
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

Jadwiga Drozd z domu Pokwapisz, uczestniczka strajku 

lipcowego w ’80 i grudniowego w ’81, członkini i jedna z założycielek 

NSZZ „Solidarność” WSK Świdnik, zwolniona dyscyplinarnie w 

maju ’82 i jako jedna z ostatnich przywrócona do pracy. 

 

 

 

 Jadwiga Pokwapisz przyszła na świat w Bogatyni, na Dolnym Śląsku, 12 grudnia 1946 

roku. Rodzice Jadzi, Stanisława Kowalczykówna i Jan Pokwapisz pochodzili z Lubelszczyzny. 

Ponieważ po powrocie z przymusowej wywózki na roboty do Niemiec, „nie było dla nich miejsca 

w rodzinie, więc wyjechali na zachód i w Bogatyni urodziłam się ja!”. 

 Ale cofnijmy się jeszcze do lat I wojny światowej, bowiem historia rodzinna, zwłaszcza ze 

strony mamy Stanisławy Kowalczykówny jest tak bogata, że starczyła by na kilka sag rodzinnych 

albo na wzruszający i ciekawy film. 

 I tak wujek Bolesław Kowalczyk (1893-1950?), najstarszy brat mamy, „był w Armii 

Hallera, a potem razem z żoną Eugenią wyemigrował do Ameryki i tam już jego rodzina 

pozostała”. Wujek Tadeusz (1908-1954) przed wojną mieszkał z rodziną w Gdyni i służył w 

Marynarce Wojennej, a w czasie wojny na okręcie podwodnym „Żbik” i był internowany z załogą 

okrętu w Szwecji [ ORP „Żbik”- okręt podwodny, uszkodzony w kampanii wrześniowej, 

internowany w porcie szwedzkim. 1.10.1939 r. na minie postawionej przez „Żbika” uległ 

zniszczeniu niemiecki trałowiec - zginęło 24 marynarzy. 22.01.1940 r. mina postawiona przez 

„Żbika” zatopiła niemiecki trawler Muehlhausen PG-314, zginęła cała załoga. W 

październiku 1945 r. ORP „Żbik” powrócił do portu w Gdyni]. Kowalczyk niezbyt długo 

cieszył się pracą w porcie gdyńskim, „bowiem wszedł w konflikt z oficerem radzieckim i przestał 

w porcie pracować”. Najmłodszy wujek Zygmunt (1913-1978), pseudonim „Okrzeja”, był 

porucznikiem w Armii Krajowej i tu na Lubelszczyźnie walczył w partyzantce.: 

-„A może pani pamięta pseudonim i nazwisko dowódcy? 



- To był oddział „Nerwy”. [Oddział AK Wojciecha Rokickiego ps. „Nerwa”; działał w rejonie 

Bełżyc od jesieni 1943 roku. Liczył do 80 osób, wykonał 21 akcji. Zygmunt Kowalczyk 

„Okrzeja” był zastępcą dowódcy oddziału, a wcześniej walczył w kampanii wrześniowej.] 

Pamiętam, jak po ’89 jakiś kamień w Babinie odsłaniali…[ W kościele w Babinie znajduje się 

tablica upamiętniająca żołnierzy z oddziału AK „Nerwy”]. 

- Poznała pani wujka? 

- Tak! Ale wujek Zygmunt musiał się ukrywać po całej Polsce i musiał zmieniać życiorys, bo 

przecież nie mógł się przyznać, że jest z AK… 

- Krótko mówiąc, jak pisał życiorys czy kwestionariusz osobowy to nie wpisywał, że jest 

„zaplutym karłem reakcji”? 

- Tak! Pisał taki życiorys „stonowany”. W końcu dzięki Bogu wylądował w Gdyni i później 

pracował nawet w „Polcargo”. 

 Najtragiczniejsze wspomnienia rodzinne dotyczą wujka Józefa (1903- 1942), „który 

mieszkał w Bystrzejowicach i też w AK służył, ale zadenuncjował go jakiś znajomy ze wsi i 

wywieźli go na Zamek, i męczyli, męczyli… Nie wydał nikogo i zginął w Oświęcimiu! Niemcy, jak 

zwykle podali przyczynę śmierci - zapalenie płuc, a on już był tak skatowany na Zamku, tak, że…” 

 Mama Jadzi, Stanisława Kowalczykówna poznała przyszłego męża Jana Pokwapisza w 

punkcie zbornym na ulicy Krochmalnej w Lublinie, skąd byli wywożeni na przymusowe roboty do 

Niemiec. I zaczęła się znajomość, a w Niemczech ojciec starał się być blisko matki, bo pewnie już 

wtedy się zakochał. Stasi i Janowi udało się uciec do Polski w 1943 roku, „żeby tutaj wziąć ślub, 

beznadzieja, ale udało im się. A potem w łapance w Lublinie z powrotem ich do Niemiec wywieźli! 

