
1 
 

 

Zdzisław Dybizbański     zdzislaw.dyb@gmail.com  

Więcej zeszytów wspomnień 

Rodzinne 

100 lat 
1859  - 1959  

 

Od urodzenie najstarszego z pradziadków  

do kresu  własnego dzieciństwa. 

Zerknięcie 150 lat wstecz. 

 

 

„Nasza wiedza o przeszłości zawsze jest ułomna, 

 nawet szczątkowa. 

 Nigdy nie może być pełna, bo wśród dokumentów 

 i zabytków wszechmocnie gospodarzył los.” 

 

Paweł Jasienica 

„Polska Jagielonów” 

 

Niezdrowice, Kwiecień – Lipiec  2014 r. 

 

mailto:zdzislaw.dyb@gmail.com
http://www.programoptima.com.pl/programy/private.php


2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

           



3 
 

 

 

 

          Spis treści     

         Część 1 – Zdziś, Zdzisiek i jego bracia……….…  strona 5 

               I    Śrem i Borów Wielki………………….….  strona 7 

               II   Szczecin – Moje miasto rodzinne………. strona 10 

              III   Goczałkowice…………………….……..  strona 29 

              IV   Kiekrz ………………………….……….  Strona31 

               V   Odyseja prewentoryjna……….….………  strona 41 

         Część 2 -  Rodzice………………………………   strona 61 

         Część 3 - Dziadkowie…………………………...   strona 63 

          Część 4 – Pradziadkowie……………………….   strona 71 

          Galeria zdjęć…………………………………….  strona  95 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

Część 1       
  Zdziś, Zdzisiek i jego bracia 

1944 – 1953  

    
 

 

 

„Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie.                                      

To jest ojczyzna duszy.” 

Stefan Żeromski 

 

„Dorosły człowiek jest sumą własnego dzieciństwa” 

Przysłowie angielskie 
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I  

Śrem i Borów Wielki 

1944  -  1946  

         Urodziłem się   w miejscowości Schrim w Niemczech w prowincji Warthegau Reich                  

9 stycznia 1944 r. w malutkim  mieszkaniu na 1-szym a zarazem ostatnim piętrze  domu nr 4 przy 

ulicy Kirchstraβe. W dokumentach Ojca znalazłem świadectwo mojego urodzenia wydane przez 

miejski Jugendamt. Na listę urodzonych w 1944 r zostałem wpisany z numerem 8 co oznacza jedne 

narodziny dziennie w tym powiecie. Dokument potwierdza, że moimi rodzicami są Bogdan 

Dybisbanski i  Leokadia Smolinski i że nadano mi imię Zdzislaw, Wojciech. Dokument 

wystawiony 5 lutego 1944 r.  zobowiązuje Ojca do płacenia na dziecko  90 RM  miesięcznie. Na 

wypadek gdyby ojciec dziecka nie wypełniał tego zobowiązania, dokument zawiera nazwiska, dane 

personalne i adresy rodziny rzeczonego Bogdana : jego ojca (Jan 60 jahre alt) i matki (Ludwika 58 

jahre alt) a także jego rodzeństwa (Roman - alter 23 i Miroslawa – alter 17). 

    Niemiecki ślub cywilny rodzice wzięli 

14 października  1944 r. Wiem jednak, że 

chcieli tego uniknąć mając nadzieję na 

rychły koniec okupacji.  Najwidoczniej coś 

ich do tego zmusiło. W niemieckim akcie 

małżeńskim  z pieczęcią zawierającą 

swastykę, wymienione są   nawet zawody 

małżonków:  Bogdan – technik melioracji, 

Leokadia – urzędniczka. Natomiast ślub 

kościelny odbył się znacznie wcześniej, ale 

nie wiem dokładnie kiedy  bo żadne 

dokumenty kościelne nie zachowały się. 

Udzielił im go „po znajomości”, 

dyskretnie, prawie tajnie, znajomy polski 

ksiądz w Kurniku i nie w normalnym  

kościele  a w kaplicy cmentarnej. Kurnik to miejscowość odległa od Śremu o 20 km. Tam też 

zostałem dyskretnie ochrzczony.  

     Na szczęście po zakończeniu okupacji niemieckiej wystawiono mi nowy akt urodzenia, który 

stwierdza,  że urodziłem się  w Śremie w województwie poznańskim, jestem narodowości polskiej i 

mam polskie obywatelstwo. Ale nie wszystkie przypadki polskie władze traktują tak samo, bo na 

przykład  moja żona Irena ma wpisane w dowodzie osobistym miejsce urodzenia Zaleszczyki 

ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. A przecież Zaleszczyki tak samo jak i 

Śrem znajdowały się przed wojną w Polsce. Ironia historii dziejów chce, że te Zaleszczyki znajdują 

1944 r. Śrem – Zdziś, pierwsze zdjęcie. 
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się teraz  na terenie państwa o nazwie Ukraina. Jak długo nie wiadomo bo aktualnie Rosja chce 

Ukrainę połknąć . 

    Formalnie więc jestem dzieckiem nieślubnym  a dokładniej „ślubo-opóźnionym”. Oczywiście nie 

ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Tak jak nie ma i to, że w odpisie z aktu urodzenia Ojca  

rubryka  na wpisanie nazwiska jego ojca jest wyiksowana. Wynika z tego iż biologicznym ojcem 

Bogdana nie był Jan. W domu nigdy się o tym nie mówiło ale „legenda” rodzinna jest taka, że 

biologicznym ojcem Bogdana był niemiecki arystokrata, który musiał  iść na wojnę ( tę pierwszą 

światową) zanim Bogdan się urodził. Niestety z wojny już nie wrócił a los jego pozostał nieznany. 

Zapewne zginął ale wcale nie jest wykluczone, że dostał się do niewoli i musiał harować dla 

ruskich na Syberii. Według rodzinnej legendy z pola bitwy wrócił tyko jego biały koń. 

       A więc w moich żyłach płynie niemiecka krew? I to błękitna, arystokratyczna?  Nie ma to dla 

mnie żadnego znaczenia. Najwyżej jest to ciekawostka. W niczym nie zmienia to faktu, ze jestem 

Polakiem -  jestem tym czym nasiąknąłem w dzieciństwie i młodości, w rodzinnym  domu, w 

szkole i na podwórku. Tak to już jest.. A poza tym jestem dzieckiem Wszechświata. Jak napisano w 

„Desiderata” w 1692 r. : 

„…Jesteś dzieckiem Wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj…” 

     W teczce Ojca z dokumentami  znajduje się m.in.  poświadczenie polskiego już  burmistrza 

Śremu z 1946 r  że Bogdan syn Jana i Ludwiki zamieszkiwał w Śremie od 08.08.1940 r.  do 

22.05.1946 r  i że „Wymieniony jest narodowości polskiej, prowadził się dobrze i w czasie okupacji 

nie zadeklarował się na  żadną z list niemieckich  grup uprzywilejowanych. W rejestrze kar nie 

odnotowany”. 

   Krótko po wyzwoleniu Ojciec został  wezwany na przeszkolenie wojskowe, po którym został 

dowódcą plutonu z zadaniem ochrony pałacu w Borowie Wielkim  i prowadzenia gospodarki rolnej 

na rzecz wojska w tym majątku „niemieckich obszarników”. Tak więc mając 2 latka mieszkałem w 

arystokratycznym pałacu i miałem swojego własnego konia. Wyglądał jak prawdziwy, miał lejce, 

strzemiona i włochatą  grzywę  tyle, że był drewniany i takiej wielkości abym mógł go dosiąść. 

(Zwróćcie uwagę, że ten koń nie jest na biegunach bo nie służył on do bujania ale do nauki 

dosiadania konia.) Oczywiście tego nie pamiętam, wiem to z fotografii, na której tego konika 

dosiadam. Czy 2- letnie dziecko może cokolwiek pamiętać? Powszechnie uważa się, że nie. Jednak 

ja podejrzewam,  że zapamiętałem jedną sytuację z tamtego okresu. W mózgu tkwi mi taki obrazek: 

bawię się na podwórzu wielkiego domu z trochę starszym chłopcem, mam świadomość, że jestem 

bardzo mały, on namawia mnie aby podejść  do bramy wjazdowej skąd widać drogę. Widzimy, że 

drogą maszeruje mała  kolumna  żołnierzy, on woła: „Uciekamy bo idzie polskie wojsko” i uciekł a 

 

Grosenborau (Borów Wielki) -  barokowy dwór, 

prawie pałac, przejęty w latach 90 tych przez 

Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, 

następnie sprzedany prywatnej firmie. Obecnie 

popada w ruinę.  

Tu mieszkałem mając 2 latka. 
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ja za nim mimo, że mi to nie pasowało bo akurat polskiego wojska się nie bałem, polskie wojsko 

nosiło mnie na rękach. Zatem czy było to naprawdę czy we śnie – oto jest pytanie. Ale niezależnie 

czy było to na jawie czy we śnie, mogło być tylko tam na podwórzu pałacu Grosenborau Manor. 

     W Borowie  przebywaliśmy zaledwie kilka miesięcy i w 1946 roku zamieszkaliśmy w 

Szczecinie. Z tego okresu i z tych miejsc pamiętam bardzo dużo. Tu objawił mi się świat, który 

pamiętam i oczywiście, jak każde dziecko, świat ten uznałem za swój. Było dla mnie oczywiste, że 

Szczecin to jest moje miasto i żyłem z przeświadczeniem, że w tym domu mieszkaliśmy od zawsze. 

Gdy podrosłem wiedziałem, że była wojna, widziałem zburzone domy ale to nie zakłócało mojego 

podświadomego przekonania. Dom był nasz i Szczecin był nasz. I teraz, gdy piszę te wspomnienia 

uznaję Szczecin za moje miasto rodzinne. Natomiast gdy mnie zapytają o moje rodzinne strony to 

bez wahania odpowiem :   „Goczałkowice z widokiem na Beskidy”. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o Śremie i Borowie Wielkim w tamtych latach piszę w zeszytach o Mamie i Ojcu „Lena” i 

„Bogdan”. 

 

1946 r. – Zdziś na balkonie pałacu Grosenborau 

Manor   
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II 

Szczecin – moje miasto rodzinne 

1946 - 1953 

          Brytyjskie samoloty rozpoczęły bombardowanie Szczecina 5 stycznia 1944 r. pięć dni przed 

moim urodzeniem. Naloty te trwały przez cały rok – w rezultacie miasto  zostało zburzone w 60% a 

tysiące  ludności niemieckiej zginęło*.        W 1945 r. nastąpiło przekazanie Szczecina 

przedstawicielom władz polskich  przez dowództwo 

Armii Radzieckiej. 14 lutego 1946 r., przedstawiciele 

rządu polskiego podpisali w Berlinie umowę z Połączoną 

Egzekutywą Repatriacyjną  okupacyjnych władz 

brytyjskich w Niemczech, regulującą zasady repatriacji 

Niemców do strefy brytyjskiej Niemiec. Zorganizowano 

ogrodzone siatką punkty „ Zborcze - zdawczo 

odbiorcze” dla wysiedlanych Niemców. Zdrowych, 

młodych Niemców zatrzymano do ostatniego etapu 

wysiedleń dla  wykonywania rozmaitych prac 

fizycznych. Równocześnie od początku 1946 roku do 

Szczecina przybywały transporty kolejowe repatriantów 

z za Buga i Zamojszczyzny . Drogami i pociągami  ciągnęli tu także liczni Polacy z pobliskiej 

Wielkopolski w nadziei zorganizowania sobie lepszego życia. Zjawiło się tu wielu Poznaniaków; 

m.in. Kazimierz Haska  kolega mojego ojca z poznańskich „Wilków Morskich”. Był starszy od 

Ojca o 2 lata, pozostał w Szczecinie gdzie – jako kapitan jachtowy żeglugi wielkiej (patent nr. 2) -  

był wielkim propagatorem żeglarstwa i został Zasłużonym Obywatelem Szczecina. Natomiast 

okrętami przypływali do Szczecina  polscy reemigranci z Zachodu i polscy żołnierze z Wielkiej 

Brytanii. 

       Trzeba tu dodać, że w tym samym czasie wielu kolegów Ojca z „Wilków Morskich” wsiadło 

na wydobyte z wody jachty i popłynęło na Bornholm. Tam już , to znaczy na Zachodzie, zostali.        

        Jeden z punktów zborczych (Nr. 3) powstał na terenie Pogodna na obecnej Al. Mickiewicza, 

dwie przecznice od ul.Ks. Kozierowskiego, na której to uliczce kilka miesięcy później 

zamieszkaliśmy. Ogrodzono jedną jezdnię i tory tramwajowe, na których postawiono barak 

mieszczący kuchnię do wydawania posiłków. Grupowano tu  ludność niemiecką wysiedlaną z  

całego Pomorza Zachodniego. W sąsiadujących z tym terenem pomieszczeniach niemieckiej kasy  

 Pigułka informacji na końcu rozdziału. 

 

1945r.  Szczecin – zbombardowane 

centrum miasta 
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zapomogowo-pożyczkowej uruchomiono 12 punktów zapisów na transporty do Niemiec. Można tu 

było również wymienić walutę. 

       W swoich wspomnieniach pierwszy prezydent Szczecina pisze, że już w lutym 1946 r. 

„[…]podjęto wstępne kroki do odbudowy mostu nad koleją w ulicy Mickiewicza, co pozwoliłoby  

dostać się do jeszcze wciąż niezaludnionego Pogodna.” Natomiast z blogu zamieszczonego na 

portalu sedina.pl dowiaduję się, że już na początku  1946 r. na „mojej” ulicy osiedliła się grupa 

przesiedleńców z Zamojszczyzny. Wszyscy wymienieni są z imienia, nazwiska i wieku oraz pod 

którym numerem zamieszkali. Kilka z tych nazwisk znam, wymieniono m,in. Tomalów naszych 

sąsiadów z tego samego bliźniaka.  Dybizbańskich w tym wykazie nie ma bo przybyliśmy dopiero 6 

miesięcy później a poza tym nie z Zamojszczyzny. Dowiedziałem się też, że  „nasz” dom 

wybudowano w 1925 r. a niemiecka nazwa ulicy to Am Hufejsen (czyli W podkowę). 

       I paradoksalnie właśnie ten Szczecin uznaję za moje miasto rodzinne. Może wydać się  to 

niedorzeczne ale przecież tutaj , w tym mieście, objawił mi się świat. Dziecko przyjmuje świat 

takim jakim jest i na początku niczemu się nie dziwi – wszystko co je otacza przyjmuje za 

oczywiste i jemu należne. Z tego miasta są pierwsze wspomnienia o rodzicach, o domu, ogrodzie, 

drzewach, kwiatach,  sąsiadach, kolegach, przedszkolu, szkole, o ulicach i tramwajach. Naszą 

dzielnicę Pogodno pamiętam już jako normalnie funkcjonującą część miasta. W miejscu gdzie 

jeszcze przed rokiem był „Punkt zborczy nr. 3” wsiadaliśmy do tramwaju jadącego do centrum. W 

kiosku kupowało się gazety, czynna była Szkoła Handlowa (dziś wydział Uniwersytetu 

Szczecińskiego), obok boisko klubu piłkarskiego Pogoń-Szczecin a także Ośrodek Zdrowia. 

Tramwaje były biało-czerwone i kursowały regularnie. Bilet kosztował 20 groszy a gazeta tyle smo. 

         Dzielnice mieszkaniowe były zniszczone w niewielkim stopniu. Zamieszkaliśmy w domku 

bliźniaku na ul. Ks. Koźoroskiego nr 1. ( obecnie  na planie miasta -  Kozierowskiego), bocznej 

uliczce od Al. Mickiewicza. Już wówczas bardzo mi się podobała pogodna nazwa naszej dzielnicy. 

Przyjemne skojarzenia wywoływała też nazwa „Głębokie” bo  była i jest to nazwa kąpieliska za 

miastem, a samo kąpielisko głębokie nie było. Bardzo też intrygowała nazwa szerokiej alei  Ku 

Słońcu, która prowadziła i prowadzi do Cmentarza Centralnego;  już wtedy był to dla mnie  mały 

dysonans. 

     Kiedy miałem 3,4 i 5 lat rodzice latem jeździli z 

nami i znajomymi do Trzebieży nad Zalewem 

Szczecińskim. Tam było plażowanie i pływanie na 

jachcie. Piszę o tym w zeszytach „Lena” i 

„Bogdan”. Sam jednak nic nie pamiętam z tych 

atrakcyjnych wyjazdów. 

        Dom. Pamiętam go dokładnie, od piwnicy 

aż po strych.   Osobliwością naszego domu  było 

to, że kuchnia znajdowała się  w piwnicy ( a więc 

mieszkający tu Niemcy mieli zapewne służbę, a 

przynajmniej kucharkę.) Kuchnia połączona była  

1947 r. Szczecin – przed domem. Roman z żoną i Krysia. Na sankach Jerzyk i Zdziś.( Twarze 

poruszone ale to jedyne zdjęcie od frontu) 
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„spożywczą” windą z pokojem stołowym na parterze a koło zwrotne tej windy było w sypialni na 

piętrze i zabudowane szafką. Zdarzyło się kiedyś, że najmłodszego brata Andrzejka 

wyekspediowaliśmy tą windą ze stołowego do kuchni. Ale żadnej afery nie było bo nikt z dorosłych 

tego nie widział. Nasza opiekunka Krysia jakoś nas nie dopilnowała. Była młodą dziewczyną , 

przyjechała do Szczecina z Białegostoku. Kuchnię zapamiętałem najdokładniej z dnia gdy Mama 

wrzucała żywe raki do gotującej wody.    

W piwnicy były  cztery pomieszczenia: 

drewutnia, pralnia z dużym stacjonarnym 

kotłem do prania bielizny i   kratką ściekową 

na środku podłogi oraz piecem centralnego 

ogrzewania na koks, odrębne pomieszczenie 

na koks zlokalizowane pod tarasem oraz 

jasna kuchnia z białymi kafelkami i podłogą 

z lastriko. 

     Piwnica miała jeszcze 2 osobliwości: 

przedwojenną lodówkę (która bardzo mnie 

intrygowała) oraz zamurowaną bimbrownię. 

Lodówka  - to była  masywna szafka z 

drewna i metalu. W części środkowej 

wkładało się żywność a po bokach były 2 

pionowe szuflady w formie perforowanych 

metalowych pojemników na lód, u dołu 

pojemniki na ściekającą wodę z topniejącego 

lodu. Lód wycinano zimą z zamarzniętych 

tafli jezior i przechowywano w trocinach aby 

latem sprzedawać na targu z dobrym 

zyskiem. Tak się robiło od wieków ale w 

nowym ustroju, gdy mijała zima, nie było 

już lodu dla ludu, więc lodówka stała i 

niszczała. 

     Natomiast co się tyczy bimbrowni to było 

tak. Któregoś pogodnego  dnia rodzice nagle kazali  Andrzejowi i Jerzykowi pójść do sąsiadów a 

mnie wysłali na ul. Syrokomli po pana Bieńkowskiego, dobrego znajomego, majora z jakiejś 

jednostki specjalnej. Po latach dowiedziałem się od Mamy, że była wtedy rewizja w naszym 

mieszkaniu na okoliczność doniesienia, że w piwnicy pędzi się nielegalnie spirytus. Rodzice 

sumienie mieli czyste, ale nerwów sporo zjedli. Rewizja nic nie wykryła. Znajomy major spisał się 

dzielnie i szybko udało mu się wyprosić kontrolerów. Jednak zaintrygowany tym doniesieniem 

ojciec zaczął dokładnie badać i mierzyć piwnicę  domku.  Okazało się, że bimbrownia jednak była, 

ale sprytnie  zamurowana , wąska i podłużna. Natomiast bimber pędził sąsiad z za ściany Tomala 

ale nie w domu lecz w innym tajnym miejscu.  

     Z Bieńkowskimi byliśmy mocno zaprzyjaźnieni. Żona majora była rówieśnicą naszej mamy, 

była bardzo pogodna, wesoła i gadatliwa. Lubiliśmy ją. Mąż nazywał ją „Żaba” i kontynuowali to 

znajomi. Nie mówiło się, że idziemy do Bińkowskich tylko do „Żaby”. Mieli 2 córki : Jolę moją 

1947 r. na tarasie domu w Szczecinie – Andrzejek w 

pudełku po paczce od UNRA (Organizacja utworzona w 

1943 r. przez Narody Zjednoczone dla udzielania  pomocy 

narodom wyzwolonym. Ja z tych paczek pamiętam smaczną 

odżywkę Ovovitina.) 
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rówieśnicę  i o kilka lat młodszą Sylwię. Często się odwiedzaliśmy. W obie rodziny wspólnie 

jeździliśmy na plażę do Trzebieży i na kąpielisko „Głębokie”. Major był pogodnym człowiekiem – 

na przykład chętnie opowiadał o swojej trochę żenującej acz komicznej przygodzie. 

- „ Rano zaspałem – opowiadał -  pozbierałem się pospiesznie, wyszedłem z domu i ruszyłem 

szybkim krokiem na przystanek tramwajowy . Pogoda była paskudna, dlatego zdziwiłem się, że 

idący z naprzeciwka ludzie uśmiechają się. Na przystanku ludzie również się uśmiechali, gdy 

wyszedłem z tramwaju i ruszyłem w kierunku biura również. Co za pokręceni ludzie myślałem 

sobie, taka podła pogoda a im wesoło. Gdy wszedłem do mojego biura sekretarka zrobiła dziwną 

minę i odwróciła się do okna. Dopiero mój zastępca, gdy wstałem z za biurka aby się z nim 

przywitać, zwrócił mi uwagę, że z rozporka zwisa mi 20 cm białej tasiemki od kalesonów.” 

     Natomiast jego córka Jola wsławiła się tym – o czym „Żaba” z podnieceniem opowiadała – że w 

kościele lubiła głośno śpiewać. „Wydzierała się z wielkim zaangażowaniem” – opowiadała jej 

mama. Nie było to nic nadzwyczajnego  do czasu kiedy  zaśpiewano w kościele kolędę „A Józef 

stary dzieciatko piastuje” . Jola darła się wtedy na cały głos „A Józef Stalin, a Józef Stalin 

dzieciatko piastuje” mimo, że „Żaba” kopała ją już w kostkę. 

 Po latach Andrzej – objeżdżając Polskę na rowerze - odwiedził Bieńkowskich w Szczecinie a dużo 

później Jola była w Ligocie na pogrzebie Jerzego. 

     Wracam do naszego domu. 

Wchodziło się do małej sieni,  dalej 

duży przedpokój mogący służyć za 

pomieszczenie do przyjmowania gości. 

Stąd wchodziło się do biblioteki, 

stołowego i gabinetu z wyjściem na 

taras. Czarne  ebonitowe radio z białą 

tarczą do nastawiania fali stało w 

stołowym, uroczystości choinkowe 

odbywały się zawsze w bibliotece a 

gabinet został przerobiony po pewnym 

czasie na kuchnię. Niewątpliwie 

kuchnia w piwnicy to była bardzo 

uciążliwa sprawa gdy nie miało się zatrudnionej kucharki. Po latach Mama nie raz wspominała, że 

ten fajny, uwielbiany przez nas dzieciaków dom, był dla niej utrapieniem. „Opadałam z sił od tego 

biegania, a to do kuchni w piwnicy a to do sypialni na piętrze”  – mówiła. 

       Na ścianie przy schodach na piętro wisiała dyscyplina* -  rączka drewniana, rzemienie 

skórzane. Wisiała sobie wysoko i nikt jej nie ruszał. Mama wyjaśniła nam, że to dyscyplina i tyle -  

i lepiej abyśmy sobie na nią nie zasłużyli. Do czego służyła niemieckim właścicielom mieszkania 

tego się już nie dowiemy. 

            Na piętrze były 2 sypialnie, ubieralnia i łazienka. W łazience przy wannie stał kocioł do 

podgrzewania wody do kąpieli – pionowy walec wysokości dorosłego człowieka, miedziany, 

błyszczący i wypolerowany.  

 Pigułka informacji na końcu rozdziału. 
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Wylew z kotła do wanny z szerokim, wywiniętym dziobem i dużymi kurkami – Wygląd super retro 

- powiedzielibyśmy dzisiaj. U dołu małe palenisko na drewniane szczapy. Podgrzanie wody do 

kąpieli trwało krótko. Taki sam kocioł zastaliśmy w łazience mieszkania w Gliwicach w 1972 r. i z 

miejsca wymieniliśmy go na bojler elektryczny ale sąsiad z dołu, adwokat Wolisz używał taki 

kocioł  jeszcze do około 1985 r.   

Przy każdych drzwiach w tym szczecińskim domu, przymocowana była duża, fosforyzująca na 

zielono strzałka kierująca do piwnicy czyli do schronu.     

       W ubieralni stała sporych rozmiarów szafa. Nie była wypełniona ubraniami i potrafiła 

doskonale udawać tramwaj a pręt na wieszaki doskonale  nadawał się na tramwajową trzymankę. 

Siedząc we trójkę w tym tramwaju objechaliśmy w sumie wszystkie znane kąty Szczecina. Gdy już 

za bardzo w tym tramwaju  skakaliśmy  szafa przewróciła się a my znaleźliśmy się w środku  

zawalonej szafy. Mama usłyszała huk  i przerażona przybiegła do góry – z  zawalonej szafy 

wydobywał się  mój głosik – „Mamo my żyjemy”, a w kierunku drzwi płynęła ciepła struga.  

Ogród. Taras okalały przewyższające go bzy tak, że kwitnące kiście pochylały się do środka 

tarasu prosząc się o ścięcie i wsadzenie do wazonu. W ogrodzie czereśnia, wiśnia z bardzo nisko 

rozłożonymi konarami i dwie smukłe  grusze. Między nimi mały trawnik  a nad nim  latem wisi 

hamak. Ścieżki wyznaczały niskie rzędy z bukszpanu. Przed domem trawnik, zaniedbana rabatka i 

krzewy.   Cały ogród najdokładniej pamiętam gdy drugiego dnia Wielkanocy szukaliśmy w nim 

prezentów od zajączka. Pamiętam gdzie była schowana czekolada, gdzie pudełko   landrynek a 

gdzie cukrowy baranek. Poszukiwania te odbywały się po powrocie z kościoła a dopiero po tym 

zasiadaliśmy do wielkanocnego śniadania. Głównym daniem była świeżo ugotowana, parująca i 

pachnąca  biała kiełbasa z  łagodnym chrzanem. Do dziś jest to mój wielki przysmak tyle, że o 

dobrą białą kiełbasę jest teraz trudno. Za komuny trudno było kupić  wędlinę a teraz za kapitalistów 

trudno (stopniowo coraz trudniej) jest kupić wędlinę smaczną choć gatunków namnożyło się „jak 

mrówków”.  

 

1949 r. w Szczecinie – Zdzisiek w futerku  

stoi przy  wózku z Andrzejkiem. 

1948 r. w ogrodzie w Szczecinie.                 

Od przodu – Andrzejek, Jerzyk i mama 

Lena. 
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     Jak się żyło wówczas w Szczecinie? Niewątpliwie ciężko jak wszędzie ale życie 

towarzyskie kwitło. Młodzi osiedleńcy niewątpliwie chcieli się poznać, nawiązać stosunki 

towarzyskie, cieszyć się – jakby nie było – swobodą po zakończeniu wojny. Chodziliśmy na korty 

tenisowe gdzie ojciec  poznał kilku nowych znajomych. Przed pójściem  na korty trzeba było 

starannie umyć płócienne tenisówki i wymalować je na biało pastą do zębów. W tych bielutkich 

tenisówkach czułem się bardzo eleganckim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wieczorami rodzice często  wychodzili. Jak często trudno mi określić ale pamiętam  ich wyjście na 

koncert młodziutkiej wtedy Marii Koterbskiej. Mama mówiła , że idą dlatego bo to jest sympatia 

Tatusia. Bardzo mnie wtedy dziwiło, że Mama tak spokojnie mówi o sympatii jej męża. Rodzice 

wychodzili na cały wieczór lub całą noc na bal a  my zostawaliśmy sami w całym domu, Ja miałem 

wtedy 7 lat, Jerzyk 6 lat a Andrzej 5 lat, opiekunki Krysi już u nas nie było.  Zostawaliśmy w 

łóżkach, gotowi do spania i z tych łóżek już się nie ruszaliśmy. Nie bałem się bo musiałem 

pocieszać młodszych braci, że żadne wilki tu nie przyjdą a nawet jak by chciały to nie sforsują 

drzwi. Poza tym czuwał nad nami Aniołek. Był na obrazku wiszącym nad łóżkiem i chronił dzieci 

przed upadkiem z mostku do rzeki. Paciorek mówiliśmy każdego wieczoru a Mama – gdy byliśmy 

całkiem mali - uczyła nas trudnego do zapamiętania znaku krzyża – w imię ojca (czoło) i syna 

(ramię) i ducha świętego (drugie ramię)… amen (złożone ręce). Pamiętam tę naukę dokładnie. Ale 

też  leżąc wieczorami w łóżeczku rozmyślałem o tym dlaczego na świecie istnieją w ogóle złodzieje 

i bandyci. Przecież Pan Bóg wszystko może i nie powinien dopuścić aby źli ludzie chodzili po 

świecie. 

