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Inne zeszyty wspomnień

Mama

Moja mama Leokadia Łucja Dybizbańska z domu Smolińska urodziła się w Bydgoszczy
24.09.1919r. Jej ojciec miał na imię Antoni a mama Anastazja. Ojciec był wykfalifikowanym
stolarzem na Kolei, jej mama oczywiście nie pracowała.
O swoim dzieciństwie, o latach szkolnych Mama nie
opowiadała nam. Ja przynajmniej nie pamiętam.
Natomiast nie raz, gdy nawarstwiały się problemy dnia
codziennego, wzdychała: „Chciałabym być znowu małą
córeczką u swojej Mamusi”.
To zdjęcie obok, z tym kołem do turlania, przypomina
mi jak 30 lat później ja z braćmi i kolegami na Zaporze
uganialiśmy się po okolicy z metalowymi rawkami
(obręczami) od kół rowerowych. Była to jedna z
lepszych zabaw. Także pod względem ruchowym bo
wymagała długiego biegania i zręczności. Biegi
terenowe z rawką to było coś.
W latach 1935 do 1937 chodziła do Liceum Handlowego
a następnie podjęła pracę w Centrali Rozliczeniowej
Lena – 1924 r.

Poczty Polskiej w Bydgoszczy.

Praktykę zawodową w niemieckiej
rodzinnym mieście wspominała
pozwalano na terenie firmy mówić
bardzo
drażniło
i
było
wybuchła wojna miała 20 lat.
przedwojenny album zdjęć Leny
jej wczesna młodość obfitowała
obozy i wycieczki w góry, nad
najbliższych okolic. Były to
organizowane przez szkołę, kluby
jednej z wycieczek zwiedziła
Borysław, Truskawiec, Kraków i
Uczyła się gry na fortepianie a
Lena – 1938 r.

uprawiała kajakarstwo i wioślarstwo.

firmie w swoim
bardzo źle, bo nie
po polsku. To
upokarzające. Gdy
Oglądając
widać wyraźnie, że
w zajęcia sportowe,
morze
i
do
imprezy
i organizacje. Na
Lwów, Drohobycz,
na koniec Poznań.
równocześnie

2

Oglądając zdjęcie Leny z zajęć sportowych na stadionie ( biegi, skoki w dal itp.) przypomina
mi się co powiedział Andrzej. Otóż na początku lat 80-tych, gdy Lena miała trochę ponad 60
lat kibicowała Andrzejowi i Sylwii w grze w ping-ponga. W pewnej chwili powiedziała daj
mi zagrać. Andrzej oddał Mamie
paletkę będąc przekonany, że nic z
tego nie będzie. Był zaskoczony
gdy zobaczył, że Mama nie tylko
trafia w piłeczkę ale dobrze ją
odbija. Pomyślałem sobie wtedy –
mówił Andrzej – że w młodości
Mama musiała być wysportowana.
A Mama jaką pamiętamy nie
uprawiała już żadnych sportów –
miała na karku chorobę i codzienne
zmartwienia czasów komuny.
Była na spływie kajakowym Brdą
z Jeziora Charzykowskiego do
Bydgoszczy oraz na harcerskim
obozie w Funce . W tym samym
czasie w Kiekrzu harcerz Bogdan
zdawał egzaminy na sternika
jachtowego morskiego.
Bydgoszcz była w tym okresie
największym w kraju ośrodkiem
wioślarstwa i kajakarstwa zarówno
sportowego jak i turystycznego.
1937 r. – Lena na lekcji wf, ta z prawej.
Sprzyjały temu warunki naturalne –
Brda i Kanał Bydgoski, który umożliwiał dotarcie drogą wodną tak do Gdańska jak i do
Szczecina i Berlina. W okresie młodości Mamy wybudowano w Bydgoszczy kilka przystani
wioślarskich. Organizowanie klubów wioślarskich zalecało szkołom nawet Kuratorium.
Za pierwszą pensję kupiła skrzynkowy, prosty aparat fotograficzny KODAK, który
kosztował 12 zł. Aparat ten otrzymałem od Mamy będąc jeszcze dzieckiem i zrobiłem nim
sporo zdjęć. Wspominała, że w ich biurze działały duże, bardzo głośne maszyny, które
pracownicy nazywali cholerykami. Te maszyny , a ściślej ich hałas, zapamiętała dokładnie
(były to – jak się teraz domyślam - mechaniczne komputery produkcji firmy Hollerith
wówczas stosowane do masowych rozliczeń).
Gdy wybuchła wojna, Centrala Rozliczeniowa ewakuowała się 3 września zgodnie z
planem Brdą i Wisłą na barkach typu „berlinka” – załadowano personel , sprzęt i
dokumenty. Byli ostrzeliwani przez lotnictwo, kule świstały ale raczej nikt w czasie tej
ewakuacji nie zginął. Nie upłynęli jednak daleko. Powrót odbywał się wozami z końskim
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zaprzęgiem. W ten sposób Mama uniknęła pobytu w Bydgoszczy w czasie „krwawej
niedzieli” 3 września.

1933 r. – Na obozie harcerskim.
Lena siedzi, druga z lewej.

1934 r. – Lena z mamą na bydgoskiej ulicy.

1934 r. – obóz Przysposobienia Wojskowego Harcerzy na
Baraniej Górze. Lena w środku, klęczy.

U góry – 1939 r. Lena z koleżanką.
Z lewej – 1935 r. Wycieczka statkiem po
Wiśle. Lena pierwsza z lewej w tylnym
rzędzie
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„Krwawa niedziela” w Bydgoszczy
Ale rozstrzeliwania Polaków trwały także po jej powrocie z ewakuacji . Gdy dowiedziała
się, że na Wyspie Młynów, gdzie mieszkała jej bliska koleżanka, była strzelanina, pobiegła
tam. Ku jej przerażeniu zobaczyła, że koleżanka też została rozstrzelana.
Dzień 3 września 1939 r. przeszedł do historii jako „krwawa niedziela”. Mama tłumacząc
nam czemu wyjechała zaraz po wybuchu wojny z Bydgoszczy, często używała tego
określenia - „krwawa niedziela”, ażeby w skrótowy sposób przekazać nam, że było straszno.
Słuchałem w przekonaniu, że w tą straszną niedzielę popłynęła polska krew. Tymczasem
było inaczej – w tą niedzielę zabijani byli głownie Niemcy. Ale historycy nie są zgodni co do
tego jak było naprawdę . Aby to opisać przytaczam poniżej artykuł Natalii Lulii Sandeckiej na
portalu historia.org.pl .
„Bydgoszcz, 3 września 1939 r., niedzielne popołudnie. Polacy przeszukują domy
Volksdeutschów w poszukiwaniu broni, gdyż około godziny 10:30 ostrzelano tłum
uchodźców, który przechodził przez centrum miasta ulicą Gdańską. Polska znajduje się w
stanie wojny z III Rzeszą Niemiecką, więc to Niemcy mieszkający w Bydgoszczy od razu po
tym wydarzeniu stali się podejrzanymi. To niewątpliwie najbardziej kontrowersyjny rozdział
w historii wojny polsko-niemieckiej.

