcinicy. Do stowarzyszenia zapisało się ok. 80 członków czynnych i wspierających. Towarzystwo 
zostało zarejestrowane w Wielkopolskim Związku Śpiewaczym w Poznaniu, który przydzielił je do 
Okręgu VII Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego w Kępnie.

Jan Auda - syn Franciszka i Anny z domu Kurka urodzony 13 
grudnia 1906 r. w Wattenscheid w Niemczech. Miał brata i dwie 
siostry.  Od wczesnej młodości zajmował się śpiewem i muzyką. Swoją 
działalność rozpoczął w Towarzystwie Śpiewu w Baranowie. Będąc 
na Górnym Śląsku, wstąpił do „Słowiczka” w Rudzie i równocześnie 
został przyjęty do chóru męskiego „Echo” w Katowicach - znanego 
zespołu artystycznego w Polsce. Wykształcenie muzyczne otrzymał 
w Seminarium Nauczycielskim w Krotoszynie i w szkole muzycznej 
w Gnieźnie. Objął posadę organisty - w 1932 r. w Laskach, gdzie 
również dyrygował chórem, a w 1934 r. w Trzcinicy. W 1932 r. założył 
Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”. W 1937 r. otrzymał Odznakę 
Honorową Trzeciego Stopnia Zjednoczenia Polskich Związków 
Śpiewaczych i Muzycznych w Warszawie za „zasługi położone około 
krzewienia idei śpiewaczej i pieśni polskiej”7. 21 kwietnia 1939 r. 
ożenił się z Felicją Kostencką, ur. 3 listopada 1899r. w Czerniejewie, 
powiat Gniezno, pracownicą poczty w Trzcinicy. Świadkami na ślubie 

byli nauczyciele Karol Bachorz i Jerzy Tuczek (Tutschek)8. Po wojnie wyjechał z żoną do Wrocławia, 
gdzie mieszkał aż do śmierci. Pochowany na cmentarzu w Trzcinicy.

 Wybrano pierwszy zarząd w składzie: Jan Malik - prezes, Franciszek Hazubski - wiceprezes, 
Stanisław Juszczak - sekretarz, Jan Niedźwiecki - skarbnik, Wojciech Ilski i Franciszek Krowiarz - 
ławnicy. Funkcję dyrygenta objął Jan Auda.
 Pierwsza lekcja śpiewu odbyła się 19 kwietnia 1932 r., a w dniu Święta Trzeciego Maja 
nastąpił pierwszy występ chóru. W kościele, podczas sumy chór odśpiewał na trzy głosy „Uroczystą 
mszę polską” ks. Kleina. Wieczorem na akademii chór zaśpiewał na cztery głosy „Złamane berła” 
Feliksa Nowowiejskiego i „Jeszcze Polska nie zginęła”. Publiczność przyjęła pierwszy występ „Lutni” 
„huraganowymi oklaskami”.
 W dniu 6 listopada 1932 r. „Lutnia” urządziła swój pierwszy koncert. Od tego czasu chór 
uświetniał swym śpiewem wszystkie uroczystości państwowe, kościelne i regionalne.
 W 1934 r. „Lutnia” uczestniczyła w Zjeździe Kół Śpiewaczych VII Okręgu Wielkopolskiego 
Związku Śpiewaczego z okazji 25-lecia istnienia Towarzystwa Śpiewu w Kępnie, gdzie zdobyła 
trzecie miejsce w zawodach śpiewaczych.
 W niedzielę, 25 sierpnia 1935 r. zorganizowano Regionalny Zjazd Śpiewaczy w Trzcinicy, na 
który zaproszono pięć chórów. Program zjazdu zaprezentowany został na specjalnie przygotowanym 
i wydrukowanym zaproszeniu, które przedstawiono na stronie obok.
 W lutym 1936 r. skład zarządu „Lutni” przedstawiał się następująco: Karol Bachorz - prezes, 
Jan Malik - wiceprezes, Stanisław Wypych - sekretarz, Maria Krowiarz - skarbnik, Franciszek 

7 Kronika Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Trzcinicy, 1932-1945, Jan Auda, rękopis.
8 USC w Laskach - akt zawarcia małżeństwa 17/39.



- 70 -

Krowiarz, Gertruda Dastych i Hubert Ilski - członkowie. 
Koło liczyło wówczas 71 członków, w tym 22 wspierających 
oraz 49 czynnych. W roku tym odbyło się 7 zebrań 
plenarnych, 4 zebrania zarządu i 1 walne zebranie. Ponadto 
przeprowadzono 82 lekcje śpiewu, na których wyćwiczono 
40 pieśni.
 W dniu 21 maja 1936 r. odbył się Wielki Zjazd 
Śpiewaczy w Rychtalu, na którym po uroczystej mszy św. 
odbyły się zawody śpiewacze, pochód przez miasto, popisy 
poszczególnych chórów w Strzelnicy,  a wieczorem zabawa 
taneczna. Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” zdobyło pierwsze 
miejsce.
 W dniu 4 września 1938 r. urządzono w Trębaczowie  
powiatowe dożynki śląskie, na których odbyły się między 
innymi zbiorowe popisy śpiewacze połączonych chórów 
z Bralina, Trzcinicy, Domasłowa, Miechowa i Trębaczowa. 
Ponadto „Lutnia”, w strojach regionalnych śląskich 
sprowadzonych z Poznania, wykonała inscenizację pieśni 
żniwnej „Błogosławiona dobroć człowieka” Marii Solarzowej. 
 Ostatnim koncertem „Lutni” przed wojną był Wieczór 
Pieśni, połączony z przedstawieniem amatorskim, zorganizowany 5 lutego 1939 r. w sali pana 
Malika w Trzcinicy. Program wieczoru oraz relację prasową z przebiegu tej uroczystości, zamieścił 
dyrygent w kronice Towarzystwa „Lutnia”:

 W dniu 21 kwietnia 1939 r. w kościele parafialnym w Trzcinicy odbył się ślub dyrygenta 
Jana Audy z Felicją Kostencką, pracownicą Urzędu Pocztowego w Trzcinicy. W uroczystości ślubnej 
dyrygenta brali udział członkowie chóru „Lutnia”.
 Do wybuchu wojny Towarzystwo prowadziło niezwykle aktywną działalność uczestnicząc 
w uroczystościach Trzeciomajowych, odpustowych, Bożego Ciała, pierwszej komunii dzieci, 
Święta Pieśni w Baranowie i Święcie Żołnierza w Wodzicznej. Podczas wojny jego funkcjonowanie 
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Pierwsze zdjęcie Chóru „Lutnia” przedstawia członków czynnych i wspierających w 1932 r. Siedzą od lewej: 
Karol Bachorz - kierownik szkoły, Wojciech Ilski, Franciszek Wawrzyniak, Franciszek Hazubski - wiceprezes, Jan 
Niedźwiecki - skarbnik, Jan Auda - dyrygent, Jan Malik - prezes, Stanisław Juszczak - sekretarz, Franciszek Krowiarz - 
ławnik, Jan Rachlak, Stanisław Żłobiński i Józef Krowiarz.

Zdjęcie przedstawia chóry Okręgu VII Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego, biorące udział w Zjeździe 
Śpiewaczym w Kępnie w 1934 r. Na pierwszym planie „Lutnia”.
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Zdjęcie ze Zjazdu Regionalnego Kół Śpiewaczych w Trzcinicy w 1935 r. Siedzą od lewej: Stefan Kwissa - honorowy 
członek koła, prof. Rozmarynowski - dyrygent okręgowy - członek jury, ks. proboszcz Wiktor Falkowski, Karol Bachorz 
- prezes Koła „Lutnia” - kierownik szkoły, mgr Aleksander Fleige - prezes okręgowy, Hipolit Młynarz - z-ca dyrygenta 
okręgowego, Bombicki - członek jury.

Zdjęcie przedstawia Towarzystwo Śpiewu Lutnia po zdobyciu I miejsca na Zjeździe Śpiewaczym w Rychtalu. 
Siedzą od lewej: Cecylia Stekiel, Maria Auda (siostra dyrygenta), Karol Bachorz, Jan Auda, Maria Krowiarz (Więcek) 
i Gertruda Dastych (Szolc).
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Członkowie Koła Śpiewu Lutnia w 1937 r. W pierwszym rzędzie od lewej stoją: Edmund Sroka ,za nim Tadeusz 
Maryniak, Jan Auda, Pindor, Helena Hałupka (Olejnik), Maria Krowiarz (Więcek), Maria Kostencka, Stefania 
Maryniak, Ludmiła Kujawa (Lubik), Leokadia Pieles, n, Marta Lubojańska, Zofia Kujawa i Karol Bachorz. W drugim 
rzędzie od lewej: n, Gawiński, Zimoch, Gertruda Maciejewska, Helena Wabnic, Kazimiera Skrzypczak, Gertruda 
Dastych (Szolc), Franciszka Panek, Teodozja Kruber (Grycman), Helena Maryniak, Marta Chrupała, Leon Żłobiński, 
n, n. W trzecim rzędzie od lewej stoją: Franciszek Kujawa, Jan Powaga, Bolesław Noculak, Hubert Ilski, Idzi Mainka, 
Franciszek Parzonka, Ludwik Stężała, Czesław Warzecha, niżej Leopold Pieles.