1949 r. – Na tarasie domu w Szczecinie. Od lewej – Andrzejek i Jerzyk. 
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      Święta Bożego Narodzenia w naszym domu obchodziło się uroczyście tyle, że nazywały się 

„Gwiazdka”. Choinkę stroiło się na Gwiazdkę, na Gwiazdkę dostawało się prezenty, na Gwiazdkę 

przychodził Gwiazdor i te prezenty przynosił.  Była to chyba terminologia poznańska ( oficjalnie u 

komunistów  był Dziadek Mróz). Gwiazdorem był u nas pan Wiśniewski, którego bardzo lubiliśmy. 

Przychodził odziany w gruby kożuch i miał wielką brodę a w prawej ręce gruby kij. Worek z 

prezentami trzymał w lewej. Miał bardzo groźną minę i groźnie do nas mówił. Andrzejek i Jerzyk 

trzęśli się jak galareta a ja, nieco starszy trząsłem się mniej. Od razu zorientowałem się po głosie, że 

to pan Wiśniewski ale to nie pomogło mi całkowicie pozbyć się strachu. Trzęsącymi  głosikami 

odmawialiśmy wymagany przez Gwiazdora paciorek. 

     Ogólnie jednak uważaliśmy się za odważnych. Raz postanowiliśmy spać w namiocie w ogrodzie 

więc Ojciec rozbił namiot i przygotował tam spanie. W ostatniej chwili się wycofaliśmy ale to tylko 

dlatego, że zaczął kropić deszcz. Ten deszcz uratował nasz honor. 

    Najmłodszy Andrzejek był brawurowo odważny. Nie dość, że jako trzylatek wałęsał się po 

Szczecinie ( co opisałem w zeszycie „Lena”, to jeszcze 2 lata później gdy obraził się na rodziców 

postanowił opuścić dom i wyruszyć w świat. Byliśmy z Jerzykiem ogromnie zaskoczeni gdy 

rodzice nie wyrazili najmniejszego sprzeciwu. Andrzejek ubrał buty, płaszczyk i wyszedł za drzwi, 

na zewnątrz gdzie już się  ściemniało. Obaj z Jerzykiem wybuchliśmy głośnym płaczem z 

ogromnego żalu nad losem jaki czeka naszego braciszka. Prosiliśmy i błagaliśmy rodziców aby się 

ugięli i nie pozwolili Andrzejkowi odchodzić z naszego domu. Nic to jednak nie pomogło, rodzice 

pozostali nieugięci co było dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Jak można pozwolić odejść z domu 

naszemu Andrzejkowi!  Ku naszej wielkiej  radości Andrzejek wrócił po dłuższej chwili. 

Powiedział, że pójdzie jutro jak będzie jasno. 

   Rodzice wracali rano często z pączkami i ciastkami – pozostałościami po balu organizowanym w 

przedszkolu przez rodziców dla rodziców. Spotkania brydżowe w naszym domu też nie były  

rzadkie. Mama wspominała, że zszokowana była tym iż wśród tych nowych  znajomych byli tacy, 

którzy głośno deklarowali: „Teraz my tu  porządzimy !”.  

     Dla dzieci były zawody na hulajnogach, zabawy w Pałacu Młodzieży, wyprawy na kąpielisko 

Głębokie, radzieckie filmy wojenne w kinie Bałtyk a przede wszystkim cała ulica do naszej 

dyspozycji. 

Jako rodzina byliśmy cywilizowani – mieliśmy telefon, radio i gaz w nowej kuchni urządzonej 

przez rodziców na parterze. W Radiu Szczecin leciały przedwojenne  piosenki : 

„Oj nie dobrze, panie Bobrze” i  „Czerwony kapelusik z zielonym piórkiem”  

a kilka lat później Marii  Koterbskiej  

„Zachodzi słoneczko”  

Jeżeli leciały jeszcze jakieś inne piosenki, to nie zwróciły mojej uwagi. Lubiłem też słuchać audycji 

„Radio Kuter” – wiadomości, felietony , muzyka. Szczególnie podobała mi się muzyczna czołówka 

tej audycji w formie piosenki ze słowami „…Radio Kuter do anteny już waszej dobija…”. 

Starsi koledzy na ulicy mówili, że w Ameryce są takie radia, że przez nie wszystko widać i można 

oglądać mecze, ale im nie wierzyłem.   
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    Najbliższa okolica i sąsiedzi. Ulica  Kozierowskiego jest krótka i ma kształt litery U. Jest 

boczną  alei  Mickiewicza, dwujezdniowej z torami tramwajowymi pośrodku odgrodzonymi od 

jezdni żywopłotem. Na naszej ulicy znaliśmy wszystkich, którzy mieli dzieci w naszym wieku. 

Mieszkańcy, którzy dzieci nie mieli, nie istnieli dla nas i w ogóle ich nie pamiętam, tak jakby nigdy 

nie wychodzili z domu a ich podwórka były martwe i tajemnicze. Najbliższymi sąsiadami byli 

Tomalowie, mieszkali w tym samym bliźniaku, ona Marychna pracowała w sklepie spożywczym, 

on jeździł na motorze z przyczepą, kombinował i popijał. Marychna miała z nim sporo zmartwień. 

Był jednak pogodny i wesoły.  

Byłem  u nich w ogrodzie gdy Marychna zawołała do męża: 

- Podrap mnie po plecach bo coś mnie ugryzło 

Od razu zareagował wołając do córki 

- Ela przynieś grabie z garażu  bo mamę swędzą plecy. 

Takie dowcipy dorosłych dzieci pamiętają. 

       Tomalowie mieli 6 córek. 

Najmłodsza była Marysia a 

najstarsza Wiesia i to ona  

urządzała nam różne zabawy. 

Najczęściej występowała przed 

nami jako śpiewaczka w 

zwiewnej sukni i  wielkiej 

chuście śpiewając donośnie 

m.in. „Był kapitan dzielny 

chwat, który zwiedził cały 

świat…”. Raz zabawiły się 

moim kosztem, nabrały mnie na 

ten numer z talerzem co to od 

spodu okopcony jest świeczką. 

One długo pociągnęły tę zabawę 

a ja gorliwie wymazałem czarną 

sadzą całą swoją twarz. 

    W kamienicy na rogu z aleją 

Mickiewicza na parterze  

funkcjonowała mleczarnia. 

Mleko nalewane z dużych kanwi  było zawsze.  Nad sklepem mieszkał nasz kolega Eryk. Był 

Belgiem i słabo mówił po polsku a jego Mama prawie wcale. Nie wiem skąd się tam wzięli. Być 

może mieszkali tam od przed wojny przez całą okupację i przeżyli bombardowania angielskiego 

lotnictwa w 1944 roku. Nieco dalej był sklep mięsny. Mięsa tam prawie nigdy nie było widać. Ale 

gdy przechodziliśmy obok i zerkaliśmy na nagie haki, przelatywał nam nieprzyjemny dreszcz po 

karku bo przypominały nam te haki  aktualne opowieści o ukrywających się jeszcze w Szczecinie 

hitlerowcach, którzy porywali dzieci na mięso. Plotka była bardzo silnie rozpowszechniana. W 

dodatku sklep ten sąsiadował z  wiejącymi tajemnicą i grozą gruzami.  W środek kamienicy trafiła 

 

1948 r. Szczecin – córki pani Tomalowej. Z lewej najstarsza 

Wiesia i przed nią Ela. Zdziś obok najmłodszej Marysi. Imion 

pozostałych nie pamiętam. 
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bomba i powstały gruzy, natomiast na jej końcach z jednej strony funkcjonował sklep mięsny a na 

drugim końcu mieścił się Ośrodek Zdrowia. Żadnych wizyt lekarskich tam nie pamiętam. Utrwalił 

mi się tylko stamtąd obraz spluwaczek ustawionych na podłodze korytarza i napis nad nimi. „Pluć 

tylko do spluwaczki”. Panie w tym Ośrodku Zdrowia były zapewne miłe, a wnioskuję to stąd, że  

do nich właśnie zanosiłem na sprzedaż wiechcie kwiatów bzu z ogrodu. Łatwo je było zrywać bo 

rosły przy tarasie. Nie był to bynajmniej pierwszy zew mojego ducha przedsiębiorczości. Odezwał 

się on we mnie już w wieku 4 lat gdy przebywałem na 3-miesięcznym turnusie w prewentorium w 

Rabce – ale o tym  piszę  dalej gdy będę wspominał moją „prewentoryjną odyseję”. 

       Nasz ogród sąsiadował z gruzami bo  jako pierwszy w bocznej uliczce znajdował się na tyłach 

zburzonej kamienicy. Byliśmy na tyle rozsądni, że daliśmy tym gruzom spokój i ich nie 

penetrowaliśmy.  

       W następnym domu mieszkała samotna pani Wanda Węglarska z synem Markiem ( dlaczego 

nie było jego ojca tego akurat nie wiem).  Ten synek to był wówczas taki lekko gruby maminsynek 

i prymusek. Kiedyś w trakcie powrotu ze szkoły posprzeczaliśmy się, było trochę szturchania i 

wrzuciliśmy mu ( my to znaczy 3-ch Dybizbańskich)  czapkę do obcego ogrodu. Przeraził się tym 

wszystkim zdecydowanie nadmiernie i poleciał do mamy z wrzaskiem: „ Mamo mordują !”. Już po 

chwili zjawiła się u nas  zdenerwowana pani Węglarska pałając wielkim oburzeniem. Na to nasza 

mama posadziła ją na krześle , poczęstowała herbatą i zapewniła, że coś takiego już nigdy się nie 

powtórzy; już ona o to zadba. Pod koniec rozmowy zapewniła ją jednak, że jej dzieci nie są ani 

chuliganami ani mordercami. Od tego czasu  Mama przyjaźniła się z panią Węglarską przez całe 

życie. My  przeprowadziliśmy się do Goczałkowic na budowę Zapory, ona wyjechała  z synem do 

jej ojca do Stanów.  

     Marek  był w Stanach bardzo dobrym uczniem, zdał maturę z wyróżnieniem, skończył studia i 

został naukowcem na tamtejszej uczelni. W czasie wojny wietnamskiej został powołany do wojska i 

latał nad Wietnamem jako radiotelegrafista. Na początku lat 90-tych przyjechał  z Mamą do Polski . 

W Katowicach spotkali się z naszą rodziną. Ja akurat w tym dniu nie mogłem do Katowic pojechać. 

Ciekawostką jest to, że pani Wanda mimo wielu lat pobytu u swojego ojca w USA nie nauczyła się 

angielskiego. Nie wiedziła nawet , co znaczy  Happy End. Nie do wiary. Przez cały okres kiedy p. 

Wanda przebywała w USA Mama utrzymywała z nią kontakt korespondencyjny.  

     Dzięki tym listom z USA od osoby o innym nazwisku i nie spokrewnionej mieliśmy w 

mieszkaniu w Ligocie wizytę panów z Urzędu Bezpieczeństwa. Mama wyjaśniła im, że 

koresponduje ze znajomą która tam wyjechała po  wojnie, a  rodzinę daleką tam ma ale jej nie zna i 

nie utrzymuje z nią kontaktów. Na co odezwał się 6-letni Bartek: „ Jak to nie, a te dolary?” No i 

masz babo placek. Na szczęście nie były to już wczesne lata pięćdziesiąte. Panowie się roześmiali 

nawet a Mama wyjaśniła, że dolary owszem dostała bo jej ojciec z Bydgoszczy przysyła czasami 

taki prezent. Nic więcej się nie dopytywali pomimo, że nie wolno było posiadać dolarów 

nieudokumentowanego pochodzenia. 
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  Na „końcu” naszej uliczki, na zakręcie będącym 

łukiem tej podkowy  też mieszkały dzieci w 

naszym wieku, dwie dziewczynki. Było to już 

kilka domów dalej więc z nimi bawiliśmy się 

rzadziej. Nazywały się Jerzykowskie.  Nie 

wspominałbym o nich gdyby nie pewne zdarzenie 

po latach. 

  W maturalnej klasie w czasie ferii zimowych 

Andrzej był na  kolarskim obozie sportowym w 

Szczyrku. Młodzież tabunami przesiadywała w 

kawiarni PTTK-u. Andrzej – jak sam twierdzi – 

zabujał się od pierwszych spojrzeń w jednej z 

dziewczyn.  

Byłem kompletnie pod jej urokiem. – wspominał –  Z determinacją przysiadłem się do jej 

towarzystwa. Z rozmów wynikało, że wszyscy są ze Szczecina. Skorzystałem z tej szansy i 

powiedziałem głośno: 

-  Ja też jestem ze Szczecina. 

- Taaak? A z jakiej dzielnicy? – zapytała dziewczyna 

- Z Pogodna. 

- A z jakiej ulicy? 

- Z Księdza Kozierowskiego. 

- No nie! – wykrzyknęła – to nie możliwe. 

- A pod jakim numerem ? 

- Pod jedynką. Ale wyprowadziliśmy się w 1953 r. 

- Faktycznie, przypominam sobie trzech chłopców spod jedynki. 

- A ty w którym domu mieszkasz? – zapytał Andrzej 

- Na końcu, na zakręcie. 

- W takim razie nazywasz się Jerzykowska – błysnął Andrzej i rozgadali się, wspominali i 

uzgadniali kogo pamiętają wspólnie. Okazało się, że Eryk mieszka nadal w tym samym mieszkaniu 

w kamienicy na rogu i do tej pory mówią na niego „Belg”. 

    W domu i przedszkolu. Do przedszkola chodziłem tylko 1 rok do najstarszej grupy. 

Przedszkole nie było nam bardzo potrzebne – mieliśmy w domu opiekunkę Krysię a poza tym 6 

dziewczyn pani Tomalowej za płotem i za ścianą. W płocie była furtka między naszymi ogrodami a 

w ścianie planowano – pół żartem, pół serio – wybić  otwór między naszym stołowym a ich kuchnią 

aby łatwiej się było komunikować i wzajemnie podawać a to brakującą sól a to cukier. No i była 

ulica z garstką innych dzieciaków; ulica po której nie jeździły żadne samochody po pierwsze 

Dom państwa Jerzykowskich. Zdjęcie z 

sedina.pl – Portalu Miłośników Dawnego 

Szczecina. 
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dlatego że uliczka była króciutka i boczna, a po drugie dlatego, że samochodów osobowych w 

całym Szczecinie było tyle co na lekarstwo. Gdy na naszej ulicy pojawiła się raz nowiutka 

„warszawa” oglądaliśmy ją z wielkim zaciekawieniem i podziwem. 

     Ze swojej kariery przedszkolnej pamiętam 

tylko sprawę z paleniem papierosa, którą 

opisałem w zeszycie „Lena” oraz wypadek 

Andrzeja z lizolem. Buszował w pakamerze 

sprzątaczek i tam z szafki spadła mu na głowę 

butelka z lizolem i dużo tego lizolu rozlało mu się 

na tył głowy akurat tam gdzie miał nie dający się 

wyleczyć od dłuższego czasu liszaj. Wielkie 

szczęście, że tylko na tył głowy, Lizol „spalił” 

mu skórę i włosy. Gdy rana po „spaleniu” lizolem 

się zagoiła po liszaju nie było śladu. Przypomina 

mi się w tym miejscu jak to mały Maciek 

przeciął sobie stłuczoną butelką duży kawał 

mięsa na dłoni akurat w miejscu gdzie miał 

dużą, wstrętną kurzawkę. Na pogotowiu w 

trakcie opatrywania rany zniknęła, lekarz ją tak 

wyciął, że Maciek nawet nie zauważył.   

     Prawdziwe życie toczyło się dla nas, małolatów poza przedszkolem. W domu, w ogrodzie, na 

ulicy, u sąsiadów jednych i drugich (głownie Tomalów i Bieńkowskich).     Kilku chłopaków na 

naszej ulicy miało hulajnogi zrobione sposobem domowym. Jeździli na nich bardzo szybko i z 

fantazją. Zrobione były tak – do dolnej deski umocowane były dwa duże łożyska pełniące rolę kół a 

drewniana kierownica połączona była na sztywno z deską dolną, na której się stawiało nogę. Na 

hulajnogach tych nie można było normalnie skręcać ale jeździły bardzo szybko. Ja dostałem 

hulajnogę ze sklepu i byłem z  niej bardzo dumny; miała koła z gumowymi oponami i nawet 

hamulec nożny. Jak tylko dowiedziałem się, że w niedzielę z okazji Dnia Dziecka na „Jasnych 

Błoniach” odbędzie się wyścig na hulajnogach rozpocząłem intensywne ćwiczenia ale miałem na to 

tylko 2 dni. Byłem pewny, że wygram po pierwsze dlatego, że w siebie wierzyłem niezłomnie a po 

drugie dlatego, że hulajnoga jawiła mi się jak Kowalskiemu „jaguar”. Dzielny przedszkolak 

stanąłem na starcie i ostro ruszyłem. Niestety dla mnie „łożyska” innych zawodników okazały się 

znacznie szybsze. Byłem załamany ale szybko się pozbierałem. Była to pierwsza życiowa nauczka, 

że porażkę trzeba jakoś przełknąć. 

     Także z okazji Dnia Dziecka Ojciec zabrał mnie do prowizorycznego jeszcze wtedy „Pałacu 

Młodzieży”. W kilku pomieszczeniach przygotowano  atrakcje dla dzieciaków, dwie z nich 

zapamiętałem. W jednym pomieszczeniu na środku zaznaczono duży krąg, który imitował staw. 

Wewnątrz kręgu ułożono drewniane ryby z metalową pętelką przy pyszczku. Dookoła stały dzieci z 

wędkami – należało tak manewrować wędką aby haczyk na końcu żyłki zaczepił o pętelkę na 

pyszczku ryby. Im większa ryba tym miała mniejszą pętelkę. Im większa złapana ryba tym większa 

nagroda. Konkurencja była trudna a ja 6-latek żadnej ryby nie złapałem i nagrody nie dostałem. Na 

szczęście w innym pomieszczeniu dawali nagrody za samo przyjście. Druga zapamiętana atrakcja 

była dla mnie wielkim szokiem, zdziwieniem i zaskoczeniem. To był teatrzyk kukiełkowy  -  małe 

1946 r. w ogrodzie  Szczecinie – dorośli od lewej 

Krysia nasza opiekunka, pan Rejer, pani Rejerowa 

(wspominam o nich w zeszycie „Bogdan”) i na końcu 

po prawej mama Lena. 

Dzieci od lewej Tomalówna, Jerzyk, Mirusia Rejer i 

Zdziś. 
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ludziki i zwierzątka poruszały się i mówiły. Nie mogłem w to uwierzyć, byłem zupełnie 

zdezorientowany. Z drugiej strony był to realny fakt – widziałem to na własne oczy. 

      Dziwaczne przedstawienie 

w realu zobaczyłem gdy 

wracaliśmy do domu. W 

centrum na skrzyżowaniu 

milicjant kierował ruchem choć 

aut było tyle co na lekarstwo. 

Był za to tłum ludzi na 

chodnikach. Gdy milicjant 

puszczał lub nawet czekał na 

nieliczne auta,  tłum ludzi 

niecierpliwił się aby przejść 

przez skrzyżowanie. Nad tym 

aby zasady ruchu były 

przestrzegane czuwał milicjant 

w oszklonej kabinie 

umieszczonej na wysokości 

kilku metrów. Gdy tylko któryś z niecierpliwych przechodniów wystawił  stopę na jezdnię zanim 

milicjant pozwolił przechodzić, z głośników rozlegało się pouczenie jak należy się poruszać po 

mieście. W pamięci utkwił mi spływający z góry głos: „ Obywatelko w brązowym berecie! Cofnąć 

się na chodnik!”. 

     Pamiętam też pochód 1-majowy tamtego roku. W pamięci utkwiły mi  postaci bardzo szpetnych 

figur - kapitalistów w charakterystycznych  wysokich kapeluszach z wymalowanym wielkim 

znakiem $ i amerykańską flagą, dyndających na linach dźwigów samochodowych. Jedna z takich 

postaci miała wielki napis „TITO” – intrygowało mnie to, tym bardziej że takie taką postać 

widziałem często na plakatach i zdjęciach w gazetach. Bo to wtedy właśnie Josif Broz Tito popadł 

w ostry konflikt ze Stalinem i Jugosławia poszła własną, choć także komunistyczną  drogą. Tito 

rządził twardą ręką od 1945 r. do swojej śmierci w 1980 r. Otwarł się na Zachód i otrzymał stamtąd 

pomoc. Jego autorytet i dyktatorskie rządy pozwoliły utrzymać jedność tego wielonarodowego 

państwa. Był jedynym komunistycznym przywódcą państwa mającym autentyczne poparcie 

społeczeństwa. 

     Latem przed pójściem do 1-szej klasy byłem na kolonii w podszczecińskiej miejscowości 

Pilchowo. Tam po raz pierwszy dowiedziałem się o niecnych praktykach nietoperzy, które w 

trakcie naszych wieczornych przejść do stołówki latały nam nad głowami. Starsi koledzy a nawet 

panie wychowawczynie radziły zasłaniać głowy bo te latające potwory lubią zaplątywać się we 

włosy i wysysać krew. Aby wzmóc nastrój grozy dowcipnisie powtarzali jak mantrę wierszyk: 

„Siedzi baba na cmentarzu 

trzyma nogi w kałamarzu. 

Przyszedł duch, babę w brzuch 

baba fik a duch znik.” 

 

1950 r. na kolonii w Pilchowie pod Szczecinem.                                

Przy tym stole siadał do obiadu także kolonijny woziwoda o którym 

wspominam w tekście. 
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Na tej kolonii odwiedziła mnie w niedzielę Mama, z czego byłem bardzo zadowolony a nawet 

bardzo dumny, że mam taką ładną mamę. Sam to wiedziałem ale rosłem gdy powiedział mi to 

któryś z kolegów. W następną niedzielę przyjechał Ojciec z Jerzykiem i Andrzejkiem.  

Koniecznie musiałem tatusiowi pokazać jak wspinam się na szczyt przestrzennej kratownicy na 

„placu zabaw” – mam to na zdjęciu  ale jest niewyraźne. Codziennie chodziliśmy na leśne spacery a 

starsze dziewczyny często i chyba z upodobaniem śpiewały harcerską piosenkę: 

 

Gdzie strumyk płynie z wolna,        

Rozsiewa zioła maj,   

Stokrotka rosła polna 

A nad nią szumiał gaj. 

 

"W tym gaju tak ponuro, 

Że aż przeraża mnie, 

Ptaszęta za wysoko, 

A mnie samotnej źle. 

 

Wtem harcerz idzie z wolna: 

"Stokrotko, witam Cię, 

Twój urok mnie zachwyca, 

Czy chcesz być mą, czy nie? 

 

Stokrotka się zgodziła 

I poszli w ciemny las, 

Ą harcerz taki gapa, 

Że aż w pokrzywy wlazł. 

 

A ona, ona, ona, 

Cóż biedna robić ma? 

Nad gapą pochylona 

I śmieje się cha! cha!” 

 

 

    

Dziwiło mnie bardzo jak można być takim  gapą; i to będąc harcerzem.  

     Gdy tylko pogoda na to pozwalała posiłki jedliśmy na powietrzu pod rozłożystym drzewem. W 

czasie obiadu zawsze zjawiał się beczkowóz z wodą a woziwoda też zasiadał do posiłku. Zasiadał 

obok nas przy drewnianym stole ( na zdjęciu na poprzedniej stronie); czapkę zdejmował,  kładł ją 

obok na ławce i pałaszował z pośpiechem. Był małomówny i minę miał zrzędy. Nigdy się do nas 

nie odezwał.  Zapamiętałem go dobrze bo oto pewnego dnia zupa mu nie smakowała, skrzywił się, 

lekko splunął do miski (to były nasze talerze) i  wylał zupę pod stół. Obrażony zakończył posiłek. 

Sięgnął po czapkę ale ta spadła z ławki; zapuścił więc rękę pod stół, chwycił czapkę i nerwowym 

Kolonia w Pilchowie – na drzewo też potrafię szybko wejść   

mimo, że do szkoły idę dopiero po tych wakacjach jako     

6-latek. 
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ruchem założył ją na głowę. Wszyscy zauważyli, że spod czapki wyciekła mu na twarz zupa i 

kawałek zielonej pietruszki. Ryknęliśmy chóralnym dziecięcym śmiechem. Woziwoda więcej na 

obiedzie razem z nami już się nie pojawił. 

   Choroby. Jak przedszkole to i choroby. Andrzej i Jerzyk przeszli odrę, koklusz i bodaj świnkę 

czy jakąś inną jeszcze chorobę wieku dziecięcego. Jerzyk chorował także na dyfteryt.Mimo, że 

przebywaliśmy  cały czas razem, mnie te choroby nie dopadły ( zapewne lepiej by było dla mnie 

gdybym je przeszedł). Koklusz* (krztusiec) u Jerzyka i Andrzeja został wyleczony szybko. Lekarz 

zaordynował lot samolotem na wysokości 3000 m w otwartej kabinie a na szczecińskim lotnisku 

Aeroklubu bez problemów zabrali pod niebo  „kukuryźnikiem” czyli dwupłatowcem  po kolei obu 

pacjentów. Po tej eskapadzie koklusz faktycznie zniknął.                                                                Na 

ospę byliśmy szczepieni, przynajmniej ja na pewno; pamiętam to szczepienie dokładnie. 

Szczepienia te wykonywał niemiecki lekarz wojskowy, któremu kazano pozostać czasowo w 

Szczecinie. Nad spirytusowym palnikiem opalał jakieś ostrze na kształt stalówki (takiej jakiej się 

używało w tamtym czasie do pisania atramentem), następnie zanurzył je w  małym słoiku i tym 

ostrzem zrobił mi na ramieniu cztery krzyżyki. Do dziś pozostały po tym cztery niewielkie, okrągłe 

placki. 

  Szkoła.  Do szkoły poszedłem rok wcześniej jako że jestem z początku  stycznia. Była to 

placówka TPD bodaj nr 4. TPD – to Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Nie dawno dopiero usłyszałem 

w jakiejś audycji radiowej, że we wczesnym  PRL-u  szkoły TPD były bardziej od innych 

prokomunistyczne. Przyznam się szczerze, że ja tego w żaden sposób  nie odczuwałem a z lekcji nic 

nie pamiętam. To znaczy nie pamiętam co mówili nauczyciele  i co kazali nam robić, natomiast 

trochę pamiętam jakie w klasie w czasie lekcji nachodziły mnie myśli. Oto wpatruję się w zamek 

drzwi do klasy i konstatuję z pewnym zdziwieniem, że tak 

samo nazywa się kamienna budowla.   Oto wpatruję się w 

rośliny za oknem klasy i widzę rude kiście na drzewie. 

Intryguje mnie co to jest – nigdy takich kiści nie widziałem. 

(Dopiero gdy przed emeryturą zacząłem się zajmować 

ogrodem dowiedziałem się z katalogu krzewów, że to 

octowiec). Oto patrzę na portret Bieruta i Marszałka 

Rokosowskiego nad tablicą i przypominam sobie czytankę 

jak to tenże Rokosowski będąc małym chłopcem rzucił w 

klasie kałamarzem w portret cara. Rozmyślam co by to było 

gdybym ja teraz w niego rzucił moim brudnym kałamarzem. 

Odrzucam tę myśl jako bezsensowną i niedorzeczną – po co 

się wygłupiać. Ważniejsza sprawa jak po raz kolejny uciec 

ze świetlicy po lekcjach, jak ominąć groźnych wyrostków 

wracając ze szkoły. Rozmyślałem też jakby tu mieć w 

ogrodzie kwiaty, które mi się bardzo podobały: lwie paszcze 

i irysy. Pomidory już miałem  -  „amerykany” w kształcie 

dużej gruszki. Sadzonki dostałem od rodziców kolegi 

mieszkającego na trasie moich powrotów ze szkoły. Było to oczywiście bardzo krótkotrwałe hobby, 

podobnie jak zbieranie znaczków.  

* Pigułka informacji na końcu rozdziału. 

Od lewej – Jerzyk i Zdzisiek 
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W tym przypadku najbardziej w znaczkach interesowały mnie i rozbudzały wyobraźnię nazwy 

egzotycznych krajów. To zajęcie też szybko porzuciłem ale kontynuował je mój Ojciec - filatelistą 

był  konsekwentnie jeszcze na emeryturze.  

Na wywiadówce wychowawczyni klasy powiedziała Mamie, że jestem zdolny ale leniwy.                                                                         

Posądzenie mnie o lenistwo bardzo mi uwłaczało ale prawda jest taka, że nauka w pierwszych 

klasach s obchodziła mnie bardzo mało. 

    W czwartej klasie, mimo tego lenistwa, nauczyłem się wierszyka, który pamiętam do dziś. 

Widocznie coś mnie w nim ujęło, najpewniej duma małego Polaka i rozpięta flaga. Wierszyk jest 

znakiem tamtych czasów. Cytuję go tutaj z pamięci. 

 

  „Hen, hen daleko jest Zagłębie    

      a w tym Zagłębiu czarny węgiel. 

      Dzielni górnicy schodzą pod ziemię 

      rwą kilofami twarde kamienie. 

      Bryłę po bryle. 

       Potrzeba węgla tyle a tyle! 

