
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

 

Anastazja Jarosz z d. Besztak; członkini NSZZ „S” WSK 

Świdnik; uczestniczka strajku lipcowego ’80 i grudniowego ’81; 

skarbnik tajnych struktur „S” w stanie wojennym; 

współpracowniczka Urszuli Radek w grupie niosącej pomoc 

internowanym, więzionym i ich rodzinom; uczestniczka 

pielgrzymek „Ludzi Pracy” i pielgrzymek do Wąwolnicy. 

 

Anastazja Besztak przyszła na świat 17 kwietnia 1944 roku w Franciszkowie, wsi leżącej 

niedaleko Świdnika. Chociaż ze względu na wiek Nastusia nie pamiętała lat okupacji, to jednak 

tragiczna historia rodziny pozostała na zawsze w pamięci młodszego pokolenia, poprzez śmierć 

stryjka, który „został zamordowany w Oświęcimiu”. I w związku z tą sytuacją „mama bardzo 

często wysyłała mnie do mojej babci, Besztak Antoniny, która mieszkała z dziadkiem tylko. I 

myśmy chodzili tam jako dzieci, ażeby pomóc babci czy to przy gospodarstwie, czy tam w domu 

posprzątać”. Po chwili dodaje, „urodziłam się w takiej rodzinie, bardzo pracowitej i zaradnej”. 

Wcześniej wspomniana babcia Antonina „umiała pojechać do Lublina końmi, na 

Kalinowszczyźnie sprzedać sery, mleko, jajka i zarazem kupić coś do gospodarstwa swojego. 

Przywoziła słoninę kupowana taką, żebyśmy mieli co jeść, bo zawsze mięsa nie było. A oprócz tego 

czy nici, czy guziczki, czy materiał”. 

Druga babcia, ta od strony mamy, „też Antonina i Michał Piątek, dziadkowie byli takimi 

rzemieślnikami właśnie. Mama tam nauczyła się prząść wełnę”. A wnukom, między innymi i 

Nastusi, dziadek Michał „wystrugał szydełka drewniane i pamiętam, jak dziś, jak uczyliśmy się 

robić rękawice i skarpety”.  

Wśród ośmiorga dzieci była jedyną córką i już „jako młoda dziewczynka miałam obowiązek 

opiekować się bratem niepełnosprawnym, który jest młodszy o pięć lat ode mnie. Moim 

najważniejszym obowiązkiem było zawsze mieć Bronka „na oku”, żeby sobie krzywdy nie zrobił, 

żeby nigdzie nie poszedł, żeby się nie oddalił od domu”. Przez pięć lat uczęszczała do szkoły w 



Franciszkowie, „a szóstą i siódmą ukończyłam w Świdniku w ‘57”. Oprócz nauki i opieki nad 

młodszym bratem pomagała mamie, „były takie prace domowe: sprzątanie, pomoc przy gotowaniu”. 

A latem, czyli w wakacje, nie wyjeżdżała na obozy czy kolonie tylko „pasłam gęsi, a trzeba było 

pomagać przy żniwach, to się zbierało kłosy, powrósła się robiło, No, po prostu cały czas 

uczestniczyłam w pracach związanych z domem i z rolnictwem”. Ale jak każde dziecko pragnęła 

zabawy, „przychodziły koleżanki i same sobie lalki szyłyśmy”: 

- „Takie szmaciane? 

-Tak! Takie szmaciane lalki… 

- A ubranka też? 

- Też! Też! I nawet, jak mama kupiła materiał na spódniczkę dla mnie, to uszyłam piękną 

sukieneczkę dla lalki! 

- A co mama na to? 

- No, to była trochę nieprzyjemna sprawa”. 

 Na Boże Narodzenie samodzielnie robiło się w rodzinie Besztaków ozdoby choinkowe, 

„jako łańcuchy, jako lalki wiszące. I bardzo cieszyłam się z moim bratem, gdy zbliżały się święta 

czy to Wielkanocne, czy Boże Narodzenie”.  

Wychowywała się w tradycyjnej rodzinie chłopskiej, gdzie „mama zawsze podkreślała, że 

tacie trzeba usłużyć, szanować go, bo on na nas pracuje. Tatuś rano jechał w pole, to zawsze była 

jakaś zupa, jakiś barszcz, żeby  nie był głodny. A jak wracał, obiad był zawsze ugotowany. I jak 

tatuś przyjeżdżał to najpierw konie poił, tak żeby konie odpoczęły. A potem przychodził do domu, 

to podawało się obiad tatusiowi. A mama mówiła do mnie, „daj łyżkę jeszcze!”. Ale zaznacza, że 

nie było takich „rygorów”, bo ojciec był bardzo rozmowny i towarzyski, i cieszył się jako bogaty 

