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KONKURS HISTORYCZNY SOŁECTW (2014) 
  

JÓZEFÓW 
 
 

 Józefów dawniej znany był jako Holendry Józefowskie. Pierwsze dostępne 
informacje pojawiły się w 1821 roku. 

Skąd się wzięła nazwa naszej miejscowości? 
Pierwszy człon historycznej nazwy Józefowa - „holendry” lub „Olendry” - 

powstał od określenia odnoszącego się do osadników różnych narodowości 
(Niemców, Szkotów, Czechów, Belgów), którzy korzystali z pewnych 
przywilejów prawa stosowanego przez fryzyjskich i niderlandzkich kolonistów, 
np. wolności osobistej, i osiedlali się na ziemiach polskich od XVI aż do połowy 
XIX wieku. Olendrów sprowadzano na tereny trudne, zalewowe, w celu 
prowadzenia osuszania gruntów poprzez kopanie rowów czy karczowanie 
lasów. Na tych terenach musieli stworzyć sobie warunki do życia, budować 
zagrody do hodowli zwierząt, zagospodarowywać ziemię - pola pod uprawę 
roślin. Mianem Olendry były także określane okolice Starej i Nowej Kaźmierki, 
Nowolipska, Piły, Kuźni, Brudzewka, a także treny położone w gminie Gizałki – 
Obory i Wronów.  

Drugi człon nazwy naszej miejscowości, podobnie jak i sąsiadujących wsi, 
wywodzi się od imion potomków rodu Lipskich, osiedlonego w Choczu 
w XVII wieku. Tak więc Józefów powstał od imienia Józef, nazwa Kaźmierki 
wywodzi się od Kazimierza, a nazwa Oleśca od imienia Oleś (Olek, Aleksander) .  

 
Sto lat temu mieszkańcy Józefowa żyli skromnie, wszystkie prace 

wykonywane były ręcznie, ponieważ nie było maszyn i urządzeń  do pracy. 
Domy, jak i budynki gospodarskie budowano z gliny przekładanej  wrzosem, 
kryto strzechą. Zamożniejsi ludzie posiadali budynki murowane, o dachach 
krytych gontem, czyli drewnianymi klepkami, które w czasie pożaru przenosiły 
się z wiatrem na znaczne odległości, powodując szybkie rozprzestrzenianie się 
ognia. 

W owym czasie przy trakcie Ciświcko-Grodzieckim Żyd prowadził tartak 
(stąd zresztą dzisiejsza potoczna nazwa tego miejsca). Żyd Jarecki wraz ze 
swoim synem Henrykiem byli właścicielami tartaku, gospodarstwa rolnego i 
okolicznych lasów. Główna siedziba była w pałacu w Łaszkowie- w stronę rzeki 
Prosny po prawej stronie drogi do Kalisza. Często tam jeździli, syn konno, a 
ojciec bryczką. Zatrudniali wielu mieszkańców Józefowa , Oleścca oraz 
Nowolipska przy pracach w tartaku, sadzie, polu, hodowli zwierząt a nawet 
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wydobywaniu torfu ( obecnie okolice „Żurawiec” ), który najczęściej kupowali 
mieszkańcy gminy Broniszewice . W tartaku znajdowała się  duża maszyna 
parowa ciągnięta przez osiem par koni. 

Sad należący do tartaku znajdował się po prawej stronie traktu Ciświcko-
Grodzieckiego. Posadzone były tam rzędy czereśni, wiśni, malin itp. Legenda 
głosi , że inny Żyd chodził tam i kradł naftę, aż któregoś razu tartak się spalił. 
Potem już nikt go nie odbudował, na jego miejscu powstało zwykłe 
gospodarstwo. Obecnie teren ten jest całkowicie zalesiony brzozami i sosnami,  
nie ma śladu, że kiedyś pracowali oraz mieszkali tam ludzie. 