      Tyle na światło, tyle na opał, 

      tyle by pociąg równo stukotał, 

      tyle fabrykom, tyle okrętom 

      aby płynęły z flagą rozpiętą 

      i żeby Światu mówiły dumnie, 

      że polski górnik pracować umie.” 

 

     

       

Ale gdzieżbym przypuszczał, że zostanę górnikiem; wprawdzie tylko na 1 rok po studiach. Mimo 

zarzucanego mi lenistwa w pierwszych klasach podstawówki nauczyłem się przynajmniej czytać. Z 

przeczytanych książek pamiętam te, które dostałem od  cioci Miry. Pierwsza książka od niej to było 

chyba „Serce” Amicisa. Pamiętam, że zawarte w niej historyjki ściskały mnie za serce. Może 

chłopcu z  3-ciej klasy również dzisiaj ścisnęłoby się serce przy tej lekturze.  Nieco później 

dostałem opowieść autorstwa szwedzkiej pisarki Selmy Lagerlöf „Cudowna podróż” i czytałem ją z 

dużym zaciekawieniem. Jeszcze później książkę „Egipcjanin Sinuhe”. Ten „Egipcjanin” był dla 

mnie wówczas zdecydowanie za trudny. Natomiast relację Marco Polo z podróży do Chin w 1250 r. 

przeczytałem z dużym zaciekawieniem. 

     Samodzielnie też chodziłem do kina „Bałtyk” kilka przecznic dalej. Filmy były tylko radzieckie  

takie jak „Pamiętny rok 1917” czy „Aleksander Matrosow” gdzie  radzieccy żołnierze walczyli 

bardzo dzielnie i z wielkim poświęceniem, zasłaniając nawet własnym ciałem gniazdo karabinu 

maszynowego. Jeden film był inny; treści nie pamiętam ale jedna scena utkwiła mi w pamięci bo w 

nią nie uwierzyłem. Mieszczańskie mieszkanie z falbankami i kotarami a na stole duży ozdobny 

półmisek pełen cukierków, po mieszkaniu kręcą się dzieci w uczniowskich mundurkach i żadne 

dziecko nie sięga po cukierka. Mało tego, przez cały film cukierków nie ubyło. To było dla mnie 

niewiarygodne i po raz pierwszy w życiu dotarło do mnie, że filmy mogą wciskać kit. Były to filmy 

czarno-białe. Pierwszy kolorowy film oglądałem już nie w Szczecinie a w Goczałkowicach w 

drewnianej  świetlicy. „Skanderberg” – to był dla nas dzieciaków wspaniały film w którym dużo się 

1950 r. z Mamą Zdzisiek z Mamą 
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działo i to w kolorze (dziś czytam w internecie, że była to wielka superprodukcja albańsko-

radziecka o najsłynniejszym bohaterze narodowym  Albanii, można go w całości oglądnąć na 

Youtube w kilku językach ale nie po polsku).  Zapamiętałem scenę obrony zamku warownego jak 

obrońcy „gotują” nad ogniskami olej i leją go na atakujących. Obie strony walczyły zapamiętale. 

Walki wręcz były pasjonujące. Ludzie w tureckich pantalonach i czerwonych czapach w kształcie 

garnka. Najbardziej  emocjonowało mnie  jak Skandreberg  młócił  dużą glinianą amforą po kolei 

wszystkich atakujących go. Zamarłem gdy od tyłu zakradł się do  niego jeden z atakujących, ale w 

tym momencie Skanderberg  właśnie zamachnął się mocno wielką amforą na atakujących z przodu i 

amfora zabiła tego za plecami zanim jeszcze trafiła tych z przodu. Sala reagował oklaskami tak jak  

wiele lat później na „Rio Brawo” gdy młody rzucił doniczką w okno dla odwrócenia uwagi 

napastników. 

     Jednego razu gdy szedłem do kina z kolegą  poznałem w jednej chwili jak ciężkie, nerwowe i 

stresujące może być życie dorosłych, szczególnie w małżeństwie. Oto tuż przed nami z otwartego  

okna domu wyleciało na ulicę radio a z wewnątrz mieszkania dolatywały głosy kłótni kobiety i 

mężczyzny. A trzeba Wam wiedzieć, że radio znaczyło w tamtych czasach tyle co dziś telewizor 

plazmowy. Nie mieliśmy z kolegą wątpliwości, że to kłótnia małżeńska. 

 

       Blizny na głowie pod włosami dorobiłem się już w pierwszej klasie gdy razem z dwoma 

kolegami uciekaliśmy ze świetlicy. Świetlica ta mieściła się przy kuchni szkolnej poniżej parteru. 

Okna  były normalnych rozmiarów a za nimi skarpa taka jak przy kuchni w naszym domu. Dzięki 

temu piwniczne pomieszczenie miało światło dzienne. Gdy pani wyszła na chwilę otworzyliśmy z 

kolegą te okna i wyszliśmy na zewnątrz. W tym momencie przeciąg trzasnął oknami tak mocno, że 

wyleciał kawał pękniętej szyby i spadł mi na głowę. Zabolało więc odruchowo złapałem ręką głowę 

w tym miejscu – było bardzo ciepłe. Gdy wdrapałem się na poziom placu spojrzałem na rękę i 

zobaczyłem, że cała jest zakrwawiona. Przestraszyłem się i biegiem ruszyłem, bez chwili wahania, 

do kierownika – jak trwoga to do Boga. Musiałem okrążyć cały budynek szkoły bo wejście było z 

drugiej strony. Biegnąc przez boisko i plac szkolny widziałem przestraszone miny uczniów i 

dorosłych. Szyba przecięła mi tętnicę na głowie i krew tryskała w górę na 1 metr, z przerwami w 

rytm bicia serca. Wbiegłem na 1-sze piętro i wpadłem do sekretariatu. Sekretarka osunęła się na 

krzesło i usłyszałem jej jęk „O Boże !”, z gabinetu wyszedł kierownik. Usłyszałem jak powiedział -  

„To tętnica, przyłóżcie opatrunek i trzymajcie, dzwonię po pogotowie”. Co się działo dalej nie 

pamiętam – czułem się już bezpieczny.  

     W tym samym czasie Mama stała przy furtce na ulicy i rozmawiała z panią Tomalową. Obie 

zobaczyły od razu biegnące w ich kierunku cztery córki Tomalowej i krzyczące już z daleka: 

„Matka ma przyjść natychmiast do szkoły!!!”, „Nie, nie do szkoły, do szpitala, natychmiast do 

szpitala!!!”. Mama opowiadała o tej chwili:  ”Ugięły mi się nogi ale jeszcze miałam nadzieję, że to 

nie o mnie chodzi tylko o sąsiadkę” 

     Szpital. Siedzę długo w korytarzu na ławce przed salą operacyjną. Jestem spokojny, nic mnie nie 

boli. Na korytarzu pojawia się Mama, ucieszyłem się. Mama oczywiście też. „Gdy zobaczyłam go 

całego siedzącego na ławce odczułam niewypowiedzianą ulgę” – wspominała Lena. 

     Zabieg na ranie i przeciętej żyle trwał bardzo długo, w każdym razie dla mnie. Mamę 

wpuszczono do Sali i siedziała na krześle pod ścianą. Leżałem na stole operacyjnym na boku i całą 

głowę miałem zakrytą białą płachtą. Majstrowanie lekarza przy mojej głowie ( bo były odłamki 
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szkła) trochę mnie bolało mimo znieczulenia ale ja darłem się „w niebo głosy”. Robiłem tak na 

wszelki wypadek – to pamiętam dokładnie. Nie chciałem aby mi za długo w mojej głowie grzebali. 

Mój rozpaczliwy płacz nikogo nie obchodził i to mnie zaczęło irytować. Postanowiłem inaczej 

zwrócić na siebie uwagę – przestałem płakać a wtedy lekarz natychmiast podniósł płachtę i 

popatrzył na mnie. To mnie usatysfakcjonowało. Salę operacyjną opuściłem z obwiązaną 

bandażami głową – cała głowa w białych bandażach. 

- Co chcesz na obiad  ? – zapytała Mama 

- Barszcz – odpowiedziałem – Czerwony barszcz, chcę czerwony barszcz, bo dużo krwi straciłem. 

Czerwony barszcz lubiłem i dużo go zjadłem. 

To nie uchroniło mnie od tego, że miałem zostać małym, rannym Koreańczykiem. Piszę o tym dalej 

w rozdziale „Odyseja prewentoryjna” 

           W marcu 1953 r. gdy pewnego dnia wróciłem ze szkoły zastałem Mamę poważną i bardzo 

zamyśloną. „Zmarł Stalin. – powiedziała – Nie wiadomo co teraz będzie”. Wielu ludzi po śmierci 

Stalina bało się, że może zrobić się jeszcze gorzej. Następnego dnia w szkole była wielka żałoba. 

Postawiono „ołtarzyk” z portretem i dużą ilością kwiatów. Obok uczniowie w białych koszulach i 

czerwonych krawatach na warcie honorowej. Mnie także przypadł obowiązek stania na tej warcie. 

     W czerwcu Ojciec zabrał nas na pokazy „ogni bengalskich” ( tak nazywano sztuczne ognie) z 

okazji Święta Morza. Zasiedliśmy z tłumem ludzi na Wałach Chrobrego i oglądaliśmy 

wystrzeliwane z drugiej strony Odry pociski świetlne, które w górze wybuchały i tworzyły 

różnobarwne i różnokształtne pióropusze.  

      

       Rok 1953 był ostatnim naszego zamieszkiwania w Szczecinie. Krótko przed przeprowadzką  

odwiedziła nas rodzina znajomych a może dalekich krewnych z trzema chłopakami w moim mniej 

więcej wieku. Bardzo chciałem pochwalić się przed nimi moim Szczecinem. Odbyliśmy spacer po 

bliskiej okolicy ale to mi nie wystarczało. Uzyskawszy zgodę rodziców  objechaliśmy tramwajami 

cały Szczecin. Z dumą dziewięciolatka  – jakby to była moja zasługa – pokazywałem im Aleję 

Mickiewicza, Aleję Ku Słońcu i inne arterie z tramwajami jeżdżącymi po torach obsadzonych z obu 

stron żywopłotami, centrum miasta na Alei Wojska Polskiego, Wały Chrobrego i port. Ulice były 

piękne, szerokie, dużo zieleni. Jednak wracając z dzielnicy portowej tramwaj jechał ulicznym 

wąwozem z gruzami po obu stronach. Był to widok przytłaczający i pozostał mi w pamięci do dziś. 

Dzień przed odjazdem  ze Szczecina ciężarówka zawiozła „nasze” meble na dworzec  towarowy. 

Pojechałem razem  z  meblami. W pamięci pozostały mi rumowiska w okolicy dworca kolejowego. 

      Wkrótce po opuszczeniu Szczecina Mama dostała wezwanie do sądu w Szczecinie jako 

oskarżona. Zarzut – pobranie odstępnego za  opuszczone mieszkanie. Mimo choroby pojechała z 

Goczałkowic na rozprawę  do Szczecina i wszystkiemu zaprzeczyła, robiąc przy tym skromną 

minkę na wymizerowanej twarzy. Wobec „braku niezbitych dowodów” sąd nie uznał jej za winną. 

 

- Jest Pani uwolniona od zarzutu – powiedział na koniec sędzia – Może Pani wracać do domu. 

- Ale ja przyjechałam z daleka, ze Śląska – odpowiedziała skromnie młoda podsądna – Czy mogę 

dostać zwrot kosztów podróży bo to jest dla mnie duży wydatek ? 

-  Dobrze – powiedział po chwili wahania sędzia – Otrzyma Pani zwrot kosztów podróży od 

miejsca zamieszkania. Proszę zaprotokółować.      

 

  Może kogoś dziwić, że tyle szczegółów pamiętam z dzieciństwa. Dużo się działo, dużo się 

jeździło - więc pamiętam. Chyba nie pasuję do powiedzenia „Nie pamięta wół jak cielęciem boł 
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Pigułka informacji                                                                             

Dyscyplina (narzędzie) 

Dyscyplina – narzędzie cielesnego umartwiania i pokuty
[1]

, a także do wymierzania kary cielesnej w szkołach, 

najczęściej w postaci rózgi brzozowej oraz dyscypliną wykonaną z pasków rzemiennych lub deseczki. 

Dyscypliną, jako biczem o paru rzemieniach lub plecionego sznurka konopnego, posługiwano się w celach 

ascetycznych w zakonach, zwłaszcza podczas modlitwy psalmów (Ps 50 i 129), stosując praktykę biczowania,  

a także w skrajnych ruchach religijnych biczownicy czy umartwianiu osobistym
[1]

. 

Przykłady 

Dyscypliny używali m.in. Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars
[1]

, siostra Faustyna Kowalska
[2]

 a także papież 

 Jan Paweł II
[3]

. 

Polska zakonnica: Jan Paweł II regularnie biczował się w akcie pokuty (pol.). wiadomosci.wp.pl, 2009-11-23.  

Źródło: Wikipedia                        

 

 

 

Pigułka informacji  

Koklusz  ( ksztusiec)  

    „Jako ciekawostkę warto przypomnieć leczenie krztuśca przez latanie z chorymi dziećmi samolotem na                  

wysokości 3000 m, oparte na obserwacji Tellera z 1927 r. w Polsce w okresie powojennego epidemicznego                   

wzrostu zachorowań na krztusiec pojawiły sie notatki prasowe opisujące rzekomą skuteczność tej metody,                      

w efekcie czego na lotniska zgłaszali się rodzice z chorymi dziećmi. W 1949 r. we wszystkich aeroklubach                                          

w  Polsce wykonano ok. 500 takich „lotów kokluszowych.” 

    Źródło: „Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach polskich w XX wieku” pod red. J. Kostrzewskiego, 

 Komentarz w internecie do powyższej informacji  

Ciekawostka? Rzekoma skuteczność? 

Dostępna literatura medyczna potwierdza, że w okresie przed- jak i powojennym stosowano                                              

metodę  leczenia używając niskiego ciśnienia i jego korzystnego działania przy przewlekłych infekcjach górnych                    

dróg oddechowych. Mimo, że mechanizm działania tej metody nie jest do końca poznany, wiele medycznych      

publikacji donosiło o wysokiej skuteczności lotów małym samolotem na wysokość ponad 3000 metrów i 

półgodzinnego pobytu w strefie niskiego ciśnienia. […] Najlepsze wyniki osiągano, gdy terapia została                      

zastosowania                     w 2 lub 3 tygodniu choroby. Mimo wielokrotnych pozytywnych obserwacji lekarzy 

przeprowadzających powyższe doświadczenia oficjalne stanowisko służb medycznych odradzało użycie tej                       

metody łagodzenia przebiegu choroby. 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Umartwienie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_cielesna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzemie%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ascetyzm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99ga_Psalm%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Samobiczowanie&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biczownicy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyscyplina_%28narz%C4%99dzie%29#cite_note-autonazwa1-1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Maria_Vianney
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyscyplina_%28narz%C4%99dzie%29#cite_note-autonazwa1-1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Faustyna_Kowalska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Faustyna_Kowalska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1371,title,Polska-zakonnica-Jan-Pawel-II-regularnie-biczowal-sie-w-akcie-pokuty,wid,11713409,wiadomosc.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_polski
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Pigułka informacji  

Wydarzenia w Szczecinie w  1944 r. (w roku mojego urodzenia) 

Styczeń .  5 stycznia – w nocy 5/6 stycznia brytyjska Royal Air Force w sile 348 bombowców dokonała                                 

nalotu na miasto zrzucając łącznie 1 118 ton bomb na dzielnice Neustadt, Altstadt, Vor dem Berliner Tor 

Luty .  5 lutego – 358 ciężkich bombowców alianckich zbombardowało Szczecin 

Kwiecień.  11 kwietnia – dzienny nalot lotnictwa US Air Force na dzielnicę Grünhof oraz tereny stoczniowe.                      

W czasie tego nalotu w stoczni Vulcan uszkodzony został podczas prac wyposażeniowych okręt podwodny                        

U-902’   20 kwietnia – w nocy 20/21 kwietnia brytyjska Royal Air Force dokonała nalotu na miasto 

Maj.  13 maja – dzienny nalot lotnictwa US Air Force na dzielnice Grabow, Bredow, Züllchow.                                           

29 maja – dzienny nalot lotnictwa US Air Force na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach 

Lipiec.   27 lipca – rząd radziecki podpisuje poufne porozumienie z Polskim Komitetem Wyzwolenia                             

Narodowego o przyszłych granicach Polski, w tym granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Kwestia przynależności                   

Szczecina do Polski nie zostaje rozstrzygnięta 

Sierpień.   16 sierpnia – w nocy 16/17 sierpnia 461 bombowców alianckich dotkliwie zniszczyło port i Stare                        

Miasto (Altstadt, Lastadie, Vor dem Königstor). Po tych atakach oraz późniejszych nalotach z nocy                                          

29/30 sierpnia 60% miasta legło w gruzach a tysiące ludzi zginęło.   25 sierpnia – dzienny nalot lotnictwa                              

US Air Force na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach.   29 sierpnia – w nocy 29/30 sierpnia 403 bombowce 

zbombardowały Szczecin (Altstadt, Vor dem Königstor, Grünhof, Grabow, Bredow). Po tych atakach oraz 

wcześniejszych nalotach z nocy 16/17 sierpnia 60% miasta legło w gruzach a tysiące ludzi zginęło. 

Październik.   6 października – nalot lotnictwa alianckiego na zabudowania Stoewer-Werke 

Grudzień.   21 grudnia – w nocy 21/22 grudnia lotnictwo alianckie w sile 207 bombowców dokonało nalotu                              

na fabrykę benzyny syntetycznej w Policach 

Żródło: Wikipedia 
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III 

Goczałkowice 

1953 – 1959 

 

    Ze Szczecina przeprowadziliśmy się do Goczałkowic na budowę zapory wodnej na Wiśle. 

Ten okres opisałem w odrębnym zeszycie pt. „Chłopcy z Zapory” 

W 1959 r. wraz z przeprowadzką do Katowic-Ligoty kończy moje się dzieciństwo wczesne i późne. 

Założony i wymieniony w tytule okres wypełnił się. Gdy wyprowadzamy się z Goczałkowic mam 

15 lat. Najpóźniejsze dzieciństwo skończyło się nawet trochę wcześniej. 

     W następnych dwóch rozdziałach piszę o wyjazdach zarówno ze Szczecina jak i z Goczałkowic 

do Babci w Kiekrzu a także do prewentoriów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1954 rok Goczałkowice  - Zapora w budowie. 
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1954 rok Goczałkowice  - Przed domem na początku  goczałkowickiej przygody. 

Starsi od lewej: Jerzy, Malinka Włoszyńska, Zdzisiek, Tadzio Wrona. Młodsi: siostra 

Malinki i Andrzej. 

1959 rok Goczałkowice  -  z dumą patrzymy na naszą gotową zaporę i wielkie jezioro 

naszego zalewu. Przecież towarzyszyliśmy budowie i obserwowaliśmy ją prawie od 

początku. Teraz czas się pożegnać.  

Od lewej: Zdzisiek, Bartek i Jerzyk. 
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IV 

Kiekrz 

1947 -  1959 

 

    Kiekrz, lata 50-te - dom dziadków na wzniesieniu, samotny wśród pól, nie otynkowany jeszcze, 

bardzo blisko jeziora i przystani Jacht Klubu Wielkopolski. Piętro  nie było jeszcze wykończone ale 

łóżka były wstawione i tam spaliśmy, bezpośrednio pod krokwiami. Każdego ranka gwarantowany 

był koncert wróbli tak donośny, że nawet teraz gdy zamknę oczy i wspominam Kiekrz słyszę to 

ćwierkanie dziesiątek wróblich gardziołek. Równocześnie z pamięci wydobywają się inne koncerty 

przyrody – mocny i wyraźny szelest liści dużej topoli na zakręcie piaszczystej drogi w pobliżu 

domu, poszum trzcin a jeszcze bardziej ich szelest gdy przepływało się przez nie kajakiem no i ten 

dźwięczny plusk małej fali o dno kajaka. Do dzisiaj gdy w  czasie wietrznej pogody przechodzę pod 

topolą przypomina mi się Kiekrz, to samo gdy płynę kajakiem lub żaglówką. Dzieci odczuwają i 

słyszą otaczającą przyrodę całym ciałem, całym umysłem; ta wrażliwość została zabrana 

większości dorosłych. 

     Na parterze 2 pokoje i kuchnia. W 

pokoju moją uwagę przyciągają za 

każdym razem okrągła, złota tarcza 

barometru, gramofon i butelka z 

miniaturowym żaglowcem w środku.  

- Jak oni to zrobili? – dopytywałem 

dziadków ale odpowiedzi nie 

otrzymałem. 

W kuchni  biały kredens, stół pod 

oknem, po drugiej stronie piec i zlew; 

nad zlewem rączka pompy manualnej a 

pod nim wiadro na ściekającą ze zlewu 

wodę. Rączką wystarczyło poruszać 

Kiekrz ok. 1956 r. – babcia Ludwika i dziadek Jan w 

ogrodzie przed domem. 
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kilka razy w lewo i w prawo i płynęła woda ze studni – to już było duże ułatwienie dla Babci, 

kobiety miastowej, która przeprowadziła się na wieś w wieku 51 lat. W szufladach kredensu całe 

stosy papierowych tytek. To po poznańsku torebki. Babcia Ludwika zbierała je starannie przez cały 

rok aby latem było w czym sprzedawać czereśnie, wiśnie „glaski” czyli „szklanki”, agrest i 

porzeczki. Koszyki pełne tych owoców leżały na schodach prowadzących na piętro. Tu stała też 

waga na której Babcia odważała porcje owoców w papierowych tytkach. Zaraz obok były drzwi do 

sklepu, schodziło się do niego po krętych schodach. Było tam ciemno i zimno jak zwykle w 

piwnicy. Sklep to po poznańsku piwnica. 

    Babcia zajęta w kuchni przygotowaniem obiadu powiedziała do mnie 

- Idź do sklepu i przynieś mi masło!  

Na to polecenie cały zdrętwiałem. Nie cierpiałem chodzić do wsi po zakupy. Była to dla mnie 

daleka i nudna droga a poza tym trzeba było długo czekać aż coś przywiozą w ramach dostawy 

towaru. 

- Nie pójdę! – odpaliłem. 

- Idź i to natychmiast! – domagała się Babcia. 

- Nie pójdę! – upierałem się z rozpaczą w głosie. 

- Skaranie Boskie z tymi dzieciorami! – powiedziała ni to do mnie ni to do siebie – Nie usłuchane i 

nie użyte! – i sama zeszła do piwnicy. 

Potem już  wiedziałem, że sklep to piwnica ale i tak bardzo nie lubiłem tam chodzić – ciemno, 

zimno i nieswojo. 

 

     Za domem duży sad, gęsty 

od drzew jabłoni, śliw, wiśni i 

czereśni. Pomiędzy drzewami 

krzewy agrestu i czerwonej 

porzeczki. Na skraju 

murowany chlewik z kozą, 

pies przy budzie i wychodek. 

Przed domem, od strony 

piaszczystej drogi wysokie 

kwiaty georginii (dalii). Za 

drogą żywopłot za którym na 

zboczu 3 prywatne dacze 

tonące w gąszczu drzew i 

krzewów a za nimi, poniżej 

jezioro. Z lewej przystań Jacht 

Klubu. Z okna od drogi 

widać jezioro, na nim 

trzcinową wyspę a na 

drugim brzegu intryguje nas ustawiony na wysokiej konstrukcji wachlarz prądnicy  produkującej 

prąd z wiatru dla tamtejszego majątku. Od zachodu pola uprawne a w oddali wiatrak w sąsiedniej 

wsi. Każdego pogodnego wieczoru patrzymy na niego przy kolacji i obserwujemy jak zachodzące 

słońce ociera się o jego wielkie skrzydła. Dom stoi wśród pól z dala od wsi, najbliżsi sąsiedzi to 

Dudziński („Dudzina” jak mówiła na niego Babcia) i Bielecki. Nie byli to, tak jak i dziadkowie, 

typowi gospodarze wiejscy – „Dudzina” próbował prowadzić bar a Bielecki hodował lisy i z tego 

Kiekrz 1947 r. – w sadzie. Dziadek Antoni z Bydgoszczy i tato 

Bogdan, Andrzejek i prawdopodobnie Jerzyk.  
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powodu uważany był za bogacza. Andrzej twierdzi, że faktycznie bogaczem był. Miał też trochę 

pola bo widziałem jak osobiście, w białej (zapewne lnianej) marynarce i białej czapce na głowie  

kosił zborze, siedząc zawadiacko  na ciągniętej przez konia kosiarce. Dalej  na polach  widziałem  

też  inną maszynę rolniczą – parową „ lokomotywę”  na kołach, ale bez szyn pod nimi -  kopciła i 

napędzała młockarnię robiąc przy okazji  bardzo dużo hałasu. 

     Do Kiekrza przyjeżdżało się tylko koleją. Zaraz po wyjściu z pociągu ogarniała nas wiejska 

cisza i zapach dojrzewającego na polach zboża. Z dworca wychodziliśmy na drogę wybrukowaną 

wielkimi kamieniami, po obu stronach parterowe, podłużne domki z czerwonej cegły zupełnie inne 

niż w Goczałkowicach stwarzające atmosferę dawno minionych lat; 

ale ani jednej żywej duszy po drodze. Senna, prawie smutna 

atmosfera. Na wzniesieniu po lewej kościół a zaraz za nim szkoła i 

skręcamy na nową drogę wyłożoną cementowymi sześciokątami. Tu 

jest nam już bardziej wesoło – z lewej widać jezioro, z prawej pola a 

do domu bliżej. Zawsze jednak ta droga bardzo się nam, kilkulatom 

dłużyła – czy to na stację, czy do kościoła czy do wiejskiego 

sklepiku. 

     Mając lat 2 do 15 byłem latem u dziadków w Kiekrzu 

wielokrotnie. Ciocia Mira twierdzi, że przynajmniej 2 razy 

przyjechałem ze Szczecina sam będąc w 2-giej i 3-ciej klasie 

podstawówki. Na dworcu w  Szczecinie Ojciec powierzał mnie 

opiece współpasażerów w przedziale a na dworcu w Kiekrzu 

czekał ktoś z rodziny. Widocznie nie było to dla mnie nic 

nadzwyczajnego skoro tego nie pamiętam. Ale…mam w głowie 

obraz budyneczku kierskiego dworca  widzianego z pociągu od 

strony Szczecina -  wypatrywałem go pilnie więc i zapamiętałem. Niebezpieczeństwa, że pojadę za 

daleko nie było – gdybym się zagapił i nie wysiadł zawiadowca stacji w Kiekrzu nie dałby sygnału 

do odjazdu; to było załatwione. 

Gdy miałem już 12 lat przyjechałem do Kiekrza z Katowic całkowicie samodzielnie. To był 

czerwiec 1956 r. (opisałem to w zeszycie „Chłopcy z zapory”)  a 

w 1959 r. mając lat 15 zawiozłem do Kiekrza 4-letniego Bartka. 

Najwidoczniej pamiętał on swój pobyt u dziadków z 

poprzedniego roku i ich psa „Dzika”. Mijamy kościół, skręcamy 

w nową drogę i mamy lekko pod górę. Obok przystani LZS-u 

wyrosły małe, kolorowe, drewniane domki kempingowe niewiele 

większe od namiotu. Gdy Bartek je zobaczył zapytał mnie: 

- Dlaczego te psy mają takie ładne, kolorowe budy a nasz „Dzik” 

ma taką małą?  

     Po upływie bodaj miesiąca  Bartek maszerował z Mamą na 

piechotę tą samą drogą ale w drugą stronę -   do kościoła do 

chrztu, swojego chrztu. Tak wyszło, że do tej pory nie było czasu 

o tym pomyśleć. Mama chora w szpitalu Ojciec mocno zajęty 

przy budowie zapory.  

Kiekrz 1949 r. – Andrzejek i 

pies „Dzik” 

Kiekrz 1959 r. – Bartek w sadzie. 
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Dostarczyłem najmłodszego brata do dziadków i po kilku dniach wróciłem do Goczałkowic bo 

właśnie zaczynał się mój harcerski obóz żeglarski. To był mój ostatni pobyt w Kiekrzu nie licząc 

wizyty sentymentalnej przed dwoma laty w towarzystwie Ireny i cioci Miry. Za to dla Bartka 

otwierał się okres kilkukrotnych pobytów u babci Ludwiki. Enlever mon chapeau przed babcią 

Ludwiką – trawestując « Skaldów » - Kapelusz przed Babcią zdejm. Wspomnę w tym miejscu, że 

Mama – jak opowiadała – z jednym małym Bartkiem miała ciężej aniżeli z nami trzema. Zapewne z 

powodu syndromu jedynaka. My, trzej starsi bracia wychowywaliśmy się razem, on nie miał w 

domu rówieśnika był praktycznie jedynakiem. 