Chór „Lutnia” na dożynkach w Trębaczowie w 1938 r. W pierwszym rzędzie od lewej stoją: Gertruda Dastych 
(Szolc),Cecylia Panek (Stachurska), Teodozja Kruber (Grycman), Zofia Kujawa, Maria Krowiarz (Więcek), Maria 
Kostencka, Leokadia Pieles, Ludmiła Kujawa (Lubik), Cecylia Zimoch, Helena Wabnic i Franciszka Panek (Kuboszek). 
W drugim rzędzie stoją od lewej: Jan Auda, wyżej Ludwik Stężała, Franciszek Parzonka, Jan Powaga, Józef Żłobiński, 
Czesław Warzecha, Franciszek Kujawa, Idzi Grycman, Kazimierz Kozłowski, niżej Karol Bachorz.
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Zdjęcie mężczyzn z chóru „Lutnia” na dożynkach w Trębaczowie w 1938 r. Stoją od lewej: Idzi Grycman, 
Kazimierz Kozłowski, Ludwik Stężała, Jan Powaga, Franciszek Kujawa, Franciszek Parzonka, Józef Żłobiński i Czesław 
Warzecha.

Członkini Chóru „Lutnia” Maria Krowiarz (Więcek). Na zdjęciu z prawej: siedzą z lewej: Toedozja Kruber (Grycman), 
Idzi Grycman, Franciszka Panek (Kuboszek); wyżej stoją od lewej Cecylia Panek (Stachurska), Maria Krowiarz (Więcek), 
powyżej Leokadia Pieles.
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ograniczało się tylko do udziału w świętach kościelnych9.
 Kiedy 6 października 1941 r. ks. Wiktor Falkowski został aresztowany i osadzony w Dachau, 
a kościół w Trzcinicy zamknięty przez władze okupacyjne, działalność „Lutni” ustała.
 Po wojnie zespół wystąpił w komplecie na akademii Trzeciego Maja, gdzie zaśpiewał „Gaude 
Mater Polonia” i „Naród co powstał”. Śpiewano jeszcze w czasie procesji Bożego Ciała oraz na 
pierwszych dożynkach gminnych 2 września 1945 r. w parku w Pomianach. Po zmianie organisty 
w parafii Trzcinica w 1946 r., działalność „Lutni” została zakończona. 
 Koło Śpiewu w Laskach również wznowiło swoją działalność po zakończeniu wojny. 
Początkowo prowadzone było przez dyrygenta Jana Audę, a po jego wyjeździe do Wrocławia, przez 
nowego organistę Stanisława Pawlika. W latach 1950-1951 chórem dyrygował Jan Ślęk, a następnie 
jego ojciec - organista Franciszek Ślęk. Koło Śpiewu w Laskach funkcjonowało do połowy lat 50. 
XX w., po czym jego działalność ustała10.
 W tym miejscu należy również wspomnieć, że niemal w każdej wiosce zamieszkiwały 
osoby uzdolnione muzycznie, które potrafiły grać na różnych instrumentach. Większość z nich 
była samoukami grającymi ze słuchu. Często tworzyli całe grupy instrumentalne i swą muzyką 
uświetniali uroczystości rodzinne, domowe potańcówki, a także cieszące się dużą popularnością, 
zabawy taneczne organizowane latem na świeżym powietrzu.

9 Kronika Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Trzcinicy, 1932-1945, Jan Auda, rękopis.
10 Wywiad z Kazimierzem Tomalikiem (ur. 1925 r.) z Lasek z 19 sierpnia 2013 r.

Zdjęcie z uroczystości ślubu dyrygenta Jana Audy z Felicją Kostencką w 1939 r. Siedzą od lewej: Maria Krowiarz 
(Więcek), Ludmiła Kujawa (Lubik) z mężem, Felicja i Jan Audowie, Maria Kostencka – siostra Felicji, brat Felicji, 
Teodozja Kruber (Grycman). Stoją od lewej: Stefania Maryniak i Bolesław Noculak, Helena Hałupka i Józef Żłobiński, 
Cecylia Żłobińska i Franciszek Parzonka, Zofia Kujawa i Ludwik Stężała, Helena Maryniak i Franciszek Kujawa, 
Gertruda Maciejewska i Jan Zimoch, Zimoch i Idzi Grycman, Helena Wabnic i Leon Żłobiński, Franciszka Panek 
i Gawiński, Kazimiera Skrzypczak (Ilska), Leokadia Pieles.
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Zespół mandolinistów w Laskach, maj 1932 r. Siedzą od lewej: Roman Tomalik, n, Jan Wawrzyniak. Stoją od lewej: 
dyrygent Franciszek Waloszczyk, n, Józef Wrzalski, n, Roman Podejma, Franciszek Jędryca, Roman Łakomy.

Zespół muzyczny w Pomianach. Od lewej: Wanda Grześniak, Aleksander Dinant, Józef Wodzicki, Marian Pawlik, 
Ignacy Dinant, Maria Grześniak (skrzypce), Gertruda Sadura (akordeon).
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Rozdział V
Stowarzyszenia katolickie

1. Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich

 Z działających stowarzyszeń powiązanych z Kościołem należy wspomnieć o Katolickim 
Towarzystwie Robotników Polskich. Jego historia sięga roku 1891, kiedy to papież Leon XIII polecił 
biskupom tworzenie katolickich towarzystw robotniczych. Miały one stanowić alternatywę dla 
stowarzyszeń socjaldemokratycznych. W Poznaniu pierwsze stowarzyszenie polskich robotników 
katolickich powstało w 1893 r. W 1900 r. utworzono Związek Katolickich Towarzystw Robotników 
Polskich w Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej.
 W każdym towarzystwie patronem był ksiądz, a prezesem osoba świecka. W statutach 
do podstawowych zadań zaliczono samopomoc oraz ochronę interesów własnych. Aktywność 
stowarzyszenia przejawiała się w życiu towarzyskim, sprowadzającym się do urządzania zabaw 
tanecznych, wspólnego dzielenia się opłatkiem, podejmowania prób na amatorskiej scenie teatralnej, 
urządzania odczytów i pogadanek, wspólnego udziału w uroczystościach kościelnych. Jako hymnu 
organizacja ta używała pieśni pt. „My chcemy Boga”. Miała również swoje pismo związkowe 
„Robotnik”, wysyłane do wszystkich jednostek. W połowie lat 30-tych XX w. KTRP organizowało 
tzw. Tygodnie Społeczne. Poświęcone one były wykazywaniu potrzeb praktycznego realizowania 
wskazań encyklik papieskich w aktualnym życiu społeczno-religijnym. Robotnicy stanowili 
wówczas ok. 60% ogólnej liczby ludności. W środowisku robotniczym największą reprezentację 
stanowili robotnicy rolni i leśni pracujący na terenie obszarów dworskich. Towarzystwo było dla 
nich ogniskiem patriotyzmu, oświaty i kultury chrześcijańskiej. Członkowie organizacji wraz ze 
sztandarem licznie uczestniczyli w uroczystych obchodach gminnych świąt państwowych Trzeci 
Maja i 11 Listopada. Zadaniem zrzeszonych było również uczestnictwo w pogrzebach członków 
i ich rodzin. W tym celu utworzono specjalną kasę zapomogową na wypadek śmierci1.
 W parafii Trzcinica Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich zostało założone w 1913 
r. przez ks. Józefa Niedźwieckiego, który był jego patronem2. Towarzystwo to miało również 
swoje oddziały w Laskach i Smardzach3. W 1932 r. prezesem KTRP był Leon Hałupka (ur. 1896 
r.) zamieszkały w Laskach, z zawodu kowal; sekretarzem Idzi Zimoch (ur. 1890 r.) zamieszkały 
w Trzcinicy, robotnik; skarbnikiem Piotr Babis (ur. 1873 r.) robotnik z Lasek. Wcześniej sekretarzem 
był Józef Szydlik - obuwnik (szewc), a skarbnikiem Antoni Pieles, robotnik. Stowarzyszenie liczyło 
135 członków, a zebrania odbywały się w sali Jana Malika w Trzcinicy, raz w miesiącu na ogłoszenie 

1 Krzysztof Nowacki, Związek Katolickiego Towarzystwa Robotników w Obornikach,
http://www.oborniki.com.pl/historia/organizacje/zktr.php
2 Edmund Sroka, Trzcinica w 875-leciu, Trzcinica 1997, s. 52.
3 ks. Józef Janiszewski, Powiat kępiński 1928, s. 64 i 65.
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księdza4.
 Bardzo uroczysty przebieg miało poświecenie sztandaru KTRP w Laskach 1 sierpnia 1937 r. 
Zaproszono wszystkie oddziały KTRP Okręgu Kępińskiego oraz wszystkie miejscowe stowarzyszenia 
apolityczne, które wraz z orkiestrą przeszły w pochodzie przez wioskę Laski na nabożeństwo 
do kościoła, gdzie ks. proboszcz Wiktor Falkowski dokonał poświęcenia nowego sztandaru5. 
Po poświęceniu odbyła się uroczysta akademia, na którą składały się przemówienia, deklamacje 
i śpiewy miejscowego chóru. Organizacja ta liczyła wtedy ponad 130 członków6. Sztandar ten brał 
udział w uroczystościach kościelnych przez długi czas jeszcze w okresie powojennym; następnie 
został zdeponowany w Muzeum Diecezji Kaliskiej w Kaliszu7. W 1938 r. prezesem Katolickiego 
Towarzystwa Robotników Katolickich był robotnik Roch Kanclerz (ur. 1880 r.), zamieszkały 
w Ignacówce Drugiej, a prezesem oddziału w Laskach - kowal Leon Hałupka8.
 Jubileusz 25-lecia powstania KTRP w Trzcinicy 7 sierpnia 1938 r. przedstawia artykuł 
prasowy zamieszczony w kronice Towarzystwa Śpiewu „Lutnia”.