Pan Skowroński był gajowym, znanym z tego, że chodził z dużym psem 
i szczuł nim ludzi, którzy zbierali w lesie gałęzie na opał. Przed wojną bez 
specjalnej „kartki” nie wolno było zbierać grzybów i jagód. Trzeba było najpierw 
zapłacić panu Skowrońskiemu, aby dostać ową „kartkę”, czyli pozwolenie na 
zbieranie. Gajowy chodził po lesie i sprawdzał, czy wszyscy, którzy zbierają 
owoce lasu mają wykupione odpowiednie zaświadczenie. Jeśli kogoś przyłapał, 
trzeba było zapłacić. W czasie II wojny leśniczym był pan Osiński, zapamiętany 
m.in. z faktu, że przyjął obywatelstwo niemieckie, ponieważ życie z takim 
obywatelstwem było wówczas łatwiejsze. 

Trakt Ciświcko-Grodziecki był szlakiem regularnie uczęszczanym przez 
mieszkańców Grodźca i Ciświcy, którzy w każdy poniedziałek oraz czwartek 
nosili na targ do Pleszewa kosze pełne jagód i grzybów. Noszono je z reguły 
w płachcie przewieszonej przez ramię, jeden kosz z przodu, drugi na plecach. 
Przejście mostem w Choczu było wówczas płatne, więc ludzie szukali dogodnej 
mielizny na Prośnie i po przejściu rzeki szli dalej do Grodziska (jeszcze nie było 
wtedy drogi i mostu, które funkcjonują obecnie), a następnie do Lenartowic, 
koło cegielni i wychodzili w Prokopowie.  

W okresie międzywojennym, podobnie zresztą jak i dziś, mieszkańcy 
Józefowa i okolic migrowali za pracą, głównie do Niemiec, pod Poznań lub za 
Prosnę do majątków. Tam pracowali od wiosny do późnej jesieni przy 
przebieraniu ziemniaków, potem sadzeniu, ręcznym pieleniu warzyw i zbóż 
(nawet pszenicy, ponieważ nie było oprysków), przy zbieraniu kamieni, podczas 
żniw i wykopków. 

Ówczesne gospodynie suszyły owoce, głównie  jabłka i gruszki, których nie 
zaprawiano, bo słoik był luksusem. Mięso natomiast zasalano w beczce, na to 
układano pokrzywy, by w ten sposób zabezpieczyć mięso przed owadami.  

 
W Józefowie stał wiatrak typu „koźlak”, w którym mielono zboże. 

Początkowo stał na dzisiejszej nieruchomości państwa Woldańskich (podobno 
do dziś na łące pana Woldańskiego znajdują się stare kamienne fundamenty po 
wiatraku). Potem w ciągu jednego tygodnia przeniesiony został siłą ludzkich 
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mięśni na obecne grunty pana Danelskiego. Wiatrak był sprawny zarówno 
przed wojną, jak i zaraz po niej. Okoliczni mieszkańcy mogli  zmielić tam zboże 
na mąkę czy paszę (śrutę) dla zwierząt. Około roku 1980 wiatrak uległ 
całkowitemu zniszczeniu. Wcześniej jego kamienie sprzedano do młyna 
wodnego w Kwileniu. 

Za czasów przedwojennych znajdujący się w Józefowie cmentarz i kościół 
parafii ewangelicko-augsburskiej był piękny i zadbany. Ogrodzony drewnianym 
płotem, słupki były murowane z cegły, brama duża, kuta, metalowa 
pomalowana na czarno, szeroka na 4 metry otwierana na dwie strony, z uliczką. 
Od bramy do drewnianego kościoła prowadził szeroki betonowy chodnik. 
Wzdłuż chodnika ułożone były duże kamienie pomalowane na biało. Deski 
kościoła dobijane do czoła, na to nabijana trzecia listwa w kolorze jasny orzech. 
Budynek kościoła w kształcie prostokąta, wysoki, ze stosunkowo małymi 
oknami i strzelistym, spadzistym dachem z wieżą, pokrytym strzechą.  Wnętrze 
kościoła pomalowane było na biało-niebiesko z malowidłami przedstawiającymi 
sceny religijne,  z chórem, niszami,  amboną i schodami , które znajdowały się 
po prawej stronie wejścia.  Dzieci niemieckie uczyły się w nim religii. Pastor 
nazywał się Fidler, mieszkał w miejscu obecnej posesji państwa Matuszaków. 
Msze w języku niemieckim odbywały się co niedzielę, a także w wielkie święta. 
Sporadycznie uczestniczyli w nich także mieszkańcy Józefowa polskiego 
pochodzenia.  