       Te kolorowe kempingowe budy stały, jak wspomniałem, na terenie przystani Ludowych 

Zespołów Sportowych. Tę przystań wybudowali dla siebie przed wojną harcerze z drużyny „Wików 

Morskich”, w śród których był mój ojciec Bogdan. Trzymała tam swoje łodzie również żeńska 

drużyna żeglarska. W odróżnieniu od „Wilków Morskich” nazywała się skromniej „Żaby”. Te 

„Żaby” były prekursorkami i w środowisku harcerek w Polsce stały się legendą. Kierska drużyna 

harcerska „Fregata” publikuje na swojej stronie historię 

„Poznańskich Żab”. W internecie znalazłem więcej takich 

żeńskich drużyn harcerskich, które powołują się na tradycje 

„poznańskich Żab” sięgające 1925 r. W latach 1937 -39 jedną 

z tych „Żab” była Mira, siostra Bogdana. Po wojnie 

harcerstwo rozwiązano a własność „Wilków Morskich” 

przydzielono LZS-owi – w ramach  ludowej 

„sprawiedliwości społecznej”. Ale Kiekrz pamięta tych 

pionierskich harcerzy – dziś najważniejsza ulica prowadząca 

do jeziora i licznych przystani nosi nazwę „Wilków Morskich”.   

   Andrzej w okresie swojego półrocznego pobytu w Kiekrzu chodził tam do szkoły i na religię. Był 

z natury rozrabiaczem i tam też narozrabiał. Razem z synem Bieleckiego zaatakowali tę przystań i 

powybijali szyby. W ten sposób niszczyli to co budował przed  20 laty Ojciec – ale wtedy Andrzej 

o tym nie wiedział. Rzucali kamieniami do celu a tym celem były szyby drewnianego budynku 

przystani. Nakrył ich i gonił przystaniowy Toporek (tak się nazywał). Andrzej co tchu pobiegł 

prosto na religię i zdążył na sekundę przed zawsze punktualnym księdzem. „Nigdy nie biegłem tak 

szybko, myślałem że mi serce wyskoczy.”  

   Po południu do domu przyszli milicjanci a Andrzej się wypierał, zarzekał się że w tym czasie był 

na religii. Babcia była zła i zdenerwowana, nie wierzyła Andrzejowi. Udobruchała się jednak gdy 

na drugi dzień ksiądz zdecydowanie potwierdził milicjantom, że w tym czasie Dybizbański na 

religii był i oskarżenie Toporka zostało oddalone.  

     Sprawa wróciła po 40-latach, na weselu 50-letniego Andrzeja w Szwajcarii. Przy weselnym 

stole, przy kielichu ciocia Mira zapytała go: „ Andrzej przyznaj się; wybijałeś te szyby u Toporka 

czy też faktycznie nie ?” 

     Jak często przebywałem latem w Kiekrzu tego nie pamiętam, bardzo możliwe że do 12 roku 

życia lądowałem w Kiekrzu każdego lata. Andrzej był w Kiekrzu częściej, raz nawet pół roku i tam 

chodził do szkoły. Kiedy my trzej przestaliśmy do Kiekrza jeździć lądował tam Bartek.  

Z tytułowej strony harcerek  

drużyny wrocławskiej.                 

One też nawiązują do tradycji 

„Poznańskich Żab”. 
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     Na początku lat 50-tych kiedy rodzice zaczęli zostawiać nas samych z dziadkami babcia 

Ludwika miała już ponad 65 lat a dziadek Jan był 2 lata starszy. Dzisiaj podziwiam ich jak z nami 

wytrzymali i szanuję ich poświęcenie bo przecież mieli na głowie sad z którego się utrzymywali, 

dom bez wygód a i czasy były do życia trudne. My dzieciaki tego nie dostrzegliśmy. Dla nas 

głównym problemem była nuda i oczekiwanie na niedzielę kiedy to przyjeżdżali albo wujek Roman 

albo ciocia Mira  albo rodzice.   

       Każdego ranka Babcia doiła kozę tak więc świeże mleko kozie mieliśmy już na śniadanie. 

Dziadek rano zwykle był na grzybach; przynosił ich sporo, były to pieczarki i podróżniczki z pól ( 

wg. Dziadka „betki”). Był zapalonym i wytrawnym grzybiarzem ale w okoliczne lasy po 

prawdziwki wyjeżdżał pociągiem dopiero jesienią. Każdego dnia Dziadek zrywał owoce a po 

południu wypełniał nimi duży plecak i szedł  z tą dostawą do Sanatorium Dziecięcego we wsi. 

Miał tam dobry układ, zagwarantowany zbyt a dzieci kompoty ze świeżych owoców. W wolnych 

chwilach dziadek Jan siedział milczący w kuchni albo na ławce przed domem. Nie pamiętam aby 

kiedykolwiek ze mną rozmawiał poza wydawaniem zakazów. Był milczący ale pogodny. Czasami 

patrzył na nas krzywym okiem bo podejrzewał, że buszowaliśmy w głębi sadu a na to był zakaz. 

     Babcia krzątała się wokół domu cały 

dzień. Zajmowanie się nami polegało 

wyłącznie na zapewnieniu nam posiłków i 

spania. Raz w tygodniu pod wieczór, na 

ogół w soboty,  Babcia zabierała nas 

abyśmy się dokładnie umyli w jeziorze. 

Była to sprawa obowiązkowa i do atrakcji 

nie należała. Na wodne igraszki Babcia 

nie pozwalała a poza tym słońce chowało 

się już za wiatrak w Rogierówku i robiło 

się chłodno. Po tej kąpieli czekało nas już 

tylko łóżko. Ciocia Mira wspomina, że 

gdy pewnego wieczoru przyszła na piętro 

powiedzieć nam dobranoc ja martwiłem 

się głośno „Co ja będę jutro robił” – dla 

dorosłych było to zabawne. Tymczasem 

moje zmartwienie nie wynikało z 

nadmiernej pracowitości a z obawy przed 

kolejnym nudnym dniem i trzeba było 

jakieś zajęcia sobie wymyślać. A przecież 

nie było w pobliżu żadnych sąsiadów, 

żadnych rówieśników. Całkiem sami z 

sadem, którego nie wolno było 

penetrować, z daliami w których gąszczu 

mogliśmy się tylko schować. Z 

widokiem dojrzałego zboża na polach za 

płotem, z wysokimi topolami w pobliżu i ubogą łąką pod nimi, na której paśliśmy kozę a polegało 

to na tym, że palik do którego była przywiązana należało przestawiać gdy już wyskubała kolejne 

okrągłe terytorium. Z żywych istot był jeszcze pies „Dzik” uwiązany przy budzie za dnia a w nocy 

Kiekrz 1948 r. – w ogrodzie. Zdziś wiezie na taczce 

Andrzejka. 
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spuszczany z łańcucha aby pilnował sadu. Wieczorem gdy „Dzik” latał wokół domu i po sadzie, nie 

było już nam wolno wychodzić na dwór; nie było pewności jak się ten pies zachowa wobec 

tymczasowych mieszkańców. Wprawdzie jest zdjęcie jak mały Andrzejek bawi się z nim przy 

budzie, wprawdzie malutka  Basia Pendo spała razem z nim w tej budzie ale też gdy ja pierwszego 

dnia po przyjeździe podbiegłem do niego radośnie, ugryzł mnie dotkliwie. Przygoda Basi bardzo 

wszystkich domowników zadziwiła i poruszyła – gdy zniknęła z pola widzenia zaczęto się za nią 

rozglądać, później gorączkowo i z niepokojem szukać. Przeszukano wszystkie kąty w domu i 

zakamarki w sadzie – malutkiej Baśuni ani śladu. Na rodzinę padło przerażenie. Dopiero gdy 

dostrzeżono, że z budy „Dzika” na czworakach wychodzi malutka dziewczynka, wszyscy 

odetchnęli z wielką ulgą. 

     Oprócz „przestawiania” kozy na łące Babcia 

miała dla nas zadnia handlowe. Należało iść do 

Jacht Klubu -  gdzie w małych domkach 

przebywało wielu letników – z koszem pełnym 

owoców w papierowych tytkach. Czereśnie, wiśnie 

i agrest a także porzeczki Babcia pakowała do 

prawdziwych papierowych tytek  lub zrobionych z 

gazety. Wagowo porcje  miały jeden  funt lub pół 

funta (około pół lub ćwierć kilo). Cenę wyznaczała 

Babcia i tyle należało kasować. Wymigiwałem się 

od tych zadań jak mogłem. Może to dziwić tych 

którzy wiedzą, że w Szczecinie z własnej woli 

sprzedawałem kwiaty bzu z ogrodu. Sam się sobie 

dziwię. A może powód tkwił po prostu w tym, że 

nie był to mój biznes. Natomiast Andrzej spisywał 

się w tej roli doskonale i Babcia wychwalała go 

pod niebiosa. Jego atutem było to, że był młodszy 

i miał charakter wszędobylskiego powsinogi. Blond-kędzierzawy cherubinek z koszykiem owoców. 

Wszyscy go znali a on się nie wstydził swojego zajęcia . Ale główna przyczyna jego sukcesów była 

inna i nawet ciocia Mira nie zna jej do dziś.  Widząc że sprzedaż idzie łatwo Andrzejek podniósł 

cenę każdej tytki o 50% i tą „nadwyżkę” chował do swojej kieszeni. W dniu kiedy miał iść z 

owocami do Jachtklubu wstawał rano bardzo chętnie,  rwał się do pomocy przy zrywaniu i 

pakowaniu owoców.  

     Raz wzbogacił  się nawet na zakupach kartofli dla Babci. Miał iść do wsi i w wiejskim sklepiku 

kupić kartofli bo zeszłoroczne akurat się skończyły. Wręczyła mu odliczone pieniądze i siatkę. 

Ruszył więc cherubinek w drogę, droga daleka a po obu stronach pola uprawne, na jednym z nich 

kartoflisko. Położył się między bruzdami, napełnił kartoflami całą siatkę i odczekawszy pół godziny 

ruszył w drogę powrotną. Babcia z zadowoleniem odebrała cały „zakup” i powiedziała tylko 

„Bardzo tanie te pyry dzisiaj, dużo ich.” a Andrzej z zadowoleniem pomyślał  sobie „Udało się!”. 

Kilka dni później Babcia wysłała go do wsi po metkę jako, że ta wędlina dostarczana była 

względnie często. Gdy odbierał siatkę zapytał „A pieniądze ?” wtedy Babcia uśmiechnęła się lekko 

i powiedziała poważnie „Dzisiaj we wsi będzie za darmo”.                                                                                          

Obaj z Jerzykiem nie paliliśmy się się do tych handlowych operacji. Jerzyk był chłopcem  

spokojnym, delikatnym  i wrażliwym, dla młodszych od siebie bardzo opiekuńczy.  Nie był 

Kiekrz, przystań Yacht Clubu – domek państwa 

Kwaśniewskich. Prawie na pewno należeli do 

klientów Andrzejka i kupowali od niego 

czereśnie. 

Źródło: blog pani Kwaśniewskiej z Zarządu Klubu. 
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bynajmniej samotnikiem czy odludkiem – uczestniczył w większości przygód opisanych w tych 

wspomnieniach. 

     Zupy na obiad były najczęściej jarzynowe. Jarzyny rosły w ogrodzie i nie było z tym problemu. 

Do dziś pamiętam te zupy pełne liści – choć jest to zapewne wynikiem pamięci wybiórczej. Mały 

zgrzyt powstał na skutek mojego podejrzenia, że Babcia robi nam zupy z lebiody. Powiedziałem o 

tym Mamie gdy przyjechała ale Babcia stanowczo zaprzeczyła. Chwastu lebiody pełno było w 

sadzie i dobrze wiedziałem jak wyglądają te liście. Dzisiaj wiem, że lebioda jest zdrowa i nie było o 

co się boczyć.  Czasami protestowaliśmy,  bo uważaliśmy,  że jakaś potrawa nie pasuje do drugiej. 

Wtedy Babcia nas mocno karciła i przypominała: „Wszystko idzie do jednego żołądka”.  Na takie 

dictum nie mieliśmy kontrargumentów. Jeżeli zdarzały się nam sensacje żołądkowe to rzadko  a 

wtedy Babcia raczyła nas wywarem z piołunu, który bujnie rósł za drewutnią. To był bardzo gorzki 

napój i piłem go tylko raz. Na skaleczenia przykładała nam liście babki, które obficie rosły  na 

ścieżce prowadzącej w głąb sadu. Nie uznawała mazgajstwa , wydziwiania i rozczulania się nad 

sobą. Nie uznawała drobnych skaleczeń, wybrzydzania przy jedzeniu i takich różnych dyrdymałów 

a nas uważała za zbytnio rozpieszczonych i delikatnych. Takie miała poglądy na życie. Nie mogła 

na przykład uwierzyć, że dorosła Iza – córka jej siostry jest bardzo uczulona na cukier i pomidory. 

„To niemożliwe” – mówiła i postanowiła  swoje udowodnić. W czasie pobytu Izy w Kiekrzu 

upiekła chleb a przed upieczeniem dodała do ciasta łyżkę cukru. Poinformowała wtajemniczonych i 

powiedziała im „Zobaczycie, że nic jej nie będzie”. Finał był taki, że Iza potrzebowała pomocy 

lekarskiej.  

Z Kiekrza wracaliśmy jednakowoż  zawsze zdrowi i opaleni. 

     Prawdziwie wesoło i atrakcyjnie było w Kiekrzu dopiero gdy nadeszła  niedziela a nawet  już w 

sobotę wieczór gdy zjeżdżali się  członkowie rodziny: wujek Roman, Ciocia Mira a z większych 

odległości Ojciec a czasami  nawet Mama. Przyjazd Ojca i jego brata Romana oznaczał  

szykowanie kajaka – co już samo w sobie było atrakcją – i pływanie nim po jeziorze. Przyjazd 

Romana oznaczał też zawsze  tajemnicze przygotowania do czegoś ważnego ale niedozwolonego. 

Późnym wieczorem, gdy zrobiło się już całkiem ciemno, Ojciec i Roman wychodzili z latarkami 

buszować po sadzie zabierając z domu kilka blach do pieczenia ciasta. Następnego dnia znikali 

późnym wieczorem razem z kajakiem. Długo,  przez kilka lat ukrywano przed nami o co dokładnie 

chodzi . A chodziło o węgorze. Pierwszej nocy zbierali duże ilości dżdżownic z miejsc wcześniej 

mocno polanych wodą, nakładli je na liczne haczyki i układali na blachach tak aby sznury uwiązane 

do haczyków nie poplątały się. Na jednej blasze mieściło się może z 15 haczyków więc gdy blach 

było 5 to za jednym razem nastawiano 75 „wędek”  na węgorze.  Kłusownictwo w czystej postaci. 

     Przygotowanie kajaka do spuszczenia na wodę to 

był dla nas bardzo podniecający rytuał. Kajak był duży 

jak przystało  na kajak przystosowany do turystyki 

wodnej. Cały z drzewa mahoniowego, do przestrzeni  

rufowej górny otwór zamykany klapą na kluczyk, po 

bokach obok siedzeń „jaskółki” na podręczny bagaż 

lub kanapki, wygodne oparcia i drążek do 

manipulowania sterem przy pomocy nóg. Kajak ten 

miał przykręcany miecz na wypadek gdyby chciało się 

użyć żagla. Był to bez dwóch zdań kajak luksusowy. Kiekrz 1948 r. – nareszcie coś się dzieje. 

Popłynę z Ojcem kajakiem. Sprawdzam 

wodę. Wtedy jeszcze można było ją pić 

prosto z jeziora. 
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Skąd się wziął ? Można powiedzieć, że była to rekompensata za dokwaterowanie niemieckiej 

rodziny. Ten kajak Niemcy przywieźli ze sobą i w czasie okupacji  z umiłowaniem go 

eksploatowali. Gdy przyszło im ewakuować się z powrotem kajaka nijak nie dało się zabrać. 17 

letnia  Mira zacierała ręce. Podsunęło to jej myśl aby zatrzymać również ich radio. Wyciągnęła je 

ukradkiem z ich skrzyni i włożyła tam kamień. Gdy pochwaliła się tym swojej mamie ta kazała 

natychmiast włożyć radio z powrotem. A ty który czytasz te słowa co o tym myślisz? Czy wolno 

było okraść Niemców wobec tego co oni w Polsce robili i nakradli ? 

     Przygotowywanie kajaka zaczynało się, na nasze usilne prośby, już w sobotę po południu. 

Gorliwie pomagaliśmy  na wszystkich etapach tych przygotowań: najpierw zdejmowanie  plandeki, 

wkładanie kapoków, wioseł  ubrania zapasowego i jedzenia potem posadowienie na wózku i tran 

sport całości w dół do jeziora. Na kajaku tym doświadczyłem pierwszej przygody żeglarskiej mając 

11 lat. W niedzielę kajak był już na wodzie i czekał na użytkowników. Wszyscy dorośli byli zajęci 

sobą i kompotem po obiedzie. Przemyciłem żagiel ze strychu nad jezioro, zamocowałem do kajaka i 

pożeglowałem. Wtedy jeszcze moja wiedza o żeglowaniu równała się zeru. Kajak pomknął z 

wiatrem na drugi brzeg. Nie byłem całkiem bezmyślny bo pływać umiałem i nawet założyłem 

kapok. Schody zaczęły się przy próbie powrotu. Ustawiałem żagiel na różne sposoby, robiłem 

dziesiątki prób i po godzinie nie byłem nic bliżej od miejsca wypłynięcia.  W końcu, obserwując 

żaglówki na wodzie,  wyczułem w czym rzecz i zygzakami (halsami) , mocno zestresowany 

narowistym kajakiem dotarłem do celu. Drugi raz już tego nie zamierzałem próbować. 

     Takie wymknięcie się spod kontroli dorosłych było możliwe tylko gdy w niedzielę zjechała się 

rodzina szczególnie licznie. Trwały ożywione rozmowy i o dzieciach na te chwile zapominano. A 

dzieciaki z tej nieuwagi sapliwie korzystały. Tak było gdy jako małolaty dorwaliśmy się do siekier. 

Za drewutnią był pieniek do rąbania a obok leżała akurat  sterta cienkich gałązek. 

 

 

 

Kiekrz 1949 r. – nasz wspaniały kajak mahoniowy w całej okazałości a w nim ( od lewej ) Jerzyk, 

Andrzejek i Zdzisiek oraz dwie córeczki letników rezydujących u Babci. 
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Postanowiliśmy  - a byliśmy wtedy całą trójką; Andrzejek, Jerzyk i ja - pomóc dziadkowi i porąbać 

na kawałki te gałązki. Na początku była kłótnia kto będzie rąbał pierwszy ale na 

szczęście/nieszczęście znaleźliśmy 3 siekiery, więc na tym pieńku rąbaliśmy równocześnie. Gałązki 

były cieniutkie więc robota była łatwa i szła szybko. Najmłodszy Andrzejek wywijał najmniejszą 

siekierką najszybciej.  

     Nie spodobało mi się to i próbowałem go uspokoić: „Rąb ostrożniej!”. Ledwie to powiedziałem 

– stało się. Andrzejek rzucił siekierę na ziemię i z wielkim płaczem pobiegł do domu. Biegnąc  i 

płacząc zaklinał się w niebogłosy – „ Już nigdy nie będę rąbał…już nigdy nie będę rąbał…”. 

Odrąbany koniuszek palca zwisał  na cienkiej skórce. Na szczęście na miejscu była studentka 

medycyny  Mira; „przykleiła” mu palec, zdezynfekowała i staranie obandażowała. A biedna Mama 

musiała pojechać z nim pociągiem na pogotowie do Poznania. W rezultacie palec „skleił się”. Czy 

Andrzej dotrzymał danej sobie obietnicy tego nie wiem. Bardzo możliwe, że już nigdy w 

przyszłości nie miał okazji rąbania cienkich gałązek.  

     Nauki pływania serwowała nam ciocia Mira – najpierw próby porządnej „strzałki” później 

„kryta żabka”. Kąpiele w jeziorze pod okiem Cioci trwały zwykle, ku naszej radości, długo. Mama 

przyjeżdżała rzadziej i było to dla nas szczególne święto bo robiło się dookoła milej, cieplej i 

czuliśmy się bardziej istotni dla tego świata. 

     Te małe letniczki, z którymi mamy zdjęcie w kajaku wyraźnie szpanowały, ich mama także. 

Tydzień przed imieninami jednej z nich zapowiedziały, że będzie smaczna mokra babka i nas 

zapraszają. Przez cały ten tydzień zastanawiałem się jak będzie smakowała „mokra babka” bo 

letniczki słowo „mokra” wymawiały z naciskiem i dumą. Gdy nadszedł dzień imienin moje 

zaskoczenie było wielkie – tak suchej babki w życiu dotąd nie jadłem. 

     Na 10 rocznicę zakończenia wojny Babcia miała znowu w domu dokwaterowanego Niemca. 

Tym razem na prośbę Jacht Klubu Wielkopolski. Był to ten dobry Niemiec bo z DDR- u i jako 

żeglarz-zawodnik reprezentował swój klub żeglarski z za Odry. Ubrany w biały żeglarski strój 

chodził ważny i dumny jak paw. Przynajmniej tak mi się wydawało. Nazywał się Widerman czy też 

Biderman. Cały Kiekrz wstrzymał oddech – co to będzie za poniżenie gdy Niemiec wygra regaty! Z 

niepokojem oczekiwaliśmy dnia zawodów. Ku naszej dziecięcej  niewysłowionej radości wygrał 

polski zawodnik Koszyca a Widerman był ostatni. Do końca dnia obchodziliśmy wszystkie kąty i 

skandowaliśmy w kółko: „Brawo Koszyca, Widerman ostatni !” , „Brawo Koszyca, Widerman 

ostatni !” 
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V 

Odyseja prewentoryjna 

1948 - 1957 

     Jak już wielokrotnie wspominałem, z powodu gruźlicy Mamy i jej częstym z tego powodu 

pobytom w szpitalu-sanatorium w Bystrej Śląskiej, zarówno ja jak  i  moi  bracia byliśmy wysyłani 

do prewentoriów przeciwgruźliczych. W okresie powojennym prewentoriów takich było wiele. 

Rozsiane były po całej Polsce i ulokowane najczęściej w dawnych  pałacach małej lub średniej 

wielkości, za wyjątkiem prewentorium w Murckach, które przed wojną wybudowano i urządzono 

specjalnie do tego celu. Moje pobyty w tych ośrodkach to cała „odyseja” – w sumie w okresie 9 lat 

dzieciństwa przebywałem w  tych ośrodkach 2 lata i 2 miesiące. Nigdy się na to nie skarżyłem i 

przyjmowałem to jako naturalną  kolej rzeczy.  Rozłąki te więź z rodzicami nawet  wzmacniały a 

nie osłabiały. O moich odczuciach i reakcjach gdy byłem dzieckiem piszę tu i w innych miejscach 

mniej dla sentymentalnych wspominków a bardziej  jako wskazówkę wychowawczą – jak myślą i 

jak reaguję dzieci, przynajmniej niektóre dzieci. Rozłąki te, pobyty we wczesnym dzieciństwie w 

różnych miejscach mają teraz tę zaletę, że moje odczucia, stany ducha i myśli małego dziecka 

utrwaliły się w pamięci, a ponad to – co jest istotne – możliwe jest osadzenie ich na osi czasu. Jakie 

myśli i odczucia miał 4 letni chłopczyk świadomy tego, że mama zostawi go samego na wiele, 

wiele dni i jak sobie  radził ? 

Miejsca w mojej „odyseji” 

1948 – Rabka, ośrodek ODW - 3 miesiące (mam 4 latka) 

1950 – Paczków, pałac -  3 miesiące ( mam 6 lat) 

1950 – Sopot-Stawowie, pałac i baraki -  3 miesiące (mam 6 lat) 

1951 – Poronin, dawna wiejska szkoła – 2 miesiące (mam 7 lat) 

1952 – Machowino, mały pałac – 3 miesiące (mam 8 lat) 

1953 – Szklarska Poręba, zespół dużych willi i dawna szkoła – 3 miesiące (9 lat) 

1954 – Murcki, przedwojenne prewentorium p.gruźlicze – 6 miesięcy (mam 10 lat) 

1957 –  Szczyrk, duża willa – 3 miesiące (mam 13 lat) 
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Te 2 fotokopie powyżej z „Monitora Polskiego” załączam dlatego aby pokazać, że na przełomie lat 

40-tych i 50-tych, po zakończonej wojnie  zorganizowano wiele prewentoriów przeciwgruźliczych 

dla dzieci i niewątpliwie były one bardzo potrzebne. 
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     Być może w okresie wczesnego dzieciństwa byłem jeszcze  w  jakimś innym  prewentorium a ja 

go nie zapamiętałem. Bo jeżeli nie wydarzyło się nic szczególnego to nie zapamiętałem.  

Prewentoria w których byłem w wieku poniżej 9 lat pamiętam tylko dzięki jednemu lub kilku 

obrazkom utrwalonym w pamięci. Na przykład gdyby nie jeden taki obrazek: pociąg staje na stacji 

a ja z dumą chwalę się ojcu, że przeczytałem nazwę stacji „Ząbkowice Śląskie” i ta nazwa wydaje  

mi się bardzo śmieszna. Do tej pory, do czasu penetracji internetu w poszukiwaniu śladów z  mojej 

„odyseji” sądziłem iż byłem w prewentorium w Ząbkowicach Śląskich tyle, że ani tam ani w 

pobliskim Kamieńcu Ząbkowickim nie było żadnego prewentorium ani pałacu odpowiadającego 

mojemu obrazkowi z pamięci. Natomiast w pobliżu jest Paczków, który przyznaje się w internecie 

do dawnego prewentorium  p.gruźliczego dla dzieci.  W domu nigdy  nazwa tej miejscowości nie 

padła. Zapewne dlatego, że z pociągu wysiadaliśmy w Kamieńcu Ząbkowickim bo do Paczkowa 

nie było bezpośredniego połączenia a może nawet ta trzeciorzędna linia kolejowa nie była jeszcze 

odbudowana po wojnie. A więc tak naprawdę to byłem zapewne w prewentorium w Paczkowie. 

Gdyby nie zapamiętana śmieszna nazwa stacji nie pamiętałbym tego prewentorium a to co się tam 

wydarzyło przyporządkowałbym do innego miejsca. 

 

Rabka 

     Jest rok 1948, mam 4 lata. Czyżbym  coś pamiętał? A i owszem. 

Jest wczesny ranek, jeszcze nie całkiem jasno, 

wysiadam z Mamą z pociągu na małej stacyjce. 

Wszędzie leży śnieg, dużo śniegu. Wiem, że 

przyjechałem do prewentorium gdzie będzie dużo 

dzieci i zostanę tu sam bez mamy przez dłuższy czas. 

Mamusia wie  co robi…                                                                                                          

Wchodzimy do pomieszczenia wyłożonego białymi 

kafelkami. Jakieś lekarskie przybory. Mama 

rozmawia z panią w białym fartuchu. Myślę sobie 

„Nieprzyjemnie to wszystko wygląda, zimno i 

groźnie, ale nie trzeba się bać przecież Mamusia   

przywiozła mnie tu osobiście – na pewno nie stanie 

mi się tu żadna krzywda”…   

     Duża sala, dużo dzieci, kolorowe dekoracje, zielone drzewo. Jedne dzieci kleją coś z kolorowych 

papierów inne  ćwiczą występ z piosenką  „Ach ścinaj kacie piękną Krakowiankę, niech ja już 

więcej nie żyję”.  Robi mi się niezmiernie żal pięknej Krakowianki, chce mi się płakać. Boziu! 

Dlaczego oni chcą ścinać tę Krakowiankę, taką młodą, taką ładną. Wiem, że to tylko 

przedstawienie, ale te słowa są takie smutne…       

      Już wiosna.  Za oknami robi się zielono. W tej samej sali pełnej dzieci wielkie ożywienie – 

jedno drugiemu powtarza: „Będzie powódź, woda w potoku podnosi się i wszystko zaleje, 

będziemy musieli uciekać na Grzebień”. Wiedziałem, że Grzebień to taka góra niedaleko i 

perspektywa przeniesienia się na łąki tej góry nie martwiła mnie w najmniejszym stopniu. 

Natomiast sama śmieszna nazwa  bardzo mi się podobała…   

To prewentorium dla dzieci zostało 

ulokowane w przedwojennym Oficerskim 

Domu Wypoczynkowym ( O.D.W.) z 1935 r. 
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     Zachorowałem i muszę leżeć w izolatce. Nie czuję się źle ale mam trochę gorączki. Na korytarzu 

słyszę głos Mamusi – rozmawia z Panią a ta nie chce jej wpuścić i mówi, że syn jest chory, leży w 

izolatce i nie można go odwiedzać. Wybiegam na korytarz  i przez drugą klatkę schodową biegnę 

do Mamusi. Czuję dumę, że jestem taki sprytny i chwalę się głośno „Wykiwałem ich i zaraz 

przyleciałem!”. Ciepły uśmiech Mamy -  „Tak, jesteś bardzo sprytny. Wierzę w Ciebie i jestem 

dumna”. Dostaję duże blaszane (oryginalne) pudełko pełne landrynek i jedną pomarańczę - 

smakołyki wówczas prawie nie osiągalne…    

     Sala sypialna, dużo łóżek. Zadowolony i z dumą chowam do swojej szafki cenne prezenty.  

Przysiada się na łóżku dwóch starszych kolegów i przekonują, że mogę z nimi zrobić bardzo 

korzystny dla mnie interes. Oni już chodzą do szkoły, mają książki, zeszyty, pióra i kałamarze z 

pięknym niebieskim atramentem. Oferują mi pióro ze srebrną stalówką i kałamarz prawie pełny. 