Dwie tezy
We współczesnej historiografii istnieją dwa nurty, inaczej wyjaśniające przebieg
bydgoskiej „krwawej niedzieli„. Pierwszy, „oficjalny„, jest reprezentowany przez większość
polskich historyków, według których za wydarzenia z 3 września 1939 roku odpowiada
mniejszość niemiecka, rzekomo prowokująca Polaków.
Drugi, który w Polsce reprezentuje prof. W. Jastrzębski, a jest popularny wśród
historyków niemieckich, mówi o dokonanej przez Polaków masakrze, spowodowanej
niefortunnym zbiegiem okoliczności. […]

Bydgoszcz w przededniu wojny
W dwudziestoleciu międzywojennym Bydgoszcz należała do grupy czternastu miast polskich,
w których liczba mieszkańców przekraczała 100 tysięcy (Bydgoszcz zamieszkiwało około 150
tysięcy osób). 6,4% spośród nich stanowiła mniejszość niemiecka, będąca silniejsza
gospodarczo od Polaków. Dzięki temu mogła
także liczyć na pomoc finansową i socjalną z
Rzeszy. Dzierżyła w swych rękach część
zakładów przemysłowych, miała przewagę w
branży handlowej i usługowej, a Niemcy
stanowili 41% samodzielnych rzemieślników.
Bydgoszcz zwana była „małym Berlinem”, ze
względu na to, że stanowiła centrum życia
społeczno-politycznego
mniejszości
niemieckiej w Polsce. Prowadziła ona tutaj
Inspekcja jednostki bydgoskiego Volksdeutscher
Selbstschutzu
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szeroką działalność kulturalną i oświatową poprzez liczne stowarzyszenia, takie jak Scena
Niemiecka (Deutsche Bühne) czy też Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Nauki (Deutsche
Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft). W mieście istniały również organizacje sportowe i
zawodowe, ukazywało się 9 niemieckich czasopism. Zdecydowana większość obywateli
polskich niemieckiego pochodzenia w Bydgoszczy należała do wyznania ewangelickiego,
funkcjonowało 6 parafii tej konfesji, w skład których wchodziło 8 zborów. Bydgoscy
Volksdeutsche mieli także możliwość otrzymywania wsparcia ze strony NSDAP[…]
Należy tutaj wspomnieć, że większość bydgoszczan płynnie operowała językiem niemieckim i
nie miała problemu z porozumiewaniem się z Volksdeutschami. Osoby pochodzenia
niemieckiego ulegały coraz większym wypływom NSDAP i hitleryzmu[…]. Wzajemna
nienawiść Polaków i Niemców nasilała się poprzez liczne konflikty na tle oświatowym
(nauczyciele niemieccy nie chcieli składać przysięgi na wierność państwu polskiemu, chcieli
także wprowadzić do szkół zajęcia na temat podstaw rasizmu[…]. W wierszach nauczanych w
mniejszościowych szkołach można zauważyć pochwałę Hitlera i symbolu III Rzeszy, swastyki.
Propagandą zajmował się także na szeroką skalę niemiecki konsulat w Bydgoszczy[…] Na
bydgoskich ulicach często można było spotkać żołnierzy w mundurach Wehrmachtu (rzekomo
zbiegów). Polacy mieli świadomość, że konfliktu zbrojnego nie da się już uniknąć, co można
zauważyć w prasie pochodzącej z tamtego okresu, warto przedstawić nagłówek z pierwszej
strony Dziennika Bydgoskiego z 1 września 1939 roku, który wyrażał gotowość do walki:
„Czekamy z palcem na cynglu”.
W tym miejscu należy nadmienić, że Bydgoszcz była ważnym ośrodkiem wojskowym. Mieściła
się tu siedziba 15 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego z generałem brygady Zdzisławem
Przyjałkowskim na czele, będąca częścią Armii „Pomorze”[…]. Wiosną 1939 roku powołana
została jednostka, która gromadziła wyłącznie mieszkańców miasta w celu jego obrony –
Bydgoski Batalion Obrony Narodowej. Komendantem miejskim był major Wojciech Albrycht,
a dowódcą garnizonu wojskowego generał Stanisław Grzmot-Skotnicki.

Teza pierwsza: mord
Wraz z rozpoczęciem wojny, 1 września 1939 roku, czołowi przedstawiciele mniejszości
niemieckiej w Bydgoszczy zostali aresztowani. Celem takich działań było zabezpieczenie
przed ewentualnymi działaniami dywersyjnymi z ich strony[…]

Żołnierze Wehrmachtu pokazują zagranicznym
dziennikarzom ciała, jako niemieckie ofiary
polskiego pogromu w Bydgoszczy - fotografia
propagandowa / fot. Uznanie autorstwa: Bundesarchiv, Bild
183-2008-0415-505,CC-BY-SA

1 września 1939 roku oddziałom polskim nie
udało się obronić Borów Tucholskich, przez
które z łatwością przedarły się niemieckie
czołgi pod dowództwem generała H.
Guderiana. Wśród żołnierzy polskich
wybuchła panika, zaczęli przemieszczać się w
kierunku
Bydgoszczy.
W
mieście
opowiadano, że Niemcy są już w pobliżu i
niebawem zajmą miasto. Wieści te
spowodowały, że ludność cywilna dowodzona
przez
porucznika
rezerwy
Stanisława
Pałaszewskiego w niedzielę, 3 września 1939
roku zaczęła przygotowywać się do obrony.
Zajęte zostały stanowiska wzdłuż ulicy
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Gdańskiej, zwłaszcza od jej północnej strony. Wtedy to rozpoczęły się krwawo zakończone
wydarzenia. Ulicą Gdańską przemieszczali się uciekinierzy z miasta, mieli ze sobą dobytek,
który byli w stanie unieść. Transportowano także ciągnięte przez konie armaty. Jedna z takich
armat była właśnie przyczyną całego zmieszania – gdy z głuchym dudnieniem spadła na
brukowaną powierzchnię, tłum wpadł w popłoch, rozległy się krzyki: „Czołgi jadą!„,
wybuchła panika. W reakcji na takie okrzyki cywilni obrońcy miasta rozpoczęli strzelaninę.
[…]
Wydarzenia potoczyły się bardzo szybko. Na ulicach […] cywilni obrońcy miasta strzelali do
tłumu uchodźców, wśród których znajdowali się żołnierze z rozbitych jednostek Wojska
Polskiego. Na ogień odpowiedzieli oni ogniem karabinowym[…] - każdy strzelał do każdego,
[…] Dopiero około godziny 12:00 na miejsce wydarzeń dotarły pierwsze patrole wojskowe,
tworzyły się także samozwańcze patrole z żołnierzy będących w tłumie poruszających się ul.
Gdańską i z ludności cywilnej. Rozpoczęły one ataki na posesje należące do bydgoskich
Niemców, a samych właścicieli wyciągano z mieszkań i bezbronnych cywilów na miejscu
rozstrzeliwano. Regularne patrole zaś aresztowały Niemców, aby wypuścić ich już nocą.[…]

