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Mój życiorys od wyjścia za mąż. 
 

Wspomnienia wracają, kiedy ich się nie oczekuje. Dlatego wspomnę  jeszcze o rodzinie 
dziadków Agnieszki i Andrzeja Grądkowskich tj. Annie i Karolu Grądkowskich. Mieszkali w 
Męce. Ich związek z dziadkami był podwójny. Anna była siostrą babci Agnieszki, Karol zaś 
bratem dziadka Andrzeja. 

Gdy Agnieszka i Andrzej mieli dziesięcioro dzieci, to Anna i Karol mieli ich pięcioro: 
Tadeusza, Stanisława, Andrzeja, Zofię i Marię. Dla mojego ojca byli kuzynami. 

Tadeusz Grądkowski był moim chrzestnym. Poznałam go dopiero w latach 70-tych.  Po 
wojnie chrzestny nie wrócił do Polski. Zamieszkał na stałe w USA. Stanisława, który przed 
wojną był leśniczym, poznałam w czasie okupacji, gdy się u nas na Czartkach ukrywał. 
Andrzeja pamiętam i z czasów okupacji i powojennych, bo najczęściej do nas przyjeżdżał ze 
swoją żoną Stanisławą. Mieszkali na Kładach k/Zd-Woli. Posiadali gospodarstwo.  Z moim 
Tatą prowadzili długie rozmowy, najczęściej na osobności. Ciocia Stasia, żona Andrzeja, 
przyjaźniła się z moją Mamą Heleną. Gdy nas odwiedzali, przywozili zawsze coś do jedzenia, 
w tym słodycze dla dzieci. Córka Anny i Karola – Zofia, po wyjściu za mąż poszła na 
gospodarstwo męża, zamieszkała w Osińcu za Sieradzem. Mało ją znałam.  

Najmłodszą córkę – Marię, znałam dość dobrze. Wyszła za mąż za Wincentego 
Tęsiorowskiego. Mieszkali w Męce. Wincenty to był rodzony brat Franciszka Tęsiorowskiego, 
mieszkającego w Czartkach , o którym pisałam we wcześniejszych wspomnieniach,. Córka 
Marii i Wincentego Tęsiorowskich – Janina, wyszła za mąż za Tadeusza Perdka.  On był 
szteperem, a ona krawcową. Mieszkali razem z rodzicami w Męce. U tej Janiny uczyłam się 
krawiectwa. Było nas wiele osób i było bardzo ciasno. Ciocia Marysia częstowała mnie 
obiadami i podwieczorkami. Byłam na jej wyżywieniu. Nie płaciłam ani za naukę szycia, ani 
też za jedzenie.  
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W tym samym czasie u Tadeusza Perdka podjął pracę chałupniczo Stanisław Klimczak z 
Herbów (Męcka Wola). Był z zawodu szewcem. To wtedy właśnie poznałam swojego 
przyszłego męża.  
 

  
Jasia z przyszłym mężem Stasiem Klimczakiem. 

 
Gdy skończyłam naukę szycia, nie mając maszyny do szycia, podjęłam inną pracę. 

Prowadziłam kiosk spożywczy, na budowie elewatora zbożowego w Męckiej Woli.  
W roku 1953 wyszłam za mąż za Stanisława Klimczaka. Ja miałam 19 lat, mąż 26 lat. 

Zamieszkaliśmy na Czartkach w moim rodzinnym domu..  Mąż pracował wtedy w Spółdzielni 
Inwalidów w Zduńskiej Woli. Dojeżdżał z Czartek do pracy rowerem. Mama męża 
wypożyczyła mi starusieńką maszynę do szycia, która często się psuła, ale coś nie coś zaczęłam 
szyć.  

Latem 1954 roku Prezes Spółdzielni poszedł mężowi na rękę i Spółdzielnia otworzyła 
Punkt Usługowy Szewski w Rudzie. Po dwóch miesiącach mąż znalazł mieszkanie i 
wyprowadziliśmy się do Rudy. Mieszkanie wynajęliśmy u Wojciecha Jezierskiego.. Był to 
starszy człowiek lubiący często zaglądać do kieliszka. Warunki mieliśmy okropne: jedno 
mieszkanie z sufitem z desek bez żadnego ocieplenia. Ile by się nie paliło, zawsze było zimno. 
Węgiel można było kupić tylko na talony. Jak gospodarz odstawiał tucznika, dostawał talon na 
węgiel. My takich możliwości nie mieliśmy. Mąż w różny sposób kombinował, Aż wójt gminy 
policję nasłał.  

Wtedy w listopadzie 1955 r. urodził się Wiesiu. Zima była ciężka. Gdy spóźniliśmy się 
z czynszem za mieszkanie, Jeziorski robił nam hałas i sprowadzał syna, że nie chcemy mu 
płacić. Ten w swoim mieszkaniu miał ….zasuwania w kominie. Zasunął i wychodził na wiele 
godzin. Wiedział, że ja w piecu swoim nie napalę, bo komin zasunięty. Wiele razy miałam 
pełne mieszkanie dymu i trzeba było otwierać drzwi i okna. 