Przekonują mnie, że gdy to będę miał to już prawie będę uczniem i będę ważny a poza tym zrobię 

bardzo dobry handel. Zdecydowałem się szybko i bez wahania. Byłem z siebie dumny jak paw. 

Jestem mały a już zrobiłem prawdziwy handel! 

     Zapamiętałem też , choć tylko w zarysach, sylwetkę budynku i kształt  podwórza.  Na podwórzu  

po przeciwnej stronie stała duża podłużna wiata a pod nią duże sterty mosiężnych blaszek. Do 

czego były te blaszki trudno było pojąć. Dziś mogę powiedzieć, że przypominały wielkością i 

kształtem  żołnierskie „nieśmiertelniki”. Próbowaliśmy zrobić z tych blaszek jakieś przedmioty do 

zabawy a starsi koledzy, zapewne z Warszawy, podśpiewywali – „Siekiera, motyka, piłka W, 

wykopali O.D.W.” Musieli to często wyśpiewywać po zapadło  mi w pamięć na stałe i umożliwiło 

po wielu latach zidentyfikować ten budynek. 

     Będąc w okresie studiów na sympozjum redakcji „Politechnik” w Rabce, odnalazłem i 

rozpoznałem ten budynek mimo, że sam wygląd budynku i wszystko wokół mocno się zmieniło. 

Zapytałem kręcącego się tam mężczyznę czy krótko po wojnie było tu  prewentorium dla dzieci. 

Odpowiedział, że chyba nie. Nie dałem jednak za wygraną – A czy mówi coś Panu skrót O.D.W. ? 

- Tak – odpowiedział -  to był przed wojną Oficerski Dom Wypoczynkowy w skrócie O.D.W. To 

ten dom. 

Poczułem  się tak jakbym odniósł sukces w ważnym śledztwie. Jednocześnie wszystkie mgliste  

wspomnienia 4-latka uzyskały legitymizację. 
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Paczków  

Jest rok 1950, mam 6 lat. To prewentorium 

zapamiętałem dlatego, że dziwna wydała mi się 

nazwa stacji na której wysiadaliśmy. 

 Na spacery po okolicy chodziliśmy często. 

Musiała to być wczesna jesień bo wzdłuż drogi 

zrywaliśmy przyczepne kulki (psie  rzepy) i 

niestrudzenie się nimi obrzucaliśmy. Byłem  tam  

z Jerzykiem,  wyjątkowo nie całe 3 miesiące bo 

brat  zachorował  na dyfteryt.  

Pewnej nocy zbudziła mnie wychowawczyni 

(pielęgniarka?) i zaprowadziła do izolatki. Wokół  

łóżka było tam kilka osób. Powiedziała – „Tu 

teraz leży  twój brat, jest bardzo chory”. Coś 

mówili o księdzu. Chyba nawet  powiedziała „Może umrzeć” bo gdy wróciłem do swojej sali byłem 

przerażony. Rozmyślałem – „Po co oni mnie zbudzili? Co ja mogę pomóc? Jestem małym 

dzieckiem przecież nic nie pomogę”. Teraz gdy piszę te wspomnienia myślę, że chodziło o to aby 

mieli obiektywnego świadka, że byli czujni i się starali.  A może ze zwykłego katolickiego odruchu. 

Jak tylko Jerzyk dostatecznie wydobrzał  jedna z pań odwiozła nas pociągiem do domu w 

Szczecinie. 

 

Sopot-Stawowie 

Ten sam rok. Przechodzimy z Ojcem przez bramę, odczytuję napis „ABSOLUTNA CISZA”. 

Jestem z siebie dumny, że umiem czytać ale też bardzo zdziwiony tą „absolutnością”. Po drugiej 

stronie drogi na lekkim wzniesieniu stały braki i tam były sypialnie mojej grupy.  

 

Pałacyk w Sopot-Stawowie. 

Paczków. Budynek dawnego  prewentorium dla    

dzieci. Stan z 2010 r.                                               
Zdjęcie z portalu mapofpoland.pl 
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Na spacerach śpiewaliśmy piosenki, jedną zapamiętałem. 

 

„Chociaż każdy z nas jest 

młody 

Lecz go starym wilkiem zwą 

My strażnicy polskiej wody 

Marynarze polscy są. 

 

Morze nasze morze 

Będziem ciebie wiernie strzec 

Mamy rozkaz cię utrzymać 

Albo na dnie, na dnie twoim 

lec 

Albo na dnie z honorem lec. 

 

 

 

 

Żadna siła, żadna burza 

Nie odbierze Gdańska nam 

Nasza flota choć nie duża 

Wiernie strzeże portu bram.” 

    Później w prewentoriach nauczyłem się wielu innych jeszcze piosenek przedwojennych i 

legionowych z 1-szej wojny światowej. Był to szczytowy okres groźnego stalinizmu a my sobie na 

cały głos śpiewaliśmy  piosenki zakazanej sanacji. Mimo, że byłem zupełnym małolatem przy 

takich słowach rozpierała mnie patriotyczna duma i nawet pierś wypinałem bardziej do przodu. 

Zapamiętałem też krążące powiedzenie czy też fragment jakiejś pieśni „…i nikt nam nie zrobi nic, 

bo z nami Śmigły, Śmigły Rydz…” 

       Także i to prewentorium znalazłem w internecie. Był to przede wszystkim duży Dom Dziecka 

dla dzieci, które straciły rodziców w czasie wojny. Wszystkie znalezione w województwie  sieroty 

umieszczano tutaj. Przebywali tu do osiągnięcia pełnoletniości i do dzisiaj utrzymują kontakt. Mają 

swoją bogatą stronę w internecie. Z nostalgią i wdzięcznością wspominają spędzone tam 

dzieciństwo. Prewentorium p.gruźlicze było tam tylko doklejone. 

Poronin 

Maj i czerwiec 1951 r. Mam 7 lat i kończę 1-szą klasę. 

Przyjechałem tu z obandażowaną głową na 

rekonwalescencję po wypadku w szkole. Swego rodzaju 

pocieszenie dla rodziców ze strony władz. 

Kierownik szkoły wykazał się troską o poszkodowanego 

ucznia i załatwił 6 tygodniowy pobyt w Poroninie. Było to 

coś na zasadzie „Zielonej Szkoły”;  mieszkaliśmy w 

drewnianym domu na potokiem, lekcje odbywały się w tym 

samym budynku. Jak tylko przyjechałem zrobiłem furorę 

wśród kolegów swoją obandażowaną szczelnie głową. 

Starsi  koledzy nalegali na mnie abym mówił 

wychowawczyniom, że jestem Koreańczykiem. Pamiętam 

maszerujemy przez Poronin na boisko tamtejszej szkoły, ja 

oczywiście z obandażowaną na biało głową i śpiewamy: 

„Jeśliś mazgaj, szczerze wstydź się, 

ale lepiej natychmiast weź się w garść. 

Hej, kolego, więcej życia! 

Równaj krok, podnieś wzrok i naprzód marsz!   

1951 r.  Mama odwiedziła mnie  w 

Poroninie – Mamo poczekaj, zaraz 

zbuduję ci przejście z kamieni. 
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Aby ciało twe i duch były młode wciąż, 

były młode wciąż, były młode wciąż, 

czy to upał, czy to mróz, ty do celu dąż, 

hartuj ciało jak stal! 

Niech żyje sport, niech żyje sport, 

sport, sport żyje nam! 

Więc dzielnie broń boiska dziś bram 

i wiedz, że silną musisz mieć dłoń, 

byś udźwignął i broń, młot i broń!       

Przyjacielem stań się wody 

i ze słońcem bądź zawsze za pan brat, 

nawet starzec też jest młody, 

jeśli kocha wesoły letni wiatr. 

Aby ciało... 

 

Każda sprawa będzie prosta, 

jeśli mięśnie są kłębkiem mocnych lin. 

Do przestworzy chcesz się dostać: 

nic nie gadaj, lecz zdobądź się na czyn! 

Aby ciało...
 „

 

 

     W trakcie naszego marszu koledzy ponownie, usilnie namawiali  mnie abym na miejscu , gdy 

dotrzemy na boisko, mówił do wszystkich niezrozumiałe słowa a oni będą wyjaśniać, że jestem 

Koreańczykiem i nie znam polskiego. Nie miałem jednak ani odwagi ani ochoty na tę maskaradę. I 

Koreańczykiem nie zostałem. 

    Obok budynku naszej „kolonii” płynął, w dość głębokim wąwozie, potok. Nad tym całym 

wąwozem, na wysokości ok. 2 m przerzucona była drewniana kładka z poręczą. Zaproszony 

fotograf zaproponował aby zdjęcie pamiątkowe zrobić na tej kładce. Udało mi się stanąć z przodu 

całej grupy i wygodnie oprzeć się o poręcz, inni zrobili to samo. Fotograf dawał ostatnie polecenia i 

w tym momencie poręcz puściła i cała grupka wpadła do płytkiego, kamienistego  strumienia. Jedni 

na drugich. Ja byłem z przodu więc znalazłem się na spodzie. Nikomu nic się nie stało. Na 

szczęście moja głowa była już zagojona bo stało się to przy samym końcu „kolonii”. 

   Do domu, do rodziców napisałem jeden list. Mama się śmiała gdy opowiadała znajomym, że był 

to list rekordowo krótki i zarazem bardzo treściwy. Po przeczytaniu tego listu wiedziała dokładnie 

jak sobie daję radę i jak się czuję na tej „kolonii”. List był następującej treści: 

„Kochani Rodzice 

Mnie tu jest raz tak a raz tak” 

 

Mama dodawała do tego opowiadania, że przed wojną dzieci z kolonii  pisały inaczej, a mianowicie 

tak: 

„Kochane Pieniądze przyślijcie rodzice” 
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     Z początkiem lipca skończył się Mamie turnus w 

sanatorium w Bystrej a ponieważ ja byłem w 

Poroninie załatwili sobie prywatną kwaterę w 

Bukowinie, w nowym, pachnącym drewnem domu z 

pięknym balkonem z widokiem na Tatry. Bodaj na 2 

tygodnie, do końca mojej „kolonii”. W liście napisali 

mi kiedy dokładnie przyjadą autobusem na dworzec 

PKS w Poroninie. Bardzo się ucieszyłem i ja, 

siedmiolatek, postanowiłem zrobić im niespodziankę 

-przywitać ich na dworcu autobusowym. Nikogo się 

nie pytałem tylko przed  planowaną godziną 

przyjazdu poszedłem tam.  

     Był piątek i rodzice chcieli zabrać mnie ze sobą 

na sobotę i niedzielę do  Bukowiny. Niestety 

kierownik się nie zgodził bo w soboty były 

normalne lekcje. Ojciec przyjechał po mnie następnego dnia po południu. Autobus mieliśmy 

dopiero późnym wieczorem, po zmroku. Gdy ruszyliśmy zrobiło się nagle całkiem ciemno i lunął 

deszcz a silny wiatr kołysał autobusem na boki. Zrobiło się jeszcze bardziej groźnie gdy grupa 

podchmielonych pasażerów w góralskich spodniach zaczęła się kłócić między sobą. Co poniektórzy 

grozili  kamratom ciupagami a nawet siekierkami. Bałem się, że poleje się krew , że się pozabijają a 

my też oberwiemy.  

     W Bukowinie z przystanku mieliśmy blisko. Ojciec i mama wyszli na balkon oby oglądać 

błyskawice nad Tatrami. Po chwili i ja do nich dołączyłem i zapamiętałem widok burzy nad górami. 

W niedzielę spacerowaliśmy, także nad pięknym  strumieniem. Górskie strumienie z czyściutką 

wodą szemrzącą między kamieniami urzekały mnie od wczesnego dzieciństwa. A kogo nie?   W 

Poroninie zostałem  na całe lato ale już z Mamą i braćmi w wynajętym skromnym pokoju w 

góralskiej chacie.  

      Szliśmy z Mamą oglądnąć Muzeum Lenina*  wybudowane właśnie  w pośpiechu. Po drodze w 

chałupach  radio grało jakieś „Bugi-wugi” * a chłopaki przed chałupą podśpiewywali „Hej baba 

riba”* a ja zupełnie nie wiedziałem co to jest ta „baba” i jaka to „riba”.A była to przyśpiewka 

bikiniarzy, przyśpiewka rodem z Ameryki: 

 „…jazz-bugi-wugi 

 baba-riba-jazz!...” 

 

Gdy podrosłem  śpiewało się (pokątnie) na obozach żeglarskich: 

„ Jazz baba riba – jazz 

Kiwa jachtem, kiwa - jazz 

A załoga, a załoga rzyga – jazz 

Bosman zamiast przykład dać załodze – jazz 

Obrzygany leży na podłodze – jazz” 

  

 Pigułka informacji na końcu rozdziału. 

1951 r. - Przed Muzeum Lenina w Poroninie.  

  Od lewej - Zdzisiek, Jerzyk, Andzrejek 
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A Amerykanie, od których to przyszło śpiewali to tak: 

“Hey, hey Baba Reba. Hey, hey Baba Reba. Hey, hey Baba Reba. 

 Jeffrey chewing bubble gum.  

Bubba chewing bubble gum. 

 Mitchell chewing bubble gum.  

Carl chewing bubble gum.  

HEY!” 
  

  Wróćmy do Poronina  na drogę prowadzącą do Muzeum  Lenina. Od naszej chałupy było to dosyć 

daleko i Mama poskarżyła się nam - a szliśmy z Mamą we trójkę, także Jerzyk i Andrzej – „Moje 

dzieci, nogi mnie już bolą a to jeszcze kawał drogi…”. Wtedy to właśnie złożyłem  Mamie 

obietnicę: „Jak dorosnę kupię Mamusi  auto”. Byłem  pełen determinacji aby obietnicę tę spełnić 

jak najszybciej.  

      

     Drugi fakt, który utrwalił moją pamięć o tych terenach miał miejsce  na Majerczykówce przy 

drodze biegnącej od Poronina do Murzasihle. W 1950 r. był to malutki przysiółek liczący kilka 

drewnianych góralskich chałup zbudowanych z pełnych bali  i szczelnie pooptykanych trocinami. 

Każdy dom należał do kogoś z rodziny Majerczyków.Pokój mieliśmy w nowiutkim domu  

pachnącym  niezwykle silnie drzewem i żywicą. Dookoła zielone łąki. Z dworca kolejowego 

dojechaliśmy tu bryczką z podniesionym dachem jako że lało na potęgę. Patrzyłem jak koła bryczki  

zagłębiają się w głębokie błoto przetykane kamieniami i byłem bardzo zadowolony, że rodzice 

wzięli tę bryczkę.  

    Pierwszy raz jechałem bryczką w czasie ulewy i to na długim dystansie. Nie mogę jednak 

zapewnić, że pierwszy raz bryczką w ogóle bo zapewne bryczką jechałem 20 km do chrztu w 

Kurniku a później wielokrotnie w majątku w Borowie Wielkim.                                                                               

 

    Siedzimy sobie przed  chatą na tej Majerczykówce i  jemy śniadanie. Mama nie zauważyła, że na 

jajku które jadła usiadła pszczoła, wzięła jajko do ust a pszczoła użądliła w podniebienie koło 

przełyku. Pamiętam , że Ojciec i gospodarze wpadli w panikę. Mamie coraz trudniej było oddychać 

nie wspominając o bólu  a pomocy lekarskiej wezwać było nijak. Nie wiem jakimi sposobami  

Mamę ratowali ale nie  wiele to pomagało. Na szczęście Mama nie była uczulona na pszczoły i 

obrzęk po dłuższym czasie powoli ustępował. Tak zapamiętałem Majerczykówkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pigułka informacji na końcu rozdziału. 
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Pigułka informacji  

„Bugi-woogi „  i „Baba-riba” - to przeboje-mantra bikiniarzy. 

[…]. Za czasów stalinowskich, w okolicach roku 1950, było bikiniarstwo, czyli pewien styl, kojarzony z 

chuligaństwem, ale sam w sobie niebędący chuligaństwem. Po części polegał na pewnym małpowaniu 

Zachodu, może karykaturalnym. Bikiniarze ubierali się względnie kolorowo, czym się różnili 

dramatycznie od szarej masy ludzi źle ubranych, gdy za komuny trudno było o ubranie z dobrego 

materiału. Chodzili na "słoninie", czyli w pantoflach (bucikach) na grubej podeszwie, z prymitywnego, 

galaretowatego plastyku chyba, która wyglądała jak słonina. Włosy trzymali w mandolinę, smarowali 

brylantyną. Poza tym rzeczywiście zachowywali się obcesowo. To była część subkultury[…] 

 

W rzeczywistości Boogi-woogi to styl gry fortepianowej zapoczątkowanej przez Afroamerykanów w 

1920 r. w USA. 

 Żródło: poewiki.org 

Pigułka informacji. 

Muzeum Lenina w Poroninie – placówka muzealna istniejąca w latach 1947-1990 w Poroninie, 

upamiętniająca Włodzimierza Lenina. 

Lenin w latach 1913-1914 mieszkał w Białym Dunajcu, często przebywając w karczmie Pawła Guta-Mostowego. 

Po wojnie władze komunistyczne zamieniły karczmę na obiekt muzealny, a obok budynku ustawiły pomnik wodza 

rewolucji październikowej. 

W kwietniu 1970 r. działacze podziemnej organizacji Ruch z inicjatywy Stefana Niesiołowskiego rozpoczęli 

przygotowania do podpalenia muzeum za pomocą ładunków z opóźnionym zapłonem oraz wysadzenia w 

powietrze pomnika Lenina w ramach Akcji "Poronin". Ostatecznie postanowiono jedynie spalić muzeum 21 

czerwca 1970 r. Operacja się nie powiodła na skutek donosu tajnego współpracownika SB Sławomira Daszuty. W 

związku z tym skazany został Wiesław Kęcik. 

W 1990 r. muzeum zlikwidowano. 

Żródło: Wikipedia 

  

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/1947
http://pl.wikipedia.org/wiki/1990
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poronin
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82odzimierz_Lenin
http://pl.wikipedia.org/wiki/1913
http://pl.wikipedia.org/wiki/1914
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82y_Dunajec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rewolucja_pa%C5%BAdziernikowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/1970
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_%28organizacja%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Niesio%C5%82owski
http://pl.wikipedia.org/wiki/21_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/21_czerwca
http://pl.wikipedia.org/wiki/1970
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tajny_wsp%C3%B3%C5%82pracownik
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82u%C5%BCba_Bezpiecze%C5%84stwa_%28PRL%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_K%C4%99cik
http://pl.wikipedia.org/wiki/1990
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Machowino 

Mam już 8 lat, jest rok 1952. Jadalnia jest w salonie a my z dziecięcej głupoty strzelamy owsianką z 

łyżki w sufit. Nie bardzo mi się to podoba ale robię to co inni. Miejscowość w której było to 

prewentorium zapamiętałem tylko dzięki piosence 

„Machowino wioska mała, koło Słupska leży                                                                                     

Jest tam prewentorium dla polskiej młodzieży…” 

Tu po raz  pierwszy spotkałem się z dziećmi ze Śląska choć nie od razu zdawałem sobie sprawę 

skąd u nich ta inność w mowie. Często niezmordowanie śpiewali w kółko 

 

„Wlazł pies do kuchni i porwał mięsa ćwierć                                                                 

a kucharz co był głupi zarąbał go na śmierć.                                                                 

A kucharz co był mądry i litość w sercu miał                                                            

postawił mu nagrobek i taki napis dał: 

Wlazł pies do kuchni...” 

Najbardziej byłem zdziwiony gdy śpiewali o 

ważeniu jajek przez 3 godziny: 

„…A nasz kucharz taki rajca                                                                                                   

trzy godziny ważył jajca.                                                                                                      

Uważył je jak ze stali                                                                                                          

potem s nimi hokej grali…” 

 

Ale często śpiewali też piosenki z powstań 

śląskich jak  „Do bytomskich strzelców wojsko 

zaciągają” albo tkliwe, bardzo smutne i 

rozczulające; zapamiętałem refren: 

„Kwiaty mej matki pozostały świeże                                                                                                     

bo moja matula kochała mnie szczerze.” 

W tekście, który znalazłem w internecie refren 

jest nieco inny. Przytaczam cały tekst. 

„Na drogę życia dostałam dwa kwiatki 

Od przyjaciela i kochanej matki 

Dawny dwór majątku w Machowinie. 

Obecnie dom pomocy społecznej. Znikła 

metalowa kuta balustrada przy wejściu 

(widać ją na następnym zdjęciu ). 

 

1952 r. Machowino – Jerzyk i Zdzisiek przed 

wejściem do prewentorium. Przywiózł nas tu 

Ojciec. To zdjęcie w dniu przyjazdu i wyglądamy 

przyzwoicie. Jak wyglądaliśmy po miesiącu 

zobacz w galerii zdjęć. 
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Więc myślę sobie, mam dwa kwiatki świeże 

Teraz się dowiem, kto mnie kocha szczerze (2 x) 

 

Dla moich kwiatków równą dam opiekę 

Czyj wpierw uwiędnie, to z tego orzekę 

Kto wpierw zapomniał o tym, co przyrzekał 

Chyba niedługo będę na to czekać (2 x) 

 

Jak szybko usechł kwiatek przyjaciela 

Przy nim uwiędły dwie gałązki ziela 

Kwiatki mej matki pozostały świeże 

Bo tylko matka kochała mnie szczerze (2 x) 

 

W długiej wędrówce trudny bój o życie 

Na przemian gwiazdy, słońce na błękicie 

Kwiatki mej matki pozostały świeże 

Bo tylko matka umie kochać szczerze (2 x) „ 

 

 

 

 

Szklarska Poręba 

   Mam już 10 lat, chodzę do 5 klasy,  jest rok 1953. Ze stacji kolejowej ciężarówki z plandekami 

przywożą nas  na dość rozległy plac. Każde dziecię trzyma mocno swoją wlizkę. Ucieszyłem się, że 

nareszcie koniec uciążliwej podróży i wkrótce rozlokują nas w salach i będziemy mogli położyć się 

na łóżku. Tak się jednak nie stało. 

Najpierw wszyscy musieliśmy wejść 

do dużej świetlicy i wysłuchać treści 

„Apelu Sztokcholmskiego”*  a 

następnie każde dziecko musiało 

podpisać, że apel ten popiera. 

     Przed wyjazdem Mama przykazała 

mi abym nie dał się rozłączyć z 

braćmi ( tym razem pojechaliśmy do 

prewentorium wszyscy w trójkę), 

abym im pomagał i pilnował. 

Przykazanie to wziąłem sobie mocno 

do serca ale sprawa się 

skomplikowała. W świetlicy 

podzielono nas na grupy wiekowe i 

ani się spostrzegłem jak moich 

1953 r. Szklarska Poręba – jeden z kilku budynków 

ówczesnego prewentorium. Od lewej Jerzyk, Zdzisiek i 

zawsze największy obdartus Andrzej. 
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młodszych braci wyprowadzili ze świetlicy, załadowali na samochody i wyjechali. Gdy wybiegłem 

za nimi dźwigając swoją walizkę zobaczyłem tylko czerwone światła samochodów wjeżdżające w 

jakąś alejkę. Byłem zrozpaczony ale i mocno zdeterminowany odnaleźć braci i  opiekować się nimi. 

Ruszyłem w tamtym kierunku. Było już ciemno. Szedłem na przełaj dźwigając swoją walizkę. 

Przedzierałem się przez krzaki i nierówności terenu w kierunku okien oświetlonej willi, gdzieś tam 

gdzie zniknęła ciężarówka. Mówiłem sobie „Nie boję się ciemności, wertepów i krzaków! Walizkę 

tez doniosę! Muszę odnaleźć swoich braci!” 

     Gdy dotarłem do budynku wszedłem do pierwszych drzwi które zobaczyłem. To była jasno 

oświetlona kuchnia. Kucharka  spojrzała na mnie łagodnym, zatroskanym wzrokiem i spytała „Co 

się stało dziewczynko?”. To mnie dobiło kompletnie, myślałem że się rozpłaczę. Ale łzy musiałem 

powstrzymać – przecież nie byłem dziewczynką i starałem się być bardzo dzielnym. Wszystko 

przez tą czapkę narciarską z bąblem na głowie. 

    Ale prewentorium było super. Każdego dnia trochę nauki a poza tym codzienne długie spacery a 

nawet wycieczki. Z braćmi miałem kontakt codziennie i pod tym względem nie było żadnych 

problemów. Na wycieczkach całodziennych  zdobywaliśmy Szrenicę i Śnieżne Kotły a także 

Przełęcz Karkonoską, która 

była wówczas jeszcze 

zamknięta dla turystyki a dla 

naszej wycieczki uzyskano 

specjalne pozwolenie. 

Zwiedziliśmy zamek 

„Chojnik”, spacerowaliśmy do 

wodospadów „Kamieńczyk” i 

„Szklarka” a także na „Zakręt 

Śmierci”. Nazwa tego 

ostatniego bardzo podniecała 

naszą wyobraźnię a starsi 

koledzy opowiadali o 

niesamowitych wypadkach na 

tym zakręcie i groźnej przepaści. 

Zakręt rzeczywiście robił wtedy 

duże wrażenie; nie tylko dlatego 

że byliśmy mali ale dlatego że wówczas jeszcze nie był zasłonięty drzewami – odsłonięta była cała 

groza przepaści i wspaniały widok na Kotlinę Jeleniogórską. Po powrocie z wycieczki bolały mnie 

nogi a stopy wręcz paliły. Zbiegłem więc do strumienia, zdjąłem buty i włożyłem nogi do tej 

lodowatej wody – ulga była natychmiastowa a terapia skuteczna. Instynktownie zrobiłem to co 

powinno się w takich wypadkach zrobić. Oziębienie nóg pomaga w odpływie krwi z małych naczyń 

krwionośnych a poza tym łagodzi ból.  

     W upalne dni chodziliśmy nad strumień w pobliżu. Zbudowaliśmy tam sobie małą zaporę z 

kamieni i spiętrzyliśmy wodę tak że sięgała nam miejscami pod brodę. Można nawet było pływać 

co usilnie próbowaliśmy. Już samo zanurzenie głowy w zimnej wodzie strumienia  było wyczynem 

wielkim, miało się wrażenie że głowa odpadnie. Mimo to próby ponawialiśmy. 

Na skałach Szklarskiej Poręby – Od lewej Andrzej, jeden z 

kolegów, Jerzy i Zdzisiek. 
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     Cisza poobiednia w łóżkach była w prewentoriach obowiązkowa, nawet dla wyrosłych 

chłopaków; jednogodzinne leżenie w łóżkach a zdaje się że było to nawet dwie godziny – koszmar! 

Od tego obowiązku ratowały nas wycieczki i ucieczki. Wycieczki były całodzienne więc ciszy w te 

dnie nie było a gdy już trzeba było leżeć w łóżkach uciekaliśmy ( nie wszyscy) przez okno w las i 

dalejże zdobywać wielkie skały rozsiane po leśnym zboczu. Gdy odwiedził nas Ojciec 

zdobywaliśmy te skały bez konieczności ukrywania się i nawet uwiecznił nasze sukcesy na 

zdjęciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murcki 

     Mam 11 lat, jest rok 1954. Przez 6 miesięcy ( 2 turnusy) przebywam w tym prewentorium. Zdaje 

się, że na drugim turnusie dołączyli do mnie Jerzyk i Andrzej. Nie narzekam, tęsknię za domem 

tylko trochę, wieczorami w łóżku przy zasypianiu. Rodzice odwiedzają mnie częściej niż w innych 

prewentoriach bo Goczałkowice blisko. Chodzimy na długie spacery po pięknych  murckowskich 

lasach należących w przeszłości do Księcia Pszczyńskiego. Po drugiej stronie drogi strzelają w 

niebo wieżyczki pałacyku myśliwskiego. Popołudniami w świetlicy śpiewamy piosenki i robimy 

próby do przedstawienia. Każdy turnus w tym prewentorium wystawia na zakończenie „sztukę 

teatralną” a na widowni wielu rodziców. Grałem ważne postaci w bajkach „Księżniczka na ziarnku 

grochu” a na drugim turnusie „Król jest nagi” – nie jestem pewien czy są to poprawne tytuły 

znanych bajek. Pochwały i zachwyty były tak duże, że zapamiętałem je do dziś.  

     Jak wspomniałem, śpiewaliśmy dużo i często; na spacerach i w świetlicy. Najbardziej poruszała 

mnie ta piosenka: 

Pigułka informacji 

Apel sztokholmski – orędzie przedstawione w 1950 roku przez Światową Radę Pokoju powołaną w 

Warszawie. Wzywało ono narody do przeprowadzenia plebiscytu w sprawie zakazu produkcji broni 
atomowej. Dzięki sprawnej akcji propagandowej Związku Radzieckiego zebrano około 500 mln 
podpisów – głównie w krajach bloku komunistycznego. Akcję zbierania podpisów rozpoczęto 16 
kwietnia 1950 roku. W Polsce podpisy były zbierane głównie w zakładach pracy, a osoby odmawiające 
podpisu pod tym jednoznacznie politycznym orędziem spotykały represje – włącznie z wydaleniem z 
pracy. Mimo wzniosłych haseł zawartych w apelu był on jednym z pierwszych akcentów 
propagandowych rozpoczynającej się zimnej wojny. 

