
Historia Jana Kity 
Chciałabym wam przedstawić historię pewnej 
rodziny. Rodziny, która wniosła wiele dobrego do 
naszego społeczeństwa. Będzie to opowieść                     
o bezinteresowności i dobroci ludzkiej. Zaczyna 
się ona w małej wiosce o nazwie Krucz 15 sierpnia 
1887 roku. W owym czasie urodził się Jan, syn 
Wojciecha i Julianny Kity. 

Chłopak już od najmłodszych lat był zdolny                       
i pełen zapału do pracy. Jan przez kilka lat uczył 
się i zdobywał doświadczenie. Został czeladnikiem                    
w zawodzie ślusarza. Jako czeladnik podjął pracę           
w Berlinie. Mieszkał tam też przez pewien czas. 
Został zatrudniony w fabryce zbrojeniowej. 
Pomimo rozłąki z rodziną, starał się ich 
odwiedzać, gdyż po prostu bardzo tęsknił. 

Podczas jednych z takich odwiedził spotkał swoją 
bratnią duszę Jadwigę Nawrot. Miało to miejsce u jego brata Romana. Na ślub nie 
trzeba było długo czekać. Zakochani pobrali się 8 czerwca 1914r. zaraz po ślubie 
oboje wyjechali do Niemiec. Lata mijały im spokojnie. Rozwijali się zawodowo i już 

wkrótce w 1915 roku 
urodził się ich 
pierworodny syn Edmund. 
Po dwóch latach na 
świecie pojawił się 
Wiktor. Małżonkowie byli 
bardzo dumni ze swoich 
synów. Gdy wracali                   
z Niemiec do Polski 
rodzina liczyła już 
pięcioro osób. Państwu 
Kita urodziła się jeszcze 
córeczka Janina. 

Rok 1922 był wspaniałym 
czasem dla rodziny. Młody, zdolny Jan uzyskał tytuł mistrza w zakresie ślusarsko-
budowniczym i założył spółkę ,,Konkol i Kita fabryka wyrobów drzewnych                    



i metalowych w Wieleniu”. Firma dobrze prosperowała i zmieniła swój profil 
działalności na produkcję narzędzi stolarskich.  

Jan był również działaczem 
kulturowym. W roku 1933 
został mianowany królem 
Kurkowym. W latach 1935 -
1939 został udziałowcem 
Banku Ludowego                           
w Wieleniu. Pod koniec 
sierpnia 1939 r. został 
powołany do pracy do 
fabryki taboru kolejowego                
w Brześciu nad Bugiem. 
Wrócił do domu                               
w październiku. 

 

Niestety nadszedł pechowy marzec roku 1941 i Niemcy przejęli zarówno dom jak                
i firmę państwa Kitów. Jan, by utrzymać rodzinę dojeżdżał co dzień rowerem na 
godzinę 6 rano aż do Drawskiego Młyna. Ciężko pracował w odlewni żeliwa, ale 
starał się by nic nie zabrakło jego rodzinie. Niestety pewnego dnia, został aresztowany 
przez gestapo. Z początku osadzono go w więzieniu w Szamotułach, następnie 
przeniesiono do Fortu w Poznaniu. Zmarł 1 lutego 1942 roku. Od świadków tego 



smutnego zdarzenia możemy dowiedzieć się, że Jan do ostatniego tchu martwił się                    
o swoją rodzinę i ósemkę dzieci. 

Jan Kita był człowiekiem dobrym i kochającym. Dla swojej rodziny i bliskich 
zrobiłby wszystko. Pomagał ludziom, nikomu nie odmówił pomocy. Szkoda, że takich 
ludzi jak on jest coraz mniej na świecie. 
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