gospodarz szacunkiem we wsi, „tatuś to tak lubił porozmawiać, gdzieś pójść czy jak ktoś przyszedł, 

to rozmawiali o dawnych sprawach, o wspomnieniach. Tatuś mimo, że miał dużo pracy to pomagał 

ludziom, bo u nas byli gospodarze, którzy dostali ziemię z reformy, a ponieważ tatuś miał konie, to 

uprawiał im tę ziemię, oni za to pomagali przy młócce czy przy kopaniu ziemniaków, czy przy 

jakiejś pracy większej. Ale to wszystko było na zasadzie pomocy sąsiedzkiej i nawiązywały się 

takie przyjaźnie. I byli razem w kumach czy byli wspólnie na chrzcinach”. Pamięta dom pełen ludzi, 

„u nas zawsze było dużo sąsiadów i sąsiadki przychodziły”. 

Zgodnie z tradycją rodzinną mama Nastusi robiła znakomite sery, w kształcie 

przypominającym osełkę, „zlewało się ogrzane delikatnie „zserowane” mleko do worka lnianego i 

najpierw wieszało się, żeby odciekła serwatka, a potem na deseczce obciążało się i zostawiało na 

kilka godzin lub na drugi dzień. Oczywiście w chłodzie! I takie sery, wyrabiane także w mojej 

rodzinie, między innymi przez moją mamę, były przepyszne”. W naszym regionie tradycja, jak to 

dziś mówią, żywności ekologicznej, trwała od niepamiętnych czasów. 

Nastusia zapamiętała, że „mama wyjeżdżała do Lublina z takim dużym koszykiem i tam 



miała czy ser, czy śmietanę, czy jajka. I my razem z bratem żeśmy zawsze wyglądali mamę, bo nam 

przywoziła gościniec [słowo to oznacza podarek przywieziony z podróży, jarmarku, odpustu, 

targu]. 

 W gospodarstwie u Besztaków uprawiało się także len, „z tego lnu mama przędła wełnę i 

wyrabiała materiał na kurtki dla braci. I były z tego szyte takie tkane kilimy na łóżka”. Zatem w 

długie zimowe wieczory, „jak nie było światła, przy lampie naftowej, gdy przędła wełnę, to mój 

starszy brat czytał mamusi książki”. 

 Pięciu braci Nastusi pracowało w WSK, „a dwóch z nich zdobyło zawód, gdy zatrudnili się 

w Zakładzie”. I przypomina sobie także rozmowę ojca z braćmi: „Nie zapisujcie się do żadnej partii! 

Jak trzeba będzie to ja wam chleb dam!”.  

A rodzina Besztaków miała dużo ziemi, zwierząt hodowlanych i piękne zabudowania 

gospodarskie, oprócz domu, więc „tak naprawdę byłam córką kułaka”. Kułak- określenie z ulotek 

bolszewickich, zaczęło funkcjonować w nowej rzeczywistości i z czasem oznaczało wroga ludowej 

ojczyzny, a w przyszłości socjalistycznej wsi nie było miejsca na gospodarzy, tylko kołchoźników. I 

wszelkimi sposobami próbowano pozbawić polskich chłopów ziemi, czyli rozkułaczyć. I tacy 

gospodarze, jak ojciec Nastusi musieli płacić bardzo wysokie podatki, zwłaszcza za 

„nadprogramowe” hektary, tak wysokie, że znacznie przekraczające ich dochód. [W walkę z 

kułakami wprzęgnięto, tak samo, jak w ZSRR, prasę, radio i plakaty, obrzydzające i 

wyśmiewające bogatych gospodarzy. Autorami plakatów byli często wybitni twórcy.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten plakat ilustruje stosunek władzy ludowej do gospodarzy. 



Besztakowie uratowali gospodarstwo dzięki braciom pracującym w WSK, którzy swoimi 

zarobkami przez cały ten trudny czas wspomagali ojca finansowo. „Ja nie mówię, że rodzice nie 

wspomagali braci, a tylko wymagali, bo mieli co jeść, mieli gdzie mieszkać, ale w tym okresie lat 

pięćdziesiątych ojciec duże podatki musiał płacić, a nie miał z czego”. Czasy zmieniły się na nieco 

lepsze, po odwilży październikowej ’56.   

Bracia pamiętali o młodszej i jedynej siostrze. „Mając lat piętnaście miałam pierwszą uszytą 

kurtkę, którą brat mi uszył u swojej znajomej, bo tak to zawsze miałam przerabiane ubrania”: 

„- A jakie prezenty jeszcze pani bracia kupowali? 

 -Dostałam nowy zegarek i materiał na sukienki. 