Źródło: Wikipedia 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Or%C4%99dzie
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiatowa_Rada_Pokoju
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Socjalistycznych_Republik_Radzieckich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zimna_wojna
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„Ech, ta droga 

tonie we mgłach. 

Znowu chłód i trwoga, 

i burzanu krzak. 

Nie odgadniesz, 

jaki twój los: 

może w piach upadniesz 

jak podcięty kłos. 

Kurz się kłębi pod butami 

stepami, 

polami, 

a dokoła hula płomień 

i kul słychać gwizd. 

 

Ech, ta droga 

tonie we mgłach. 

Znowu chłód i trwoga, 

i burzanu krzak. 

Wron krakanie 

ozwie się znów. 

Kryje się w burzanie 

przyjaciela grób. 

 

 

Ech, ta droga wciąż się dłuży 

i kurzy, 

i chmurzy, 

a dokoła dymią stepy, 

nieznany ten kraj. 

 

Ech, ta droga 

tonie we mgłach. 

Znowu chłód i trwoga 

i burzanu krzak. 

Kraj sosnowy, 

jarzy się brzask. 

Matka u zagrody 

z płaczem wita nas. 

I na dolę i niedolę, 

przez pole, 

przez pole, 

oczy bliskich nas prowadzą, 

prowadzą na bój. 

 

 

 

Ech, ta droga 

tonie we mgłach. 

Znowu chłód i trwoga 

i burzanu krzak. 

Śnieg czy wichry, 

stepy czy łan. 

Już tej drogi, bracia, 

nie zapomnieć nam.
 „

 

 

 

 

To śpiewaliśmy tylko w świetlicy, wieczorami. Smutna, tęskna piosenka. Gdy ją śpiewaliśmy 

czułem  fizycznie piach pod butami i wiatr stepowy w uszach, ostre krzaki burzanu ocierały się o 

ubranie.  

      

     Kulinarne wspomnienia z tego prewentorium są dwa, oba mają wydźwięk śląski a to przecież 

jedyne moje prewentorium na terenie Górnego Śląska. Pierwsze to wodzionka*  czyli zupa z 

suchego chleba plus czosnek. Ponoć to bardzo zdrowa zupa ale mnie przyprawiała o mdłości. Już 

rano wiedziałem, że na obiad będzie wodzionka bo po całym budynku, po korytarzach i salach snuł 

się odór czosnku ze smalcem. Inne śląskie dzieciaki były zachwycone a mnie brały mdłości. 

Nienawidziłem tego zapachu i tej zupy. Natomiast gdy na drugie danie obiadu był dodatek  zielonej 

sałaty ze śmietaną byłem zadowolony w odróżnieniu od wielu chłopaków. Oburzali się głośno: „Co 

jo koza, abyk to jod ?” 

     O tym, że było to prewentorium nowoczesne wybudowane specjalnie w latach dwudziestych XX 

wieku jako prewentorium przeciwgruźlicze dla dzieci dowiedziałem się dopiero teraz gdy piszę te 

wspomnienia – z internetu. Fakt ten wyjaśnia mi to co było dotychczas dla mnie zagadką, a 

mianowicie śpiwory z baranich kożuszków w dziecięcych rozmiarach i ogromna  oszklona 

weranda. Drewniane leżaki także były wielkością dostosowane dla dzieci.  Popołudniowa cisza 

obowiązująca we wszystkich prewentoriach tutaj odbywała się w formie leżakowania typowego dla 

sanatoriów przeciwgruźliczych. W chłodne lub zimne dni wchodziliśmy do przyjemnych 

kożuszkowych śpiworów, kładliśmy się na tych leżaczkach i mogliśmy obserwować chmurki na 

niebie. 

    Murcki są teraz dzielnicą Katowic. Budynku prewentorium już nie ma. Wówczas stał na 

wysokiej skarpie tuż przy zakręcie drogi z Katowic do Pszczyny i Bielska. Kiedy drogę 

modernizowano trzeba było „wyprostować” ostry zakręt i ścięto skarpę wraz z budynkiem. Pozostał 

Pałacyk Myśliwski i las – teraz jest to  rezerwat „Las Murckowski” 

 

• Pigułka informacji na końcu rozdziału. 
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Pałacyk Myśliwski książąt pszczyńskich – 

zdjęcie z przedwojennej pocztówki, dziś 

schowany za wysokimi drzewami. 

W tym miejscu stał budynek prewentorium a skarpa 

była wyższa. 

Wodzionka - jak ugotować tradycyjną śląską zupę? [PRZEPIS] 

 

 Wodzionka to jedna z najprostszych, a zarazem najzdrowszych śląskich potraw. Jest prosta w przygotowaniu, 

smaczna oraz zdrowa, bo na bazie czosnku, który jest naturalnym antybiotykiem. 

 

Oto sposób, jak ugotować pyszną wodzionkę: 

 

1. W garnku na zupę gotujemy wodę, do której wrzucamy kilka pokrojonych ząbków czosnku i łyżkę smalcu. 

Całość można nieco osolić. 

 

2. Gdy wywar się gotuje, kroimy w kostki stare, zaschnięte pieczywo. 

 

3. Wywarem zalewamy chlebowe kostki, które wcześniej wyłożyliśmy na talerz, posmarowaliśmy smalcem i 

popieprzyliśmy. 

 

Ot, cała tajemnica wodzionki, którą należy zjeść od razu po ugotowaniu, gdy jest ciepła. Wówczas smakuje 

najlepiej! 

 

Wodzionkę można też nieco urozmaicić, dodając do gotującego się czosnku np. kostkę rosołową i kawałki kiełbasy 

lub boczku. Smalec można zastąpić masłem. Na Śląsku Cieszyńskim znana jest jeszcze wodzionka z dodatkiem 

kminku. 

 

Wodzionka, jak głosi śląska tradycja, wzięła się z... biedy. Gdy Ślązacy nie mieli co jeść, gotowali właśnie 

wodzionkę. Dziś zupę tę gotuje się głównie podczas przeziębień i dla samej tradycji. Można ją spotkać m.in. w 

śląskich restauracjach. Jest naprawdę smaczna i pożywna! 
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Szczyrk 

Jest rok 1957, mam 13 lat. Prewentorium mieści się w dużej willi w samym centrum Szczyrku (dziś 

Urząd Gminy). Prowadzą go siostry zakonne a w budynku mamy nawet kaplicę. To już ostatni 

akord mojej „odysei prewentoryjnej”.  Na następnym turnusie był tutaj Jerzyk i tu siostry zadbały , 

w porozumieniu z Mamą przebywającą w sanatorium w pobliskiej Bystrej,  aby przystąpił  do 

Pierwszej  Komunii. 

Gdy  przyjechałem z Mamą dyżur miał nauczyciel. 

Powiedział, że egzaminuje wszystkich chłopców na 

samym początku aby do ich poziomu wiedzy dostosować 

lekcje. Zatem z marszu, przy Mamie rozpoczął się 

egzamin, po którym dowiedziałem się że mam umysł 

ścisły i jestem dobry z matematyki. Prawdę mówiąc nikt 

mi wcześniej tego nie powiedział. Na koniec rozwiązałem 

mu równanie z dwoma niewiadomymi; nie krył 

zaskoczenia  a Mama była niezmiernie dumna. Pan ten 

uczył w prewentorium kilku przedmiotów i okazał się 

zarówno dobrym nauczycielem jak i wychowawcą męskiej 

młodzieży. Z zaangażowaniem uczył nas matematyki, 

fizyki i biologii. Słuchaliśmy go z zainteresowaniem – 

umiejętnie wszystko objaśniał. Na lekcji biologii 

chodziliśmy w teren i wtedy tam nad strumieniem pokazał 

nam salemandrę. Nigdy tego stworzonka nie widziałem ani 

przed tem ani potem. Na spacerach prowadził z nami na 

luzie „męskie rozmowy” – przestrzegał i pouczał. 

Niewątpliwie był uczuciowym romantykiem, typowym mięczakiem – ale lubiliśmy go i 

szanowaliśmy. Po wielu latach zapytałem w Szczyrku o tego nauczyciela, nie pamiętałem jego 

nazwiska ale wiedziałem w której chacie mieszkał. Pani z którą rozmawiałem powiedziała mi, że 

był to nauczyciel, który całkowicie poświęcał się swojej pracy. Był biedny ale szanowany. Został 

starym kawalerem i mieszkał cały czas ze swoją matką w tej  małej chałupce. 

     Gdy szliśmy grzecznie  parami na spacery,  miejscowe dzieciaki wyszydzały nas wołając głośno 

Caritas! Caritas! – co miało być obelgą. Nie przejmowałem się tym w najmniejszym stopniu .   

„Głupie wsioki”- pocieszałem  kolegów.  

     Na spacerach widzieliśmy stawianie pierwszych słupów krzesełkowej  kolejki linowej na 

Skrzyczne i małą kapliczkę  „Na górce” gdzie w 1894 r. Matka Boska objawiła się 12 letniej 

dziewczynce. Siostry zaprosiły tę dziewczynkę do naszego prewentorium aby opowiedziała nam  o 

swoim objawieniu*. Dziewczynka miała już 75 lat. Dla mnie wyglądała  wtedy na lat 95 i 

kompletną staruszkę. Słuchaliśmy jej z „obowiązkowym” zainteresowaniem. Dzisiaj na „Górce”  

jest wspaniałe,  licznie odwiedzane  sanktuarium. 

     

 

 Pigułka informacji na końcu rozdziału. 

Jerzy do 1-szej Komunii przystąpił w 

prewentorium w Szczyrku. 
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Przejdźmy teraz od spraw katolickich do komunistycznych. Na turnusie był jeden chłopak z Grecji, 

sierota po komunistycznym partyzancie. W 1953 r. Grecja weszła do NATO a sieroty po 

walczących komunistach, podobnie jak w przypadku Korei, trafiły pod opiekę państw 

socjalistycznych. Chłopak ten nazywał się Danisz, był niski i krępy, charakter miał zdecydowanego 

wesołka i często podśpiewywał sobie  wesołą piosenkę. Poprosiliśmy go aby zaśpiewał ją na 

występie a później aby nas jej nauczył. Słowa 

zapamiętałem: 

„Avanti o popolo, alla riscossa, 

Bandiera rossa, Bandiera rossa. 

Avanti o popolo, alla riscossa, 

Bandiera rossa trionferà.  

Bandiera rossa la trionferà 

Bandiera rossa la trionferà 

Bandiera rossa la trionferà 

Evviva il comunismo e la libertà.” 

 

Jest to ludowa piosenka włoskich komunistów.  

My jak to psotne chłopaki najchętniej 

śpiewaliśmy wersję własną: 

„Avanti popluj go, a daj mu w nosa 

Poleci sosa, triumferaaaa”. 

 

     Obowiązkowe cisze poobiednie były dla nas, wyrosłych już chłopaków, wielką męczarnią. Nic 

więc dziwnego, że często z nich razem z kolegami uciekałem. Na 2 godziny biegliśmy w góry, na 

dzikie „Skalite” bez szlaków turystycznych albo na polany „Skrzycznego”  aby odwiedzić 

pasterskie szałasy. Musieliśmy się jednak bardzo spieszyć i szybko biegać aby zdążyć do łóżek na 

koniec ciszy. 

     Byłem już starym koniem prewentoryjnym a jednak któregoś dnia  wpadłem w smutny nastrój. I 

w tym nastroju napisałem list do domu. Po kilku dniach wywołano mnie z lekcji do telefonu, który 

wisiał na ścianie korytarza. Dzwoniła Mama w reakcji na mój list.  Zapamiętałem   słowa Mamy 

„Dasz sobie radę, zawsze dajesz sobie radę. Ja w Ciebie wierzę”. Byłem trochę zły bo 

spodziewałem się pocieszenia a tu mam sobie dawać radę. Nie mniej ta rozmowa całkowicie 

poprawiła mój nastrój ale  i uświadomiła,  że nadchodzi dorosłość i trzeba będzie dawać sobie radę 

samemu a Mama ma na głowie jeszcze trójkę młodszych braci. 

     W tym okresie, już po powrocie do domu zacząłem dostrzegać, że finansowo jest rodzicom 

ciężko, że nie mają żadnych tzw. „znajomości”  i że pod tym względem na wsparcie rodziców nie 

mogę liczyć. Kiełkowała świadomość, że jeśli chcę coś osiągnąć , ba nawet tylko utrzyma się, 

muszę to zrobić sam.  

 

     Na tym kończę moje wspomnienia z dzieciństwa. 

Dawniej prewentorium dla dzieci w 

Szczyrku. Dziś Urząd Miasta. 
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Sanktuarium Maryjne na Górce w Szczyrku.                                                                                       

Stan obecny. 

 

Pigułka informacji 

Objawienie się Matki Bożej i początek kultu maryjnego na Górce w Szczyrku 

„W imieniu Pana Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, w Imieniu Najświętszej Maryi Panny 

Cudownej rozpoczynam wpisywać cudowne objawienie się NMP, które to objawienie pojawiło się u nas w 

Szczyrku w roku 1894 od dnia 25 i 26 lipca. Szanownych Czytelników proszę o jedno Ojcze nasz i Zdrowaś i 

Wierzę w Boga Ojca, na intencję Kościoła świętego i także za Ojca świętego Leona XIII z całym 

Duchowieństwem, ażeby Bóg Wszechmogący raczył wysłuchać za przyczyną NMP, ażeby to miejsca jako 

najpierwej było uświęcone”. 

Słowa te znajdujemy na pierwszej stronie „Pamiętnika” Julianny Pezdy. Jej zeznania zostały spisane przez ks. 

Hipolita Władarza w 1946 roku i są częścią podstawowej dokumentacji dotyczącej historii początków obecnego 

Sanktuarium Maryjnego. 

Od 25 lipca 1894 roku, Matka Boża ukazywała się 12-letniej Juliannie na tzw. Przykrej Kępie. A miejscem 

objawień był las. Julianna tak opisuje swoje pierwsze spotkanie z Matką Bożą: „Jednego dnia rano, kiedy szłam 

zbierać grzyby, pod bukiem zauważyłam jakąś Panią, miała czarne dłonie i twarz ciemną, brązowe szaty, 

kiwającą na mnie palcami, wtedy uciekłam do domu”. 

Mimo początkowego przestrachu dziewczynka wraca w to miejsce, a miejscowy lud powodowany ciekawością 

podąża za nią. Z czasem Przykra Kępa, staje się Górką – miejscem żarliwej modlitwy. Dzieje się tak mimo 

krytycznego nastawienia zaborców i duchowieństwa. Nie pomogły groźby pod adresem Julianny, bicie i 

głodzenie. Ona niezmiennie powtarza co widziała. Lekarze po dłuższym badaniu nie znajdują u niej objawów 

histerii, czy choroby umysłowej. 

Żródło: strona internetowa Sanktuarium 
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 Część 2       
Rodzice 

Od 1914  
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 O rodzicach piszę w odrębnych zeszytach pt. „Lena” i „Bogdan”. Chronologicznie stanowią one 

część 2 tych wspomnień ale zostały wydrukowane oddzielnie. 

 

 

Mama w 1954 r. w czasie leczenia gruźkicy w 

szpitalu-sanatorium w Bystrej. 

Ojciec  w 1958 r.  na budowie rurociągu z 

Goczałkowic do Mikołowa. Te przedwojenne 

pumpy to jego znak rozpoznawczy. 
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Część 3      
 Dziadkowie 

Od 1884  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

  

 

Babcia „z Kiekrza” - Ludwika Dybizbańska z domu Staś 

   Babcia Ludwika Dybizbańska z domu  Staś urodziła się w 1886r we wsi Parchanie koło 

Inowrocławia a więc na Kujawach wówczas w zaborze Pruskim.  

       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Wyszła za mąż za Jana Dybizbańskiego i zamieszkali na Górnej Wildzie na ul. Wierzbięcice 53 w 

nowej kamienicy w 3-pokojowym mieszkaniu. Mieszkanie było spółdzielcze  a cała kamienica 

należała do pierwszej w Poznaniu spółdzielni mieszkaniowej. Jak wszystkie moje babcie i 

prababcie nie pracowała zawodowo, a w każdym razie po wyjściu za mąż. Pierwsze dziecko - 

Bogdana - urodziła  mając 28 lat a – Mirę – gdy miała już lat 41. Jak pisałem w zeszycie „Bogdan” 

, przez kilka lat na okres wakacji wyjeżdżała z dziećmi (Bogdanem, Romanem i Mirą) na 

huculszczyznę do Kosova.  Mając 51 lat w 1937 r. zakończyła budowę domu w Kiekrzu na tyle, że 

można było się do niego wprowadzić.  Posadzili spory sad drzew owocowych, mieli kozę i kury. 

Wakacyjne wyjazdy na Ukrainę skończyły się. O okresie okupacji w Kiekrzu piszę w zeszycie 

„Bogdan”. Przez całe lata 50-te jeździłem ze swoimi braćmi   do babci w Kiekrzu na wakacje. 

Miała wtedy dobrze ponad 60 lat i trudno mi sobie teraz wyobrazić jak wytrzymywała z nami 

urwisami mając na głowie cały dom, kozę, kury, letników wynajmujących pokój oraz sprzedaż 

wiśni i czereśni wczasowiczom z klubów żeglarskich.  Zaraz po wojnie babcia Ludwika miała na 

głowie także kupę gości  a Kiekrz stał się punktem kontaktowy i przystanią dla rodzinnych 

rozbitków, kolonią dla wnuków i domem wczasowym dla krewnych. 

  W latach 60-tych Kiekrz został sprzedany, nota bene też Dybizbańskim ale  z innej linii. Babcia 

Ludwika zamieszkała z Mirą i zajęła się opieką nad Markiem, synem Miry. 

Zmarła w 1968 r. w Poznaniu. 

!902 r. - 16-letnia Ludwika. !932 r. – babcia Ludwika (46 lat) 
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Dziadek „z Kiekrza” - Jan Dybizbański 

   Ojciec Bogdana, dziadek Jan urodził się w 1884 r. w Opalenicy pomiędzy miejscowością  Buk a 

Grodziskiem Wielkopolskim  w woj. poznańskim. Jego rodzicami byli Roman Dybizbański  i 

Stanisława z domu Borowicz.  Buk i Opalenica to matecznik dla nazwiska Dybizbańskich. Także 

Borowiczów jest tam wielu. Tak wybadała Mira a potwierdza to spora liczba właścicieli firm o tych 

nazwiskach wyświetlanych przez  Google dla tych okolic. 

     Z zwodu dziadek Jan był maszynistą, zarabiał 

dobrze. Rodzinie zapewnił 3 pokojowe ładne 

mieszkanie na Górnej Wildzie w Poznaniu, w którym 

mieszkali do 1937 roku kiedy to przeprowadzili się do 

wybudowanego domu w Kiekrzu. Mimo, że babcia 

nie pracowała stać ich było na 2 miesięczne  

wakacyjne pobyty na huculszczyźnie. Oczywiście 

wyjeżdżała  tylko babcia z trojgiem dzieci 

(Bogdanem, Romanem i Mirą) – dziadek pozostawał 

przy  swoim parowozie. Zarówno dziadek Jan jak i 

babcia Ludwika znali język niemiecki bardzo dobrze i 

to pozwoliło im wyjść z niejednej opresji, wręcz nie 

dać się wyrugować. W czasie drugiej Wojny 

Świtowej kilku gospodarzy z Kiekrza zostało 

wysiedlonych, to znaczy wyrzuconych, ze swoich 

gospodarstw. Niektórzy zostali wywiezieni do 

Niemiec innych wyrzucono do Generalnej Guberni 

pozbawiając dachu nad głową i środków do życia. 

Mira podkreśla, że dzięki mądrości jej Ojca i 

znajomości języka niemieckiego ratowali się z nie jednej opresji. Także dzięki jego charakterowi, 

który mu nakazywał aby żyć ze współobywatelami w zgodzie a najlepiej w przyjaźni. Gdy od 

początku okupacji sołtysem został niejaki Schmidt, miejscowy kowal narodowości niemieckiej, 

maszynista Jan mógł na niego liczyć w potrzebie. Tak też dzięki niemu nie wysiedlono 

Dybizbańskich a tylko dokwaterowano im rodzinę niemiecką. Uniknęli też konsekwencji gdy 

Niemcy znaleźli u nich  w domu ukrywającego się znajomego gospodarza z sąsiedniej wsi 

Rogierówko – Jagodzińskiego.  Policja niemiecka  poszukiwała  go we wszystkich sąsiednich 

wsiach; za co? -  nie wiadomo. Całą jego rodzinę wyrzucono z gospodarstwa. A teraz biedaka  

zabrali na oczach Jana, który grzecznie po niemiecku tłumaczył Niemcom, że oto odwiedził go 

gospodarz od którego kupował drób i mleko a że został dłużej na kilka dni to tylko dlatego że miał 

atak bo jest chory na serce, a to że się nagle schował przed nimi to go samego zaskoczyło. W 

tamtym dniu Dybizbańskim groziło jeszcze inne niebezpieczeństwo – wykrycie dużych 

zamarynowanych zapasów ze świniobicia co było nielegalne i surowo karane. Mięsa te zamknięte 

były w beczce, którą postawiono na strychu i zakamuflowano prostym sposobem  stawiając nad nią 

ogrodowy stół; na pierwszy rzut oka beczka była niewidoczna. Jednakże po całym  

Dziadek Jan około 1919 r. 
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strychu rozchodził się zapach wędliny. Oczywiście Niemcy od razu go poczuli. Idąc  jego tropem 

znaleźli nie beczkę a zawieszone przy kominie cztery pęta uwędzonej kiełbasy i triumfalnie ją 

zarekwirowali. Mira nie wie czy był to przypadek czy też  kiełbasę powiesił tam Jan  specjalnie, 

wiedziony swoją mądrością życiową. Pęto powieszonej kiełbasy odciągnęło niemieckich 

policjantów od całej beczki mięsiwa. 

      Dziadka Jana pamiętam z licznych moich pobytów w Kiekrzu w latach 50-tych. Całe dnie 

zajmował się  tylko swoim sadem. Chodził też „do wsi” po zakupy i przy okazji sprzedać jabłka do 

kuchni w miejscowym sanatorium, zanosił je w plecaku.  Pod wieczór siadał na swoim stałym 

miejscu, na krześle przy stole tyłem do okna. Z tego okna w kuchni  widoczny był w oddali, ponad 

łanami pól, duży wiatrak w Rogierówku i zachodzące słońce. Dziadek nie miał już ani jednego zęba 

więc zawsze obierał ze skórki swoje kromki chleba i maczał je w kawie z mlekiem.  My dzieciaki 

czekaliśmy na ten moment niecierpliwie bo smaczne skórki dostawały się nam. Dziadek uśmiechał 

się na to pod nosem ale nie mówił nic bo rozmowny nie był, przynajmniej z nami. Prawdę mówiąc 

odczuwałem, że bylibyśmy mu całkowicie  obojętni, nie interesował się nami w ogóle. 

Stanowiliśmy tylko  zagrożenie dla owoców w jego sadzie. 

      Dziadek Jan chorował na serce.  Zmarł spokojnie acz niespodziewanie  siedząc na tym swoim 

krześle przy  stole pod 

oknem w dzień Wigilii 

Bożego Narodzenia w 

1961 r. Miał 77 lat. 

Mira w ten wigilijny 

dzień nie chciała 

Bogdana niepokoić i 

nie dzwoniła, a 

następnego dnia, 

Bogdan z synami był 

na kilkudniowej 

wycieczce w górach co 

w tamtych czasach 

oznaczało,  

że był nieosiągalny.     

 

 

Z tego powodu Bogdan nie był na pogrzebie swojego Ojca. 

 

 

 

1957 r. Kiekrz na ławeczce w ogrodzie – dziadek Jan w środku.               

Po lewej Basia Pendo (Długołęcka) a po prawej jej mama. 
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Babcia „z Bydgoszczy” - Anastazja Smolińska z domu Morzelewska 

Babcia Anastazja urodziła się około 1890r. a zmarła w 1950r. mając około 60 lat. Pochodziła z 

Koronowa koło Bydgoszczy, podobno z dość bogatego domu. To że z „bogatego”  miało 

określone skutki w przyszłości, po jej śmierci. Ale o tym w innym miejscu. Anastazja zmarła 

wcześnie kiedy byliśmy mali. Pogrzeb w Bydgoszczy pamiętam jak przez mgłę, ale pamiętam, 

że było bardzo smutno.  

Babcia Anastazja miała  dwóch braci  Janka i 

Franka, którzy w 1910r wyemigrowali do USA.  

To, że urządzili się w Ameryce  też miało 

określone skutki  dla mojego dziadka Antoniego. 

Skutki te objawiły się dość ewidentnie po śmierci 

Anastazji.  

Dziadkowie Smolińscy mieszkali na ulicy 

Bocianowo nr 27. Było to mieszczańskie,  

trzypokojowe mieszkanie, jednak po wojnie 

władza dokwaterowała im lokatorów i pozostał 

im tylko 1 pokój z kuchnią. Pamiętam kilka 

szczegółów z pobytu w tym mieszkaniu gdy 

Mama odwiedziła ze mną  swoich rodziców. 

Miałem wtedy około 4  lat. Co zapamiętałem?  

Ubikację typu wiejski wychodek z trzema 

kabinami, która znajdowała się nie na 

podwórzu a na półpiętrze kamienicy; miejsce 

to napawało mnie dużą odrazą, a dziury pod  

okrągłymi klapami przerażeniem. Na 

Ta mała dziewczynka to moja Mama - Lena 

1920 r. – Babcia Anastazja z córeczką Leną. 

Babcia Anastazja około 1932 r. 



68 
 

 

szczęście ja nie musiałem z tego korzystać. 

   Do kuchni można było wejść albo z pokoju stołowego albo  prosto z klatki schodowej;  było 

to zapewne przed wojną wejście dla  kucharki i dostawców. Ale gdy ja stałem w kuchni na 

taborecie przy oknie - co wyraźnie pamiętam – widziałem przychodzące przez te drzwi  

kobiety odwiedzające Babcię. W moich oczach wszystkie one były ubrane w ciemne, może 

nawet czarne „habity” i nie były ciekawe bo od razu siadały w tej ciasnej kuchni na taboretach 

i zajmowały się gadaniem  ze sobą  oraz obieraniem ziemniaków i innych roślin .  

   Bardziej ciekawiła mnie ulica za oknem. Postrzegałem ją jako mało elegancką  zapewne 

dlatego, że w głowie miałem zakodowane obrazy ogrodów dzielnicy willowej w Szczecinie. 

Nie podobało mi się również obskurne podwórko z namiastką ogródka. Przed wojną na 

pewno było tam czyściej i ładniej. Bardzo poruszył mnie widok  za oknem idącego powolutku 

chodnikiem starszego człowieka podpierającego się laską i zgiętego w pół o 90 stopni. Bardzo 

mi go było żal i pomyślałem sobie, że starość może być bardzo ciężka (a miałem wówczas 

tylko 4 latka !).                                                                                                                                               

Dziadek  Antoni był już wtedy na emeryturze. Pamiętam , że pracował jako dozorca w swoim 

dawnym miejscu pracy tj. w kolejowej stolarni. Zabrał mnie tam ze sobą któregoś dnia a 

zapamiętałem to tylko dlatego iż było tam pomieszczenie zawalone szafami i biurkami co 

wydało mi się bardzo nie normalne. 

   Z Mamą  odwiedziłem  szkołę podstawową. Miała tam znajomą i weszła do klasy a ja 

zostałem na korytarzu. – „…A to feler mówi seler…” – powtarzały dzieci w klasie. Przeraziło 

mnie, że w szkole uczą się tak trudnych i niezrozumiałych rzeczy a przecież miałem 

świadomość, że do szkoły też kiedyś pójdę i będzie problem.  

Z Bydgoszczy pamiętam jeszcze wyprawę, a właściwie 

spacer,  z Babcią na cmentarz w celu porządkowania 

grobu. Pamiętam też wodną zjeżdżalnię z ciepłą wodą. 

Zjeżdżalnia ta miała duże powodzenie u dorosłych i 

dzieci. Małe dzieci zjeżdżały  siedząc na kolanach 

rodziców. Zjeżdżalnia była z betonu (miała małe 

kaskady, takie schodki) i  biegła od elektrowni w dół 

do Brdy. Spływała nią woda z chłodzenia elektrowni. 

 

 

 

 

 

 

Na zdjęciu po lewej – babcia 

Anastazja z córeczką Zosią. 



69 
 

 

 

 

 

Dziadek „z  Bydgoszczy” – Antoni Smoliński  

 O rodzinie dziadka Antoniego nie mam wiele   

informacji, jakoś się o tym nie mówiło. Ale ród 

Smolińskich w Bydgoskim jest liczny, o czym 

świadczy fakt, że Google znajduje wielu 

Smolińskich w tym regionie.  Antoni urodził się 

około roku 1885 a zmarł w 1969 a wiec w wieku 

84 lat. Miał  około 54 lata  gdy wybuchła wojna a 

gdy zmarła jego żona miał około  68 lat. 