Teza druga: dywersja
Historiografia polska wydarzenia z 3 września 1939 r. przedstawia inaczej. Aby przedstawić
źródło tej tezy, należy powrócić do wydarzeń przedwojennych.
Propaganda niemiecka od roku 1933 stawała się coraz śmielsza. Przykładem na to może być
zmiana w tonie artykułów dziennika
niemieckiej mniejszości w Bydgoszczy,
Deutsche Rundshau in Polen. Pojawiały się
w nim zdjęcia uśmiechniętych członków
Hitlerjugend, wielkich flag ze swastykami,
powiewających nad boiskami sportowymi
wypełnionymi członkami NSDAP, fotografie
Hitlera […]
Według W. Trzeciakowskiego są to
wystarczające dowody na to, że Niemcy w
Polsce stanowili Piątą Kolumnę III Rzeszy,
Rozstrzelanie Polaków w Bydgoszczy w dniu 9
świadczą o tym także bliskie kontakty H.
września 1939 r.
Kohnerta z samym Hitlerem. […] NSDAP
jeszcze przed zwycięstwem w wyborach w
roku 1933 prowadziła szeroko zakrojoną działalność wśród mniejszości niemieckiej w Polsce
poprzez liczne organizacje, jak już wcześniej wspomniane Deutsche Vereinigung, w których
indoktrynowano Volksdeutschów zgodnie z ideologią hitlerowską. Organizacje te były
wzorowane na wojskowych, członkowie często byli umundurowani. Ich zadaniem było
przygotowanie gruntu na wojnę z Polską, prowadzenie propagandy, szkolenie dywersantów i
sabotażystów.
To właśnie na tej podstawie wysuwa się wniosek, że za wydarzenia z 3 września 1939 roku
odpowiadają zamieszkujący Bydgoszcz Niemcy. Przecież byli szkoleni do działalności
dywersyjnej przez niemiecki konsulat, byli przygotowani na wejście wojsk niemieckich do
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miasta, dlatego ostrzelali z własnych domów i świątyń wchodzące do Bydgoszczy wojska
polskie i całą odpowiedzialność za wyżej opisane wydarzenia należy zrzucić na nich.

Próba interpretacji
Bydgoska „krwawa niedziela” jest tak kontrowersyjnym wydarzeniem, że nie sposób
rozstrzygnąć sporu między przedstawicielami obu tez […]
Według autorki, przy tak subiektywnym wyborze źródeł, nie sposób jest stwierdzić, kto
rozpoczął strzelaninę na ul. Gdańskiej. Oczywistym jest, że Polacy – świadkowie - byli w
stanie wojny z Niemcami i będą się o nich wypowiadać z nienawiścią i niechęcią.
Karygodnym jednak było wyciąganie z domów bezbronnych cywilów i rozstrzeliwanie ich na
oczach rodzin. Niemcy jednak nie byli bez winy […].

Zakończenie
Wydarzenia z niedzieli, 3 września 1939 roku były tylko preludium do masakry odwetowej
urządzonej na Volksdeutchach przez Polaków w dniu następnym. W dniach 3-4 września 1939
roku zginęło łącznie ok. 100 Niemców zamieszkujących Bydgoszcz. Za przelaną wtedy krew
niemiecką została przelana jeszcze większa ilość polskiej krwi.

Po
Po
Po

Bydgoszcz 09.09.1939 – jedna z wielu publicznych egzekucji Polaków przez żołnierzy niemieckich.
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Po wkroczeniu wojsk hitlerowskich do Bydgoszczy (5 września) rozpoczął działalność Sąd
Specjalny, który miał za zadanie ukaranie sprawców z 3 i 4 września Rozprawiono się także z
bydgoską inteligencją. Egzekucji dokonywano w fordońskiej Dolinie Śmierci, gdzie obecnie
znajduje się Kalwaria Bydgoska – miejsce pamięci ofiar zbrodni hitlerowskich, dokonanych w
Bydgoszczy. Na podstawie ekshumacji łączna liczba pomordowanych Bydgoszczan wyniosła
1576 osób.”

Bydgoszcz 11.09.1939 – rozstrzelani bydgoszczanie

Cały ten spór historyków kto jest winien, uważam za pozbawiony sensu i znaczenia.
Przecież w każdym polskim mieście Niemcy robili to samo zaraz po rozpoczęciu okupacji.
Specjalne komanda objazdowe rozstrzeliwały Polaków wskazanych przez miejscowych
niemieckich aktywistów.
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Bydgoszcz 09.09.1939 – kolejna egzekucja publiczna.
Pod murem leży pierwszy szereg rozstrzelanych.

Bydgoszcz 09.09.1939 - Polska inteligencja. Element patriotyczny i przywódczy.
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W Śremie
W Bydgoszczy zrobiło się dla Polaków straszno. W tej sytuacji dziadek Antoni
wyekspediował obie swoje córki do Śremu - Lenę i starszą o kilka lat Zosię - mimo że Zosia
miała już gruźlicę , chorobę wówczas nie uleczalną. (Dopiero w latach 50-tych udawało się
skutecznie leczyć Gruźlicę. )
Mama nabawiła się początków gruźlicy raczej nie od Zosi a w więzieniu po nastaniu
nowego Naczelnika z NSDAP. Została bowiem przeniesiona do znacznie gorszej celi, gdzie
jedna z więźniarek miała mocno zaawansowaną gruźlicę i prątkowała. W ciężkich warunkach
więziennych trudno było się nie zarazić. Dlaczego Mama z Ciocią Zosią pojechały akurat do
Śremu, tego nie wiem. Mogę przypuszczać, że dziadek Antoni akurat w tym mieście miał
znajomych, którzy mogli załatwić pracę. W każdym razie „nabyta” tam gruźlica mocno
wpłynęła na przyszłe losy całej, założonej później rodziny.
Nie było wiele bezpieczniej aniżeli w Bydgoszczy. W Śremie w przededniu wybuchu
wojny ulokował się sztab Wielkopolskiej Brygady Kawalerii, wchodzący w skład Armii
„Poznań". Prawdopodobnie dlatego już w pierwszym dniu wojny na Śrem spadły bomby. W
czasie okupacji hitlerowskiej z miasta i okolic wysiedlono ponad 3 tys. mieszkańców.
Głównym zadaniem nazistów po wkroczeniu Wermachtu na tereny Wielkopolski było
osłabienie społeczeństwa polskiego przez eksterminację polskiej inteligencji, działaczy
społecznych i kulturalnych, czołowych przedstawicieli narodu polskiego. Podstawowym
narzędziem miały być wykazy – listy Polaków przeznaczonych do zlikwidowania
przygotowane przez miejscowych Niemców, których znaczna liczba przed wojną
zamieszkiwała region śremski.
W połowie października
1939 r. liczba zatrzymań i
aresztowań Polaków nasiliła
się. Miało to związek z
wydanym
przez
władze
niemieckie zarządzenia w
sprawie „likwidacji polskiego
elementu przywódczego” w
którym wydano polecenie
masowych
egzekucji
publicznych oraz określono
liczbę ofiar.
Publiczne rozstrzelanie na rynku w Śremie. Widoczny
ustawiony przy Ratuszu drewniany kulochron i usypany wał
ziemny.