4 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne - ewidencja, założona w 1932 r., karta 31. Ewidencja ta podaje, że 
KTRP w Trzcinicy założono w 1910 r.
5 AP w Kaliszu, sygnatura 326, dok. 20, wniosek ks.  Franciszka Nowackiego o zgodę na zorganizowanie pochodu.
6 Orędownik Ilustrowany Dziennik Narodowy i Katolicki, 17 sierpnia 1937 r., R. 67 Nr 188.
7 Informacja ks. kan. Andrzeja Grzegorzewicza z 8 lipca 2013 r.
8 AP w Kaliszu, sygnatura 313, dok. 41 i 42.
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2. Katolickie stowarzyszenia młodzieży

 W dwudziestoleciu międzywojennym do najbardziej popularnych stowarzyszeń należały 
katolickie stowarzyszenia młodzieży. Do 1934 r. w parafii Trzcinica działało Stowarzyszenie 
Młodzieży Polskiej, którego odłam młodzieży żeńskiej nazywał się Stowarzyszeniem Młodych Polek. 
Nazwa Młode Polki funkcjonowała wyłącznie w Wielkopolsce, choć takie organizacje istniały także 
w innych rejonach Polski. Były to stowarzyszenia religijne, charytatywne, kulturalno-oświatowe 
i społeczno-patriotyczne. Celem ich było nauczanie młodych ludzi patriotyzmu oraz aktywności we 
własnym środowisku. Członkowie organizacji byli zobowiązani do uczestnictwa w sakramentach 
świętych, adoracjach i procesjach. Bardzo duży nacisk kładziono na podtrzymywanie polskich 
tradycji, także poprzez uroczyste obchody świąt narodowych. Stowarzyszenia organizowały także 
pomoc bezdomnym, bezrobotnym i sierotom. Organizacje te miały swój sztandar, odznakę, hymn, 
pieśń związkową, członkinie składały przyrzeczenia, nosiły mundurki (spódnica, biała płócienna 
bluzka z haftowanym wzorem, pasek, krawat i beret). 
 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Wodzicznej założył ks. proboszcz Józef Niedźwiecki 
28 stycznia 1930 r. Zadaniem Stowarzyszenia była opieka nad młodzieżą pozaszkolną, w celu jej 
dokształcenia w zakresie duchowym i fizycznym. Prezesem SMP został syn sołtysa Jan Żurawka, 
zastępcą prezesa Teofil Sennik, sekretarzem Józef Adamski, a skarbnikiem Bernard Kuboszek. 
Stowarzyszenie początkowo liczyło 36 członków, a comiesięczne zebrania odbywały się w Szkole 
Katolickiej w Wodzicznej. Opiekunem grupy i ćwiczenia gimnastyczne prowadził członek „Sokoła”, 
nauczyciel Piotr Kawula.
 Stowarzyszenie Młodych Polek w Wodzicznej założone 13 marca 1931 r. skupiało 
30 członkiń. Prezeską została Joanna Raczkowska, sekretarką Marianna Mąka, a skarbniczką 
Stanisława Raczkowska. Członkinie spotykały się na comiesięcznych zebraniach w szkole katolickiej 
w Wodzicznej.
 W tym samym roku, 1 listopada założone zostało również Stowarzyszenie Młodych Polek 
w Laskach. Zapisało się 35 członkiń, jednak rok później organizacja liczyła już 50 dziewcząt, które 
spotykały się na zebraniach w szkole poewagelickiej w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Prezeską 
była Ludwika Maryniak, sekretarką Helena Gąszczak, a skarbniczką Anastazja Dachowska, córka 
leśniczego. Patronką koła została Władysława Osińska - żona nadleśniczego.
 Stowarzyszenie Młodych Polek w Trzcinicy założono 28 lipca 1933 r. W pierwszym roku 
działalności SMP prezeską została Jadwiga Wypych, a następnie w 1934 r. Gertruda Przybyła, 
sekretarką była Łucja Klose, a skarbniczką Gertruda Dastych. Koło liczyło 36 druhen, a miejscem 
spotkań była sala pana Malika9.
 W pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości diecezje zaczęły organizować współpracę 
apostolską. W 1930 r. powołano Naczelny Instytut Akcji Katolickiej (NIAK) z siedzibą w Poznaniu. 
Naczelnym asystentem kościelnym AK mianowano biskupa Walentego Dymka. Patronem Akcji 
Katolickiej został św. Wojciech, a najważniejsza uroczystość odbywała się w święto Chrystusa 
Króla10.
 W dniach 5-6 lutego 1934 r. odbył się Krajowy Zjazd Akcji Katolickiej w Krakowie, na 
którym postanowiono ujednolicić wszystkie stowarzyszenia wchodzące w skład AK. Prawnego 
ujednolicenia tych organizacji dokonała Konferencja Plenarna Episkopatu w dniu 19 czerwca 
1934 r. Utworzono wówczas cztery związki ogólnokrajowe zwane kolumnami. W skład związków 
ogólnopolskich wchodziły odpowiadające im stowarzyszenia diecezjalne: Katolickie Stowarzyszenie 

9 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne - ewidencja.
10 Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, pod red. P. Tomaszewskiego i M. Wołosa, Toruń 2008, s. 50-72.
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Mężów (KSM), Katolickie Stowarzyszenie Kobiet (KSK), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Męskiej (KSMM), Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). Większość w obu 
stowarzyszeniach młodzieżowych stanowili członkowie dotychczasowego stowarzyszenia Młodzieży 
Polskiej, liczącego w 1934 r. ponad 100 tys. członków11. Stowarzyszenie Młodych Polek otrzymało 
nazwę KSMŻ, jednak w środowisku nazwa Młode Polki, funkcjonowała nadal.
 Jak podaje Edmund Sroka w swej publikacji w 1934 r. za czasów ks. proboszcza Wiktora 
Falkowskiego w Trzcinicy, Laskach i Wodzicznej powstały Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Żeńskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej. Organizacje te były liczebnie duże 
i aktywne w działaniu. Współpracowały z księdzem proboszczem. Organizowano zabawy 
i potańcówki dla młodzieży, loterie, występy artystyczne itp. W duchu katolickim, przygotowywano 
młodzież do dorosłego życia12.
 Reprezentanci wszystkich stowarzyszeń działających na terenie parafii wraz z księdzem 
asystentem, prezesem, wiceprezesem i sekretarzem, stanowili zarząd Parafialnej Akcji Katolickiej 
(PAK). Zarząd PAK odbywał regularne miesięczne posiedzenia z referatami programowymi. 
Patronem stowarzyszeń młodzieżowych AK obrano Stanisława Kostkę, a świętem patronalnym 
pozostała uroczystość Chrystusa Króla.
 Prezesem Zarządu AK w parafii Trzcinica został Franciszek Piotrowski z Teklina, a następnym 
Franciszek Hazubski z Pomian13. Stowarzyszenie stawiało sobie za cel wychowanie młodzieży 
w duchu katolickim i narodowym, pomijając wpływy polityczne i partyjne. 
 W czasie wojny działalność wszystkich stowarzyszeń katolickich została zawieszona. 
Po wojnie swą aktywność wznowiło Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej. 
W 1948 r. władze państwowe wzmogły naciski polityczne na życie Kościoła i wszelkie młodzieżowe 
organizacje katolickie zostały rozwiązane.
 W tym miejscu należy również wspomnieć, że stowarzyszenia katolickie w parafii Trzcinica 
miały znacznie wcześniejszą historię. Jak podaje Edmund Sroka w cytowanej publikacji: przy kościele 
w Wodzicznej założono „Bractwo Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Alfonsa”. Bractwo to założył 
uroczyście 25 czerwca 1899 r. ks. Henryk Szwortz w asyście ks. proboszcza Jana Chryzostoma Dziubka 
z Baranowa i ks. Hieronima Kujawskiego z Olszowy.
 Ponadto na początku XX w. przy parafii Trzcinica działało bractwo pn. „Straż św. Józefa”. Fakt 
ten poświadcza zachowany dokument z 1906 r., stwierdzający mianowanie Franciszka Słupianka 
na protektora Straży św. Józefa na okręg Laski, przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego 
Floriana Stablewskiego.

