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Zdzisław Dybizbański  zdzislaw.dyb@gmail.com  

 Więcej zeszytów wspomnień 

1953 do 1959 – Szczenięce lata na budowie Zapory 

„Budowę zapory w Goczałkowicach zaczęto wiosną 1950 r. Pochłonęła 960 tysięcy ton 

różnego rodzaju materiałów  i 428 gospodarstw z wysiedlonego Zarzecza. Budowało ją ok. 

1200 ludzi. Dzięki niej mieszkańcy Śląska nie pamiętają co to suche krany  […]Wybudowano 

ją w rekordowym tempie; dotychczas nie pobitym dla wielkich robót ziemnych.” 
Z internetu naszemiasto.pl  

  

 Na tym lotniczym zdjęciu z lewej widać 

prawie cały obszar terenu , którego dotyczą 

wspomnienia objęte tym rozdziałem. Jest to 

zdjęcie lewobrzeżnego odcinka Zapory, 

którego budową kierował mój ojciec 

Bogdan. Na zdjęciu po lewej spust denny do 

Wisły. Po prawej przelewy górne do Kanału 

Burzowego. Osiedle budowniczych zapory 

było zaraz po prawej stronie tego kanału. Na 

zdjęciu widać też laski o których piszę. 

 

Do Goczałkowic – Zdroju przyjechaliśmy pociągiem ze Szczecina.  Cała rodzina: ojciec 

Bogdan 39 lat, mama Lena 34 lata, bracia Jerzy 8 lat , Andrzej 7 lat i ja Zdzisław 9 lat. Był 

mglisty, chłodny poranek 1953 r. Teren wokół dworca był schludny a do centrum Zdroju 

prowadziła alejka szczelnie obsadzona z obu stron żywopłotem. Dotarliśmy nią do 

samochodu ciężarowego Star z plandeką, który specjalnie po nas przyjechał. Z tylnej klapy 

zwisała ruchoma, metalowa drabinka  a w środku pod plandeką ustawione były drewniane ( 

ale też ruchome)  ławki.  

 

 

 

Na tym zdjęciu ten sam obszar co 

powyżej  ale z przeciwnej strony   . 

W głębi stawy rybne a na 

horyzoncie Beskid Niski. 

 

 

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


2 
 

 

 

Był to – jak się później okazało – podstawowy i jedyny dostępny na Zaporze środek 

komunikacji  osobowej szybszej od konnego zaprzęgu. Meble z domu w Szczecinie 

przyjechały za nami po kilku dniach w wagonie towarowym i czekały na odebranie na 

bocznicy w Pszczynie. 

    „Osobowa”  ciężarówka STAR zawiozła nas pod długi drewniany barak wybudowany jako 

hotel. Do wejścia hotelu doszliśmy mocno błotnistą dróżką. W środku długi korytarz a po obu 

stronach pojedyncze pokoje, na końcu też po obu stronach ubikacje i prysznice. Każdy pokój 

miał metalowe łóżka, szafę, mały stół z krzesłami i umywalkę. Przydzielono nam 2 pokoje. 

Było chędogo i nie fajnie. Ojciec od razu zaznaczył, że to tylko na 2 do 3 dni. Mimo to 

poczułem gorycz – obawiałem się, że tak ograniczona przestrzeń życiowa będzie dla mnie 

torturą. W Szczecinie  jeszcze wczoraj naszą przestrzeń życiową stanowił cały  dom, od 

strychu po piwnicę oraz ogród i pusta czysta ulica. A tu?! Zgroza! W  dodatku te 3 dni 

zmieniło się w 2 tygodnie. Bardzo szybko jednak, my dzieciaki, zapomnieliśmy o pierwszym 

wrażeniu . W pobliżu tętniła budowa – było na co patrzeć. 

   W takim samym hotelu pracowniczym urządzonym w drewnianym baraku mieszkałem 

przez 3 miesiące 15 lat później, w 1968 r. Było to w Szwecji w małej miejscowości 

Grangesberg , siedzibie wielkiego koncernu Grangesberg Iron AB, właściciela kopalń  rud 

żelaza. Było tam czyściutko i pachnąco, ale sam barak właściwie taki sam.  