W tym czasie, gdy Wiesiu był malutki, dowiedziałam się, że ma rozczep podniebienia. 
Pojawiły się kłopoty z jego karmieniem. Ja po przebytym w dzieciństwie reumatoidalnym 
zapaleniu stawów zaczęłam mieć problemy z zębami, ciągłym ropnym zapaleniem dziąseł        
i musiałam usuwać zęby. Jakby mało było tych kłopotów, doszła druga ciąża. Grażynka 
urodziła się 8 lutego 1957 r.  

Mąż przyjmował zamówienia od klientów na miarowe buty. Szteperzy w Spółdzielni 
szyli cholewki, krojczy ze skóry twardej dokrawali spody i co było potrzeba, a mąż robił te 
buty klientowi. Od początku założenia Punktu w Rudzie prowadziłam papierkową pracę.  
Robiłam kalkulacje. Obliczałam cenę skóry miękkiej i twardej, dodawałam marże zarobku 
Spółdzielni i to była cena wykonywanej pary butów. Na wszystko były cenniki. Obliczałam 
również zarobek męża, ale ja za to nie miałam płatne, to było w ramach pomocy mężowi. 
Pracował jeszcze jeden szewc, który robił reperację butów. Ze wszystkiego rozliczaliśmy się w 
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Spółdzielni. Mąż odwoził rozliczenie do Spółdzielni Inwalidów im. Dzierżyńskiego w 
Zduńskiej Woli. Ja osobiście robiłam listę płac dla męża. Po zatwierdzeniu na tej podstawie 
wypłacano w Spółdzielni pieniądze mężowi.  

Prócz tego ja szyłam dla ludzi, oczywiście na ile miałam czas, szczególnie dla siebie i 
dzieci, bo na nowe ubrania nie było pieniędzy. 

Mąż zaczął myśleć, aby kupić działkę pod budowę własnego domu. Kupiliśmy plac od 
Wojciecha Chrońskiego pod budowę własnego domu. Wiosną w 1957 r. zalane zostały 
fundamenty. Gdy Grażynka ukończyła 8 tygodni pod koniec kwietnia 1957 r. mąż wyjechał na 
zachód (ziemie odzyskane), aby z rozbiórek uszkodzonych przez wojnę domów uszykować i 
przywieźć na budowę cegłę. W tym czasie świeżo założony fundament wymagał polewania go 
wodą. Trzeba było w tym celu nosić wiadrami wodę od sąsiada. Ja byłam dwa miesiące po 
porodzie. Nie miał kto pomóc. Z wysiłku dostałam krwotok.  

Choć dom budowany był ze szlaki, cegieł też dużo potrzeba było. Szlakę zakupił mąż 
już jesienią w Karsznicach i została zwieziona. Taka była nasza sytuacja, byliśmy bezpartyjni i 
mogliśmy kupować materiał budowlany na lewo, czyli za wyższą cenę.  Żaden przydział nam 
się nie należał. To była ostatnia kategoria ludzi w komunizmie. I tak zdobywaliśmy cement, 
wapno, tregry na strop, wszelki drut, a okna i drzwi robił prywatnie stolarz. Jak już 
wspomniałam, mąż po cegły wyjechał na zachodnie ziemie. Tam przez kilka dni rozkuwał i 
szykował cegły, załadowywał na wagon i tu na miejscu był rozładunek. Wozami cegła była 
zwożona na budowę. Tak samo mąż wyjeżdżał do Działoszyna po wapno. Przywożono je 
wagonami. W Męce w żwirowni była bocznica kolejowa, gdzie dokonywano rozładunku. Na 
miejscu wapno było zalasowane w dole. Taką techniką był budowany nasz dom. Szlaka z 
wapnem była mieszana na kupkach ręcznie grabiami (elektryczności nie było), wiadrami 
przenoszona i wsypywana do formy, która ustawiona była na murze i dobrze trzeba było ubijać. 
Forma była odpowiedniej długości i wysokości, skręcana na długie śruby i była przekładana do 
przodu, tak że jeden raz wkoło był mur domu opasany. Codziennie pracowało 12 ludzi. 
Postawili mur przez 11 dni. Sama piekłam codziennie jeden chleb na dużej brytfannie, na 
podobiadek i kolację. W południe gotowałam obiad. Mając dwoje małych dzieci i podwórze 
nieogrodzone i blisko drogi – to była rozpacz. Czasem siostra Wandzia przyjeżdżała 
przypilnować mi dzieci. Po zwiezieniu materiału na budowę zmieniliśmy miejsce zamieszkania 
na bliżej budowy.  