 -Dbali o panią… 

 -Tak! Pamiętali, dbali, a ja im prasowałam koszule, bo byłam jedyną córką czy siostrą, to tak 

spadły na mnie takie obowiązki kobiece po prostu. 

 -Ale to kilkanaście koszul dziennie!!! Po prostu podziwiam, bo to były popelinowe koszule, 

bardzo trudne do prasowania. 

 -Każdego dnia tak prasowałam z siedemnaście i te świąteczne, i te robocze. Tak! A ja bardzo 

lubiłam prasować! To nie było nic nadzwyczajnego, tylko pomoc mamie przy obowiązkach, jakie 

wykonuje kobieta w gospodarstwie domowym. I ubierali te koszule, bo to przede wszystkim była 

„kawalerka”. 

 - A „kawalerka” musiała wyglądać, jak szła przez wieś! I wszyscy bracia razem w tych 

pięknie wyprasowanych koszulach”. 

 Był rok 1959, kiedy Nastusia dostała uszytą kurtkę z „materiału” i kiedy już żelazkiem 

elektrycznym prasowała tę niezliczoną ilość koszul. Z dostępem do elektryczności wiąże się także 

kupno pralki. „To było wydarzenie! Jakie to było odciążenie po praniu na tarze! „Frania”!”. 

[ „Frania”- elektryczna pralka wirnikowa, produkowana przez Zakłady Wyrobów 

Metalowych w Kielcach]. 

 Ale jeszcze przed pralką u państwa Besztaków pojawiło się radio, bo „to mój brat najstarszy, 

Edmund kupił radio! I to bardzo pamiętam z dzieciństwa!! To radio było wielkim wydarzeniem! 

Przychodzili sąsiedzi i słuchali „Wolnej Europy”. O radio dbano wyjątkowo, „kuzyn zrobił szafkę i 

to radio było zamykane na klucz, ponieważ, my jako dzieci młodsze, mogliśmy uszkodzić”. Już nie 

tylko rozmawiano, w jak zawsze gościnnym domu Besztaków, ale słuchano RWE do późna, bo 

radio nie służyło do słuchania „jakichś tam głupot”, tylko dla tej audycji, którą się znało zanim 

jeszcze nauczyliśmy się chodzić… „Tu Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski”. 

 W każdą niedzielę i święta nie tylko kobiety, ale także i mężczyźni z rodziny Besztaków 

siadali w pierwszych ławkach w kościele i nie dołączali do pozostałych, tych na furmankach, 

rozprawiających przed świątynią o koniach, cenach zboża, polityce. W wiejskich kościołach tak się 

utarło, że mężczyźni byli tylko wtedy, gdy łączyła ich głęboka wiara lub gdy była zamieć, burza, 



grad lub zawieja. A oprócz tego na własnych chrzcinach, ślubie i … 

 Anastazja pragnęła się kształcić i to było jej wielkim marzeniem, ale wtedy mało kto 

rozumiał naukowe aspiracje młodych dziewcząt ze wsi, zatem „skończyłam tylko liceum 

ogólnokształcące wieczorowe, a w 1965 roku, dzięki wstawiennictwu braci rozpoczęłam pracę w 

WSK”. Tam poznała „bardzo dużo takich osób, z którymi się zaprzyjaźniłam, z którymi 

pracowałam od początku i wtedy był nabór na maszyny analityczne, na dziurkarki. Ja pracowałam 

trzydzieści dwa lata z niektórymi osobami, między innymi bardzo się zaprzyjaźniłam z Jadwigą 

Sokołowską. I jeszcze Marysia Kowalska, Władzia Tabaczyńska, Kasia Harycka, Bogusia 

Staniszewska”. Niezwykle ciepło wspomina pani Anastazja swoją pierwszą przełożoną i ze 

wzruszeniem mówi: „Marysia Broniszowa była bardzo dobrą kierowniczką, bo uważam, że ona 

miała bardzo dużo cierpliwości do nas, do młodych. Musiałyśmy się nauczyć tego zawodu, tej 

pracy, nauczyć się dziurkować. I tak karty się dziurkowało, które były przetwarzane dalej, a 

Marysia Broniszowa była bardzo życzliwa”.  

 Wówczas, w tym samym roku, wyszła za mąż za Antoniego Jarosza, także pracownika WSK, 

„koleżanka, Bogusia Staszewska zapoznała nas, a on był kolegą jej męża, no i tak się zaczęło”. W 

roku 1966 przyszła na świat Ania, a rok później Agnieszka. Pan Antoni był kierownikiem rozdzielni 

i jednocześnie studiował zaocznie na Politechnice Warszawskiej, uzyskując dyplom inżyniera. 