   Już pierwszego dnia na Zaporze ( tak wszyscy nazywali osiedle i tak je będę nazywał w 

tych wspomnieniach), po krótkim odpoczynku i śniadaniu w pokoiku hotelu, trójka braci ze 

Szczecina udała się na rekonesans. Była mgła, więc  poszliśmy błotnistą uliczką po prostu  

przed siebie, w nieznane. Szliśmy zaciekawieni  i dumnie wyprostowani jak przystało na 

przybyszów z wielkiego miasta do małej dziury. W samym osiedlu było cicho i spokojnie, ani 

żywej duszy. Nagle z ogródka po prawej stronie rozległy się okrzyki „Do ataku! Do ataku!” i 

zaczęły lecieć na nas główki podgniłej kapusty. Byliśmy kompletnie zaskoczeni  i trochę 

przestraszeni  ale dumnie i spokojnie kroczyliśmy dalej.                                                      
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Po tym ataku 

zrozumiałem, że czeka nas problem:  albo uda nam się zawrzeć przymierze z miejscowymi 

chłopakami albo czeka nas wyniszczająca wojna. Przymierze z atakującymi zostało zawarte 

już po kilku dniach. Wiedzieliśmy już, że  byli nimi: mój rówieśnik Sławek Włoszyński, jego 

młodsza o rok siostra Malinka i Krzysiek Legierski. Był tam też wtedy z nimi 6 -letni Tadzio 

Wrona. Od tego czasu do zakończenia budowy  bawiliśmy się  razem. Tworzyliśmy zgraną 

grupę. Byliśmy dziećmi Zapory. Rodzice nie musieli nam wymyślać zajęć, bawić się z nami, 

wozić na płatne zajęcia. Na Zaporze znaleźliśmy  swój własny świat. 

   Uliczka okazała się bardzo krótka. Minęliśmy zaledwie kilka barków z ogródkami za 

niskimi drewnianymi płotkami  i z mgły wyłoniła się pustka jesiennych pól. Bo osiedle nie 

było duże mimo, że  przy budowie zapory zatrudnionych było 1200 pracowników. Mieszkali 

tu tylko kierownicy, majstrowie i fachowcy a większość pracowników stanowili mieszkańcy 

okolicznych wsi. Był też na polanie, za laskiem namiotowy obóz junaków SP (Służba Polsce).  

   Osiedle Zapora opiszę tu dokładniej. Dzisiaj nie pozostał po nim żaden ślad; nawet nie 

kamień na kamieniu, tylko pole uprawne, jednego roku zboże a drugiego kartoflisko. Może 

kiedyś archeolodzy coś tam odkopią np. rury kanalizacyjne i nie będzie im to pasowało do 

innych wykopalisk. Dotyczy to terenu po lewej stronie drogi dojazdowej,  gdyż po prawej 

stronie  jeszcze w 2008 r. stał drewniany barak (domek „fiński”), w którym mieszkaliśmy pod 

koniec naszego tam pobytu. Doczekał się swojego 50-lecia służąc na starość za magazyn. 

   Do  osiedla Zapora dojeżdżało się piaszczystą drogą od Zdroju lub asfaltem od Pszczyny. 

Aby dojechać do budowy trzeba było przejechać przez osiedle. Przyjeżdżających witała po 

lewej stronie drewniana wieża ciśnień z dużym napisem „Plan 6-letni”. Dzięki tej wieży 

mieliśmy w kranach bieżącą wodę, o czym mieszkańcy okolicznych wsi mogli tylko 

Zdjęcie lotnicze osiedla budowniczych Zapory z 1955 r. 

Awaria wodociągu – przyjechał beczkowóz. Na beczkowozie z lewej Sławek Włoszyński a z 

prawej  ja.  Podchodzi Mama z malutkim Bartkiem.  W tle nasza rezydencja (druga z kolei) – 

barak 2 rodzinny z mieszkaniami 3-pokojowymi. 
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pomarzyć. Mało tego, była też kanalizacja dla odprowadzania ścieków; więc w  

przydomowych ogródkach  nie było szamb i smrodu, nie było też cuchnącej cieczy w rowach 

wzdłuż uliczek, co ma miejsce niestety  jeszcze dzisiaj w wielu miejscowościach. Uliczki nie 

były jednak dobrze utwardzone i po deszczach było błotniście.   

   Za wieżą,  po lewej stronie dwie uliczki z barakami mieszkalnymi  a po prawej cztery. Dalej 

po lewej był sklep i biura a za nimi duży drewniany budynek świetlicy (sali ze sceną i 

widownią) oraz równie duży budynek stołówki, do której po szkole przychodziliśmy na 

obiady w okresach gdy Mama przebywała w szpitalu w Bystrej. Na tyłach były warsztaty i 

baza sprzętu. Wjeżdżało się  tam bramą strzeżoną przez strażników z karabinami na ramieniu. 