Główne
aresztowania
rozpoczęły się w nocy z 18 na
19 października 1939 roku.
Zatrzymanych osadzano w śremskim więzieniu. Jednocześnie w mieście pojawiły się
ogłoszenia, które pod odpowiedzialnością karną nakazywały mężczyznom od 16 roku życia
stawienia na śremskim rynku w dniu 20 października o godz. 9:00. W tym czasie, w centrum
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śremskiego rynku, w miejscu zburzonego pomnika Powstańca Wielkopolskiego ekipy
budowlane zaczęły budować kulochwyt z desek, kamieni i ziemi.
W piątek, 20 października 1939 roku w godzinach porannych pod silną eskortą
przyprowadzono aresztowanych Polaków z więzienia do ratusza, gdzie miał odbyć się sąd. W
piwnicach ratusza przygotowano dla osadzonych prowizoryczny areszt. Niemieckie odziały
otoczyły rynek, a lufy karabinów maszynowych skierowały w stronę widowni – mężczyzn,
którzy pod przymusem zostali wezwani na rynek. Na rozprawę do Śremu przybyło autokarem
lotne komando, które stanowili sędziowie oraz trzydziestoosobowy pluton egzekucyjny.
Wcześniej oddział rozstrzelał obywateli polskich w Środzie Wielkopolskiej i Kórniku. Na
Youtubie można zobaczyć bardzo wzruszający dokumentalny film „Liść klonu” na podstawie
wspomnień córki rozstrzelanego wówczas burmistrza.
Śrem został włączony do Rzeszy Niemieckiej a życie zwykłych ludzi, w tym Polaków,
stało się znośne. Dotyczy to oczywiście tylko tych Polaków, którzy zostali zatrudnieni w
Niemieckich urzędach i firmach. Nie dotyczy natomiast tych, których wyrzucono z ich
własnych domów i mieszkań, a także – w największej liczbie - z ich majątków rolnych,
dworów i pałacyków.
W Śremie 21 letnia Lena dostała posadę sekretarki, czy też może pomocnicy sekretarki
niemieckiego burmistrza. Wybrano ją do tej pracy spośród kilku kandydatek, wśród których
były także Niemki. Okazało się, że Lena najlepiej i najszybciej pisze na maszynie dyktowane
po niemiecku teksty, chociaż z mówieniem po niemiecku było już gorzej. Pracowała tam 2
lata. Burmistrz okazał się człowiekiem „ludzkim” bo gdy ta młoda Polka w trakcie rozmów
zakpiła sobie z Hitlera, zrobił tylko groźną minę i z naciskiem powiedział aby tego „nigdy
więcej nie robiła”, że to jest „bardzo, bardzo niebezpieczne”.
Mojego ojca Bogdana poznała w prywatnej stołówce. Też się tam stołował. Był
zatrudniony jako technik geodeta przy robotach melioracyjnych i budownictwie wodnym w
okolicach Śremu. („gdy wszedł do stołówki po raz pierwszy, od razu go zauważyłam - był
taki wysoki”). Lena mieszkała z Zosią w pokoiku na którymś piętrze kamienicy, niedaleko
Urzędu Miasta. Zarówno w przypadku Mamy jak i Ojca taka wykwalifikowana praca u
Niemców była rzadkością dla osób , które czuły się Polakami i nie podpisały folkslisty.
Generalnie Polacy byli przeznaczani wyłącznie do prac fizycznych, co w rozmowie ze mną
mocno podkreślała Ciocia Mira. Nie mniej, oglądając zdjęcia z tamtego okresu, zarówno
w albumie Bogdana jak i Leny, widać że nie głodowali i wiedli ustabilizowane życie ( za
wyjątkiem pobytu Leny w więzieniu). Są tam zdjęcia z małych biesiad i młodzieńczych
wygłupów, jak na przykład to, na którym jedna z dziewczyn ma założoną czapkę z
niemieckiego munduru. Są zdjęcia ze spacerów, majówek i plażowania nad Wartą a
także wycieczek plenerowych. Razem z Bogdanem Lena pojawia się na zdjęciach od
początku 1941 r. do końca roku 1942. Brak zdjęć z 1943 r. jest zrozumiały.
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1941 r. w Śremie – plażowanie nad Wartą.

Ślub Leokadii i Bogdana odbył się potajemnie w kaplicy cmentarnej w Kórniku,
miejscowości odległej od Śremu o 20 km . Po wojnie były z tym problemy bo żadne
dokumenty ze ślubu w tamtejszym kościele
nie zachowały się. Jedyna pamiątka z tamtego
ślubu to zdjęcie Ojca i Mamy w strojach
skromnie ślubnych przy krytej dorożce. Małe
przyjęcie
weselne
zorganizowano
w
mieszkaniu rodzinnym w Bydgoszczy. Dzięki
temu byli na nim rodzice Leny i jej znajomi z
Bydgoszczy.
Czemu ślub i chrzest odbyły się bardzo
dyskretnie i poza Śremem tego nie wiem.
Wiadomo jednak, że kościół katolicki był
przez hitlerowców tępiony. Mira w swoich
ustnych wspomnieniach mocno podkreślała,
że hitlerowcy wywozili księży do obozu
koncentracyjnego w Dachau i w ogóle
prześladowali kościół katolicki nie gorzej od
komunistów.
1943 r. – „tajny” ślub Leny i Bogdana w Kurniku
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Urodziłem się w Śremie w 1944, rok przed zakończeniem wojny a chrzest otrzymałem
też w Kórniku. Był to chrzest także potajemny.
Mama w niemieckim Urzędzie po pewnym czasie awansowała na referenta w Arbejtamcie
(Biurze Pracy) i zajmowała się wydawaniem kartek uprawniających do nabycia określonych
towarów. Trochę tych kartek sobie przywłaszczyła i przekazała swojej rodzinie a także
Bogdanowi i jego rodzinie. Mira pamięta, że jej ojciec, czyli dziadek Jan przechowywał te
kartki wewnątrz metalowego karnisza w domu w Kiekrzu. Jakaś Polka doniosła jednak
Niemcom. Mamę aresztowali. Przesłuchiwał ją młody oficer niemiecki nastawiony jednak
wyraźnie życzliwie. W jego pytaniach zawarta już była odpowiedź najbardziej korzystna dla
oskarżonej.
„ To znaczy, że przywłaszczyłaś sobie kartki wyłącznie na garnitur dla swojego przyszłego
męża, który też pracuje dla Urzędu ?”
Dostała jednak wyrok kilkunastu miesięcy więzienia.
Odsiedziała to w więzieniu w Koźminie. Tam również
miała szczęście. Znowu dzięki umiejętności pisania po
niemiecku i praktycznej znajomości buchalterii.
Przydzielono jej pracę w biurze Naczelnika więzienia.
Z czasem zdobyła sobie jego zaufanie. Gdy odwiedził
ją narzeczony Bogdan, Naczelnik nawet zostawił ich
samych w pokoju na 2 godziny. Regularnie wysyłał ją
na miasto bez eskorty aby zaniosła jego żonie warzywa
z przywięziennego ogrodu. Żona naczelnika również
była życzliwa i sympatyczna. Częstowała kawą i
ciastem, rozmawiały przy stole. Niestety dwa miesiące
przed końcem odsiadki Naczelnika zwolniono i
wysłano na Wschód. Najpewniej za łagodne
Małe przyjęcie weselne było w
mieszkaniu w Bydgoszczy ; rok przed
zakończeniem wojny.