11 Tamże.
12 E. Sroka, op. cit., s. 82.
13 Kronika Towarzystwa Śpiewu „Lutnia”, Jan Auda, rękopis, artykuł prasowy.

Dokument z 16 stycznia 1906 r. powołujący 
Franciszka Słupianka na protektora Straży 
św. Józefa w parafii Trzcinica na okręg Laski.
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Członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Wodzicznej z ks. Józefem Niedźwieckim i opiekunem grupy 
nauczycielem Piotrem Kawulą (z lewej strony księdza) 24 maja 1931 r.

Członkowie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej w Wodzicznej z ks. Józefem Niedźwieckim i Piotrem Kawulą 
na tle kościoła w Wodzicznej.



- 82 -

Młode Polki z Wodzicznej z nauczycielką Joanną Walczak (Kukuczową), fotografia z 1931 r.

Młode Polki z Wodzicznej na ślubie druhny.
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Młode Polki z Wodzicznej z księdzem Józefem Niedźwieckim, zdjęcie z kursu gotowania, sprzed 1932 r. Z prawej 
strony księdza, Helena Chrobot (Kotowska), z lewej strony instruktorka i nauczycielka Joanna Walczak (Kukuczowa).

Druhny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Wodzicznej na tle kościoła od strony wschodniej. 
U dołu z tabliczką  Statkiewicz i Leokadia Tomalik (Żłobińska); siedzą od lewej w drugim rzędzie n, Maria Mąka, 
Marianna Rabiega, Władysława Kawula – patronka, ks. Wiktor Falkowski, Słupianek, n, Gertruda Czekała. Stoją od 
lewej Wanda Tomalik, n, siostry bliźniaczki Kanclerzówny z Ignacówki, n, n, Czekała, Zofia Żłobińska (Sroka), Belka, 
Stanisława Szymala.
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Młode Polki z Lasek i Smardzy z księdzem wikariuszem Szczepanem Czemplikiem, 1932 r. Siedzą od lewej: 
Cecylia Chodias, Franciszka Parzonka, Franciszka Samulska (Kruber), Anastazja Dachowska (Wiorek), ks. Szczepan 
Czemplik, Ludwika Maryniak (Szolc), Boruch Jadwiga (Wieczorek), Katarzyna Chodias, Gertruda Gawińska (Dawiec). 
Stoją od lewej: Helena Gąszczak (Gąsiorowska), Helena Parzonka (Wypych), n, Wiktoria Parzonka (Wawrzyniak), 
Pelagia Maryniak (Kwak), Helena Wawrzyniak), Jadwiga Urbańska (Trzewik), Maria Balcerzak (Stodolska), Stanisława 
Hilemberg (Lorenc). W drugim rzędzie stoją od lewej: Maria Matuszewska (Kurzawa), Maria Makowska, Maria 
Pitach (Szajdak), Maria Sotorek (Banaś), Michalina Zaremba, Helena Wieczorek (Noculak), Helena Szydlik (Olejnik), 
Franciszka Sobczyk, Pelagia Parzonka (Giel), Walentyna Urbańska (Zimoch), Helena Tomalik (Trzęsicka). W górnym 
rzędzie stoją od lewej:  n, Irena Kasprzak (Słupianek), Franciszka Balcerzak (Udała), Monika Jendryca (Nawrot), 
Helena  Parzonka (Hojeńska), Maria Parzonka (Balcerzak), Maria Dachowska (Żłobińska), Wiktoria Żłobińska 
(Belka), Katarzyna Kurzawa, Zofia Bartkowiak.

Kurs gotowania dla członkiń stowarzyszenia Młodych Polek, przeprowadzony w Borku ok. 1934 r. Siedzą od 
lewej: Maria Pitach (Szajdak), Helena Tomalik (Trzęsicka), instruktorka, Helena Wieczorek (Noculak), Helena Parzonka 
(Hojeńska), stoją z lewej: Karol Włodarczyk, n, n, n, n, Łucja Chwołka (Kossek), Franciszka Balcerzak (Udała), n ,n ,n,  
u góry: Gertruda Krowiarz (Olejnik), Helena Wieczorek II (Sobczyk), Maria Kula (Gawlik).
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Młode Polki z Lasek przed pałacem w Siemianicach. Stoją od lewej: n, Gertruda Krowiarz (Olejnik), Helena 
Wieczorek (Sobczyk), Stefania Kuboszek (Szyc), Maria Balcerzak (Stodolska),  Maria Pitach (Szajdak), n, Maria Kula 
(Gawlik), Helena Tomalik (Trzęsicka), Zofia Bartkowiak. W górnym rzędzie stoją: n, n, n, Stefania Labocha (Kuboszek), 
Franciszka Balcerzak (Udała), Weronika Kołodziej, Maria Gawlik (Piędzioch), Stanisława Wawrzyniak (Tomalik).

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej przed pałacem w Laskach z księdzem Wiktorem Falkowskim 
i patronką Władysławą Osińską, 1935 r.
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Członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w pochodzie do kościoła w Trzcinicy.

Druhny KSMŻ w Laskach  na ślubie członkini zarządu, Anastazji Dachowskiej z Albinem Wiorkiem, 
z udziałem księdza Franciszka Nowackiego i patronki Władysławy Osińskiej, 1934 r.
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Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej w Laskach z ks. Franciszkiem Nowackim.

Poczet sztandarowy KSMŻ na placu przed budynkiem Romana Gnacego w Laskach (obecnie ul. Kępińska 6) 
3 maja 1939 r. przed pochodem do kościoła w Trzcinicy. Stoją od lewej: Maria Wielgosz (Bartkowiak), Pelagia 
Abram (Kącka), Stefania Kuboszek (Szyc).
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Ślub Ludwiki i Pelagii Maryniak z udziałem druhen KSMŻ w Laskach i patronki Władysławy Osińskiej.

Członkinie Stowarzyszenia Młodych Polek z Trzcinicy i Pomian z księdzem Franciszkiem Nowackim w 1933 r.



- 89 -

Członkinie KSMŻ z Trzcinicy i Pomian w Częstochowie  w 1937 r. Siedzą od lewej: Maria Krowiarz (Więcek), 
Eleonora Ilska (Wypych), Gertruda  Przybyła (Dinant). Stoją od lewej: Katarzyna Panek (Pieles),Wiktoria Szymała 
(Panewicz), Wanda Grześniak (Kłobus), Anna Powroźnik (Szymczak).Na fotografii z prawej strony stoją: Maria 
Krowiarz (Więcek), Gertruda Przybyła (Dinant) i Katarzyna Panek (Pieles).

Druhny KSMŻ w Trzcinicy na ślubie koleżanki.
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Dokument poświadczający przyjęcie do Stowarzyszenia Młodych Polek w Trzcinicy z 1934 r.

Członkinie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej w Trzcinicy na tle kościoła parafialnego 
w Trzcinicy.
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Rozdział VI
Pozostałe organizacje

1. Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej

 Skutki użycia przez Niemców w I wojnie światowej nowej, nieznanej dotychczas broni 
chemicznej oraz tragedie ludności związane z bombardowaniami spowodowały, że działania wojenne 
skupione dotychczas na linii frontu i obiektach wojskowych, przeniosły się na ludność i obiekty 
cywilne. Od tego czasu zaczęto organizować systemy obrony ludności cywilnej. 
 W celu przygotowania mieszkańców do ochrony przed ewentualnymi skutkami konfliktów 
zbrojnych, wzorem innych krajów w Europie, utworzono w Polsce w roku 1921 Społeczny Komitet 
Obrony Przeciwgazowej, przekształcony w 1924 r. w Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej (TOP).  
Od roku 1923 powołano również Ligę Obrony Powietrznej Państwa - organizację, która miała na 
celu krzewienie idei rozwoju lotnictwa polskiego i przeciwlotniczej obrony ludności. Połączenie obu 
tych organizacji nastąpiło w 1928 r. i powstała wtedy Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
(LOPP). Rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 stycznia 1934 r. uznano LOPP za stowarzyszenie 
wyższej użyteczności publicznej. Następnie Sejm uchwalił ustawę określającą kompetencje władz 
oraz zakres zasadniczych kierunków działania obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej. Komórką 
podstawową Ligi były koła terenowe. Koła te podlegały komitetom powiatowym, powiatowe - 
wojewódzkim, które z kolei podlegały Zarządowi Głównemu. Prezesem Zarządu Głównego został 
generał dywizji Leon Barbecki, a honorowym członkiem prezydent RP Ignacy Mościcki.
 W 1935 r. LOPP liczyła 1,5 mln członków zrzeszonych w 13760 kołach. Działalność Ligi 
miała na celu wypracowanie w społeczeństwie zrozumienia i poparcia dla rozwoju lotnictwa. Liga 
popierała propagandowo i finansowo zakupy sprzętu lotniczego, sport lotniczy, szkolenie pilotów 
i mechaników. Wydawała też dwutygodnik „Lot Polski”, potem „Lot i obrona przeciwlotniczo 
gazowa Polski” oraz miesięcznik „Przegląd Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej”. Posiadała 
własne godło, hymn, sztandar, pieczęcie, odznaki, medale i plakietki.
 Zebranie organizacyjne Koła LOPP w Laskach, z inicjatywy Wójtostwa, odbyło się 21 
września 1929 r. w Szkole Katolickiej w Laskach. Spotkanie rozpoczął zastępca wójta Stanisław 
Żłobiński, który na życzenie obecnych, przewodniczył mu do końca. Po wyjaśnieniu celów i zadań 
LOPP oraz dłuższej dyskusji, zebrani uchwalili utworzenie miejscowego koła obejmującego gminę 
Laski, Smardze i dwór Laski z folwarkami. Na członków zgłosiło się 26 osób. Wyboru zarządu 
dokonano poprzez aklamację, a ukonstytuował się on w sposób następujący: prezesem został 
Jan Grzęda, kierownik szkoły ze Smardzy, zastępcą prezesa został Stanisław Żłobiński z Lasków,  
sekretarzem - Michał Sikora - sekretarz wójtostwa z Lasków, skarbnikiem - Jan Urbański z Lasków. 
Członkami Komisji rewizyjnej zostali: Piotr Jański, przedsiębiorca budowlany z Lasków i Tomasz 
Chwołka - robotnik z Lasków, prezes Związku Zawodowego Robotników Rolnych i Leśnych 
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w Laskach1. W 1933 r. prezesem był Stanisław Żłobiński, organizacja liczyła 16 członków, a zebrania 
odbywały się w sali Romana Gnacego w Laskach, w każdą pierwszą niedzielę kwartału2. 
 Na zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskach 30 września 1934 r., na wniosek sekretarza 
zarządu Jana Jokla, uchwalono przystąpienie OSP do Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
jako członka zbiorowego3. 
 Stan członków koła LOPP w Laskach na 1 stycznia 1935 r. wynosił 18 osób, natomiast 
w 1936 r. liczba członków zmalała do 154. 
 Koło LOPP w Laskach istniało do wybuchu II wojny światowej.