Zlikwidowano Punkt Usługowy, a mąż zarejestrował się jako prywatny szewc i 
przywoził pracę ze Spółdzielni, jako chałupnik. Wtedy ja z nim robiłam szewstwo, tego się też 
nauczyłam. Był za mały lokal, pokój, maleńka kuchnia i mała sień. Nie było żadnej szopy. W 
tej naszej kuchence mąż robił szewstwo, a ja gotowałam obiady i piekłam chleb. Było nas 
dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Mąż kupił sobie motor SHL, bo trzeba było odwozić i 
przywozić robotę do Zduńskiej Woli.  

Jesienią 1958 r. lub 1959 r. mąż kończył pokrycie dachu naszego domu. Śpieszył się, bo 
miał wezwanie na 3 miesiące do wojska (w wojsku nie służył). Aby pokryć dach przed zimą, 
wziął w pracy 3-miesięczny bezpłatny urlop. Z budowy odjechał do wojska. Bardzo dużo prac 
przy budowie domu wykonywał sam. Gdy wyjechał, zostałam z dziećmi bez żadnego 
zabezpieczenia finansowego. Zakład nie miał z czego naliczyć. Po naradzie zarządu 
Spółdzielni dali mi mały zasiłek, ale dopiero w 3 miesiącu. Wandzia stała się moja podporą 
przy budowie, a potem przyjeżdżała i przywoziła mi z domu mleko, chleb swojego wypieku, z 
domu od rodziców z Czartek. Ja robiłam reperację butów dla ludzi i jakoś przeżyliśmy. 
Żadnego kredytu od państwa nie mieliśmy, bo i tak byśmy nie dostali. Bo co mieliśmy dać pod 
zastaw? Nie mieliśmy żadnego zabezpieczenia, byliśmy biedni. W takich ciężkich chwilach 
obcy ludzie pomocą nam służyli, pożyczali pieniądze, kiedy zachodziła taka potrzeba. 
Potrzebny był często przywóz czegoś – służyli konnym wozem. Najczęściej nie brali pieniędzy. 
Trudno by mi było ich z nazwiska dziś wymienić, było bardzo dużo takich ludzi. Dziś już nie 
żyją, niech im Bóg wynagrodzi za ich dobre serce. W zamian za to mąż często naprawiał lub 
robił nowe buty – mówił do mnie „nie wezmę pieniędzy, mam za co temu zrobić”. Ja też tak 
później robiłam, gdy mąż kupił mi maszynę, z gospodyniami coś za coś.  
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Jasia jako młoda mama z dziećmi - synem Wiesiem i córką Grażynką – lata 50-te 

 
Gdzieś w roku 1959 mieliśmy wyszykowane już dwa mieszkania i trzecie tylko 

wytynkowane. Wtedy wprowadziliśmy się do swojego. Mąż nadal pracował chałupniczo.            
Ja podjęłam pracę w „Sirze” w Sieradzu. Mąż jednak nie dawał sobie rady z dziećmi, więc 
musiałam pracę przerwać. Przerabiałam dla dzieci ubranka. Jak wspomniałam, nie miałam 
maszyny do szycia, więc chodziłam do ludzi. Często do Grażynki, chrzestnej Heli 
Zakrzewskiej, nigdy mi nie odmówiła. Potem bliżej znalazłam – u Pani Wojtasowej. Tak się 
starałam, aby coś dzieci miały, bo na nowe nie było mnie stać. Dla siebie też nic nie 
kupowałam, co miałam – w tym chodziłam. W 1960 r. Spółdzielnia, w której pracował mąż, 
zlikwidowała chałupnictwo. Mąż nadal pracował, ale musiał codziennie dojeżdżać do pracy. 
Zima, lato – dojeżdżał motorem. Wtedy też zaczęliśmy wykańczać drugą część domu. 
 

 
Jasia z dziećmi. Koniec lat 50-tych. 
  
Dzieci chorowały jak każde inne, tym bardziej, że chowane były w takich, a nie innych 

warunkach. Nie będę się o tym rozpisywać, wspomnę tylko o synu Wiesiu, który w 6-ym roku 
życia musiał mieć zabieg chirurgiczny w Szpitalu im. Barlickiego w Łodzi. Urodził się z 
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rozszczepem podniebienia miękkiego. Nie mówił. Gdy poszedł do szkoły, trzy razy w tygodniu 
jeździłam z nim na naukę mowy. Blisko w/w szpitala była poradnia. 

Zatrudniłam się w Klubie Książki i Prasy „Ruch” w domu Urbaniaków w Rudzie. Po 
roku czasu, gdy mieszkania nasze były wykończone, przeniosłam Klub do naszego domu. 
Miałam pracę na miejscu. Wiele mam wspomnień, i wspaniałych i złych… Mąż po powrocie z 
pracy pomagał mi. 