traktowanie więźniów.

Nowym Naczelnikiem został aktywista partyjny,
który z miejsca odesłał Lenę do gorszej celi wraz z
kryminalistkami i morderczynią z karą śmierci, wykrzykując przy tym, że to skandal aby w
biurze pracowała Polka. Warunki sanitarne i wyżywienie stały się teraz okropne. Ponad to
więźniarki musiały bardzo ciężko pracować w polu przy burakach cukrowych w minusowej
temperaturze, zgrabiałymi rękoma. Była to bardzo wyniszczająca praca. W grupie
pracujących tam więźniarek razem z Leną była między innymi księżna bodajże Potocka.
Nadzorująca volksdoiczka niesamowicie uwzięła się na tę kobietę, zamęczała ją dodatkowymi
pracami, nie pozwalała jej korzystać z przerw na odpoczynek. Zamęczała ją do tego stopnia,
że ta po krótkim czasie zmarła. Mama wyszła z więzienia bardzo osłabiona. Co dziwne dla
nas teraz – kontynuowała pracę w tym samym niemieckim urzędzie. W styczniu urodził się
Zdziś a po roku nadciągnęła Armia Czerwona. Sowieci urządzili w Śremie standardową
defiladę zwycięstwa i w tym dniu mogła się zakończyć historia naszej rodziny, zanim się
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zaczęła. Do pokoiku Leny przybiegła jej koleżanka z informacją. że żołnierze sowieccy
defilują przez miasto.

1941 r. Lena na wycieczce rowerowej z
Bogdanem w Mechlinie.

1942 r. Lena w pracy w niemieckim biurze.
Krótko przed wpadką.

1941 r. Lena z Bogdanem na spacerze pod Śremem

15

- Ubiorę Zdzisia do wózka i zaraz tam pójdę – powiedziała Lena, a koleżanka od razu
pobiegła na ulicę. Lena była w ciąży z drugim dzieckiem, Jerzykiem i zajęło jej to trochę
czasu. Aby sobie skrócić drogę do głównej ulicy, ruszyła bardzo wąskim przejściem między
domami pchając przed sobą wózek. Będąc w najwęższym miejscu zobaczyła nagle przed
sobą biegnącego mężczyznę z przerażeniem na twarzy w mundurze niemieckim. Mundur
było widać pod narzuconym płaszczem cywilnym. Zobaczywszy ją przed sobą Niemiec, nie
przestając biec, wycelował w nią pistolet. Mama opowiadała, że wszystko w niej zamarło i
zesztywniała. W tym momencie padł strzał i – opowiadała Mama – właściwie pomyślałam, że
nie żyję. Ale nie upadła. Upadł Niemiec. Pojawili się biegnący za nim żołnierze sowieccy.
Najwyraźniej równolegle z defiladą odbywało się przeczesywanie mieszkań i piwnic wzdłuż
trasy defilady. Mama opowiadała o tym po raz pierwszy, gdy byliśmy jeszcze bardzo mali, i
powiedziała wówczas do Jerzyka:
- Gdyby mnie zastrzelił, nie byłoby Ciebie teraz na świecie.
Na co mały Jerzyk odpowiedział rezolutnie:
- Wcale nie, to by nas urodziła Ciocia Zosia.
Ciocia Zosia była już wtedy bardzo chora i krótko po „wyzwoleniu” wróciła do rodziców do
Bydgoszczy gdzie wkrótce zmarła mając zaledwie 29 lat..

Borów Wielki
Jerzy urodził się jeszcze w Śremie w 1945r. Natychmiast po wyzwoleniu ojciec
został powołany do polskiego wojska w stopniu porucznika i wyznaczono mu zadanie
zajmowania się jednym z niemieckich majątków pod Kożuchowem koło Zielonej Góry. Był
to duży, okazały majątek w Borowie
Wielkim - Grossen-Bohrau Manor,
Na Google Maps znalazłem zdjęcie
budynku dworu (pałacu raczej) tego
majątku. Z oddziałem żołnierzy
mieli
tam
gospodarować
i
dostarczać żywność wojsku.
Mama wspominała niejednokrotnie ,
że był to najszczęśliwszy okres w jej
życiu. Było mieszkanie, jedzenie,
bryczka do dyspozycji, pomoc
żołnierzy oraz pozostałej w majątku
służby. Plus młodość i rodzina na miejscu ( a mały Zdziś był pupilkiem żołnierzy co widać
na niektórych zdjęciach). No i zdrowie wówczas jeszcze dopisywało. Gruźlica objawiła się
dopiero w Szczecinie.

Borów Wielki – stan współczesny.
Zdjęcie z 2012 r.
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!946 r. Borów Wielki pod Kożuchowem,
okolice Nowej Soli. Spacer bryczką.
U góry – malutki Jerzyk z Ojcem Bogdanem i
Ciocią Zosią.
Z prawej – kto powozi tego nie wiem.

1946 – Lena ze Zdzisiem w Kożuchowie.
Dla Borowa Wielkiego to najbliższe miasto
odległe o 9 km.

Po

1945 – Lato. Lena zaczytana przed „domem”
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W 1946 r. Ojciec został zdemobilizowany i otrzymał przydział na mieszkanie w domku typu
bliźniak w Szczecinie przy ul Koziorowskiego 1.