Michał Sikora - urodzony 13 września 1908 r. w Kępnie. Syn 
robotnika Franciszka Sikory i Anny z domu Kiczka. W wieku 
19 lat rozpoczął pracę zawodową jako pracownik biurowy 
Fundacji „Nauka i Praca” w Laskach, gdzie pracował do 1930 
r. W latach 1931-1936 był sekretarzem Zarządu Gminnego 
w Laskach oraz członkiem Rady Gminnej. Aktywnie działał 
w miejscowych organizacjach społecznych. W latach 1932-1933 
pełnił funkcję sekretarza w zarządzie OSP Laski, a w 1934 r. 
został ogniomistrzem obwodowym (naczelnikiem rejonowym). 
Był sekretarzem Koła LOPP w Laskach, członkiem Koła Śpiewu 
w Laskach, a od 21 kwietnia 1931 r. również sekretarzem w Kole 
Pszczelarzy w Laskach. Żonaty 21 lutego 1933 r. z Władysławą 
Gnacy (córką Michała i Anny z Kruberów) z Lasków. Miał 
córkę Janinę i syna Czesława. W latach 1937-1939 był wójtem 
w Perzowie. Po wybuchu wojny został aresztowany przez gestapo. 
Zmarł w obozie pracy we Wronkach 30 maja 1944 r.

2. Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici”

 Początki stowarzyszeń młodzieży wiejskiej na ziemiach polskich sięgają czasów sprzed 
pierwszej wojny światowej. Zawiązywali je przede wszystkim wychowankowie pierwszych szkół 
rolniczych, inspirowani apelami i artykułami w pismach dla młodzieży wiejskiej, wydawanych 
przez działaczy ruchu ludowego. W 1912 r. powołano do życia Związek Młodzieży Wiejskiej, który 
był organizacją tajną, obejmującą swym zasięgiem tereny Królestwa Polskiego. ZMW dla swej 
działalności znajdował oparcie w kółkach rolniczych.
 W połowie 1919 r. na ogólnokrajowym zjeździe delegatów kół młodzieży wiejskiej powołano 
do życia Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej, jako odrębną organizację podporządkowaną 
Centralnemu Związkowi Kółek Rolniczych. CZMW prowadził działalność o charakterze oświatowo-
wychowawczym, wpajając młodzieży przywiązanie do zasad demokracji, wychowywał w duchu 
patriotyzmu.
 Po przewrocie majowym doszło w Związku do rozłamu, w wyniku którego wyodrębnił się 
1 AP w Kaliszu, Akta Starostwa Powiatowego w Kępnie, sygnatura 105, Protokół zebrania organizacyjnego Koła LOPP w Laskach; 
zachowano ówczesną odmianę nazw miejscowości.
2 AP w Kaliszu, sygnatura 295, Stowarzyszenia społeczne i polityczne - ewidencja.
3 Protokół OSP Laski z zebrania z 30 września 1934 r.
4 AP w Kaliszu, sygnatura 237, Akta Gminy Laski.
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Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici” oraz, wierny reżimowi pomajowemu, Centralny Związek 
Młodzieży „Siew”.
 Związek Młodzieży Wiejskiej „Wici” ukonstytuował się 29 czerwca 1928 r. na Zjeździe 
Delegatów Kół Młodzieży Wiejskiej w Warszawie. Jego liderem był Ignacy Solarz - pedagog i twórca 
uniwersytetów ludowych. Celem działalności ZMW RP, zgodnie ze statutem, było „uzgadnianie 
i ogniskowanie pracy nad podniesieniem duchowego i gospodarczego poziomu oraz poczucia 
obywatelskiego młodzieży wiejskiej”. Na terenach wiejskich ZMW współpracował z organizacjami 
ruchu ludowego, uważając się jednak za organizację apolityczną.
 Po połączeniu stronnictw chłopskich w marcu 1931 r., ZMW „Wici” poparł Stronnictwo 
Ludowe. Od 1931 r. „Wici” uczestniczyły w opozycyjnych akcjach Stronnictwa Ludowego - 
strajkach, manifestacjach i wiecach. Ruch Wiciowy uczył młodzież wiejską współżyć w środowisku, 
pracować zespołowo, wyrabiać poczucie wzajemnego szacunku i równości, podnosić ich świadomość 
społeczną. Zadaniem naczelnym była troska o młodego człowieka, o związanie go z organizacją 
i ruchem ludowym. W zakresie działalności oświatowej i kulturalnej organizowano różne kursy, 
odczyty, świetlice i zespoły samokształceniowe, propagowano czytelnictwo. Upowszechniano 
wiedzę fachową w ramach Przysposobienia Rolniczego organizując wystawy i konkursy wśród 
członków Kół „Wici”, zachęcano do racjonalnego gospodarowania i współzawodnictwa w osiąganiu 
coraz lepszych plonów i efektywniejszej hodowli. Niemałe sukcesy działacze „Wici” odnieśli także 
w dziedzinie spółdzielczości, zwłaszcza Społemowskiej, propagując i rozwijając na wsi różne jej 
formy. Najważniejszym jednakże z osiągnięć był wpływ, jaki związek wywarł na kształtowanie 
charakterów, ideowych postaw wzorców zachowań licznej rzeszy młodych mieszkańców wsi5.
 Niekwestionowanym liderem młodzieżowego ruchu ludowego w Laskach był Franciszek 
Stodolski. Założył w 1937 r. Koło Związku Młodzieży Wiejskiej skupiające ponad 50 członków. 
On sam został prezesem koła; na sekretarza wybrano Romana Tomalika, a na skarbnika Franciszka 
Trzęsickiego.

Franciszek Stodolski urodził się 11 października 1911 r. 
w Laskach, jako najstarszy syn Feliksa i Anny z domu Balcerzak. 
Miał trzech braci i jedną siostrę. Całe  swoje życie związane z historią 
Lasek poświęcił pracy społecznej i politycznej. Od wczesnej młodości 
był członkiem Towarzystwa Śpiewaczego im. Paderewskiego. Po 
odbyciu służby wojskowej w 1934 r. aktywnie działał w Ochotniczej 
Straży Pożarnej  i Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”. W 1936 
r. ukończył Szkołę Rolniczą w Kępnie i już wtedy związał się 
z ruchem ludowym. Założył w Laskach Związek Młodzieży Wiejskiej 
„Wici”. W organizacji tej pełnił odpowiedzialne funkcje prezesa koła, 
prezesa Zarządu Powiatowego, członka Zarządu Wojewódzkiego 
ZMW „Wici” w Poznaniu. Uczestniczył w ogólnopolskim 
Zjeździe ZMW „Wici” i Kongresie Stronnictwa Ludowego, który 
podjął wtedy decyzję o wielkim Strajku Chłopskim w 1937 roku. 