Wartownia była spora a na jej ścianach wisiały gabloty z informacjami i o przodownikach  

pracy. Naprzeciw, po prawej stronie był mały skwerek z kwiatami, ławkami  i  stojącymi  

oszklonymi gablotami. Na słupach przy skwerku zamontowano głośniki podłączone do 

zakładowego radiowęzła, którym zarządzał ważny pan Kondziołka. Wszyscy wiedzieli, że 

jest mocno partyjny a nawet więcej. Nawet dzieci to wiedziały. Radiowęzeł nam imponował 

więc pan Kondziołka jawił nam się jako ważna persona. Nadawał komunikaty zakładowe, 

mobilizujące pieśni i  transmitował program Polskiego Radia. Głośniki zewnętrzne były  tylko 

nad skwerkiem i na ulicy dojazdowej.  . Nie było tak jak to widziałem w Czechosłowacji  

jeszcze w latach 80-tych, gdzie w każdym miasteczku i wiosce na ulicznych  

Od lewej – Jerzyk, Malinka, ja ( nie wiem czemu taki schowany), imienia tego w berecie nie pamiętam.          

Z przodu – siostra Malinki i Andrzej 
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słupach nad domami ustawione były głośniki i pouczały społeczeństwo. W mieszkaniach na 

Zaporze mieliśmy doprowadzoną instalację z radiowęzła i możliwość słuchania  Polskiego 

Radia  z tzw. „kołchoźników” tj. zawieszonych na ścianie drewnianych skrzynek z 

głośnikiem w środku. Nigdy ich nie słuchaliśmy , natomiast badaliśmy ich budowę. Radio 

mieliśmy swoje, poniemieckie, przywiezione ze Szczecina, czarne, ebonitowe ze wskazówką 

na białym tle. Były już w sprzedaży, choć jak wszystko trudno dostępne, czeskie przenośne 

radia na baterię „Szarotka” , ebonitowe w kolorze kremowym. Taką szarotkę miała rodzina 

Sławka. Nowe, piękne i nowoczesne radio „Tatry” kupiliśmy dopiero gdy byłem w 8 klasie, 

w liceum. Na tle otaczającej szarości to radio „Tatry” było tak piękne, że „zapierało dech”; 

widać go na  zamieszczonym w tym tekście zdjęciu. 

   Tuż za skwerkiem tętniła budowa na 3 zmiany, dzień i noc, bez przerwy. Nie dalej jak 100 

metrów za stołówką stawiano  betonowe konstrukcje przelewów górnych pełniących rolę 

przelewów bezpieczeństwa i prowadzących do tzw. kanału burzowego. 

    Mieszkania w barakach były różnej wielkości i przydzielano je w zależności od wielkości 

rodziny. Nasza rodzina mieszkała kolejno w 3-ch różnych mieszkaniach, za każdym razem w 

większym. Moment kiedy Ojciec zaprowadził nas z hotelu  do pierwszego 2 pokojowego 

mieszkania pamiętam dokładnie. Byłem ponownie  i jeszcze mocniej załamany, wręcz 

zrozpaczony i naprawdę chciało mi się płakać, żałość ścisnęła mi gardło. Oto mamy mieszkać 

w dwóch małych pokoikach z małą ciemną łazienką i małą kuchnią. Wprost nie mogłem sobie 

wyobrazić, że będzie to możliwe. Do nowych warunków  przywykłem jednak szybko, tym 

bardziej że wokół był rozległy teren dla naszych zabaw. Mieszkanie stało się  mało istotne -    

- większość czasu spędzaliśmy poza nim.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ojciec z Bartkiem na ogródku.  
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Do każdego mieszkania przynależał ładny kawałek ziemi dla założenia ogródka i drewniana 

szopa. Ogródki rozdzielone  były niskimi drewnianymi płotkami. Większość mieszkańców 

szybko założyła sobie warzywniaki i grządki z kwiatami. Niektórzy hodowali króliki albo 

nawet kury. U nas sytuacja była nietypowa bo Mama często przebywała w  szpitalu 

sanatoryjnym w Bystrej. Ale przynajmniej w jednym roku – pamiętam – gdy Bartek miał 

roczek mieliśmy ogródek zagospodarowany. Były truskawki, groszek jadalny i pachnący, 

szczypiorek, pietruszka, marchewki. Były też nasturcje i malwy. Mieliśmy nawet króliki i je 

jedliśmy, nie na surowo oczywiście. No i była piaskownica specjalnie zrobiona dla naszego 

małego braciszka Bartka. 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie w Palmiarni w Poznaniu. 

Te fajne, wełniane pulowery zrobiła 

nam Mama na drutach w sanatoryjnym 

szpitalu w Bystrej. 