Szczecin
Andrzej urodził się już w Szczecinie w tymże 1946r. Mama poszła do pracy w
jakimś biurze a nami opiekowała się młoda dziewczyna z Białegostoku, Krysia. Nie wiem jak
długo była z nami ale gdy Andrzejek miał 3 lata jeszcze była. A pamiętam to z komunikatu
radiowego, który słyszałem na własne uszy o godzinie 4 po południu. Bo na ten komunikat
wszyscy w domu czekaliśmy przy odbiorniku radiowym. „W dniu dzisiejszym rano zagubił
się chłopczyk lat 3, włosy blond mocno kręcone…”
Ledwie zakończył się komunikat w radiu, w drzwiach ukazała się Krysia z umorusanym
Andrzejkiem.
Poszukiwania trwały od rana i brało w nich
udział wielu znajomych. Była to niedziela,
rodzice poszli do kościoła a Krysia została z
nami sama. Biedna Krysia najdłużej biegała
po całej dzielnicy i okolicach. Andrzejka
znalazła w odległym parku, ale już
prowadził go za rączkę milicjant.
Początkowo nie chciał go Krysi oddać ale
zobaczywszy, że jest do Krysi przywiązany,
ustąpił. Przepytywany później w domu
Andrzejek „zeznał”, że poszedł do Mamusi do pracy.
Jeszcze jeden epizod ze Szczecina. Byłem w najstarszej grupie w przedszkolu gdy pewnego
dnia Mama wyjechała wczesnym ranem pociągiem do Poznania aby tam w biurze projektów
oddać wyniki pracy geodezyjnej zleconej
Ojcu i odebrać zapłatę. Tego dnia w
przedszkolu chwaliłem się kolegom, że mam
20 gr zaoszczędzone na tym iż zamiast do
przedszkola
przyjechać
tramwajem
przyszedłem piechotą. I teraz za te pieniądze
zamierzam sobie kupić papierosy. Prawdą
było tylko to, że tramwaj i papierosy
kosztowały tak samo 20 gr ( podobnie
zresztą jak gazeta codzienna) oraz że
tramwajem można było do przedszkola
dojechać 1 przystanek ulicą Mickiewicza w
pobliże ulicy Jacka Soplicy gdzie było
przedszkole w starej, dużej willi.
Z przedszkola odebrała mnie Krysia i
kazała mi zaraz iść na górę do sypialni,
gdzie Mama odpoczywała w łóżku po
Szczecin 1948 r. – wycieczka statkiem po Odrze. Lena z Andrzejkiem,
Jerzykiem i Zdziśkiem . Dzieci w płaszczykach uszytych przez Mamę
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1949 – Nad Zalewem Szczecińskim w Trzebieży.
U góry - plażowanie z Bieńkowskimi.
Z lewej – na pierwszym planie Lena z 5-letnim
Zdziśkiem na „zdobytym” jachcie.

Z lewej – 1949 r. Lena w mieszkaniu w
Szczecinie
U dołu – 1949 r. Trzebież. Z dworca na
przystań, gdzie już czeka Bogdan z jachtem.
Bieńkowscy i Lena ze Zdziśkiem
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podróży. Mama wróciła tak wcześnie bo zamiast jechać pociągiem przyleciała rejsowym
samolotem (sic). Nie była kobietą tuzinkową, o nie.
- Podobno chcesz kupić sobie papierosy – powiedziała Mama – Zatrzymaj sobie
te 20 gr a jak będziesz miał ochotę zapalić to ja cię zawsze poczęstuję.
Wyciągnęła pudełko z papierosami w moim kierunku i powiedziała
- Zapal sobie.
Wziąłem papierosa a Mama podała mi ogień. Papieros nie zapalał się bo do niego
dmuchałem.
- Trzeba wciągnąć - powiedziała Mama.
No i wciągnąłem i to mocno. Natychmiast zakrztusiłem się a dym mnie dusił i mocno się
rozkaszlałem aż pociekły łzy.
Później przez wszystkie lata dziecięce i młodzieńcze papierosy nie ciągnęły mnie.
Mama miała w Szczecinie wielu znajomych.
Młodzi osiedleńcy chętnie i szybko poznawali się i
zawierali znajomości. W zasadzie wszyscy byli na tym
samym życiowym etapie – mieli pracę i mieszkania.
Problemem było tylko zaopatrzenie w żywność
szczególnie w wyroby mięsne. Nigdy natomiast nie
brakowało mleka i nigdy nie byliśmy głodni. Przed
„pierwszym” natomiast bardzo często brakowało
gotówki i to Mamę bardzo stresowało. Pamiętam jej
uradowany okrzyk gdy niespodziewanie znalazła w
pościeli w szafie 100 zł – odłożone kiedyś i
zapomniane.
Ze znajomymi odwiedzali się bardzo często. Grali w
karty i bardzo dużo gadali. Byli z różnych stron i z
różnych politycznych opcji. Po latach Mama
opowiadała, że ze zdumieniem słuchała tych, którzy
przechwalali się „Teraz my porządzimy”.
Na plażowanie i żeglowanie w pierwszych latach po wojnie jeździło się do Trzebieży nad
zalew Szczeciński - pociągiem, z przystanku w naszej dzielnicy Pogodno. (W internecie
czytam teraz, że ta linia kolejowa została już zlikwidowana. ) Później, w latach 50-tych gdy
utworzono strefę nadgraniczną, jeżdżenie tam nie było to możliwe. Na szczęście dla nas
dzieciaków, w pobliżu było fajne kąpielisko na Jeziorze Głębokim. Można było dojechać
tramwajem. Mieszkaliśmy sobie bardzo wygodnie i można powiedzieć, że było nam
wszystkim w Szczecinie bardzo dobrze. Gdy jednak stwierdzono u Mamy gruźlicę, musiała
często jeździć na leczenie do sanatorium specjalistycznego w Bystrej koło Bielska. My
dzieci na ten czas lądowaliśmy w prewentoriach.
Był to główny powód, że rodzice zdecydowali się przenieść na kilka lat na „zadupie” do
Goczałkowic pod Pszczyną, a więc blisko Bielska-Białej i Bystrej. Dla mnie, ucznia 4 klasy
były to rejony kompletnie egzotyczne, chociaż nazwa Pszczyna była już mi znana ze szkoły
jako wyjątek reguły, że po „p” pisze się zawsze „rz”.
Lena – około 1950 r.
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Na Zaporze w Goczałkowicach
Tak wylądowaliśmy na budowie zapory wodnej, ważnej inwestycji Planu 6-letniego. Do
baraków. Na koniec świta. Mieszkaliśmy w nich ponad 5 lat od 1953r do 1959r.
Zapora - dla nas dzieci była to cała epoka pod nazwą „Zapora”. Nie było nudno. Raj dla
urwisów.
Z Zapory Mama miała znacznie bliżej do szpitala sanatoryjnego , do którego
jeździła często. Wiedzieliśmy, że Mama jest chora na gruźlicę ale nie zdawaliśmy sobie
sprawy z powagi sytuacji. Rodzice ukrywali przed nami problemy tak , że nasze dzieciństwo
było fajne i beztroskie.
Bartek urodził się w Bielsku w 1955r. Ojciec opowiadał mu po latach, że w tym okresie
stan mamy był tak ciężki, że za każdym razem jadąc w odwiedziny nie miał pewności czy
zastanie żonę przy życiu.