W latach 1938-39 był słuchaczem Uniwersytetu Ludowego w Nietążkowie. W 1938 r. założył Spółdzielnię 
Spożywców „Gromada” w Laskach. W kampanii wrześniowej 1939 r., z 60. pułkiem piechoty brał 
udział w bitwie nad Bzurą. Resztę okupacji spędził w niewoli na terenie Niemiec. W 1946 r. wrócił  
do Lasek i od razu włączył się do prac społecznych, kontynuując rozpoczętą przed wojną działalność. 
Praca społeczna była jego pasją. Nadal działał w ZMW „Wici” i w Polskim Stronnictwie Ludowym. Był 

5 Fenomen Wici. Historia ruchu,  http://www.zmw.pl/article/view/44/Historia#1911
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prezesem koła ZSL w Laskach, członkiem Gminnego Komitetu w Trzcinicy i Wojewódzkiego Komitetu 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Kaliszu. Reprezentował powiat kępiński na V Kongresie ZSL 
w Warszawie w 1969 r. Od 1947 roku, przez ponad 40 lat, pełnił funkcję sołtysa w Laskach. Był 
założycielem Kółka Rolniczego w Laskach w 1957 r. i jego  prezesem do końca swego życia. Od 1979 
r. był v-ce prezesem Rady Nadzorczej SKR-u, a od 1980 r. v-ce prezesem Rady Gminnego Związku 
Kółek Rolniczych. Ponadto był współzałożycielem Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i długoletnim 
członkiem Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni i Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni 
w Kępnie. Przez wiele kadencji był radnym Gromadzkiej Rady Narodowej, a później Gminnej 
i Powiatowej Rady Narodowej. W plebiscycie na „Polaka Roku” organizowanym przez Telewizję Polską 
znalazł się wśród 10 Polaków 1964 roku. Za wniesiony wkład pracy i działalność społeczno-polityczną 
został uhonorowany m.in.:  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,  Srebrnym Krzyżem 
Zasługi,  Odznaką 1000-lecia Państwa Polskiego,  Złotą Odznaką Janka Krasickiego,  Medalem 30- 
i 40-lecia Polski Ludowej, Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Poznańskiego, Odznaką 
Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego,  Odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Ludowego.
Franciszek Stodolski zmarł w 1989 r.; został pochowany na cmentarzu w Laskach.

 Koło to prężnie się rozwijało, o czym świadczy fakt, iż na zebraniu 8 maja 1937 r., oprócz 
dyskusji w sprawie obchodów Święta Ludowego zaplanowanego na 16 maja, założono grupę żeńską 
ZMW zwaną „sekcją koleżanek”. Zapisały się do niej Stanisława Wawrzyniak ur. 1918 r. w Laskach, 
Helena Wieczorek I ur. 1916 r. Laski-Granice, Helena Wieczorek II ur. 1919 r. Laski-Granice, 
Stefania Słupianek ur. 1920 r. w Laskach, Maria Kula ur. 1920 r. Laski, Cecylia Kulesza ur. 1916 
r. Laski-Dwór, Weronika Kołodziej ur. 1921 r. w Laskach. Przewodniczącą sekcji wybrano Helenę 
Wieczorkównę I z Granic6.
 Pierwszym zadaniem sekcji żeńskiej miała być pomoc w zakresie obsługi gości i bufetu na 
dożynkach wiejskich, organizowanych wraz z Kółkiem Rolniczym 22 sierpnia 1937 r.
 W dniu 14 listopada 1937 r. w Poznaniu odbył się walny zjazd delegatów WZMW. Jak 
informował starosta powiatowy Nicefor Dąbrowiecki w piśmie do Urzędu Wojewódzkiego, na 
Walny Zjazd delegatów Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej w Poznaniu, jako jedyny z całego 
powiatu kępińskiego wyjeżdża tylko Jan Gudra z Lasek. Inne koła WZMW z terenu tutejszego powiatu 
nie wysyłają żadnego delegata.
 Sukcesem prezesa ZMW „Wici” Franciszka Stodolskiego zakończyło się propagowanie 
spółdzielczości na terenie Lasek. Przy aprobacie prezesa Kółka Rolniczego Jana Jokla, 3 lipca 1938 
r. zwołał zebranie organizacyjne Spółdzielni Spożywców „Społem”, w którym wzięło udział ok. 
30 osób. Zebrani wybrali prezydium w składzie: prezes - Jan Jokiel, sekretarz - Aniela Lisowska, 
nauczycielka w Laskach oraz asesorzy: Franciszek Kanclerz, Szczepan Jokiel i Jan Cichosz. 
Prezes Jokiel odczytał program zebrania, a zaproszony gość, kierownik Spółdzielni „Społem” 
w Ostrzeszowie, Stanisław Pepliński, wygłosił referat nt. „Cele i zadania spółdzielni”, odczytał 
również i objaśnił statut spółdzielni. Po uchwaleniu poprawek w statucie, określeniu wpisowego (1 
zł) oraz wysokości udziałów 25 zł (pierwsza wpłata 5 zł, reszta z możliwością rozłożenia na raty po 
4 zł w ciągu 5 lat), uchwalono jednogłośnie założenie Spółdzielni z odpowiedzialnością udziałami, 
o nazwie Spółdzielnia Spożywców „Gromada” w Laskach. Wybrano Radę Nadzorczą w składzie 
7 członków, którymi zostali: Jan Jokiel, Jakub Myler, Aniela Lisowska, Jan Cichosz, Franciszek 
Kanclerz, Stanisław Wawrzyniak, Stanisław Chwołka i 3 zastępców: Stanisław Gawlik, Stanisław 
Domagała i Piotr Kula. Upoważniono zarząd do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni do 

6 AP w Kaliszu, sygnatura 315, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” powiat Kępno 1932-1937, dok. 52 oraz sygnatura 336, 
Stowarzyszenia i związki zawodowe 1932-1939, dok. 51.
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sumy 1500 zł. Uchwalono również przystąpienie do Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” 
w Warszawie7.
 Działalność Spółdzielni, której kierownikiem został Wojciech Oleś, rozwijała się bardzo 
dynamicznie. Otwarto sklep spożywczy i tekstylny w wynajętym budynku od Feliksa Domagały, 
który wyjechał z rodziną na Śląsk (obecnie Laski, ul. Główna 12). Sprzedawcą był Jan Gawlik. 
Planowano budowę magazynów i znaczne poszerzenie działalności. Ambitne plany przerwała II 
wojna światowa8. 
 W ramach Koła ZMW zorganizowana została również drużyna piłki nożnej pn. „Wici”, która 
była drugą drużyną piłkarską w Laskach i konkurowała z drużyną „Sokoła”. Mecze rozgrywane były 
na boisku obok mleczarni za plebanią (obecnie ul. Ks. Stoińskiego)9.

7 AP w Kaliszu, sygnatura 336, Stowarzyszenia i związki zawodowe 1932-1939, dok. 251, 255, 257.
8 Wywiad z Franciszkiem Chwołką ur. 1931 r., z 4 lipca 2013 r.
9 Wywiad z Kazimierzem Tomalikiem z Lasek ur. 1925 z 19 sierpnia 2013 r. i Franciszkiem Chwołką z Lasek ur. 1931 r. z 4 lipca 2013 r.

Członkowie Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Laskach w maju 1937 r. - siedzą przy obrazie od lewej: n, 
Jan Trzęsicki, Wacław Wawrzyniak, n, Mieczysław Szyc. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: Tadeusz Jański, n, Józef 
Wawrzyniak, Franciszek Trzęsicki, Stanisława Wawrzyniak( po mężu Tomalik), Roman Tomalik, Helena Wieczorek 
(Noculak), - przewodnicząca sekcji żeńskiej, Franciszek Stodolski – prezes, Jan Kołodziej, Stanisław Wawrzyniak, Jan 
Słupianek, Jan Stodolski i Henryk Lenart.  Stoją w drugim rzędzie od lewej: Franciszek Maryniak, Florian Słupianek, 
Kazimierz Oleś, Jan Tomalik, n, Wacław Samulski, Stefania Słupianek (Podejma), Władysław Więzień-Lesiński, Łucja 
Gonera (Nolbert), Władysław Kącki, Stanisława Szydlik, Władysław Gawlik, Maria Kula (Gawlik), Weronika Kołodziej, 
n, Wieczorek Helena (Sobczyk), Jan Sobczyk, Franciszek Jędryca, n, Stanisław Jokiel i Stanisław Samulski. W górnym 
rzędzie stoją od lewej: Franciszek Jędryca (krawiec), Stanisław Stodolski, Tadeusz Podejma, Jan Balcerzak, Ignacy Kula, 
Jan Samulski, Edward Napierała, Piotr Stodolski, n, Stanisław Parzonka, Jan Balcerzak, Piotr Pitach, Teofil Myler, 
Stanisław Szmydt, Władysław Tomalik, n.
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3. Związek Nauczycielstwa Polskiego