Praca z młodzieżą dawała mi satysfakcję. Wiele było kółek zainteresowań, które ja 
prowadziłam. Przyjeżdżali prelegenci z odczytami, zagraniczni studenci, uczący się w Polsce, 
były spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi. Robiliśmy z młodzieżą przedstawienia, 
wyjeżdżaliśmy do innych miejscowości. Najbardziej podobało się wszystkim „Rudzkie 
wesele”, oparte na sieradzkim folklorze i naszych obyczajach. Pierwszy telewizor w Rudzie był 
w naszym klubie. Pracowaliśmy z młodzieżą, urządzaliśmy zabawy, aby zarobić na ten 
telewizor. Część dołożył nam „Ruch”. Gdy leciały filmy „Czterej pancerni i pies” lub „Stawka 
większa niż życie”, to dwa pokoje klubowe nie mieściły ludzi. Stali na zewnątrz, pod oknami. 
A zimą od pary oddechu, po ścianach płynęła skroplona woda.  

Nasz klub brał udział w konkursie na „Najlepszy klub wiejski”. Pod uwagę brano 
działalność, folklor wiejski, kółka zainteresowań.  

 

      
Jasia w stroju sieradzkim                                   Wystrój Sali Klubu Książki i  Prasy w Rudzie w stylu sieradzkim wykonany     

przez Jasię 

 

 
Haft godła Polskiego wykonany przez Jasię z okazji 30-lecia PRL 
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Prócz pracy w tych kółkach, wyhaftowałam na płótnie dwa piękne widoki: „Żniwa 

dawniej na wsi” i „Jesienna orka i siew zboża”. Zdobyliśmy pierwszą nagrodę w skali 
województwa. Dostaliśmy nagrody do klubu – magnetofon 4-ścieżkowy, gitarę, akordeon i 
dyplomy. Ja dostałam suszarkę do włosów. Na zakończenie goście z województwa i powiatu 
zostali zaproszeni na kulig do naszego klubu. W lesie było ognisko, goście zostali tam 
dowiezieni saniami, był gorący myśliwski bigos i kapela sieradzka. Były śmiechy, tańce i ten 
poczęstunek bigosem. Po powrocie do klubu była gorąca kawa, herbata i ciasto. Były skecze, 
piosenki ludowe i wiele wesołych atrakcji.   

Nie nadmieniłam, że wtedy, gdy pracowałam w klubie, namawiano mnie usilnie do 
wstąpienia do partii. Władze gminy, władze powiatowe z działy kultury „Ruchu” nie dawały 
mi spokoju. Moja odpowiedź zawsze była „nie”. Pamiętałam i do dziś pamiętam jak ta władza 
rządziła i powiedzenie dyrektora szkoły w Łodzi: „Dla kułackich dzieci tu szkoły nie ma”. 

 
 

 
 
 
Po tym wszystkim zorientowałam się, ile ja w to wszystko włożyłam pracy i czasu.  

A jakie miałam wynagrodzenie? Dyplom i suszarka do włosów… Ta licha pensja, jaką 
otrzymywałam, to mąż na nią zapracował, bo on mnie zastępował za ladą. Złożyłam 
wymówienie. Mimo usilnych zabiegów, abym pozostała i najróżniejszych obietnic, odeszłam z 
pracy. 

Mąż wreszcie kupił mi upragnioną maszynę do szycia, bardzo dobrą – 
wieloczynnościową, którą mam do dziś i działa. Ja zatrudniłam się w łódzkiej „Telimenie” 
(Dom Mody), filia w Zduńskiej Woli. Jako chałupniczka szyłam przepiękne suknie, garsonki i 
odwoziłam do Zduńskiej Woli. Kierownikiem wtedy był Pan Wojtczak (imienia nie pamiętam). 
Do Woźnik jechałam rowerem, a stamtąd autobusem lub okazją do Zduńskiej Woli. 

W tym czasie wymówiliśmy lokal klubowi, został on przeniesiony do remizy 
strażackiej. Przyjęliśmy do naszych pomieszczeń szkołę 3-klasową. Ja byłam woźną. 

W 1972 r. dostałam w spadku po rodzicach działkę ziemi. Sprzedaliśmy ją i 
dobudowaliśmy do naszego domu dwa pomieszczenia. Z czasem przenieśliśmy do tych 
pomieszczeń szkołę. Mieliśmy więcej pomieszczeń do naszego użytku. 

W 1975 r. dzieci dalej się uczyły. Wiesiu zrobił maturę i wybrał studia – Wyższą 
Oficerską Szkołę Pożarniczą w Warszawie. Grażynka podjęła pracę i wieczorowo kończyła 3-
letnie liceum. 
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Rodzinne zdjęcie Jasi i Stanisława. Klimczaków z nastoletnimi dziećmi: synem Wieśkiem i córką Grażynką – lata 70-te.     

 
W 1976 r. na własne żądanie odeszłam z Telimeny na skutek wypadku – pęknięcia 

kręgosłupa. Nie mogłam już tej pracy wykonywać. Dolegliwości mam do dziś. 
W 1977 r. podjęłam pracę w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego w Sieradzu.  