   Dziadek Antoni miał bardzo dobry słuch. Choć 

był stolarzem dorabiał jako stroiciel fortepianów. 

Był też „nadwornym” stroicielem kościelnych 

organów jeszcze długo po przejściu na emeryturę, 

śpiewał w znanym kościelnym chórze  „Harfa”. 

Wygląd Dziadka mam zachowany w mojej 

pamięci bardzo dobrze z okresu jego odwiedzin u 

nas w Ligocie. Z zapisków mojego ojca Bogdana 

odczytałem dokładne daty tych wizyt: 14.06-

17.06 1960r oraz 28.04-3.05 1961r. Być może 

było tych odwiedzin więcej. My do Bydgoszczy 

nie jeździliśmy z uwagi na drugą żonę dziadka, do 

której Mama była mocno uprzedzona i 

najpewniej nie bez powodu.  

   Dziadek Antoni nosił się w każdym calu na 

modłę przedwojenną. Czarny surdut, takaż 

kamizelka i spodnie plus lakierki. Na brzuchu złoty łańcuszek ( w każdym razie koloru 

złotego) do którego uwiązany był zegarek-cebula spoczywający w specjalnej kieszonce. 

Oblicze Dziadka było zawsze – przynajmniej w naszej obecności – życzliwe i pogodne. Śmiał 

się często w sposób bardzo charakterystyczny, było w tym jego śmiechu dużo pogody ducha i  

dobrotliwości. Śmiał się też gdy mały Bartek interesował się jego uciętym jednym palcem. 

Lubiłem Dziadka Antoniego i było mi go strasznie żal, że mieszka osamotniony  tak daleko od 

nas. Nie docierało do mnie , że mieszka z drugą żoną, bo o tym się nie mówiło. Napisałem więc 

do Dziadka list, w którym m.in. podziękowałem za to, że naprawił nam meble i za krzesła, 

które przed wojną sam zrobił. Te czarne krzesła z wysokimi zdobnymi oparciami do dziś stoją 

w mieszkaniu Maćków na ul. Zwycięstwa w Gliwicach. 

Na tym zdjęciu dziadek jest młody, tylko wygląda 

poważnie. To dlatego że w tamtych czasach nie 

było kultu młodości a odwrotnie – był kult 

powagi i dojrzałości i tak należało wyglądać jak 

najwcześniej. 
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   Zadaję sobie  pytanie kiedy zmarła Babcia Anastazja a kiedy Dziadek Antoni ożenił się po raz 

drugi? Próbuję to określić na podstawie znanych dat. Otóż do Szczecina sprowadziliśmy się 

ok. 1946r i wiem, że w Szczecinie Babcia nas odwiedziła. Kiedy byłem w Bydgoszczy mając ok. 

4 lat Babcia żyła. Zmarła więc jak sądzę  ok. 1949r.  Natomiast krótko przed wyjazdem ze 

Szczecina odwiedziła nas  niejaka Hela córka kobiety mającej się stać moją nową babcią z 

Bydgoszczy. Pamiętam, że była elegancka, wygadana i lubiła błyszczeć. Na mój dziecięcy gust 

za mocno szpanowała. Był to rok 1953 i zapewne w tym lub następnym roku Dziadek Antoni 

ożenił się po raz drugi a więc po 5 latach od śmierci żony. Dziadek potrzebował  gospodyni i 

opieki na starość a matka Heli liczyła – wiele faktów o tym świadczy – na przywłaszczenie 

sobie „bogactw” Antoniego a szczególnie tych pochodzących od rodziny jego pierwszej żony tj. 

z USA. W otoczeniu  Dziadka  wiedziano bowiem, że  jego żona pochodziła z bogatej rodziny w 

Koronowie oraz że  dwóch jego szwagrów  urządziło się w Ameryce. Natomiast moja Mama 

wiedziała tylko o dolarach ukrytych m.in. w futrynie drzwi. Podejrzewała, że macocha 

„podkrada”  pieniądze Antoniemu i finansuje swoją córkę Helę, której dzięki temu udało się 

wyjść za mąż za bogatego prywaciarza. Gdy około roku 1968 pojechałem z Mamą do 

Bydgoszczy Dziadek był już bardzo zmieniony chorobą , bardzo opuchnięty; nie poznawał 

swojej córki i był „przykuty” do fotela ale też nie pozwalał aby kładziono go do łóżka.  „Nowa”  

żona opiekowała się nim dobrze ale drzwi były już bez futryny.  

   Wkrótce Dziadek zmarł. Pojechaliśmy do Bydgoszczy  fiacikiem, który przywiozłem właśnie 

z praktyki w Szwecji. Spaliśmy  w hotelu. Wyjechaliśmy z Bydgoszczy  zaraz po pogrzebie. Nic 

macocha Mamie nie przekazała. Żadnych pamiątek rodzinnych.    A prosić  się Mama nie 

umiała. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1956 r. w Kiekrzu – stoją Mama i dziadek Antoni , Jerzyk, Zdzisiek i Andrzej.            

Siedzą druga żona dziadka Antoniego z Bartkiem na kolanach i babcia Ludwika. 
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Część 4      
Pradziadkowie 

Od 1859 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                 

 „Każde pokolenie śmieje się z ojców, wyśmiewa dziadków i podziwia pradziadków.”  

                                                                                                       William Somerset Maugham 
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Pradziadkowie i ich rodziny. 

     Pradziadków obojga płci ma się ośmioro. O połowie z nich nie zdołałem się dowiedzieć 

czegokolwiek. Nic nie wiemy ani  o rodzicach dziadka Antoniego z Bydgoszczy i prawie nic o 

rodzicach dziadka Jana z Kiekrza. O pozostałych też wiadomo bardzo niewiele. 

     Można szacować, że pradziadkowie obojga płci  urodzili się gdzieś pomiędzy 1859  a 1865 

rokiem. Prawdopodobnie wszyscy pod zaborem pruskim, na Kujawach i w Wielkopolsce. Było to 

ponad 150 lat temu. Nie mniej – jeśli chcemy sobie trochę wyobrazić tamte czasy – musimy 

pamiętać, że był to wiek intensywnego rozwoju przemysłu, kolei a także wiek wynalazków i odkryć 

naukowych.  Dworce kolejowe w Poznaniu i Bydgoszczy wybudowano jeszcze przed urodzeniem 

pradziadków bo w latach 1848 i  1851.  Pierwsze „reportażowe” fotografie miast  pojawiły się w 

1859 r. Maria Skłodowska-Curie urodziła się w 1867 r. należała więc do pokolenia moich 

pradziadków. Ze względu na datę urodzenia moimi pradziadkami mogliby być też Ignacy 

Paderewski (1860), Józef Piłsudski (1867), Stefan Żeromski (1864), i kilku jeszcze innych znanych 

pisarzy i pisarek. Telefony zaczęły pojawiać się nieco później bo w 1887 r. czyli już rok po 

uzyskaniu patentu przez Aleksandra Grahama Bella. Do Królestwa Polskiego telefony dotarły 

poprzez Niemcy, a o zainteresowaniu wynalazkiem świadczy fakt, iż w tym samym roku 

rozpoczęto nad Wisłą ich produkcję. Równocześnie jednakże w zaborze rosyjskim był to niestety 

okres naznaczony boleśnie powstaniem styczniowym. 

     W okresie gdy pradziadkowie dorastali ich miasta zaczęły się bardziej intensywnie rozwijać. 

Bydgoszcz dzięki położeniu na transportowym węźle wodnym; barkami przewożono głównie płody 

rolne z ziemi kujawskiej do Gdańska, z Borów Tucholskich spływało drewno. Inowrocław dzięki 

podziemnym złożom soli i założeniu uzdrowiska. Poznań rozwijał się jako stolica Wielkopolski, w 

której od połowy XIX wieku dwory i dworki zarówno polskie jak i niemieckie prowadziły 

nowoczesną gospodarkę rolną. Nie były to już szlacheckie dwory  a raczej „majątki” produkcyjne 

(niemieckie „manor”). Polscy właściciele zawzięcie konkurowali z niemieckimi, niewątpliwie to też 

był czynnik napędowy. Najbardziej do unowocześniania wielkopolskiego rolnictwa przyczynił  się  

Dezydery Chłapowski były generał Napoleoński.  Na potrzeby tego rolnictwa w 1855 r.  rozpoczął 

produkcję poznański Zakład Hipolita Cegielskiego. Buk i Opalenica rozwijały się również dzięki 

rozsianym po okolicy licznym „majątkom”. Równocześnie w tym okresie – na skutek zawziętej 

polityki rządu pruskiego -  malała niestety liczba „majątków” polskich a w miastach szybko 

zwiększał się odsetek ludności niemieckiej. Jednakże „żywioł” polski w Wielkopolsce i na 

Kujawach był nadal dominujący i trzymał się polskości. Trzeba tu dodać, że w tamtych latach 

trwała masowa emigracja do Stanów Zjednoczonych (w mniejszym stopniu do Kanady i Brazylii). 

Zresztą nie tylko z Polski, ze wszystkich krajów Europy. 

     Ażeby wprowadzić w klimat czasów, w których urodzili się pradziadkowie zamieszczam na 

następnej stronie kilka zdjęć. Są to pierwsze w Polsce zdjęcia wykonane poza atelier. Wykonał je w 

1961 roku pionier polskiej fotografii reportażowej Edward Becker. 
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         Warszawa  

      1861 - 1863 

Powyżej - Chłopi zdążający na targ.  

(Wyjazd ze wsi do miasta na targ był w rodzinie chłopskiej dużym wydarzeniem; kto mógł ubierał się odświętnie.       

Przypomnij sobie Jagusię  z „Chłopów” Reymonta.) 

Powyżej - Hotel Bristol w żałobie – na pierwszym 

piętrze wystawiono trumny zastrzelonych 

powstańców.                                                           

Przed hotelem żałobna procesja dorożek. 

Po prawej – namioty rosyjskiego wojska 

rozstawione na Placu Zamkowym. 
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Pradziadkowie z Inowrocławia - rodzice babci Ludwiki z Kiekrza 

Franciszek i Franciszka Staś z domu Jabłkowska 

W Inowrocławiu w  trzech ostatnich dekadach XIX w. - a więc w okresie gdy pradziadkowie 

dorastali i osiągnęli wiek dojrzały  - powstały stowarzyszenia kulturalne o wyraźnie  polskim, 

narodowym zabarwieniu. Rozwijało się czytelnictwo, ruch muzyczny, tajne organizacje 

samokształceniowe. Walka o kulturę nie nabrałaby 

takiego rozmachu, gdyby nie nowe szanse ekonomiczne, 

jakie otworzyły się przed miastem po rozpoczęciu 

przemysłowej eksploatacji złoża solnego, gdyby nie 

szybki rozwój przemysłu chemicznego, spożywczego i 

zakładów związanych z obsługą kujawskiego rolnictwa. U 

schyłku XIX stulecia liczba mieszkańców przekroczyła 26 

tysięcy. Powstały ważne dla infrastruktury miejskiej 

przedsiębiorstwa - wodociągi, gazownia, elektrownia. 

Całkowicie nowe możliwości otworzyły się przed 

miastem po założeniu uzdrowiska (1875), w którym 

wykorzystywano przede wszystkim lecznicze właściwości 

solanki pochodzącej z miejscowych kopalń. 

     Pradziadkowie Staśowie jeszcze przed wybuchem  I Wojny Światowej przenieśli się do 

Poznania.  

W 1919 r. Powstanie Wielkopolskie objęło również Kujawy w tym Inowrocław i wróciło 

mieszkańcom polskość. W czasach II Rzeczypospolitej "Zdrojowisko Inowrocław" otrzymało rangę 

renomowanego kurortu. W czasie okupacji niemieckiej (1939-1945) Inowrocław stał się siedzibą 

jednej z rejencji tzw. Kraju Warty. Tutejsza ludność poddana została represjom nie mającym 

precedensu w dziejach miasta. Setki mieszkańców zginęły w miejscowym więzieniu, wyjątkowo 

ciężkim obozie na Błoniach, w okolicznych lasach. Kilka tysięcy osób wysiedlono do Niemiec lub 

Generalnego Gubernatorstwa.     

     Pradziadek Franciszek urodził się w wsi Rychtal pomiędzy Namysłowem a Kępnem, na 

pograniczu Śląska i Wielkopolski ok. 1863 r. Był bardzo przystojnym blondynem o orzechowych 

oczach, szczupły przez całe życie, sporo  czytał i śpiewał w chórze kościelnym. Wesoły, pogodny, 

przyjacielski. Zakochała  się w nim  17-letnia Franciszka Jabłkowska. Pobrali się w Inowrocławiu. 

Rodzinny przekaz głosi, że był to mezalians.  Jabłkowska była szlachcianką z Podkomorzych a jej 

rodzice byli ponoć właścicielami sklepu i kamienicy w Inowrocławiu.  

     Te i inne szczegóły podała mi Basia Długołęcka z domu Pendo, dla której Franciszek był 

dziadkiem. Basia swojego czasu spisała opowiadania swojej mamy Stefy, która miała zaledwie 17 

lat gdy zmarł Franciszek, jej ojciec. Stefa była jego najmłodszą córką, bardzo ją kochał i dbał o nią. 

Zapamiętała go dobrze bo już w wieku 15 lat zabierał ją w Poznaniu do kabaretu i do opery ale 

także na występy swojego kościelnego chóru. Dobrze znał niemiecki ale używał tego języka tylko 

w celach zawodowych. W  rodzinie wszystko było po polsku. 

Staś  był majstrem murarskim, ze swoją ekipą stawiał domy w całej Wielkopolsce i na Kujawach. 

Miał też zlecenia z Niemiec. Ze swoją ekipą 200 ludzi brał udział w budowie Kanału Cesarza 

Około 1900 r. Hohensalza czyli 

Inowrocław 
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Wilhelma w Szlezwiku-Holsztynie obecnie zwanego  Kilońskim – jego nazwisko widnieje tam na 

tablicy pamiątkowej dla upamiętnienia budowniczych  kanału.  

 

     Budowę tego kanału 

rozpoczęto ok. 1885 r. W tym 

czasie pierwsze tysiące ludzi 

pochodzenia polskiego przybyło 

do pracy na te tereny. Pracowali 

przy budowie samego kanału a 

także dróg, mostów i osiedli 

mieszkaniowych. Za staraniem 

polskich katolików wybudowano 

wówczas w Kilonii kościół Św. 

Mikołaja.  Kanał został oddany do 

użytku w 1895 r. Od tamtych  

czasów  do dzisiaj istnieje w 

Kilonii silna i aktywna polonia. 

Wiedzą o tym dobrze polscy żeglarze i marynarze 

statków płynących tędy z Bałtyku na Morze Północne 

i dalej w Świat. 

 

     Pradziadek do domu przyjeżdżał przynajmniej raz 

na rok, czego dowodem są jego dzieci  pojawiające się 

na tym świecie pojedynczo co roku. Tak więc Babcia 

Ludwika miała siedmioro rodzeństwa: siostry Lenę 

(Losię),  Stefanię (Stefę), Władysławę, Martę, 

Wiktorię  oraz braci Bronisława i  Edwarda (to często 

pojawiający się w rodzinnych opowieściach wuja 

Eda). Ale w ciąży prababcia Franciszka była  podobno 

aż 16 razy.  Stefa, mama  Basi Długołęckiej była 

najmłodsza. Po jej urodzeniu Franciszka chorowała i 

zmarła w 1917 r.  w wieku około 46 lat. Jeden z jej 

wnuków, Bogdan miał wówczas 3 lata. To mój ojciec. 

Rozpiętość wieku córek była bardzo duża, ponad 20 

lat tak,  że jednego roku Franciszka karmiła zarówno 

swoją najmłodszą córkę Stefę jak i wnuczkę (córeczkę  

swojej najstarszej). Konsekwencją tej rozpiętości jest 

to, że Basia Długołęcka mimo iż jest młodsza ode 

mnie o 3 lata, na drzewie genealogicznym występuje  

na wysokości równej z moim ojcem Bogdanem. Moja 

prababcia Franciszka była dla Basi babcią. Dzięki 

temu o tych pradziadkach mamy najwięcej informacji. 

     Z jakiego powodu moja babcia Ludwika urodziła 

się w maleńkiej wiosce Parchanie skoro oboje 

rodziców byli z Inowrocławia a rodzice matki  byli 

właścicielami kamienicy? Nie wiadomo. Można 

domniemywać, że Franciszek pracował we wsi 

Parchanie gdy brzemienna Franciszka odwiedziła go i 

tam „zaskoczeł” ją poród. W kronice wsi Parchanie w 

internecie można przeczytać, że tamtejszy kościół w 

Jest to najprawdopodobniej zdjęcie prababci 

Franciszki. Jeżeli na tym zdjęciu ma 25 lat, 

to jest to rok ok. 1995. 

1887 r. – Kanał Kiloński w budowie. 
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roku 1886 był remontowany a więc obecność tam majstra murarskiego  z pobliskiego Inowrocławia 

by pasowała. A może załatwił sobie tam lokum dla całej licznej rodziny i tam też urodziła się 

Ludwika.  

     Pod koniec swojej murarskiej kariery został zatrudniony jako majster budowlany przy budowie 

kamienic na Górnej Wildzie, bardzo fajnej dzielnicy Poznania, na ulicach Wierzbięcice i 

Żupańskiego. Początkowo mieszkali na ul. Strumykowej (dziś Sikorskiego). Później zamieszkali w 

większym mieszkaniu w wybudowanej m.in. własnymi rękoma kamienicy na Żupańskiego. Mimo 

że Franciszek zawsze miał pracę, rodzinie nie przelewało się, jak zresztą większości ludzi w 

tamtym okresie. (Żeromski w swoich powieściach wręcz obsesyjnie opisywał biedę i szarość życia 

większości ludzi w miastach tamtego czasu.) Basia Długołęcka, ich wnuczka zna tylko jedno 

wspomnienie swojej mamy jako dziewczynki z tamtego okresu – jak sobie dorobiła pomocą przy 

szyciu to kupowała pysznego szneka czyli drożdżówkę. 

Franciszek Staś (Stasch) zmarł w 1925 r. w wieku 60 lat. Najmłodsza jego córka Stefa miała 

wówczas lat 17, a tylko 9 lat  gdy zmarła jej mama w 1917 r. 

     Warto tu wspomnieć, że dom w Kiekrzu wymurował w latach 20-tych dobry fachowiec 

ściągnięty z Inowrocławia – kolega Franciszka. 

     Po drugiej wojnie światowej jeden z synów Franciszka i Franciszki, Edward (Eda) pojechał 

specjalnie do Inowrocławia aby dowiedzieć się czegoś o swoich dziadkach ze strony mamy, 

Jabłkowskich. Nie trafił jednak na żadne ślady tej rodziny w Inowrocławiu.  

     Natomiast dzięki Basi Pendo znane są nam losy wszystkich dzieci pradziadków. Pierworodny 

Franciszki i Franciszka Stasch otrzymał imię Franciszek. Wyjaśnijmy tu, że w przypadku płci 

męskiej urzędy niemieckie zmieniały pisownię polskich nazwisk i dlatego synowie mieli w 

dokumentach wpisane Stasch zamiast Staś. Nie dało się tego zrobić z nazwiskami pozostałych 

pradziadków: Morzelewski, Smoliński, Dybizbański, Jabłkowska. Borowicz też było zmienione ale 

nie wiemy na jakie. 

     Franciszek Stasch (ur. około 1890)  - 

gdy miał 19 lat  został powołany do 

niemieckiego wojska i przyszło mu latać 

uzbrojonym cepelinem. W czasie jednego 

z lotów, ostatniego jak się okazało, wiatr 

zepchnął ich nad terytorium Rosji i 

napowietrzna „trumna” została 

zestrzelona. Franek przeżył ale trafił do 

niewoli, wywieziono go na Syberię i słuch 

po nim zaginął. Basia Pendo opowiadała 

mi, że słuchając w latach 70-tych 

niedzielnego koncertu życzeń na 

pierwszym programie Polskiego Radia 

usłyszała słowa, które zwróciły jej uwagę i 

które zapamiętała „…serdeczne życzenia 

wszelkiej pomyślności dla nieznanej rodziny w Polsce przesyła Tomasz Staś z Nowosybirska” 

Początek XX wieku  -  futurologiczne marzenia 

Niemców o nowoczesnym uzbrojeniu.                        

Na płetwie sterowej wymalowane  niemieckie godło.   
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Władysława Staś (ur. około 1895 r.) – o niej wiem tylko tyle, że była mamą Izy, która wyszła za 

Stacha Marciniaka. Była zatem córką cioci mojego ojca Bogdana. Oboje, Stanisław i Iza, byli 

szalenie gościnni, serdeczni i życzliwi. Ojciec bardzo ich lubił i odwiedzał przy każdej bytności w 

Poznaniu. Często o nich opowiadał bo pamiętam, że niejednokrotnie w domu słyszałem to 

nazwisko. Byłem u nich w domu kilka razy jako dziecko. Zawsze byli niezwykle serdeczni i 

gościnni, do tego mówili z rozrzewniająco pięknym poznańskim akcentem, przebijali w tym nawet 

wujka Romana. Ciepło robiło się na sercu w tym domu. On był drukarzem a ona prowadziła bufet 

na poznańskim dworcu. W przyszłości zawsze gdy usłyszałem prawdziwą poznańską mowę przed 

oczami stawał mi „wuja” Marciniak. 

 Ludwika Staś (ur. około 1886 r.) została moją „babcią z Kiekrza”.  

Marta Staś (urodzona w ?) 

Wiktoria Staś (urodzona w ?) od młodości przebywała w publicznym zakładzie dla psychicznie 

chorych w Owińskach. Zakład ten funkcjonował od 1838 r. i był jedyną tego rodzaju placówką dla 

całej Prowincji Poznańskiej i jednym z najlepiej urządzonym w Niemczech. W 1939 r. 1100 

pacjentów tego szpitala zostało zamordowanych w ramach akcji T4 polegającej na fizycznej 

„eliminacji życia niewartego życia”. Razem z innymi 19 letnia Wiktoria została zagazowana w 

podstawionych pod szpital specjalnych samochodach. Z Wikipedii dowiecie się, że w szczytowym 

okresie tego rządowego, niemieckiego programu, w ciągu tylko 2-ch lat (1940-1941) zabito na 

terenach okupowanych 70 273 chorych i niepełnosprawnych, w tym także pensjonariuszy szpitali 

psychiatrycznych. Akcję tę nazywano również „eutanazją osób upośledzonych”. W jej tryby dostało 

się również ok. 20 tys. upośledzonych psychicznie Niemców. 

 

Leokadia Staś (urodzona w ?) – przez całą okupację przebywała u siostry Stefy w Warszawie i po 

upadku Powstania Warszawskiego razem trafiły do dulagu 121 w Pruszkowie. 

 

Edmund Stasch (popularny, lubiany i szanowany w rodzinie wuja Eda) po kilku latach małżeństwa  

rozszedł się z żoną. Dzieci nie mieli. Z zawodu był kelnerem. Mając 18 lat został powołany do 

niemieckiego wojska. W grudniu 1918 r. wrócił do Poznania ( uciekł z niemieckiego wojska ?) i 

wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim, które wybuchło 27 grudnia 1918 r. Brał  czynny udział w 

rozbrajaniu żołnierzy i policjantów niemieckich, którzy jeszcze poprzedniego dnia butnie 

maszerowali kolumnami  przez główną ulicę Święty Marcin. „ W hotelu Bazar sformowaliśmy 

oddział: 1 marynarz i 18 ludzi. Zajęliśmy wtedy – napisał w swoich wspomnieniach Edward -  bank 

niemiecki a potem broniliśmy i obroniliśmy Dworzec Główny w Poznaniu. 3 stycznia 1919 r. 

wyjechaliśmy jako I-sza Kompania Poznańska pod dowództwem sierżanta Franciszka 

Leśniewskiego w okolice Zbąszynia a potem Lwówka. Po zakończeniu działań wcielono nas do 9 

kompanii II-go pułku pod dowództwem por. Waszaka…”.  

     Przez całe 20-lecie międzywojenne pracował znowu w swoim zawodzie, jako kelner. Gdy 

wybuchła druga wojna walczył znowu. W 1939 r. pod Włodzimierzem, na wschodzie jego oddział 

stoczył ciężką, nierówną bitwę z I-szą Dywizją Pancerną z Wiednia. W trakcie tej bitwy dostał się 

do niewoli i do końca wojny przesiedział w oflagu II C Waldenbau. W 1944 r. został zwolniony z 

oflagu z powodu złamania lewej nogi. W 1945 r. powrócił do kelnerowania. Jeszcze przed drugą 
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wojną został odznaczony za udział w powstaniu Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Natomiast po wojnie, w czasach stalinowskich był inwigilowany przez SB i z tego powodu unikał 

rozmów o Powstaniu.  

     Wuja Eda – tak się mówiło na wujka w naszej 

poznańskiej rodzinie. Mój ojciec niejednokrotnie 

ciepło i z szacunkiem go wspominał. Wuja Eda to, 

wuja Eda tamto. „Był bardzo dobrym człowiekiem 

– napisała mi Basia - małomówny ale zawsze 

służył pomocą rodzinie. Moja mama Stefa bardzo 

brata kochała”. Mira, dla której też był wujkiem 

opiekowała się nim do końca jego dni.  

Stefania Staś  najmłodsza córka Franciszków 

urodziła się w 1908 r w Poznaniu. Była o 28 lat (!) 

młodsza od swojego najstarszego barta (wcześniej 

podawałem rozpiętość wieku córek). Jej mama 

Franciszka karmiła piersią  w tym samym czasie 

zarówno ją jak i wnuczkę (córkę Władysławy).  

Stefania w szkole powszechnej nacierpiała się 

sporo od niemieckiego nauczyciela. „Gdy Stenia 

rozpoczęła naukę w szkole -  pisze w swoich 

wspomnieniach jej  mleczna siostra Teresa 

Tomczak – nie znała w ogóle języka niemieckiego, 

ponieważ mimo, że ojciec znał dobrze ten język, w 

domu nie używał go, a matka nie znała w ogóle”. 

Wszystkich przedmiotów uczył niemiecki 

nauczyciel Her Baül. Lekcje zaczynały się 

modlitwą „Ojcze nasz…” ale po niemiecku. Stenia odmawiała tę modlitwę po polsku i za każde 

słowo po polsku dostawała witką po łydkach aż do krwi. Po modlitwie pytał dzieci z ironicznym 

zatroskaniem „Czy ja Stasiównej coś zrobiłem że tak płacze?”. Ze skargą  na takie traktowanie 

starsze siostry - Władysława i Ludwika - poszły do Kuratorium  ale nic nie wskórały. Gdy tylko w 

1918 r. wybuchło powstanie mąż najstarszej siostry zorganizował ludzi i zaczaili się na Her Baül’a 

pod jego domem aby mu zadać podobne pieszczoty ale nauczyciel ich ubiegł bo zdążył z rodziną 

wyjechać do Niemiec. 

     Po ukończeniu szkoły powszechnej przez 1 rok uczęszczała do gimnazjum dla panien ale z 

powodów finansowych przerwała naukę w szkole i uczyła się krawiectwa u pani Tomyślakowej. Po 

3-ch latach miała już własną pracownię i 2 uczennice. 

     W 1936 r poślubiła we Lwowie Stanisława Różańskiego. Stanisław był przedstawicielem firmy 

„Wełna Bielska”, 2 lata mieszkali w Bielsku-Białej a od 1938 r. zainstalowali się w Warszawie w 

mieszkaniu w Alejach Ujazdowskich.  

W przededniu wojny do Stefy do Warszawy przyjechała siostra Leokadia i tu we dwie spędziły całą 

okupację i przeżyły Powstanie Warszawskie 1944 r. Po zakończeniu powstania trafiła razem z 

tysiącami mieszkańców stolicy do obozu przejściowego (dulag 121)  w Pruszkowie. Tu Niemcy 

1957 r. w Poznaniu – Wujek  Eda a wilka 

karmi Basia Pendo (Długołęcka) 
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przeprowadzali selekcję Warszawiaków – żołnierzy AK kierowali do oflagu, zdrowych i silnych 

cywilów na roboty do Niemiec a słabych i chorych do Oświęcimia. 

 

 

   

 

 

 

 

     Męża Stefy wysłali do oflagu w Dahau, zaś obie siostry chore i mocno wycieńczone wsadzili do 

transportu do Oświęcimia. Na stacji w Końskich zostały uwolnione z transportu szturmem przez 

oddział AK. Stąd po licznych perypetiach, wymęczone i chore dotarły do Kiekrza. Po nabraniu sił 

Stefa pojechała do Gdańska szukać męża. Było to już po zakończeniu wojny. Umówili się  bowiem 

wcześniej, że gdy wojna ich rozłączy, po  wojnie spotkają się w Gdańsku.  Ale mąż nie zjawiał się. 

Zamiast niego na miejsce spotkania przyszedł kolega Tadeusz  Wejchert (również osadzony w tym 

oflagu) z wiadomością, że Stanisław zmarł w dniu wyzwolenia obozu przez Amerykanów. Według 

informacji PCK „został zbyt gwałtownie nakarmiony przez żołnierzy amerykańskich”.( Jan 

Wejchert z ITI był jego synem).  

     Stefa wyszła powtórnie za mąż - za Stanisława Pendo. (Takie samo imię miał pierwszy mąż).  