Na cmentarzu chowano obywateli narodowości niemieckiej. Odbywały się 
tam pogrzeby nie tylko mieszkańców okolicy, gdyż przez Józefów przechodziły 
kondukty żałobne nawet z miejscowości Nowolipsk i Rosocha. Po wojnie, do 
1953 roku, na cmentarzu odbyło się jeszcze kilka pochówków, lecz potem 
władze wydały zakaz i odtąd zmarłych grzebano na cmentarzu w Nowej 
Kaźmierce.  

Kościół stał 15 m od drogi, pozostałości po bramie do dziś znajdują się na 
cmentarzu. W latach 1960-1970 kościół rozebrano, pomagał przy rozbiórce 
min. Pan Leon Górczyński ( fotograf ). Część drewnianych elementów zabrano 
do Chocza i wykorzystano na posesji pani Mądrej (obecnie ul. Łąkowa – 
naprzeciwko państwa Marciniak). Dziś ta zagroda już nie istnieje. Część 
konstrukcji kościoła w Józefowie wykorzystano do remontu kościoła w Nowej 
Kaźmierce. 

W Józefowie naprzeciwko kościoła znajdowała się również szkoła, do 
której uczęszczali mieszkańcy narodowości niemieckiej (budynek istnieje do 
dziś i jest zamieszkany). Pierwszy budynek szkoły istniał już przed I wojną 
światową, ale ówczesny sołtys sprzedał ziemię, na którym stała szkoła wraz 
z budynkiem. Szkołę tę zburzono i wybudowano nową, niemiecką, gdzie 
w czasie wojny uczyli się tylko Niemcy. Przed rokiem 1939 w szkole uczył pan  
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Lejman (zapisano zgodnie z wymową - być może Lehman). Po II wojnie w szkole 
mogły się uczyć także dzieci polskie. Zostały wyznaczone godziny nauki, 
najpierw dla dzieci niemieckich, a następnie polskich. W szkole niemieckim 
nauczycielem był Szuman a potem w budynku szkoły mieszkał  nauczyciel 
Bachman, który później się powiesił na strychu szkoły. Początkowo 
podejrzewano nawet zabójstwo niemieckiego nauczyciela, jednak zaryglowane 
od środka drzwi jednoznacznie wykluczyły  taką możliwość. Zaraz po wojnie 
nauczycielem był pan Jaworowicz, który mieszkał w szkole i uczył dzieci wraz 
z córką.  

W roku 1946 ze względu na trudny czas wojny i brak możliwości nauki 
zorganizowano w budynku szkoły kurs dla starszych mieszkańców, by mogli 
poznać podstawy pisowni języka polskiego i matematyki. Kolejnymi 
nauczycielami byli pan Józef Baron z żoną.  Następnie pan Szymczak, krótko 
pani Niewiadomska , która potem nauczała w szkole w Choczu i mieszkanka 
Józefowa pani Daniela Moździerz. W 1973 roku pani Daniela została 
uhonorowana przez Ministra Oświaty i Wychowania Orderem Uśmiechu za 
wprowadzenie innowacji w oświacie polegającej na tym, że dzieci nie zabierały 
podręczników ani zeszytów do domu, wszystkie zadania odrabiane były w 
świetlicy ( tzw. kierunek nauczania Freinet ). Ostatnim nauczycielem był Józef 
Głogowski.  

Kres nauczania w józefowskiej szkole nastąpił w roku 1978 po pożarze, 
który nastąpił wskutek zwarcia instalacji elektrycznej. Od tego czasu dzieci 
dojeżdżały do szkoły w Choczu, a budynek w Józefowie przejęło ówczesne KGW 
z panią Reginą Matuszak na czele. 

W 1980 roku na placu szkolnym odbyły się dożynki. W przedsięwzięciu tym 
wzięli udział wszyscy mieszkańcy. Zbierali pieniądze, organizowali materiał na 
budowę wiaty. Eternit na jej pokrycie przywieziono ze świetlicy , która miała 
powstać w Brudzewku, a zakładał go nieżyjący już mieszkaniec Józefowa pan 
Stanisław Szejner. Metalowe konstrukcje spawał mieszkaniec Chocza pan 
Ryszard Kaźmierski. Determinacja mieszkańców i dobra organizacja 
spowodowały, że wiata powstała w bardzo krótkim czasie. Pogoda dopisała, 
więc dożynki były udane i mieszkańcy Józefowa z sympatią wspominają 
i opowiadają o tym wydarzeniu do dnia dzisiejszego. 