 

 
Basia i Wiesiek, syn Jasi, w dniu ich ślubu ze swoimi mamami. Z lewej Jasia, z prawej mama Basi -1977 rok. 

 
 
W 1983 r. zwolniłam się z pracy, zaczęły się komisje, przeszłam na rentę. W 1985 r. 

dano mi II grupę inwalidzką na stałe. 
Jesienią w 1985 r. mąż miał wypadek motocyklowy. 
W 1987 r. – orzeczenie komisji – II grupa inwalidzka. 
W 1988 r. mąż poszedł jeszcze do pracy w niepełnym wymiarze godzin, do tego 

zakładu, w którym wcześniej pracował. 
W 1989 r. przyznano nam kupno Fiata, więc mąż autem dojeżdżał do Zduńskiej Woli. 
W 1998 r. mąż przeszedł na zasłużoną emeryturę. 

Pracowałam jeszcze w Telimenie, gdy likwidowano małe szkoły. Wtedy zlikwidowano też tę, 
która mieściła się w naszych pomieszczeniach.  
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Jasia z wnukami Januszem i Andrzejem, synami córki Grażyny i Józefa Gogulskich – lata 80-te  
 
Jan (nazywany Januszem) – syn Grażynki i Józka – ma wykształcenie średnie. Wykonuje 
świadczenia prywatne. W 2007 r. wziął ślub z Joanną Kowasz (ur. w sierpniu 1982 r. w 
Zduńskiej Woli, wykształcenie wyższe).  
Zamieszkali w domu na Czechach. Mają dwoje dzieci – Adasia (ur. w czerwcu 2008 r.) i 
Magdalenkę (ur. w kwietniu 2010 r.). 
 
Andrzej ma wykształcenie zawodowe. Jest kierowcą. Ma też  inne przyuczone zawody. W 
2002 r. wziął ślub z Karoliną Mamot (ur. w czerwcu 1983 r. w Ustkowie, gm. Warta, 
wykształcenie zawodowe). Zamieszkali w Rudzie, gm. Sieradz. Mają dwoje dzieci: Szymona 
(ur. w kwietniu 2003 r.) i Artura (ur. w listopadzie 2006 r.). 
 

 
Jasia z mężem i wnuczką Sylwią oraz … - lata 90 te. 
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 Na zdjęciu autorka wspomnień, Jasia Klimczak, w otoczeniu  kolejno od góry: Basi – synowej (żony Wiesia), Józka 
Gogulskiego – zięcia (męża Grażynki), Grażynki – córki, bratanka Krzysia Grądkowskiego i jego żony Ani oraz syna Wieśka i 
jego córki Ani – 2002 rok. 

 
Zdjęcie ślubne Janusza i Asi z babcią Jasią, wujostwem Wieśkiem i Basią Klimczakami i ich córką Anią. – 2007 rok  

 
Jasia ze swoją ciocią Teodorą Stachurską (Todzią), siostrą jej taty Franciszka Grądkowskiego  
– spotkanie w Zduńskiej Woli w marcu 2012 r. 
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Jasia z kuzynem Piotrem Stachurskim w sierpniu 1914 r. w Zduńskiej Woli. 

 

 
Grażyna, córka Jasi, z mężem Józkiem Gugulskim w towarzystwie kuzyna mamy Piotra Stachurskiego (od lewej) w Święto 
Zmarłych w Męce w 2014 roku. 
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Jasia przy własnoręcznie wykonanym sztandarze ku czci Św. Wojciecha - patrona kościoła parafialnego w Męce - jako votum 
oddania  w jego opiekę rodzinnej wsi Ruda – marzec 2015.  
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    Ważne wydarzenia w moim życiu 

Data 

1934.02.22 Urodziłam się jako Janina Grądkowska, córka Franciszka Grądkowskiego i Heleny, z 
domu Lubczyńskiej; rodzice mojej mamy to: Bronisława i Stefan Subczyńscy. 

1939 r. Wybuch wojny, okupacja niemiecka. 

1945 r. Wyzwolenie. Poszłam do 4-klasowej szkoły w Zborowskim. Zaczęłam uczyć się 
krawiectwa u Cioci Todzi Grądkowskiej. 

1949/50 r. Ukończyłam Szkołę Podstawową w Męce. 

1951 r. Podjęłam naukę szycia u Janiny Perdek w Męce. 

1952 r. Praca w kiosku spożywczym na Elewatorze Zbożowym w Męckiej Woli. 

1953 r. Wyszłam za mąż. 

1954 r. Mąż otworzył Punkt Usługowy Szewski w Rudzie. Jesienią wynajem mieszkania i 
przeprowadzka do Rudy. Punkt Usługowy u Wojciecha Chrońskiego, a mieszkanie u 
Wojciecha Jeziorskiego. 

1955 r. Urodził się Syn Wiesiu. 

1956 r. Kupiliśmy działkę pod budowę własnego domu w Rudzie. Jesienią zwózka szlaki do 
budowy domu. 