Ich córką jest Basia Długołęcka, z którą jako dzieci wspólnie zażywaliśmy wakacji w Kiekrzu w  

końcu lat 40-tych i na początku 50-tych. 

     Dla tej licznej rodziny punktem kontaktowym, w okresie zawieruchy wojennej po 1939 r. a 

także w okresie  wzajemnego poszukiwania się po zakończeniu wojny, był Kiekrz. Tu zostawiano 

informacje co się z kim dzieje i gdzie przebywa. 

 

 

Jesień 1944 r.            

Po lewej biskup 

Szlagowski wśród 

więźniów dulagu 121. 

Po prawej wygnani z 

Warszawy po przybyciu 

do Pruszkowa. 

 

 

Z lewej: 

1918 r. na terenie Cytadeli w 

Poznaniu  - Polskie Wojsko   

uformowane w czasie Powstania 

Wielkopolskiego 
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Pigułka informacji 

Powstanie Wielkopolskie 

To nie był tylko patriotyczny  zryw, jak   nas uczono w szkole – to było dobrze przygotowane powstanie zarówno 

pod względem  zbrojnym jak i dyplomatycznym oraz organizacyjnym. Objęło  wszystkie miasta i miasteczka 

Wielkopolski. Dowództwo miało skomplikowane relacje z Piłsudskim, który nie palił się do odbierania  

Wielkopolski Niemcom. Zresztą Niemcy wypuścili go w takiej nadziei, że zajmie się wyzwalaniem z zaboru 

austriackiego i rosyjskiego. Piłsudski  nie palił się do odebrania Niemcom także Śląska.  

Cytat z Wikipedii: 

„ W Niemczech członkowie SPD byli za niepodległością Polski, ale twierdzili, iż nie może ona obejmować ziem 

zaboru pruskiego – w tym również Wielkopolski. Z takim przeświadczeniem zwolniono z aresztu w Magdeburgu 

Józefa Piłsudskiego. ” 

Zarówno Śląsk jak i Wielkopolska wyzwoliły się same dzięki zrywowi patriotycznemu ludności i  usilnym, 

wytrwałym, konsekwentnym  zabiegom lokalnych polityków na konferencjach pokojowych a także poprzez 

organizowanie referendów i wyborów samorządowych. Przyjazd Paderewskiego do Poznania był iskrą zapalającą 

przygotowane powstanie. Można się o tym dowiedzieć z Wikipedii z obszernego artykułu „Powstanie 

Wielkopolskie”. 

Pigułka informacji  

 Dulag 121 (obóz przejściowy w Pruszkowie) 

   Już od pierwszych dni Powstania Warszawskiego Niemcy wysiedlali mieszkańców Warszawy i kierowali ich do 
obozu przejściowego w Pruszkowie (Dulag 121). Po upadku Powstania wysiedlenia te realizowano na skalę 
masową; wysiedlono całą Warszawę. Uchylających się od przesiedlenia rozstrzeliwano na miejscu. W obozie tym 
Niemcy dokonywali selekcji, wybierali ludzi do obozów koncentracyjnych i na  roboty do Niemiec. 
    
   Warunki panujące w obozie były bardzo ciężkie. Wysiedleńców rozmieszczano w znajdujących się tam dziewięciu 
ogromnych halach produkcyjnych. Panował w nich stale zaduch i ogromny ścisk. W każdej z hal znajdowały się 
rowy rewizyjne, wypełnione gnijącymi odpadkami i robactwem. Brakowało posłań więc wypędzona ludność 
musiała gnieździć się na zabłoconych betonowych podłogach, wśród kałuż wody, stosów szmat, śmieci, gruzów, 
porozrzucanych w nieładzie desek, szyn, blach bądź części remontowanych wagonów. W parowozowni, gdzie 
Niemcy lokowali osoby uznane za szczególnie „niebezpieczne”, podłogi były również pokryte smarem i żużlem. W 
halach rozrzucono nieco słomy, która jednak szybko zgniła, stając się siedliskiem wszy i innego robactwa.  
 
    Mimo że z każdym dniem noce stawały się coraz zimniejsze, hale były nieogrzewane. Ze względu na brak 
elementarnych urządzeń sanitarnych niemożliwe było nawet umycie rąk, nie mówiąc o zachowaniu czystości. Z 
nielicznych kranów płynęła niezdatna do picia woda przemysłowa. Z powodu małej liczby latryn ludność musiała 
załatwiać potrzeby naturalne do rowów rewizyjnych.  
 
   W obozowej kuchni zatrudniano do 480 pracowników, lecz nawet gdy nie brakowało pożywienia pracownicy 
kuchni nie mogli nadążyć z jego rozwiezieniem, gdyż brakowało talerzy i łyżek. Niewystarczająca była także ilość 
lekarstw oraz środków sanitarnych. W rezultacie w obozie panował głód, a wysiedleńcy masowo chorowali na 
czerwonkę. Liczba więźniów obozu zmarłych z powodu chorób lub wyczerpania wyniosła kilka tysięcy. 

 
   Trudno ocenić ilu mieszkańców Warszawy i okolic przeszło przez obóz w Pruszkowie. Jeszcze w trakcie trwania 

powstania Rada Główna Opiekuńcza szacowała, że do Dulagu 121 trafiło około 650 tys. wysiedleńców.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Magdeburg
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Pi%C5%82sudski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyzenteria
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Pradziadkowie z Opalenicy i Buku (rodzice dziadka Jana z Kiekrza) 

      Moi pradziadkowie ze strony Ojca urodzili się – jak można szacować -  około  1864  prababcia 

Stanisława Borowicz i około 1859 pradziadek Roman Dybizbański prawdopodobnie w Buku lub 

Opalenicy na terenach pomiędzy Grodziskiem Wielkopolskim a Poznaniem. Ten pradziadek 

Roman Dybizbański jest niejako dla mnie najważniejszy bo od niego dziedziczę nazwisko. Był to 

wówczas zabór pruski i jeśli chciało się życiowo funkcjonować język niemiecki należało znać. 

Nauka w szkołach była po niemiecku. Rówieśnikiem pradziadków był Michał Drzymała chłop z 

tamtych okolic – urodził się w 1857 r. i w rezultacie swoich zmagań z administracją pruską  stał się 

sławny we wszystkich zaborach Polski a 

nawet poza jej granicami.( Więcej na ten 

temat w pigułce informacji). Jak się żyło 

Polakom w tamtym okresie na terenie 

germanizowanej konsekwentnie 

Wielkopolski można przeczytać w książce 

„Marianna i jej Róże”. Warto przeczytać ten 

pamiętnik. Opisuje w nim życie rodzinne i 

wychowanie 7 córek ale wspomina też 

swoje oburzenie gdy dowiedziała się, że  

dzieci ze szkoły podstawowej we Wrześni 

były bite i odizolowane od rodziców za to, 

że nie chciały uczyć się po niemiecku. 

Szkołę z zamkniętymi uczniami ogrodzono 

kordonem policjantów niemieckich a 

zdenerwowanych i zrozpaczonych rodziców ukarano dotkliwymi grzywnami. 

     Pradziadek był piekarzem w Buku, a prababcia prowadziła dom. Więcej nic o nich nie wiemy. 

Pewne jest jednak, że czytali w gazetach poznańskich o zmaganiach Drzymały* a także o biciu 

polskich dzieci  w szkole we Wrześni*. Wydarzenia opisywały i komentowały gazety  w Europie i 

Stanach Zjednoczonych. Głos zabierali sławni pisarze i politycy. 

 

 

 

 

 Pigułka informacji na końcu rozdziału. 

 

1887 r. – Drzymała transportuje swój wóz przez 

Grodzisk Wielkopolski. 
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Pigułka informacji 

Wóz Drzymały 

Michał Drzymała ur. 13 września 1857  zm. 25 kwietnia 1937  . 

   Na początku XX wieku Michał Drzymała stał się sławny w Polsce (a także w Europie) z powodu 

ciągnącego się przez blisko 4 lata
  
sporu z władzami pruskimi dotyczącego możliwości zbudowania 

domu na zakupionej od niemieckiego kupca działce […] Pruskie prawo wymagało uzyskania zgody 

administracji państwowej na wzniesienie budynku.  Realizujące politykę germanizacji władze 

wybiórczo wykorzystywały ten przepis na niekorzyść ludności polskiej. W tej sytuacji Drzymała kupił 

wóz cyrkowy, w którym zamieszkał.  Władze pruskie chciały ten wóz usunąć, argumentując, iż stojący 

w jednym miejscu przez ponad 24 godziny wóz jest domem. W tej sytuacji Drzymała systematycznie, 

codziennie przesuwał ów wóz na niewielką odległość, co dało mu argument, iż jako pojazd ruchomy 

nie podlegał przepisom prawa budowlanego. Przez kilka lat trwała sądowo-administracyjna walka, w 

której stosowano kruczki prawne; władze pruskie zaczęły nękać Drzymałę za drobne uchybienia i w 

końcu udało im się usunąć wóz. Wówczas Drzymała zamieszkał w lepiance, którą wkrótce po tym 

zburzono ze względu na naruszenie przepisów przeciwpożarowych (ustawienie piecyków bez 

właściwego zabezpieczenia). W tej sytuacji Drzymała był zmuszony sprzedać działkę. Drzymała 

ostatecznie nabył inną parcelę, ze starym domem, na remont którego niepotrzebna była zgoda 

urzędów[…] 

   Walka Drzymały o możliwość zbudowania domu, a zwłaszcza wykorzystywanie przezeń luk w prawie 

pruskim stały się głośne w Polsce i w świecie. Głos w tej sprawie zabierali m.in. Maria Konopnicka, 

Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus, a spoza Polski m.in. Lew Tołstoj. Osoba Drzymały, a zwłaszcza ów 

słynny wóz stały się symbolem chłopskiego oporu wobec zaborcy i germanizacyjnych praktyk 

stosowanych wobec Polaków przez państwo pruskie. Znaczenie symboliczne jego oporu dostrzegali i 

Niemcy, skoro po jego śmierci żaden z niemieckich zakładów stolarskich w Wyrzysku nie chciał 

wykonać trumny, tak że podjąć się tego musiał miejscowy, polski zakład meblarski . 

   Michał Drzymała został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 

(1937)
[
. W 1939 r. jego rodzinną wieś przemianowano na Drzymałowo. 

Postać Michała Drzymały wspomina Jan Pietrzak w pieśni Żeby Polska była Polską (1981). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lepianka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Konopnicka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Prus
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lew_To%C5%82stoj
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3z_Drzyma%C5%82y#cite_note-MonitorPolski-3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Drzyma%C5%82owo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pietrzak
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBeby_Polska_by%C5%82a_Polsk%C4%85
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Pigułka informacji 

Strajk dzieci we Wrześni i innych miastach Wielkopolski 

   W dniu 4 marca 1901 r. dotarło do szkoły zarządzenie pruskich władz oświatowych o wprowadzeniu języka 

niemieckiego do nauki religii od nowego roku szkolnego (rok szkolny rozpoczynał się wtedy 1 kwietnia). Nauki 

religii udzielał nauczyciel  Schölzchen, hakatysta, którego metoda pedagogiczna polegała na budzeniu strachu 

przed kijem. Gdy nadeszły katechizmy w języku niemieckim, dzieci odmówiły ich przyjęcia, albo w porozumieniu 

z rodzicami zwróciły je następnego dnia. 

 

     Uczennica Bronisława Śmidowiczówna, oddając nauczycielowi niemiecki katechizm, trzymała go przez 

fartuszek, aby nie splamić sobie rąk. Dzieci, korzystając z rad rodziców zastosowały bierny opór, odmawiając 

odpowiedzi w języku niemieckim na lekcjach religii, za co spadły na nie represje i  kary cielesne. Aby podnieść 

autorytet szkoły pruskiej i przełamać niepokorność dzieci, zaczęto stosować najrozmaitsze kary i przemoc 

fizyczną. Opornych uczniów karano aresztem, trwającym niekiedy kilka godzin, zastosowano trzykrotnie karę 

chłosty w dniu 2, 13 i 20 maja 1901 r.  

 

 

 

 

 

 

Do masowej chłosty doszło 20 maja 1901 roku w obecności inspektora szkolnego Wintera. Był wówczas 

poniedziałek, ciepły i pogodny. A do tego dzień targowy, stąd ruch na ulicach miasta zaczął się wcześnie. 

Karę chłosty wykonywał wspomniany wyżej nauczyciel religii. Odgłosy dochodzące z budynku, ściągnęły pod 

szkołę ludzi (około 1000 osób). Zgromadzony tłum wznosił okrzyki. W obronie dzieci stanęli ich rodzice. Padały 

pogróżki pod adresem nauczycieli.. Największe nasilenie strajku we Wrześni przypadło na miesiące zimowe roku 

szkolnego 1901 - 1902. Na ogólną liczbę 158 uczniów w najwyższych klasach strajkowało 118. Na rodziców 

zaczęto nakładać większy podatek szkolny, wymuszano coraz wyższe kary administracyjne za tzw. "zmudy 

szkolne", czyli nieobecność na lekcji. Szczególnie dotkliwą karą było przedłużanie nauki poza 14 rok życia i 

cofanie dzieci z klas wyższych do niższych. 

 

Najdotkliwiej pobito Stanisława Jerszyńskiego i Bronisławę Śmidowiczównę 

( na zdjęciu obok). To wszystko działo się dlatego, ponieważ niemieccy 

nauczyciele nie potrafili w inny sposób opanować sytuacji. Jedynym 

nauczycielem, który popierał strajkujące dzieci był Bronisław Gardo. W 

oporze umacniał je również ksiądz Jan Laskowski. Wkrótce jednak za swą 

działalność musiał opuścić Wrześnię. Nie pozwolono mu nawet pożegnać 

się ze swoimi parafianami. 

W sytuacji bez wyjścia, na skutek nieprzejednanego oporu dzieci oraz w 

obawie, aby strajk szkolny nie rozszerzył się na inne miejscowości, władze 

szkolne postanowiły przemocą złamać ten bunt. 

 

http://wrzesnia.w.interia.pl/widoki/widok10.htm
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    Pigułka informacji c.d. 

    Dopiero na początku roku szkolnego 1904/1905 (po Wielkanocy) mogły władze szkolne we Wrześni  donieść 

Pruskiemu Kolegium Szkolnemu w Poznaniu o całkowitym wygaśnięciu strajku. Najdłużej w oporze wytrwała 

Stefania Śmidowiczówna, młodsza siostra wspomnianej już Bronisławy. Wypadki wrzesińskie znalazły swój 

epilog w sądzie gnieźnieńskim, gdzie na ławie oskarżonych za demonstracje na ulicy przed szkołą zasiadło 25 

osób - rodziców i małoletnich. Proces odbył się w dniach 14-16 listopada 1901. Wyrok został ogłoszony 19 

listopada 1901 r. Ostatecznie skazano 20 osób na kary od 2 miesięcy do 2,5 lat więzienia. 

     Za za przykładem dzieci wrzesińskich poszły dzieci w innych szkołach. W 1906 r. opór uczniów, 

podtrzymywany przez rodziców, przybrał postać powszechnego strajku. W fazie największego jego nasilenia 

strajkowało ok. 75 tys. dzieci w ok. 800 szkołach (na 1100).  

 

    

 

 

 

    Z kolei M.Konopnicka, w czasie gdy rozgrywały się te burzliwe wydarzenia we Wrześni, przebywała we 

Włoszech. Tam też prowadziła szeroką akcję propagandową na rzecz wrzesińskich dzieci. W 1902 r. W roku 

1908 opublikowała wiersz, napisany dla Wielkopolski  - "Rotę". Powszechnie znany stał się po skomponowaniu 

muzyki przez Feliksa Nowowiejskiego. Wykonano go po raz pierwszy, pod batutą kompozytora, w roku 1910 na 

uroczystościach 500-lecia krzyżackiej klęski grunwaldzkiej - pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Krakowie 

    Walka dzieci wrzesińskich o język ojczysty w szkole znalazła oddźwięk w "Kronikach Tygodniowych" Bolesława 

Prusa i w utworach Kazimierza Tetmajera. Nieco później, w roku 1909 ukazało się zainspirowane przez 

wydarzenia wrzesińskie, sugestywne opowiadanie Władysława Reymonta "W pruskiej szkole".  

  

 

W obronie wrzesińskich dzieci stanęli solidarnie Polacy ze wszystkich zaborów. 

Sprawa wrzesińska stała się głośna na świecie, głównie dzięki H.Sienkiewiczowi i 

M.Konopnickiej. Sienkiewicz w krakowskim "Czasie" opublikowal dwa listy: "O 

gwałtach pruskich" w listopadzie 1901 r. oraz "List otwarty do J.C.M. Wilhelma II, 

króla pruskiego" w listopadzie 1906 r. W listach tych piętnował postępowanie 

władz pruskich wobec polskich dzieci, a także antypolską politykę pruską. List 

otwarty H.Sienkiewicza wydrukowały wszystkie polskie gazety w zaborach 

austriackim i rosyjskim oraz wiele czasopism zagranicznych. Sienkiewicz był 

wówczas bardzo popularny, ponieważ w tym czasie został laureatem Nagrody 

Nobla (w listopadzie 1906 r.).  
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Pradziadkowie Smolińscy z Bydgoszczy (rodzice dziadka Antoniego) 

     Pradziadkowie ci pochodzą prawdopodobnie z Bydgoszczy ale o nich nie wiemy nic.  Nie ma 

też zdjęć tych pradziadków. Moja mama Lena nigdy o nich nie wspomniała. W albumie zarówno 

Leny jak i jej siostry Zosi nie ma ani jednego zdjęcia z tymi dziadkami. Może bardzo wcześnie 

zmarli? 

 

 

 

 

 

Około roku 1890 -  Bydgoszcz, Stary Rynek. 



86 
 

 

Pradziadkowie z Koronowa (rodzice babci Anastazji z Bydgoszczy) 

Nie znam dokładanej daty urodzin żadnego z nich,  ale można to oszacować .  Wiadomo, że 

w  1885r urodził się w Koronowie (Crone, Prusy) Jan Morzelewski starszy brat mojej babci z 

Bydgoszczy. Można założyć, że jego mama miała wówczas 26 lat – jako że był jej 3-cim 

dzieckiem. Tak więc Tekla Morzelewska z domu Świetlik urodziła się ok. 1859 r. i mieszkała w 

małym miasteczku Koronowo niedaleko Bydgoszczy. Wyszła za mąż za Andrzeja Morzelewskiego,  

miała dwóch  synów i jedną córkę Anastazję, a ta z kolei dwie córki; jedna z nich to Leokadia moja 

mama. 

    O pradziadkach z Koronowa wiemy tylko, że byli dość majętni. Trochę więcej wiemy o losach 

ich dzieci.  

     Synowie mieli na imię Jan i Stanisław( drugie imię Franciszek więc w rodzinie mówiono na 

niego Franek), obaj; wyjechali w 1910 r. do USA. Nic o nich nie wiedziałem aż do czasu gdy 2 lata 

temu przeczytałem list z USA. List ten  adresowany był do mojej mamy ale przyszedł już po jej 

śmierci. Okazało się, że z autorką listu mamy wspólnych pradziadków  - Teklę i Andrzeja 

Morzelewsich. Fragment listu zamieszczam w tym tekście. 

     Dziadek  Julii, autorki listu, to John  (Jan vel Johan) Morzelewski. W liście pytała  co Lena wie 

o rodzinie Morzelewskich bo opracowuje drzewo genealogiczne a adres znalazła przeglądając 

koperty korespondencji swojej mamy. Mogłem jej tylko przesłać kopie zdjęć wujków mojej Mamy; 

w zbiorze rodzinnym mamy ich sporo ale wszystkie zrobione już w USA. Okazało się, że Julia w 

Utah ma takie same. 

Około roku 1910 – Koronowo nad Brdą, Rynek. 
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Pradziadek Andrzej Morzelewski z Koronowa 

     Nie mamy jego zdjęć i nic o pradziadku Morzelewskim nie wiemy.  

Prababcia Tekla Morzelewska z Koronowa 

     Z domu Tekla Świetlik. Urodzona w 1859 r. O samej prababci Tekli też nic nie wiemy. Znamy 

tylko losy jej synów Jana i Stanisława, którzy  wyemigrowali do USA.  

 

 

 

 

1890 r. – 31-letnia prababcia Tekla Morzelewska 

z domu Świetlik 

1890 r. - Prababcia Tekla z najstarszym synem 

Janem. Zdjęcie wykonane w zakładzie 

fotograficznym w Bydgoszczy 
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Wielka emigracja 
z Europy do USA 

1890  - 1910 

 

Nazwisko moich pradziadków Morzelewski 

odpłynęło do USA razem z dwoma męskimi       

potomkami - synami pradziadków. 

Dzisiaj Morzelewskich jest znacznie więcej 

w Utah w USA aniżeli w Polsce. 

 

 

W internecie jest wiele zdjęć z 

tamtych lat dokumentujących  

tę wielką emigrację 

Europejczyków. 

Razem z innymi  

Europejczykami zasiedliliśmy 

Amerykę Północną.  

Teraz po 100 latach 

zasiedlamy Europę.  Ilu nas 

zostanie w Polsce? 
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Ellis Island – brama do USA – 40% Amerykanów pochodzi z tej wyspy 

     Ellis Island znajduje się w nowojorskim porcie Upper New York Bay i było bramą dla około 12 

milionów imigrantów w okresie od  1892  do 1954. W rzeczywistości – według historyków -  około 

40% Amerykanów  wywodzi swoje pochodzenie z tej wyspy  (obecnie Narodowy Pomnik i 

muzeum). Tu działało główne centrum przyjmowania imigrantów z Europy na Wschodnie 

Wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Tematykę tej  emigracji podjął Henryk Sienkiewicz w swojej 

noweli "Za chlebem". 

     Wyspa Ellis posiada stronę internetową  http://www.ellisisland.org  gdzie można wyszukać, czy 

ktoś z  rodziny płynąc do Stanów również znalazł się na Ellis. A z pewnością musiał tam być i 

przejść wszystkie skomplikowane procedury (badania lekarskie, szczegółowy wywiad), jeżeli 

emigrował w okresie 1892 - 1954.  Tak twierdzi przywołany portal internetowy. Wpisałem więc 

nazwisko Morzelewski i przybliżoną datę urodzenia – po kilku sekundach miałem już informacje o 

wujku mojej Mamy Janie vel Johann vel John i jego bracie Stanisławie. 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U góry po lewej - !890 r. Brama do Ameryki, głowny 

budynek Ellis Island. 

 

U góry po prawej – zdjęcie współczesne.                     

Widok całej Ellis Island – dziś muzeum państwowe 

Narodowe Muzeum. 

Z  lewej – 1925 r. Salt Lake City, Utah USA.     

   Jan z żoną i dwoma synami. Jeden z tych synów został 

ojcem  Julii Robinson-Morzelewski autorki cytowanego 

tu emaila. 

http://www.ellisisland.org/
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Poniżej  informacje jakie z tego portalu uzyskałem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tym „zaświadczeniu” jest jeden błąd. Johann przybył nie z Cohn a z Crone 

(Koronowo). Miejscowości  Cohn w ogóle na świecie nie ma – tak zresztą twierdzi 

Google Maps. 

   Statek „Lapland” na którym bracia Morzelewscy przypłynęli z Antwerpii do Nowego 

Yorku           18 kwietnia 1910 r. Statek był nowy i nowoczesny, dwukominowy z 4 

masztami. Został wybudowany zaledwie   2 lata wcześniej w Belfaście w Irlandii i pływał 

pod banderą Brytyjską. 
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Są tam również fotokopie oryginalnych list pokładowych. Z takiej listy  (pozycja 8 na liście) 

odczytałem, że Johann Morzelewski przybył w towarzystwie brata Stanislaw a jego ojcem jest 

Andreas Morzelewski zamieszkały w Bromberg ( Bydgoszcz), ma 25 lat, urodził się w 1885 r. i 

udaje się do Salt Lake City Utah. Nazwisko osoby do której się udaje jest dla mnie nieczytelne. 

Natomiast Stanisław nie jest wymieniony na liście pasażerów oddzielnie  tylko jako brat – szkoda 

bo poznałbym datę  jego urodzenia. Ta wzmianka o bracie Stanisławie na liście pasażerów usuwa 

definitywnie wątpliwości czy miał on na imię Franciszek (Frank) czy Stanisław. 

     Tym sposobem o tych którzy wyemigrowali do USA wiemy znacznie więcej aniżeli o tych co w 

Polsce pozostali.  

 

Fotokopia fragmentu listy pokładowej. Lp.8 dotyczy Jana i Stanisława Morzelewskich. W oryginale 

lista ta to wielki dwustronny arkusz o wielu kolumnach dla jednego pasażera. Z zamieszczonego 

fragmentu odczytujemy m.in.  że osobą towarzyszącą  Janowi jest brat Stanis. Morzeleski i udają się 

do Salt Lake City do (nazwisko dla mnie nie czytelne).      
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Skąd przychodzimy?  

Po napisaniu tych wspomnień nasunęło mi się kilka refleksji. Co to tak naprawdę jest pochodzenie, 

narodowość?. Narody  nie żyją na odległych od siebie planetach, ludzie łączą się w pary niezależnie 

od narodowości, zależnie od własnego losu i wzajemnych sympatii. Jaka powstaje z tego 

narodowość? Kiedy się kształtuje  i co na to wpływa? W oficjalnych dokumentach musisz ją podać.  

Jedni uważają, że  narodowość określa język matki inni, że kraj w którym chodzili do szkoły, 

jeszcze inni… 

Dziadków ma się czworo, pradziadków już ośmioro i co ma powiedzieć ten o swoim pochodzeniu 

czy narodowości, którego każda z 4 parababci i każdy z 4 pradziadków był innej narodowości?  A o 

takie historie w naszym rejonie świata -  gdzie Europa jest wielkości Indii a ma kilkadziesiąt 

narodowości skupionych na małych obszarach – zdarzają się często. Mogło być tak, że prababcie 

były z Litwy, Niemiec, Rumunii i Austrii a pradziadkowie z Armenii, Ukrainy, Węgier i np. 

Francji. Jaką to daje narodowość z pochodzenia?  

Ja uzyskałem informacje tylko o dwojgu – jednej prababci i jednym pradziadku. Czyli o 6-ciu 

przodkach nie uzyskałem żadnych informacji. A przecież wszyscy pradziadkowie  i wszystkie 

prababcie miały swoich rodziców i wówczas liczba pra- pra-przodków wzrasta do 16. I kto wie 

jakiej oni byli narodowości? Na ile zatem znamy swoje pochodzenie? Co to znaczy narodowość? 

Rasy możemy już być bardziej pewni. Całkowicie pewnym możesz być tylko tego,  że jesteś 

człowiekiem.  

Powiem ponownie Tobie i sobie tak:  „Jesteś dzieckiem Wszechświata i masz prawo tu być.” -  tak 

jest napisane w Desiderata, w tekście  znanym i popularnym na całym Świecie. W internecie roi się 

od niego w różnych językach. Skrzynecki z „Piwnicy pod Baranami” dał  to do  zaśpiewania Ewie 

Demarczyk a ona to pięknie wykonała.  

Ja dedykuję ten tekst Tobie, który przeczytałeś/ przeczytałaś powyższe wspominki.  

Zerknij jeszcze na ostatnią stronę. 

 

                                                                                                         Niezdrowice lipiec 2014 r. 
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Desiderata 

„Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech  

i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy.  

O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie,  

bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.  

Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie,  

wysłuchaj też innych, nawet tępych i nieświadomych  

oni też mają swoją opowieść.  

Unikaj głośnych i napastliwych są udręką ducha. 

Porównując się z innymi możesz stać się próżny i zgorzkniały, 

Zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych od siebie. 

Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany,  

będą dla ciebie źródłem radości. 

Wykonuj swą pracę z sercem jakkolwiek byłaby skromna; 

ją jedynie posiadasz w zmiennych kolejach losu. 

Bądź ostrożny w interesach na świecie bowiem pełno oszustwa,  

niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. 

Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów 

i  wszędzie życie jest pełne heroizmu. 

Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia  

ani też nie podchodź cynicznie do miłości, 

albowiem wobec oschłości i rozczarowań 

jest ona wieczna jak trawa.  

Przyjmij spokojnie co ci lata doradzają  

z wdziękiem wyrzekając się spraw młodości. 

Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić w nagłym nieszczęściu. 

Nie dręcz się tworami wyobraźni. 

Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. 

Obok zdrowej dyscypliny bądź dla siebie łagodny. 

Jesteś dzieckiem wszechświata nie mniej niż drzewa i gwiazdy. 

Masz prawo być tutaj. 

I czy to jest dla ciebie jasne czy nie, 

wszechświat jest bez wątpienia na dobrej drodze. 

Tak  więc żyj w zgodzie z Bogiem  

czymkolwiek się trudnisz i jakiekolwiek są twoje pragnienia.  

W zgiełku i pomieszaniu życia zachowaj spokój ze swą duszą.  

Przy całej swej złudności, znoju i rozwianych  

marzeniach jest to piękny świat. 

Bądź uważny. Dąż do szczęścia. 

 

Znalezione w starym kościele św. Pawła  

w Baltimore  

datowane 1692r.  