 Dzieje ruchu nauczycielskiego na ziemiach polskich sięgają I połowy XIX wieku. Największy 
rozwój tych stowarzyszeń nastąpił po odzyskaniu niepodległości. W szkołach wszystkich szczebli 
zatrudnionych było wtedy ponad 90 tysięcy nauczycieli, którzy zrzeszali się wówczas w około 180 
różnych organizacjach nauczycielskich. Nauczyciele o poglądach umiarkowanych (endeckich) 
utworzyli w 1921 r. Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 
( SCNNSP) w Polsce. Liczyło ono wtedy ponad 7 tys. członków. Organem prasowym był „Nauczyciel 
Polski i Szkoła”. 
 Stowarzyszenie powstało z połączenia dziewięciu organizacji nauczycielskich, działających 
wcześniej o charakterze narodowym i chrześcijańskim. Stało konsekwentnie na stanowisku wiary, 
tradycji narodowej i było przeciwne narastającej propagandzie socjalizmu. Działało w oparciu 
o statut uchwalony na walnym zjeździe delegatów w Warszawie w 1924 r. Celem organizacji  
wg statutu było: zjednoczenie ogółu polskiego nauczycielstwa szkół powszechnych dla rozwoju 
szkolnictwa oraz dla sprawy wychowania publicznego i domowego w duchu chrześcijańskim 
i narodowym. Członkowie stowarzyszenia tworzyli: koła miejscowe, powiatowe i oddziały okręgowe, 
które podlegały Zarządowi Głównemu. Członkiem stowarzyszenia mógł zostać tylko nauczyciel 
narodowości  polskiej i religii chrześcijańskiej10.
10 Stefan Możdżeń, Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe NSzP w Polsce, http://www.pedkat.pl/images/czasopisma/pk8/art.pdf

Członkowie ZMW „Wici” w Laskach na spotkaniu 23 stycznia 1938 r. W pierwszym rzędzie stoją od lewej: 
Idzi Żłobiński, Józef Gawlik, Leon Oleś, n, Helena Wieczorek (Sobczyk), instruktor rejonowy Tadeusz Nowak, Maria 
Balcerzak (Stodolska), Franciszek Stodolski –prezes, za nim Franciszka Balcerzak (Udała), n, Helena Wieczorek 
(Noculak), Weronika Kołodziej, Wacław Samulski, Józef Gawlik, za nim Jan Kołodziej i Jan Tomalik. U dołu siedzą od 
lewej: Jan Gawlik, Stefania Słupianek (Podejma), Labocha, Wacław Wawrzyniak z dzieckiem.
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 W październiku 1922 r. zawiązało się w Trzcinicy koło miejscowe Stowarzyszenia 
Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych o zasięgu parafialnym. Na 
przewodniczącego wybrano kierownika szkoły w Trzcinicy Aleksandra Urbańskiego, a na sekretarkę 
Weronikę Moździerzównę. Na pierwszym zebraniu przewodniczący odczytał referat o „Obowiązkach 
koleżeńskich”11.
 W dniu 17 września 1927 r. członkowie Stowarzyszenia urządzili uroczyste pożegnanie 
odchodzącemu na emeryturę po 40 latach pracy nauczycielowi Aleksemu Merdasowi, kierownikowi 
szkoły w Laskach. Podczas mszy św. za pomyślność i zdrowie emeryta, w kościele w Laskach śpiewali 
nauczyciele wszystkich szkół w gminie, a Karol Bachorz ze Trzcinicy i Strohwald z Piotrówki 
zagrali w duecie skrzypcowym utwór „Ave Maria” Gounoda - Bacha. Delegacja nauczycielska 
odwiedziła chorego Aleksego Merdasa z życzeniami pomyślności, upominkiem i podziękowaniem 
za dotychczasową pracę w Kółku Nauczycielskim12.
 W lipcu 1930 r. podczas zjazdu ogólnopolskiego w Krakowie nastąpiło połączenie 
stowarzyszeń nauczycielskich w jednolity Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dla Wielkopolski, 
Zarząd Okręgowy ZNP miał siedzibę w Poznaniu. Siedziba Zarządu Oddziału Powiatowego ZNP 
mieściła się w Ostrzeszowie, a członkami ogniska ZNP w Kępnie byli również nauczyciele z gminy 
Trzcinica: Witold Frach z Kuźnicy Trzcińskiej, Maria Remelska i Antoni Goncerzewicz z Lasków, 
Stanisław Jończak z Kuźnicy Trzcińskiej, Maria i Weronika Moździerzówny (z Kuźnicy Trzcińskiej 
i Trzcinicy)13.
 W dniu 24 września 1936 r. odbyła się w Laskach konferencja oświatowa rejonu Laski. 
Wzięli w niej udział wszyscy pracownicy oświatowi w rejonie oraz, z ramienia władz szkolnych, 
panowie podinspektor prof. Antoni Harasiewicz14 i instruktor obwodowy OP (oświaty pozaszkolnej) 
Ossowski, jak również przedstawiciele samorządu - wójt Tadeusz Kornobis i sekretarz gminy 
Władysław Inerowicz. Przedmiotem obrad konferencji było omówienie i zanalizowanie stanu 
pracy oświatowej na terenie tutejszej gminy  oraz zastanowienie się nad poszczególnymi formami 
pracy oświaty pozaszkolnej i ich realizacji w roku szkolnym 1936/37. Dokonano również wyboru 
gminnego instruktora OP, którym został wybrany jednogłośnie kierownik szkoły w Trzcinicy Karol 
Bachorz.
 Z dniem 14 czerwca 1938 r. zgłoszono założenie oddziału ZNP w Laskach jako oddziału 
stowarzyszenia zarejestrowanego. Wybrano zarząd w składzie: prezes Kazimierz Kościuszko, sekretarz 
Aniela Lisowska, skarbnik Teofil Nowak - wszyscy z Lasek oraz członkowie zarządu: Witold Frach 
z Mroczenia, Stanisław Jończak z Kuźnicy Trzcińskiej i Jerzy Tuczek z Trzcinicy. Zarząd w powyższym 
składzie funkcjonował do wybuchu wojny15.
 Związek Nauczycielstwa Polskiego został reaktywowany po II wojnie światowej i działa do 
dnia dzisiejszego.

11 Kronika Szkoły Powszechnej w Trzcinicy 1908-1929, Aleksander Urbański, rękopis; Kronika Szkoły Powszechnej w Kuźnicy 
Trzcińskiej 1875-1930, rękopis.
12 Kronika Szkoły Powszechnej w Trzcinicy 1908-1929, Karol Bachorz, rękopis.
13 AP w Kaliszu, sygnatura 316, Akta dotyczące działalności Związku Nauczycielstwa Polskiego na terenie powiatu kępińskiego, 
dok. nr 38.
14 Prof. Antoni Harasiewicz z Chodzieży objął funkcję podinspektora szkolnego w okręgu ostrowskim 1 kwietnia 1935 r. „Orędownik 
Ostrowski”, nr 30, R. 84, 12 kwietnia 1935 r., s. 1.
15 Tamże, dokument nr 48 i nr 50.
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Nauczyciele obecni na konferencji oświatowej rejonu Laski 24 września 1936 r. Stoją od lewej: Kazimierz 
Kościuszko, Teofil Nowak, Walenty Swędrzyński, Władysław Inerowicz - sekretarz gminy, Helena Kotowska, n, Andrzej 
Wawrzynowicz, Piotr Kotowski, Monika Niezielińska - Nowak, z tyłu Franciszek Nowaczyk, Stanisław Jończak, Wanda 
Bilik, Maria Remelska, n, Jerzy Tuczek, Władysław Toporowicz, z tyłu n, obok Karol Bachorz, n, Roch Joks, n.

4. Towarzystwo Czytelni Ludowych

 Propagowania ruchu czytelniczego na wsi podjęło się Towarzystwo Czytelni Ludowych, 
powstałe jeszcze w okresie zaboru pruskiego w Poznaniu w 1880 r. Jego celem było zakładanie 
bibliotek z polską książką i rozwijanie czytelnictwa. Dzięki TCL w Wielkopolsce w 1914 r. 
funkcjonowały 1032 biblioteki. 
 W lipcu 1908 r. ks. Antoni Ludwiczak powołał komitet powiatowy TCL z siedzibą 
w Ostrzeszowie, który obejmował również powiat kępiński. Koło kępińskie prowadziło swą 
bibliotekę w drukarni spółkowej przy ul. Mickiewicza. Tworzyło również biblioteki ruchome, które 
rozmieszczano w różnych wioskach16.
 Fakt istnienia takiej lokalnej biblioteki potwierdza Franciszek Kanclerz z Lasek (1904-1990), 
który pisał w swych wspomnieniach: w czasie zaborów był u pana Jakuba Mylera w Laskach punkt 
biblioteczny (prawdopodobnie Towarzystwo Czytelni Ludowych), w którym były wypożyczane książki 
polskie; to podpierało polskość. Ja też pożyczałem i czytałem.
 Po odzyskaniu niepodległości punkty biblioteczne TCL na wsiach przejęły szkoły, a opiekę 
nad nimi kierownicy szkół. Począwszy od roku 1922, uczniowie ze wszystkich szkół powszechnych 
na terenie gminy, zawsze w czasie obchodów Święta Trzeciego Maja, zbierały składki na Towarzystwo 
Czytelni Ludowych. Pieniądze te za pośrednictwem inspektoratu powiatowego przesyłano do TCL 