1957 r. Urodziła się Córka Grażynka. Wiosną wykop fundamentów, wyjazd po cegłę (z 
rozbiórek) na zachód, przywóz wapna i zalasowanie. 
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1958 r. Budowa domu, przeprowadzka do innego domu – u Witaszczyków. 

1959 r. Pokrycie dachu. Wyjazd męża do wojska na 3 miesiące. 

1960 r. Wyszykowanie dwóch mieszkań od podwórza i wprowadzenie się do domu. 

1962 r. Wyszykowanie mieszkań od drogi, dobudowa i wyjście na podwórze. Kupno maszyny 
do szycia Łucznik (CYK CAK). 

1963 r. Podjęłam pracę w Klubie Książki i Prasy „Ruch” u Urbaniaka. 

1964 r. Przeniesienie Klubu do naszego domu. 

1965 r. I-sza Komunia Wiesia. Śmierć Tatusia Franciszka Grądkowskiego. 

1971 r. Podjęłam pracę w „Telimenie” (Dom Mody) – pracowałam tam do 1976 r. 

1972 r. Dobudowa drugiej części domu. Odeszłam z pracy w „Ruchu”. 

1975 r. Śmierć Mamy Męża – Józefy Klimczak. 

1976 r. Sprowadzenie do naszego domu 3-klasowej szkoły, klub przeniesiono do remizy. 

1977 r. Podjęłam pracę w Zakładzie Dziewiarskim „Terpol” w Sieradzu. Przeniosłam się na dział 
metalowy do ???. 

1978 r. Umiera Tata Męża – Wincenty Klimczak. 

1985 r. Po kilku komisjach lekarskich otrzymałam na stałe II grupę inwalidzką. 

1985 r. Wypadek Męża na motorze Jawa. 

1985 r. Śmierć mojej Mamy – Heleny Grądkowskiej. 

1985 r.  W listopadzie objawienia Maryjne w Rudzie (do 1995 r.). 

1987 r.  Orzeczenie II grupy inwalidzkiej Męża. 

1989 r.  Kupiliśmy Fiata. Mąż pracował w niepełnym wymiarze godzin. 

1989 r.  Moja choroba tarczycy  do 1990 r. 

1989 r.  Przejście Męża na emeryturę. 

2000 r.  Śmierć Męża – Stanisława Klimczaka. 

 

Syn Wiesław i Jego Rodzina 

1975 r.  Syn Wiesław po skończonym Technikum Mechanicznym w Sieradzu rozpoczął naukę w 
Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. 

1977 r.  Wiesław wziął ślub z Barbarą Morawiak z Lubanowa (pow. Gryfino, szczecińskie). 
Barbara ukończyła Technikum Rachunkowości Rolnej w Szczecinie. Mama Barbary – 
Józefa z domu Witaszczyk, pochodziła z Rudy. 
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1978 r. -  Urodziła się Sylwia – moja pierwsza wnuczka. Wiesiu ukończył studia i z żona Barbarą 

2015 r.  i córeczką Sylwią zamieszkali w Tywicach (koło Bań). Wiesław podjął pracę w swoim 
zawodzie w Szczecinie, a Barbara w rachunkowości w P.G.R. Lubanowo, a potem 
Tywice. Tam urodziły się następne dzieci Wiesia i Basi, moja wnuczęta: Przemek, Leszek 
i najmłodsza Anna.  

                            Sylwia, Przemek i Leszek są już po studiach, Ania kontynuuje studia w Szczytnie. 
Obecnie Wiesiu jest na emeryturze, pracuje dodatkowo w ochronie przeciwpożarowej 
w Elektrowni Dolna Odra. Basia ukończyła zaoczne studia z księgowości, pracuje na 
stanowisku księgowej w dużej firmie zagranicznej w Gryfinie. W Tywicach wybudowali 
swój dom i tu mieszkają.  

                            Wnuczka Sylwia wyszła za mąż za Sławomira Zarzyckiego z Bani. Pobudowali swój 
prywatny dom i tam mieszkają. Mają pięcioro dzieci (moje prawnuki): Dominika, Różę, 
Mateusza i bliźniaki – Jasia i Kubusia.  

                            Wnuk Przemek jest po rozwodzie, z pierwszą żoną ma córkę Oliwię, z drugą żoną 
Magdaleną mają 5-letnią Michalinę. Mieszkają osobno w Gdańsku.  

                            Wnuk Leszek nie jest żonaty, mieszka na swoim w Gryfinie. 

Córka Grażyna i Jej Rodzina 

 

 Córka Grażyna po szkole rolniczej ukończyła wieczorowe liceum dla pracujących. 
Pracowała w służbie zdrowia w Sieradzu. 

1979 r.  Grażyna wzięła ślub z Józefem Gugulskim z Kamionaczyka (gm. Sieradz), który ma 
nieukończoną szkołę średnią dla pracujących. Zamieszkali w Rudzie (pow. Sieradz), w 
rodzinnym domu. 