Religii w Józefowie nauczano najpierw w szkole. Przed wojną dojeżdżał 
ksiądz Pawłowski. Potem tam, gdzie dziś znajduje się posesja nr 41 (wtedy pan 
Bałazy, dziś państwo Reślińscy), a potem w miejscu posesji numer 43, w domu 
pana Taczały (dziś państwo Czajczyńscy). Tam też odbywało się m.in. święcenie 
pokarmów przez ks. Sieradzana. Religii uczył organista, pan Nowakowski.  
Pierwszy krzyż przydrożny w Józefowie powstał w 1946 roku. Wykonał go 
własnoręcznie zięć pani Cierzniak pan Żogło. W latach sześćdziesiątych 
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ubiegłego stulecia z inicjatywy ks. Sieradzana powstał w Józefowie nowy krzyż 
przydrożny,  również na polu pani Marii Cierzniak, drewno na krzyż podarował 
pan Teofil Sarnowski. Wysoki, drewniany, brązowy krzyż, zniszczony przez 
upływający czas, zamieniono w 1983 roku na granitowy z pieniędzy zebranych 
od mieszkańców Józefowa.. Wcześniej krzyż  znajdował się także na końcu 
Józefowa od strony Nowego Oleśca, na rozwidleniu dróg prowadzących w 
stronę Józefowa i Ciświcy. Jeszcze w latach 50-tych XX wieku był piękny, wysoki, 
brązowy, ogrodzony płotkiem w kształcie trójkąta z cienkich desek 
poprzybijanych wzdłuż. Każdego roku jesienią zakwitały tam cudnie fioletowe 
„marcinki”. Okoliczne dzieci chętnie się przy nim modliły. W latach 
sześćdziesiątych stary, spróchniały krzyż rozebrano, a nabożeństwa majowe 
odbywały się później już przy krzyżu  postawionym w części centralnej wsi.  

 
Ze względu na to, iż w czasach minionych, aż do końca II wojny światowej, 

Józefów licznie zamieszkiwali Niemcy (70% mieszkańców Józefowa stanowili 
obywatele narodowości niemieckiej), w okresie wojny sołtysem był Niemiec. 
Mieszkańcy Józefowa wspominają go dobrze,. Odmienne zdanie mieli o jego 
żonie. Pan Haupt zatrudniał ludzi w polu, płacił im za pracę lub jeśli ktoś wolał 
ziemniaki czy zboże, to swoim zaprzęgiem zawoził wynagrodzenie do domu 
pracownika. 

Przy trakcie Ciświcko-Grodzieckim nie było dzisiejszych lasów. Mieszkańcy 
pamiętają jak z tartaku było widać zabudowania w Nowolipsku. Istniał tam 
wówczas rząd zabudowań niemieckich, aż w stronę Nowego Oleśca.  Na 
józefowskiej ziemi Niemcy mieszkali z Polakami z dziada pradziada. Niektórzy 
dobrze wspominają sąsiedztwo niemieckie, z Polakami Niemcy rozmawiali w 
języku polskim. Rozmieszczenie niemieckich gospodarzy najstarsi mieszkańcy 
pamiętają następująco1: 

 
Na dzisiejszej posesji państwa  
p.Funtowicz –mieszkał Niemiec o nazwisku  Rychter 
p.Szymczak – Brąź Krystian 
p.Górewicz – Dolke 
 p.Mączka– Nejman Eustena 

         p.Musielak– Teśmer 
Między p. Radłowską a p. Szablewskimi– Fega 
p.Szablewscy – Rudolf Fajfer 
p.Bruzi (Banaszak) – Leske Albert 

                                                           
1
 Zapisano zgodnie z wymową. 
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p.Michniaccy – Berent (duży) Rudolf – do dnia dzisiejszego drogę, która 
przebiegała na wprost gospodarstwa pana Berenta nazywamy duktem 
Berenta 
 p.Wysoccy – Dolke  
 p.Urbaniak–Jesfajn (weterynarz wioskowy) 
p.Rybarczyk – Janka 
Po panu Bałazym – Kamiński 
p. Mikołajczyk – Berent (mały) 
 
Historia Niemca Berenta 
 
Mówili na niego duży Berent, bo był wysokim mężczyzną z bardzo dobrym 

charakterem, niestety lubił się napić. Przez kilka lat mieszkali u niego cyganie, 
którzy w końcu się wyprowadzili, ale po pewnym czasie wrócili i ukradli mu 
konie, które przemalowali i sprzedali na jarmarku w Grodźcu. Do dziś 
mieszkańcy Józefowa chętnie opowiadają sobie tę historię i przekazują ją 
młodszym pokoleniom. 