16 Henryk Tyszkiewicz, Organizacje działające w powiecie, [w:] Dzieje powiatu kępińskiego,
http://henryktyszkiewicz.w.interia.pl/dz7.html
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w Poznaniu. Za 30% wartości zebranej kwoty TCL w Poznaniu przesyłało książki do bibliotek 
uczniowskich. 
 Kronikarz Szkoły Powszechnej w Trzcinicy pisze: pod koniec grudnia 1925 r. Zarząd Powiatowy 
Towarzystwa Czytelni Ludowych przekazał do Trzcinicy szafkę z 99. książkami. Szafkę umieszczono 
w szkole, a książki wydaje się w niedziele i święta. Po dłuższym czasie więc, mieszkańcy wsi mają znów 
sposobność korzystania z książek tak świetnej instytucji, jaką jest Towarzystwo Czytelni Ludowych, które 
tak bardzo się zasłużyło w czasach niewoli, a obecnie nie doznaje należytego poparcia.
 Od 1927 r., corocznie 3 maja, szkoły organizowały tzw. „Dzień Kwiatka”, podczas którego 
przeprowadzano zbiórki pieniężne na dar narodowy Towarzystwa Czytelni Ludowych.
 W 1938 r. okręg kępiński posiadał 6 bibliotek stałych i 71 ruchomych, zawierających ok. 9,5 
tys. książek.
 Od roku 1937 okręg kępiński TCL zorganizował również działalność kina objazdowego, 
które gościło i m.in. w Trzcinicy i Laskach. Ponadto powołano sekcję, mającą zająć się sprawą 
radiofonizacji,  zwłaszcza wiosek.  Uznano, że radio będzie odgrywało ważną rolę w pracy kulturalno-
oświatowej.
 Towarzystwo Czytelni Ludowych działało do wybuchu wojny. Po wojnie nie powiodły się 
próby jego reaktywacji i w 1950 r. Wojewoda Poznański rozwiązał TCL, a majątek organizacji 
przejął Skarb Państwa.

5. Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych

 W 1933 r. powołano w Warszawie Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół 
Powszechnych. Jego celem było „gromadzenie funduszy na nieoprocentowane 20-letnie pożyczki, 
które miały być udzielane gminom na budowę szkół powszechnych w wysokości 25% kosztów 
budowy”.
 Kiedy w 1927 r. funkcję kierownika 6-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Laskach 
objął Władysław Toporowicz, szkoła liczyła 257 uczniów. Doceniając wartość szkoły wyżej 
zorganizowanej, od 1934 r. wprowadzono 7. oddział klasowy (szkoła trzeciego stopnia). W tym 
czasie do szkoły uczęszczało już 301 uczniów i pracowało 7 nauczycieli17. Największym problemem 
była wówczas zbyt mała ilość sal do nauki szkolnej i brak boiska. Istniała pilna potrzeba budowy 
nowej szkoły.
 Szansę na realizację planów budowy nowego obiektu kierownik Władysław Toporowicz 
widział w Towarzystwie Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Planami tymi 
postanowił zainteresować rodziców oraz zarządy miejscowych stowarzyszeń. Już w listopadzie 
1933 r. na zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej komunikował o zawiązaniu się koła TPBPSP 
w Laskach, a w roku następnym poruszano sprawę przystąpienia OSP jako członka zbiorowego do 
Towarzystwa18.
 Z dokumentów Gromady Laski wynika, że stan członków Koła TBPBSP 1 stycznia 1935 r. 
liczył 40 osób19.
 Naczelny zarząd Towarzystwa w 1934 r. wydał rozporządzenie o organizowaniu w szkołach, 
na początku listopada każdego roku, tzw. Tygodnia Szkoły Powszechnej. W gminie Trzcinica takie 

17 Florian Piasecki, Laski w Kotlinie Pomianki, Poznań 1998, s. 124, 126-127.
18 Protokólarz OSP Laski 1929-1939, Jan Jokiel, rękopis.
19 AP w Kaliszu, sygnatura 237, Akta Wydziału Powiatowego w Kępnie, Gromada Laski, dok. 4.
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tygodnie były również organizowane, co zostało zarejestrowane w kronice Szkoły Powszechnej 
w Kuźnicy Trzcińskiej: w Tygodniu Szkoły Powszechnej, prezes miejscowego koła ks. Franciszek 
Nowacki przedstawił referat z działalności Towarzystwa w Poznańskiem oraz zaapelował do ludności 
o wstępowanie i wsparcie finansowe Towarzystwa.
 Natomiast w kronice szkoły w Trzcinicy w 1938 r. czytamy: dorocznym zwyczajem, przypadł 
na początku miesiąca października (od 2 do 9) „V Tydzień Szkoły Powszechnej”. Zebrano kwotę 38,20 
zł, którą przekazano Okręgowemu Komitetowi Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół 
Powszechnych w Poznaniu. Pozyskano również na członków zwyczajnych dla tutejszego Koła 5 osób. 
Koło liczy obecnie 23 członków opłacających regularnie składki.
 Przed wybuchem wojny, fundusze Towarzystwa w gminie Trzcinica nie zostały wykorzystane, 
a marzenia kierownika W. Toporowicza o budowie nowej szkoły spełniły się dopiero w 1969 r.
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Wykaz właścicieli
fotografii i dokumentów

Zdjęcia i dokumenty pochodzą ze zbiorów:
Ryszarda Bartkowiaka - na str. 87 fot. 3 i 4,
Franciszka Chwołki - na str. 25 fot. 1, na str. 45 fot. 2,
Bożeny Cugier - na str. 32, na str. 89 fot. 3,
Ireny Dybul - na str. 76 fot. 2,
Teresy Fidyki - na str. 42,
Stanisławy Gattner - na str. 11 fot. 1,
Ireny Jańskiej - na str. 9 fot. 2, str. 30, str. 31 fot.1,
Marii Jęć - na str. 49 fot. 1, str. 51, 
Teresy Jędrzejak - na str. 17 fot. 1, str. 56 fot. 1, str. 67, str. 84 fot. 1,
Teresy Jędryca - na str. 23,
Marii Kanclerz - na str. 31 fot. 2, str. 49 fot. 2, str. 68 fot. 2, str. 85 fot. 1,
Henryka Kawuli - na str. 37 fot. 2, str. 60, str. 81, str. 83 fot. 2,
Marii Kucharskiej - na str. 13, str. 15 fot. 2 i 3, str. 16,
Magdaleny Maryniak - na str. 37 fot. 1, str. 45 fot. 1,
Marii Mrówka - na str. 62 fot. 2,
Haliny Nawrot - na str. 85 fot. 2, str. 86 fot. 2,
Heleny Olejnik - na str. 29,
Andrzeja Parzonki - na str. 20 fot. 2,
Zofii Parzonka - na str. 66 fot. 1,
Barbary i Adama Podejmów - na str. 27, str. 80, 
Janiny Powroźnik - na str. 9 fot. 1,
Barbary Stężały - na str. 74 fot. 2 i 3, str. 89 fot. 1 i 2,
Heleny Szolc - na str. 15 fot. 1, str. 17 fot. 2, str. 18, str. 68 fot. 1, str. 72 fot. 2, str. 88 fot. 1,
Mariana Szostaka - na str. 52, str. 54,
Marii Szpunar - na str. 21,
Jadwigi Ślęk - na str. 55, str. 56 fot. 2, str. 57, str. 58,
Cecylii Tomalik - na str. 12, str. 66 fot. 2,
Tadeusza Tomalika - na str. 38,
Zofii Tomalik - na str. 25 fot. 2, str. 62 fot. 1,
Jadwigi Trzęsickiej - na str. 43, str. 44, str. 92, str. 93, str. 95, str. 96,
Pawła Trzęsickiego - na str. 53,
Marianny Warzecha - na str. 11 fot. 2, str. 22, str. 88 fot. 2,
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Marii Woźnica - na str. 19 fot. 1, str. 36, str. 50, str. 65 fot. 2, str. 76 fot. 1, str. 86 fot. 1, str. 87 
fot. 1 i 2, str. 90 fot. 1 i 2,

Archiwum Państwowego w Poznaniu - na str. 47,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piotrówce - na str. 39 fot. 2, 
Zarządu Powiatowego OSP w Kępnie - na str. 39 fot. 1,
Zespołu Szkół w Trzcinicy - na str. 72 fot. 1, str. 98,

zbiorów cyfrowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy/Eugenia Adamek - na str. 48,
zbiorów cyfrowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy/Sabina Berka - na str. 19 fot. 2, str. 
20 fot. 1, str. 82, str. 83 fot. 1,
zbiorów cyfrowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy/Aleksandra Maryniak - na str. 84 
fot. 2,
zbiorów cyfrowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy/kronika Towarzystwa Śpiewu 
„Lutnia” -  na str. 10, str. 34, str. 65, str. 69, str. 70, str. 71, str. 73, str. 74 fot. 1, str. 75, str. 78,

zbiorów cyfrowych Stowarzyszenia „Socjum Kępno i Okolice” - na str. 24, str. 90 fot. 2.
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„(...) proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo,
któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli
z wiarą, nadzieją i miłością - (...) - abyście nigdy
nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, -
abyście nie podcinali sami tych korzeni,
z których wyrastamy (...)”

Jan Paweł II