1980 r. Urodził się im syn Jan (mój wnuk), który ukończył liceum katolickie. Po urlopie 
wychowawczym Grażyna wróciła do pracy w służbie zdrowia. 

1982 r. Urodził się im syn Andrzej (mój wnuk). Obaj synowie udoskonalali się zawodowo, mają 
zrobione kursy na zawodowych kierowców, kursy obsługi wózków widłowych, kursy 
obsługi koparko-ładowarki. Do tego 2-letnia szkołę zawodową usług blacharskich 
(spawanie kilkukierunkowe, bramy w automatyce). 

 Grażyna po urodzeniu Andrzeja była na dłuższym urlopie wychowawczym, wkrótce po 
powrocie do pracy zmieniła ją. Do dziś pracuje, wcześniej jako legalizator liczników 
elektrycznych, a obecnie legali zator wodomierzy. 

2002 r. Ślub syna Andrzeja z Karoliną Momat z Ustkowa, wieś k/miasta Warty, po szkole 
zawodowej (krawiectwo). Zamieszkali w Rudzie, w domu rodziców Grażyny i Józefa 
Gugulskich. Andrzej pracuje „na tirach”, jego żona nie pracuje. 

2003 r. Urodził się im syn Szymon (mój prawnuk) – obecnie uczeń 5-tej klasy Szkoły 
Podstawowej w Męce. 



 43

2005 r. Urodził się im syn Artur (mój prawnuk) – obecnie uczeń 3-ciej klasy Szkoły 
Podstawowej w Męce. 

2007 r. Ślub syna Jana z Joanną Kowasz ze Zduńskiej Woli, po szkole średniej i studiach 
zaocznych w Łodzi. 5 lata pracowała w biurze, w PUP w Zduńskiej Woli. Zamieszkali w 
Rudzie ze mną w mojej połowie domu. 

2008 r. Urodził się im syn Adam (mój prawnuk). 

2010 r. Urodziła się im córka Magdalena (moja prawnuczka). 

 Jan z Joanną rozpoczęli budowę własnego domu na Czechach k/Zduńskiej Woli. 

2011 r. Jan z Joanną wprowadzili się do własnego domu na Czechach k/Zduńskiej Woli. 

2014/15 r. Adaś jako 6-latek poszedł do I-ej klasy Szkoły Podstawowej w Czechach. Madzia 
uczęszcza do przedszkola w Czechach. 
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Dodatkowe szczegóły z mojego życia: 

2009 r. Mój pobyt w szpitalu – krwotok. 

2011 r. 25. sierpnia – operacja (rak). 

2011 r. Wiosną zamieszkałam u Grażyny, jej syn Andrzej zamieszkał w moim domu. 

2012 r. Pobyt w szpitalu – kardiologia. 

2013 r. Grożący mi udar, zmiana leków (na rozrzedzenie krwi), niemożność brania leków ani 
zastrzyków przeciwbólowych. 

2013 r. Trzy ciężkie upadki, potłuczenia. Bez złamań. 

2014 r. Trzykrotne zapalenie nerwu kulszowego – bez leków. W grudniu zapalenie stawów 
lędźwiowych – bez leków. W wigilię zapalenie obu stawów kolanowych – bez leków. 

 Przez 5 lat coraz więcej leków i częste wizyty u lekarzy. 

______________________________________ 

1985 – 1995 r. Czynny udział w modlitwach (Objawienia Maryjne w Rudzie) 

2002 r.  Zaczęłam pisać Kronikę Objawień w Rudzie. 

2011 r.  Kończyłam pierwszą Kronikę i zaczęłam pisać drugą Kronikę Wydarzeń. 

2012 r.  Do Kroniki Wydarzeń doszły moje wspomnienia osobiste i rodzinne. 

2013 r.  „Rok Wiary”. Napisałam wiele wierszy o różnej tematyce. Szczególnie o tematyce 
religijnej i dla dzieci. Skończyłam Kronikę Wydarzeń. 

2014 r. Pisanie trzeciej Kroniki Zdjęciowej – Dzieje Rudy. 

2015 r. Rozpoczął się zakończeniem rozpoczętych prac. Kontynuuję moje osobiste 
wspomnienia. 

_______________________________________ 

1974 r. Nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po parafiach. Brałam czynny udział, 
witałam i żegnałam obraz od chorych. Sama układałam modlitwy i powitania. 
Dekorowałam drogę w Rudzie. Pozostało składkowych pieniędzy. (za księdza 
Korduszewskiego). 

1975 r. Za pozostałe pieniądze zrobiłam fioletową chorągiew pogrzebową. Wyhaftowałam 
welon, który zakłada ksiądz przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu i welonik do 
przykrycia cyborium w tabernakulum. 

1989 r. Szyłam i haftowałam chorągiew św. Wojciecha do kościoła. 