Czyli wzięli ślub w styczniu i zaraz ich po ślubie złapali. I tam w Nadrenii - Westfalii urodziła się 

moja starsza siostra Marysia… I jak miała dziesięć dni to… Jak miała dziesięć dni to ją niemiecka 

pielęgniarka otruła…: 

„- Boże drogi! I tylko dlatego, że to było polskie dziecko… 

- Tylko dlatego, bo była zdrowa i śliczna…” 

 W 1944 roku, już w innej części Niemiec, urodził się państwu Pokwapiszom syn Tadeusz, 

który odziedziczył imię po bracie babci, marynarzu ze „Żbika”. Po powrocie do Polski rodzina 

zamieszkała na ziemiach odzyskanych. Jadzia opowiada, że „mieszkaliśmy na Śląsku i 

wylądowaliśmy w Lądku Zdroju. I to pamiętam najlepiej, cudowne, piękne miejsce! I tam też 

odwiedzał nas wujek Zygmunt, bo on musiał się ukrywać po całej Polsce”. 

 Na Śląsku zamieszkała także ciocia Helena Kanclerz, siostra mamy, która wyjechała, aby 

tam znaleźć dom i zapewnić bezpieczne życie dla żydowskiej dziewczynki. „To musiało być w ’44, 

bo Marysia była w wieku mojego brata Tadzia, kiedy ciocia znalazła  w kartoflach dziewczynkę! I 

nikt nie chciał wziąć! A dziecko maleńkie, tak około dwumiesięczne… I wiadomo, że Żydzi 



zostawili… Miała w pęcherzach całe ciało, przez miesiąc kąpano ją w rumianku z szarym 

mydłem.”.: 

„- To było pod Lublinem? 

- To było w Bystrzejowicach. I ciocia Helena przechowała tą dziewczynkę. 

- A jak znalazły się na Śląsku? 

- Ciocia wiedziała, że ludzie są okropni… 

- Miała też na uwadze tragiczne losy brata Józefa? 

-Tak! Trudno nie pamiętać”. 

Jan i Helena Kanclerzowie załatwili u księdza metrykę, zapisali dziewczynkę, niebieskooką 

o rudych włosach, jako Marysię Kanclerz. I w ten sposób zostali jej rodzicami. 

  Po opuszczeniu Bystrzejowic przez rok mieszkali w Bogatyni razem z rodziną Marysi, 

siostry pani Heleny, a mamy Jadzi. Po pobycie pozostało zdjęcie, „na którym jest Tadzio i 

Marysia, byli równolatkami i bawili się razem”. 

  

                           

 

 

 

 Potem przenieśli się do Ponikwy (pow. Bystrzyca Kłodzka), gdzie wówczas mieszkał 

Zygmunt Kowalczyk. Ale niezbyt długo ciocia Helena cieszyła się Marysią, bowiem po wojnie 

Żydzi szukali dzieci, które cudem ocalały z Holokaustu. I nie było miejsca, aby do niego nie dotarli. 

Tylko dzieci dawały szanse na biologiczne przetrwanie narodu. 

 „I niespodziewanie latem 1946 roku przyjechał samochód z mężczyznami, było ich chyba 

tak czterech, pięciu…Wszystko wiedzieli! Chociaż ciocia wzięła dziecko tutaj, stąd! I mówią, że 

wujek przyjechał po Marysię i że chcą zobaczyć metrykę dziecka. A ciocia była pewna, że to 



rzeczywiście wujek i mówi „zaraz pójdę po dokumenty!” Jak weszła do domu to w tym czasie 

mężczyźni odjechali z dziewczynką. Wujek Zygmunt usiłował ich zatrzymać, ale zauważył, że mają 

broń… I wycofał się.: 

-„ A Marysia chciała iść? 

- Chciała nie chciała, dziecko było jak ogłupiałe, zresztą miała chyba wtedy dwa latka. Wzięli na 

samochód i odjechali. I taki koniec… 

-I ciocia to zdarzenie, domyślam się, bardzo przeżyła… 

- Bardzo! Ciocia bardzo za nią płakała! Bo to było takie wspaniałe dziecko… 

 

                                                 Helena Kanclerz z mężem i Marysią. 

                                                                                                                                         

 

-A Marysia-Miriam utrzymywała później kontakt z ciocią? 

- Nigdy się nie odezwała! Tylko od jednego pana dowiedzieliśmy się, że Marysia żyje i mieszka w 

USA…”. 

 W ’52, w grudniu państwo Pokwapiszowie dostali mieszkanie w Świdniku. „Tutaj to było 

szczere pole! A gdzie „Carrefour” to chodziło się do chłopa po mleko. Gospodarstwo było 



ogrodzone drutem kolczastym. Ja wtedy na „Starówce” mieszkałam, więc w głębi obecnego miasta, 

no to tam chodników nie było! Potężne kałuże! I brat puszczał okręty,  już wtedy myślał, że będzie 

marynarzem. Tadeusz poszedł w ślady brata babci, swego imiennika i został marynarzem-rybakiem. 

Cały świat zwiedził”. 