Lidia Mączka –  Hulda  Faltenhagen mieszkała w Polsce do 1978 roku, 
potem wraz z rodziną opuściła teren Józefowa. Większość Niemców 
zamieszkujących Józefów wyjechała zaraz po wojnie (w czasie, w którym 
wkroczyły wojska radzieckie). Otrzymywali wiadomość, zostawiali swój dobytek 
służącym i wyjeżdżali do Niemiec. Tylko pani Dolke, jako jedyna, zrobiła ustną 
umowę i przekazała swój majątek (dziś gospodarstwo pani Górewicz) wraz 
z dokumentami panu Urbaniakowi (służącemu).  

Tak duża liczba ludności niemieckiej w Józefowie wynikała z  osadnictwa 
na terenach zaboru pruskiego prowadzonego najprawdopodobniej w połowie 
XIX w. Osadnictwo to przybrało rozmiary oficjalnej polityki kolonizacyjnej Otto 
von Bismarcka. Po roku 1945 nastąpiło ich masowe wysiedlenie przez cofające 
się jednostki armii niemieckiej, a potem ten proces kontynuowały  władze PRL. 

 
Przed wybuchem II wojny sołtysem Józefowa był pan Józef Szymczak 

Senior, a pod sołtysem pan Stanisław Moździerz. W wojnę sołtys dostał 
informację, że z mieszkańców ma powołać w Józefowie oddział samoobrony, 
w skład której wchodziło 21 osób. Niestety dnia 3 września Niemcy przejeli 
władze w naszej wiosce. Wówczas złapano i skazano na 15 lat ciężkiego 
więzienia ( o surowym rygorze, gdzie wszyscy osadzeni skazani byli na śmierć ) 
.Dziewiętnastu  mężczyzn już nigdy nie powróciło do swoich rodzin (m.in.  
Stefan Hojak, Mieczysław Dziadkiewicz, Adam Urbański, Kazimierz Wierzbiński, 
Michniacki). Uratował się tylko pan Szymczak i pan Stanisław Moździerz , którzy 
do końca wojny ukrywali się ścigani przez policję SS.  
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Polski sołtys  po wybuchu wojny w 1939 roku  musiał zdać swój urząd 
Niemcowi ( Rudolf Haupt-  obecnie posesja p. Podemskich) . W momencie 
zdawania  dokumentów panu Szymczakowi  zabrakło jednego dokumentu, miał 
go dostarczyć wkrótce. Tak się złożyło, że nie sołtys we własnej osobie, ale jego 
żona  wybrała się z brakującym „pismem” do niemieckiego sołtysa. Po drodze 
spotkała trzech obywateli niemieckich na rowerach. Jeden z nich zbliżył się do 
kobiety i pod pretekstem naprawy roweru, pochylił się i szepnął, że jej mąż jest 
poszukiwany przez władze niemieckie.  Żona czym prędzej pobiegła do domu 
i ostrzegła swojego małżonka. Jeszcze wieczorem tego samego dnia do domu 
państwa Szymczaków zapukali żandarmi Niemieccy. Przez pierwsze 3 lata wojny 
polski sołtys ukrywał się w okolicznych miejscowościach. Raz udało się 
Niemcom pochwycić poszukiwanego sołtysa , miał być wtedy rozstrzelany. 
Uratował go jednak jego  dalszy sąsiad (Niemiec) Leske , przekonał żandarmów, 
żeby darowali życie panu Szymczakowi. Podobna sytuacja była z Panem 
Moździerzem, który się ukrywał często na terenie  swojego gospodarstwa. 
Sąsiad Brąź należący do policji niemieckiej widział podsołtysa na podwórku, ale 
do końca wojny , ani nigdy potem nie wydał go.  