1952 r. – Lena ( z lewej) w szpitalu-sanatorium w Bystrej Śląskiej.

Gdy byliśmy dziećmi, w rozmowach słyszałem, że Mama miała odmę -wówczas
myślałem, że to taki zabieg, bo Mama mówiła, że to bolesne. Wydaje mi się, że Mama miała
odmę kilkakrotnie. Odma płucna jest poważnym schorzeniem polegającym na dostaniu się
powietrza albo innych gazów do jamy płucnej.
Pobyt i leczenie w Sanatorium Przeciwgruźliczym w Bystrej bardzo obie chwaliła.
Opowiadała o zaangażowaniu lekarzy i bardzo dobrej opiece. Także o bardzo dobrej
atmosferze wśród pacjentów. A była to pierwsza połowa lat 50-tych. Kwitło też w sanatorium
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życie artystyczne. Pamiętam jak w czasie jednej z przepustek Mama z dumą odśpiewała nam
nowopowstały hymn sanatoryjny na bardzo popularną wówczas melodię „Powoli człapał
konik skrajem szosy”. Słowa zapamiętałem a były one takie
„Powoli człapał pacjent skrajem szosy,
Do sanatorium w Bystrej wali bram,
Choć pot perlisty oczy mu przesłania
Po zdrowie i po siły idzie tam…”
Historia sanatorium w Bystrej sięga lat 1870. Obecnie jest to Centrum Pulmonologii i
Torakochirurgii. Nie jest to typowe polskie sanatorium; już przed wojną było praktycznie
wysokospecjalistycznym szpitalem.
Specyfiką sanatoriów przeciw-gruźliczych były leżakowalnie. Zadaszone balkony z
wystawionymi na stałe leżakami i śpiworami. Leczenie gruźlicy polegało m.in. na
kilkugodzinnym, codziennym leżakowaniu na świeżym powietrzu.
Z takich leżakowalni korzystała też
przed wojną Zosia w Sanatorium w
Zakopanem. A w Sławęcicach koło
Niezdrowic jest dawny szpital
przeciwgruźliczy ufundowany przed 1szą wojną przez właścicieli Sławęcic.
Do dziś w parku przyszpitalnym stoją
leżakowalnie.
W
szpitalu
tym
ordynował m.in.
Robert Koch,
odkrywca bakterii gruźlicy ( a także
cholery i wąglika), laureat Nagrody
Nobla. Pałac właścicieli Sławęcic
Balkon leżakowalnia. Lena z prawej.
został kompletnie zniszczony i w
latach 70-tych całkowicie rozebrany. Ufundowane budynki szpitala stoją do dziś.
Mimo, że ojciec był kierownikiem budowy zapory, materialnie było bardzo ciężko.
Trzeba było wyżywić, zadbać o zdrowie i ubrać 3-ch a potem 4-ch synów. Mama nie
pracowała więc nie było drugiej pensji, a w tamtych czasach z jednej pensji większej rodzinie
nie dało się wyżyć. Mąż był całą dobę zajęty budową i nie było teraz nawet możliwości
dorabiania na pomiarach geodezyjnych. Z podziwem i ze zdumieniem wspominamy teraz z
Andrzejem ile ubranek Mama uszyła dla naszej trójki własnoręcznie, ile swetrów zrobiła na
drutach (to głównie podczas pobytu w sanatoriach) a nawet płaszczyków podbitych watoliną
czy futerek ze starych futer ( a to już jest wręcz krawiectwo ciężkie nawet z nazwy). Nasze
pobyty w prewentoriach niczego w tym zakresie nie polepszały, bo przebywaliśmy tam
głównie wtedy gdy Mama była w sanatorium ( ponownie przypominam czytaj: w szpitalu).
Zajęty pracą Ojciec nie byłby w stanie zajmować się nami na co dzień. Nie pamiętam
abyśmy kiedykolwiek mieszkali sami z Ojcem, bez Mamy. Gdy musiała jechać na leczenie
my byliśmy wysyłani do prewentoriów albo do Babci do Kiekrza.
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Do prewentoriów w różnych zakątkach Polski trzeba było nas zawieść i odebrać a to
każdorazowo wiązało się z niełatwą podróżą koleją. W każdym też prewentorium rodzice
odwiedzali nas. Mimo ciężkiej choroby, mimo tych wszystkich trudów codzienności Mamę
pamiętam zawsze ładną i uśmiechniętą. Ale teraz gdy przeglądam zdjęcia aby załączyć je to
tych wspomnień kładzie się na to jeden cień. To zdjęcie chyba z 1958r z Wigilii.
Wzbogaciliśmy się właśnie o nowoczesne radio „Tatry” wyposażone w klawisze i światełka
oraz telewizor „Belweder” zakupiony za talon otrzymany w pracy. Był to pierwszy telewizor
we wsi i na osiedlu. Tymczasem Mama jest na tym zdjęciu bardzo, bardzo smutna. Czyżby to
było zmęczenie li tylko przygotowaniem wigilii?
Często nie było co włożyć do
garnka.
Szczególnie
w
początkowym okresie. Natomiast
później, gdy było już zarybione
jezioro, łowiliśmy ryby, głównie
szczupaki. Jak złapaliśmy
ich
więcej,
Mama
jechała
na
motorowerze Smison do Pszczyny i
tam w sklepie rybnym zamieniała
szczupaki na gotówkę.
Kiedyś jednej nocy ponieśliśmy
dotkliwą stratę. Ukradli spod rynny
kocioł do gotowania pranej bielizny
1958 r. – Wigilia w Goczałkowicach.
( a prało się wówczas jeszcze
ręcznie w balii na tarce ). Był to kocioł poniemiecki przywieziony ze Szczecina. Stawiany
pod rynną służył do zbierania deszczówki do prania. Mama strasznie pomstowała i martwiła
się skąd teraz weźmie kocioł. Sprawa została zgłoszona na milicję. Po kilku dniach złodzieja
znaleźli i strata do nas powróciła.
Mama opowiadała po latach, że nie raz była załamana z powodu braku pieniędzy na
jedzenie. Pisała wówczas do Dziadka Antoniego do Bydgoszczy aby przysłał, jeśli może
„parę groszy”. Jednym razem, gdy była już bardzo zrozpaczona, dostała list w którym
Dziadek informował, że pieniądze wysłał. Ponieważ pieniądze jeszcze nie nadeszły wsiadła
na Simsonka i pojechała na pocztę do Pszczyny. Okazało się, że i tam nie było śladu po
przekazie. Całkiem już przygnębiona i zapłakana wróciła na Zaporę. Po drodze modliła się o
jakiś cud. Nawet nie myślała co zrobić tylko się modliła. Gdy dojechała, przed drzwiami
stał człowiek z koszem pełnym mięsiwa, wędlin pachnących i kaszanek. Był to