 Jadzia zapamiętała z tamtych pionierskich czasów, że „w naszej klatce mieszkał architekt 

Władysław Łabędzki z żoną Klarą i jak nie było jeszcze schodów, to po drabinie na pierwsze piętro 

wchodzili”, a pani Łabędzka, „poznanianka, wspaniała kobieta! Ona potem była kierowniczką 

stołówki w WSK, a on to był oficer, bo rogatywka wisiała u niego na gwoździu. Widziałam! Był 

takim dawniejszym, przedwojennym oficerem i budował Świdnik.” 

 Lata szkolne i lekcje religii po „odwilży” październikowej 1956 roku, „były w szkole, ale to 

było króciusieńko! A potem pamiętam uczyliśmy się w jakiś barakach, w jakiś klasach wynajętych 

blisko Zakładu. Ale to było dobre, bo po tym się patrzyło czy ktoś chce iść na religię, czy tylko 

„łachę” robi. I mieliśmy wspaniałego księdza! Leon Kuśmierczyk! Znakomity był”! [ ks. Leon 

Kuśmierczyk (1925-2009), w czasie wojny partyzant /NOW-AK/ ps. Chmurny” w Janowie 

Lubelskim w placówce „Żbika” wchodzącej w skład oddziału „Ojca Jana”, w 1951 przyjął 

święcenia kapłańskie, był m.in. wikariuszem w Kazimierzówce-Świdniku; nauczyciel religii w 

I LO w Świdniku, organizator tajnych lekcji religii na terenie Świdnika, na emeryturze 

kapelan kombatantów i członek ZŻNSZ (Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych)]. 

 Podobnie, jak u wszystkich pań mieszkających w Świdniku, poczesne miejsce we 

wspomnieniach zajmuje sprawa Kościoła w Świdniku. Pani Jadwiga wspomina, że „jak byliśmy 

małymi dziećmi to jeździło się do Kościoła na Bronowicach, a potem to zawsze trzy kilometry do 

Kazimierzówki. Pogoda, niepogoda… I w Kazimierzówce brałam komunię”. Z czasów szkolnych 

pamięta także Zofię Bartkiewiczową, „ona mnie niczego nie uczyła, ale pamiętam ją jako młodą 

osobę, która stoi na mównicy i mówi, „że Świdnik ma być miastem socjalistycznym! I pamiętam ją 

w tej koszuli, w tym czerwonym krawacie! A potem była taką przywódczynią doskonałą. A więc 

chwała!” 

 Jadzia po ukończeniu świdnickiego liceum ogólnokształcącego rozpoczęła pracę w WSK. 

„Zaczynałam jak Wałęsa, jako elektryk”! - mówi ze śmiechem. 

-„Jak to, jako elektryk? 

- No, na wydział „mnie dali”! 

- Czyli miała pani przeszkolenie? 

- A skąd! Na stażu, gdzie chcieli, tam „rzucali”! I mnie na 56 Wydział! To były wiązki, wiązki to są 

takie kable, które potem się do oporządzenia podłącza, jak już jest kadłub gotowy. Uczyłam się 

wiązać wiązki do helikopterów, które potem latały i żaden nie spadł (śmiech)”. 

 Pani Jadwiga, zanim została pracownicą biurową w Sekcji Dyspozycji Materiałowej, gdzie 



pracowała przez długie lata, mówi, że „nauczyłam się lutować, wiązać, tuszem opisywać kable”! W 

Zakładzie poznała Wiesława Drozda, swojego przyszłego męża. Ślub wyznaczono na sierpień 1970 

roku, ale w maju, w wieku zaledwie pięćdziesięciu trzech lat, nagle umarł ojciec pani Jadwigi. „Na 

Śląsku pracował w kopalni uranu i dlatego szybko umarł, bo dostał pylicy płuc! Tak, że umarł tata, 

a w sierpniu braliśmy ślub. Taki był smutny ślub…”. Nieco później na świat przyszedł syn Marcin, 

który również pracuje obecnie, jak to mówi jego mama, „u Włocha na WSK. I tak się zatoczyło 

koło”! 

 I jak u wielu świdniczan poczesne miejsce w pamięci zajmują wspomnienia związane z 

budową Kościoła. I tak, na początku nabożeństwa odprawiano w baraku „i każdy się cieszył z tego 

baraku, z tej szopy. Wszyscy zachwyceni byli! A szopa to się później rozrosła…”.: 

-„ A już w momencie, kiedy budowano Kościół, to jakie było zaangażowanie świdniczan? 

- Każdy coś tam starał się pomagać i robić. I z WSK pomagało mnóstwo osób w przeróżnych 

rzeczach, co kto umiał. Co potrafił zrobić! 

- A materiał skąd pochodził? 

- A materiał brał się z różnych źródeł, również spoza legalnych. Jak to każdy mówił, że się bierze, 

bo to też jest moje. I tak się wyposażało. Tak, że patrzyli ludzie i „to jest stąd, to jest stamtąd”. I 

wspólnymi siłami. Była euforia! I wspaniały ksiądz Hryniewicz! Znakomity”!  

 

   