1990-92 r. Szyłam i haftowałam bluzki i fartuchy do ludowych strojów sieradzkich (4 komplety), do 
procesji, w której nosimy różaniec. 
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2015 r. Chorągiew św. Wojciech przywieziono do mnie, abym ją odnowiła. Jedna stronę będę 
musiała od nowa haftować ze względu na zniszczenia (deszcz podczas procesji Bożego 
Ciała). 

 Obecny ksiądz kan. Piotr Człapiński zaproponował mi, chodząc po kolędzie, że inne 
chorągwie też mogłabym poreperować. Zobaczymy jak długo Pan Bóg pozwoli mi żyć… 
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Zdjęcia z rodzinnego zjazdu potomków Agnieszki i Andrzeja Grądkowskich 
w dniu 22 lipca 2000 roku w rodzinnej wsi Czartki 

 
Wspólna rodzinna fotografia  na Czartkach  na włościach brata Jasi -Tadeusza Grądkowskiego, wnuka dziadków 
Andrzeja i Agnieszki Grądkowskich. 
W środku najstarsze żyjące seniorki rodu: Teodora Stachurska i Barbara Grądkowska wśród swoich bratanków i 
bratanic oraz ich potomków – dzieci i wnuków. W głębi dom pobudowany przez Tadeusza. 
 

 
Na zdjęciu w środku w białym podkoszulku Tadeusz Grądkowski, brat Jasi, na którego działce miało miejsce spotkanie 
rodzinne potomków Andrzeja i Agnieszki Grądkowskich. Z prawej strony zdjęcia jego brat Marek z żoną Krysią i stojącymi 
obok nich od lewej ich córkami Anią i Emilką. Od lewej strony zdjęcia wśród dzieci i swoich wnucząt Wandzia Ciołek, siostra 
Tadeusza, Marka i Jasi – autorki wspomnień. Pierwsza z lewej w białym sweterku Basia Lesiecka, ich kuzynka, córka 
Antoniego Grądkowskiego, a w środku zdjęcia w niebieskim swetrze stojący za swoją mamą ich  kuzyn Piotr Stachurski. 
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Przed namiotem zbudowanym jako osłona przed słońcem i deszczem dla uczestników zjazdu. 
Od lewej kolejno: Marek Grądkowski, Mariola Lesiecka – synowa Basi i Lucjana, Michał Wrąbel, jego mama Jasia - córka 
Andrzeja Grądkowskiego oraz jej córka Agnieszka, Ola i Kasia Lesieckie – wnuczki Basi i Lucjana, Kasia Wrąbel, Basia i 
Lucjan Lesieccy, Piotr Stachurski  

 

Teodora Stachurska z bratową Barbarą Grądkowską. Między nimi  Lucjan Lesiecki, mąż Basi, córki brata Antka, przed ich 
domkiem letniskowym na Czartkach, w którym  spędzają większość ciepłych dni roku.  
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Teodora Stachurska z bratanicą Basią Lesiecką na tle rodzinnego domu na Czartkach, w głębi jej bratowa z Jasią Wrąbel, 
aktualnie zamieszkującą w tym domu ze swoją rodziną. 

  

Wandzia Ciołek, siostra Jasi, jak wszyscy uczestnicy rodzinnego spotkania miała swój udział w organizacji zjazdu.                                               
Obok grillowanie i obrazki z rodzinnego pikniku. W głębi dom Tadka i Sabiny Grądkowskich 
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Spotkanie rodzinne potomków Agnieszki i Andrzeja Grądkowskich na Czartkach w lipcu 2000 r. 
Od prawej Jasia Klimczak – autorka wspomnień, jej siostra Wanda Ciołek, ciocia Teodora Stachurska, kuzynka Basia 
Lesiecka, córka Antoniego Grądkowskiego, oraz jej syn Marek. Mały chłopiec z tyłu to Darek Grądkowski, najmłodszy syn 
brata Jasi –Tadka.  
 

 
Piotr Stachurski z żoną Mariolą oraz Zbyszek Ciołek, najstarszy syn Wandy, z żoną Joanną. 
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Roman Grądkowski, syn Antoniego, w towarzystwie cioci Barbary Grądkowskiej oraz kuzyna Piotra Stachurskiego i jego  
żony Marioli 

 

Tomek Ciołek, najmłodszy syn Wandy, ze swoją ciocią Krysią Grądkowską, Mariola Stachurska i Zbyszek Ciołek w 
szampańskim nastroju żegnający seniorki rodu. wracające do Zduńskiej Woli. Przed młodszymi uczestnikami zjazdu jeszcze 
nocna zabawa z muzyką, tańcami i śpiewem przy akompaniamencie muzykujących sąsiadów. Świetnej zabawie nie 
przeszkodził ulewny deszcz, który spadł tej nocy.  
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Poprawiny – drugi dzień Zjazdu rodziny Gądkowskich. Na pierwszym planie Krysia i Marek Grądkowscy i Mariola Stachurska 

 

 