miejscowy gospodarz zatrudniony na budowie. Miał świniobicie więc przyniósł
poczęstunek. Nie trzeba opisywać jaką ulgę i ile radości dało to zatroskanej i
przygnębionej matce.
W okresach gdy Mama była w sanatorium naszą trójkę wysyłali do prewentorium. Andrzej
często lądował w Kiekrzu, nawet na pół roku i chodził tam do szkoły. Natomiast Bartkiem
opiekowała się młoda dziewczyna też o imieniu Krysia tyle, że nie z Białegostoku tylko z
Zabrzega, na drugim końcu zapory.
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Taż właśnie Krysia, po 30 latach pani Krystyna, niespodziewanie napisała do rodziców list.
Był to bardzo miły list zapraszający do
odwiedzenia jej w Zabrzegu. Nie był to
jedyny fakt świadczący o tym, że rodzice
byli lubiani. Znajomości z Goczałkowic
utrzymywali
bardzo
długo,
żeby
wymienić choćby
majstrów Żyłę i
Fabię(ten ze Szczyrku) a także rodzinę
doktora Halamy z Bielska. Gdy byłem na
spotkaniu w Goczałkowicach z okazji
50-lecia ukończenia podstawówki, dwie
„dziewczyny” mówiły mi, że dobrze
pamiętają nazwisko Dybizbański, bo ich
rodzice
niejednokrotnie
dobrze
wspominali kierownika u którego
pracowali na Zaporze.
Jakby było mało codziennych trosk, nie
rzadkie były zmartwienia sytuacyjne
spowodowane męską fantazją i brakiem
wyobraźni zarówno męża jak i synów. A
to Andrzej wrócił ze szkoły dopiero
wieczorem bo jeździł z kierowcą ciężarówki albo z maszynistą kolejki wąskotorowej wożącej
piasek na wał zapory. To znowu Andrzej wpadł cały do przerębli na jeziorze. Przy okazji
przypomnę, że Andrzej z Jerzykiem wpadli do przerębli basenu p. poż, który znajdował się na
targu w Szczecinie, gdzie Mama kupowała kartofle. Wystarczyła chwila przy straganie a
dzieciaki zniknęły i pobiegły na taflę lodu. Jerzyk i Andrzejek wyciągali się nawzajem z
załamującego się stopniowo lodu gdy po chwili Mama ich tam znalazła.
tomiast ja – biję się dziś w piesi – przyprawiłem Mamę o palpitacje gdy byłem w 9 klasie a
więc w ostatnich miesiącach naszego pobytu na Zaporze. Pewnej niedzieli po obiedzie Mama
powiedziała:
- Zjadło by się teraz trochę lodów do kawy.
- To ja pojadę po lody – zadeklarowałem. Mama wyraziła zgodę a ja skoczyłem na
Simsonka i ruszyłem do lodziarni Czarneckiego do Pszczyny (5 km to Simsonkiem spokojnie
10 minut w jedną stronę). Na rynku w Pszczynie przy lodziarni spotkałem kolegów na
rowerach i postanowiliśmy odwiedzić koleżankę w Czechowicach. Wróciłem dopiero
wieczorem i to bez lodów. Mama leżała na łóżku a Ojciec podawał jej krople uspokajające.
Do dziś mam wyrzuty.
Wspomnieć tu jeszcze trzeba o doktorze Halamie, o którym więcej piszę w rozdziałach o
Ojcu i oddzielnym o pobycie na budowie zapory. Mama bardzo lubiła doktora i zawsze
cieszyła się z jego odwiedzin. Rodziny zaprzyjaźniły się i mama często odwiedzała ich w
Bielsku. Była w dobrej komitywie zarówno z pierwszą jak i drugą żoną doktora. Oczywiście
Lena z zaprzyjaźnioną kawką na Zaporze.
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na wizytę u nich ubierała się elegancko. I tak jednego razu, szykowna w każdym calu,
przechodziła w Bielsku przez ulicę ale nie w miejscu dla pieszych.
Rozlega się gwizdek milicjanta i obsztorcowanie:
- A co to, pani ze wsi!?
- A żeby pan wiedział ! – odpowiedziała Mama.
Wyprowadziliśmy się z Zapory w 1959
r. Ostatni rok czy dwa mieszkaliśmy w
baraku mieszczącym 2 mieszkania 3
pokojowe i ten cały barak mieliśmy do
dyspozycji. Jako najstarszy z synów
miałem odrębny pokój do nauki a jeden
pusty wykorzystałem do prowadzenia
doświadczeń fizycznych i chemicznych,
m.in. zrobiłem łuk elektryczny i topiłem
szkło. Barak ten stał dzielnie jeszcze na
początku nowego stulecia, a więc to tanie
prowizoryczne budownictwo przetrwało
ponad 50 lat.
W ostatnim okresie pobytu na Zaporze
Mama podjęła się gotowania kilku
obiadów dla pracownic Instytutu
Ichtiologii PAN, które zainstalowano na
Zaporze aby badały wpływ zarybiania na
czystość wody dla 3 milionów jej
odbiorców na Śląsku. Sporo się Mama namęczyła przy prowadzeniu tej mini stołówki w
naszym mieszkaniu, ale sprawiało jej to trochę satysfakcji bo nareszcie miała z kim
porozmawiać nie tylko o sprawach przyziemnych.
W Goczałkowicach cały czas żyliśmy w przekonaniu, że przeprowadzimy się do Bielska.
Ojciec i Mama o tym marzyli i tak mieli obiecane przez dyrekcję i władze. Ale – gdy
nadszedł czas opuszczenia Goczałkowic - okazało się, że w Bielsku nie mają do dyspozycji
mieszkania 3 pokojowego. Wielkość mieszkania była ważniejsza i wylądowaliśmy w
Katowicach Ligocie. Na szczęście Mama do sanatorium nie musiała już jeździć. Kilkuletnie
leczenie udało się.

Okres w Ligocie to już odrębne dzieje. Niech je opisze Andrzej albo Bartek bo ja
mieszkałem tam nie więcej jak 3 lata - w czasie studiów mieszkałem w Gliwicach najpierw w
akademiku a później na „prywatce”.
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Przytoczę tu jednak główne daty i fakty dotyczące Leny i mieszkania w Ligocie.
Matka Polka w prezydium – i jej szefowa
Była 1-szą beneficjentką - w Bułgarii w Miczurinie
Okres mieszkania Cioci z Markiem (zapytać Andrzeja i Bartka)
Okres mieszkania Jerzyka z Asią ( zapytać Andrzeja i Bartka)
Praca Zarząd Aptek w Brynowie, Prezydium, Przedsiębiorstwo Izotopów
Niezdrowice listopad 2013 r.
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