 Przez cały  czas  rodzina polskiego sołtysa żyła w ciągłym strachu 
nachodzona i nękana w okrutny sposób przez niemiecką policję. Śpiące dzieci 
wyrzucano z łóżek, matkę, która nie chciała zdradzić kryjówki ojca swoich dzieci 
Niemiec z taką siłą uderzył w twarz , że po prostu „wypadła” przez sień z domu i 
upadła na podwórku. Przeszukiwano dom, zakątek po zakątku, sprawdzano 
szafy, a nawet piec do pieczenia chleba, stodołę i wszystkie budynki 
gospodarcze. Przeszukiwani i otoczeni przez Niemców byli także sąsiedzi byłego 
sołtysa. Żonę i dzieci ustawiono pod płotem na rozstrzelanie. Straszono ich, że 
jeśli będą milczeć, to poobcinają im języki. Po trzech latach wojny pan Szymczak 
na fałszywych papierach wyjechał z Poznania pociągiem do Niemiec. Został tam 
do końca wojny. Listy i paczki przesyłał na adres rodziny w Oleścu, skąd jego 
najbliżsi odbierali korespondencję od męża i ojca. 

Także po wojnie Polacy musieli się ukrywać. M.in. pan Mieczysław Dyk, 
właściciel sklepu w Królikowie, który pomagał partyzantom, dostarczając im 
jedzenie, był poszukiwany przez armię rosyjską. 

 
Czasy wojenne były bardzo trudne. Brakowało nafty, używano tylko lamp 

„karbidówek” (w pudełku był karbid, zanurzony w wodzie i tym się świeciło). 
Karbidu też nie można było nigdzie oficjalnie dostać. Pani Ober, Niemka, która 
szyła dla siebie ubrania u krawcowej, pani Baranowskiej, przynosiła jej karbid 
i dopiero tam można go było kupić. 

Podczas wojny nie odbywały się nabożeństwa w kościołach. W Chockiej 
kolegiacie mieścił się zakład produkcyjny na potrzeby armii niemieckiej. Do 
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Józefowa w razie potrzeby raz na jakiś czas przyjeżdżał ksiądz ze Stawiszyna 
i udzielał chrztów oraz innych potrzebnych sakramentów. 

Nie można było wówczas mieć psa na podwórku, ponieważ musiało być 
cicho, a w oknach ciemno, więc zasłaniano je czarnymi kartonami lub 
materiałami. W Grodźcu na jarmarku zaopatrywano się w niezbędne rzeczy. 
Najczęściej mieszkańcy Józefowa docierali tam na własnych nogach lub jeśli 
ktoś bogatszy miał konia i wóz, to czasami można było się zabrać. 

 
W trakcie wojny pani Magdalena Durska, mając wówczas 13 lat, została 

wywieziona do pracy, jak większość mieszkańców tych okolic. Zebrano ich w 
Choczu, w miejscu dzisiejszej remizy i stamtąd wywieziono do Niemiec. 
Człowiek, do którego trafiła był dobry, dbał o swoich pracowników, o to czy 
mają picie i dobre, świeże jedzenie. Pracować jednak trzeba było a praca trwała 
okrągły rok, bez przerwy, od wiosny do jesieni w polu, zimą przy omłotach. W 
latach 1942-1943 pani Magda pracowała w Essen, w fabryce zbrojeniowej 
Kruppa, zajmującej się produkcją i obróbką stali, maszyn przemysłowych i 
amunicji.  

W roku 1944 panią Magdę wywieziono „na okopy” pod Warszawę. 
Pracowała od świtu do zmroku wraz z panem  Jankiem Baranowskim również 
mieszkańcem Józefowa  w miejscowości Szczyty. Warunki życie były tam bardzo 
skromne i ciężkie. Na śniadanie i kolacje dostawali kromke chleba z margaryną, 
do tego szara gorzka kawa zbożowa. Na obiad niewiele,  niesmacznej zupy z 
buraków i rzodkwi do tego kromkę suchego chleba . Spali na łóżkach 
piętrowych, mężczyźni do góry, kobiety na dole. Z pod warszawy pani Magda 
wracała pieszo do domu rodzinnego przez półtora miesiąca razem z poznaną na 
„okopach” straszą od siebie koleżanką . W Sobótce się rozstały. Powracający szli 
tylko wieczorami, ponieważ jak wspomina, w trakcie frontu Niemcy jeździli 
i strzelali do ludzi.  

Józefów w czasie wojny nie ucierpiał zbyt mocno. Nie był zniszczony gdy 
pani Magda wyjechała i po powrocie zastała go takim samym. Panowała tylko 
straszna bieda, ludzie martwili  się, żeby w ogóle przeżyć. Pracowali w zamian 
za zboże i ziemniaki, żeby mieć co jeść. Kupowało się materiały, a ubrania szyło 
się samemu lub przerabiało na inne. 

Krótko po wojnie, w Józefowie, w domu na terenie dzisiejszej posesji 
państwa Michniackich mieścił się areszt. Zatrzymane osoby, które nie miały 
przy sobie dokumentów i nie były w stanie się wylegitymować zatrzymywano 
w specjalnym pomieszczeniu z zakratowanymi oknami. Kraty w oknach zostały 
w murowanym budynku do końca jego istnienia, tj. do dnia 15 sierpnia 
1988 roku, kiedy to budynek uległ znacznemu zniszczeniu w trakcie pożaru. 
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Po wojnie pozostały jeszcze w naszych okolicach grupki osób, 
ukrywających się po lasach, np. pod Ciświcą. Mieszkali m.in. w ziemiance, 
którego ślady podobno istnieją do dziś, a także w tartaku u państwa Osińskich. 
Jeszcze długo bandy łobuzów strzelały do ludzi, kradły świnie, kury, jajka, biły 
i zastraszały ludzi. Mimo to z czasem życie wracało do normalności, ludzie 
spotykali się w niedzielę, organizowali zabawy, grali na instrumentach, np. na 
harmonii (mały akordeon). Na skrzypcach często grał pan Leon Wieczorek. 
Słynne imprezy odbywały się też co roku na 1. maja, połączone były z Dniem 
Strażaka i organizowane przez strażaków u państwa Szymańskich, za domem, 
gdzie kiedyś też mieściła się szkoła (jedno pomieszczenie przeznaczone na 
klasę).  

 
Kolejni sołtysi: 
?-1939- Józef Szymczak 
1945 -Rudolf  Haupt 
1945 luty – Ignacy Wulbach 
1945 marzec – Bronisław Tama 
1949 – Stefan Kuczyński 
1967 – Bolesław Laskowski 
1971 – Stanisław Łuczak 
2007 – Dorota Szablewska 
2011 – Arleta Reślińska 
 
W roku 1964 w Józefowie założono prąd. Pierwszy telewizor miał pan 

Józef Baron, nauczyciel i pan Łyskawa. W 1994 roku w Józefowie  oddano do 
użytku Stację Uzdatniania Wody. 

Obecnie dwie dzielnice Józefowa wyludniły się. Całkowicie opustoszały 
Plany, swego czasu było tam 9 gospodarstw, dziś teren jest całkowicie 
zalesiony, oraz Kozia Górka (okolice Wioski Indiańskiej). Z powierzchni Józefowa 
zniknęło kilkanaście  osad . Dziś tylko jedna zagroda jest tam zamieszkała. 

Mimo to Józefów wciąż się rozwija. Powstają nowe budynki. Istnieje 
kilkanaście podmiotów gospodarczych. OSP działa nieprzerwanie od 1959 roku. 
Funkcjonuje Stowarzyszenie „Wspólnie dla Józefowa” od 2011 roku i „Przyjazny 
Józefów” od 2014. 

 
 
 
 

Wszystkim którzy poświęcili swój czas, przekazali 
informacje , udostępnili stare fotografie oraz w jakikolwiek 
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sposób przyczynili się do powstania fragmentu historii 
Józefowa składam serdeczne podziękowania.  

 
Sołtys Arleta Reślińska 
 
 

Materiały zbierała Arleta Reślińska 
Zredagowała Hanna Bruzi 
Fotografie Mateusz Michniacki i Arleta Reślińska 
 
Z  opowiadań: 
p. Magdaleny Durskiej 
p. Aurelii Górewicz 
p. Wacława Szczapa 
p. Józefa Moździerza 
p. Józefa Szymczaka 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

 