 

 

 

 

 

 

Nasze baraki  mieszkalne zbudowane były  z gotowych elementów drewnianych. Z czego 

była warstwa ocieplająca tego nie wiem ale mogę przypuszczać, że z wiór drewnianych, bo 

właśnie nimi ocieplone były stropy. Miałem okazję to zobaczyć  na własne oczy gdy pewnej 

zimy wichura zerwała nam dach. Wychodzimy  rano - my do szkoły a Ojciec  do pracy -  i nie 

wierzymy własnym oczom. Dach z naszego baraku leżał na drodze. Był w całości gdyż była 

to zwarta, belkowa konstrukcja  o trójkątnym przekroju. Wokół na śniegu leżały trociny 

rozwiane ze stropu przez wiatr.  Naprawa dachu nie trwała długo. Przyjechał dźwig, ustawili 

dach na baraku i mocniej go przymocowali. Nigdy więcej  nikomu się to nie przydarzyło. 

Pisząc teraz o tych wiórach uświadamiam  sobie, że całe te budowle były łatwopalne – 
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wszystko z drzewa! -  mimo to pożaru nigdy nie było, 

nikomu mieszkanie się nie spaliło. Na wszelki wypadek 

przy każdym baraku  było stanowisko sprzętu gaśniczego. 

   Odwiedzający mnie koledzy ze wsi a i później z 

Pszczyny byli zaskoczeni. Dziwili się,  że mamy w 

mieszkaniu te wszystkie wygody a pokoje są ładnie 

umeblowane. Bo przecież patrząc  z zewnątrz nasze baraki 

prezentowały się marnie. 

   Do szkoły mieliśmy około 4 km -  polami bliżej,  drogą 

dalej. Rano do szkoły zawoził nas samochód ciężarowy z 

plandeką, ten sam który odebrał nas ze stacji pierwszego 

dnia. Te dojazdy pamiętam dobrze – drogowy kurz w 

ustach a w uszach piosenki. Zawsze po drodze dziewczyny 

śpiewały na cały głos znane z radia piosenki, głownie te z 

repertuaru „Śląska” i „Mazowsza”. Były to takie piosenki: 

„A ja ciebie dziołcho nie chce, brudne nogi mosz… 

  A ja pójdę do Dunaja umja nogi, a ty przedaj  sto talarów będziesz ubogi…” 

 

„Gdybym to ja miała skrzydełka jak gąska 

  Poleciałabym ja za Jasiem do Śląska…” 

 

„…Czemu kryjesz się Suliko 

Spragnionemu dajże wody, wyjdź przed dom 

Czemu kryjesz się Suliko...”   

 

„Głęboka studzienka, 

Głęboko kopana, 

A przy niej Kasieńka, 

Jak wymalowana.…” 

„Hen  przeleciał ptaszek kalinowy lasek 

   Siwe piórka na nim zadrżały …”   

 
Większość dziewczyn miała bardzo ładne głosy i gdy wspólnie śpiewały aż miło było 

posłuchać. Czas przejazdu do szkoły mimo tłoku pod plandeką mijał bardzo szybko. A w 

szkole… Nie pamiętam przebiegu ani jednej lekcji. Nie pamiętam też odrabiania lekcji w 

domu. Z pobytu w budynku szkoły pamiętam tylko gry w cymbergaja po lekcjach lub na 

przerwach. Pamiętam także to czym groziło bieganie po korytarzu. Jeden z nauczycieli – pan 

Sznapka – miał wyrafinowany sposób karania uczniów  za bieganie po korytarzu. Złapanego 

Moje zdjęcie z legitymacji szkolnej. 

Chyba z 6 klasy. Pogniecione bo 

jedyne jakie się zachowało. 
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ucznia chwytał  delikatnie dwoma palcami za włosy ponad uszami i te swoje palce unosił 

nieco do góry.  Było to bolesne a biedny uczeń unosił się do góry aż na koniuszki palców u 

nóg. Tortura na tyle wyrafinowana , że nie pozostawiała żadnych śladów. 

  

Powroty ze szkoły odbywały się już różnie, na 3 sposoby. Pierwszy sposób to na przełaj przez 

pola, bo 3-kilometrowa przestrzeń pomiędzy szkołą a osiedlem była wówczas pusta – tylko 

pola uprawne. Po drodze można było przysiąść na tornistrze i zagrać w noża a gdy była jesień 

można było podjeść sobie dowoli karpiela (buraka pastewnego) o smaku zbliżonym do 

kalarepy. Nóż był zatem niezbędnym wyposażeniem każdego szanującego się ucznia. Ale 

nikomu nie kojarzyło się to z bandytyzmem, Najwięcej szacunku wzbudzał wielofunkcyjny 

scyzoryk. Gra w noża polegała na tym – najprościej ujmując – że należało go wbijać w ziemię 

rzucając z różnych pozycji  z różnej wysokości, z palca przykładanego do ramienia, brody, 

nosa, głowy. Najlepsi w tej grze byli zawsze chłopcy ze wsi. Zapewne mieli to przećwiczone 

we wczesnym dzieciństwie gdy siedzieli przy krowach na pastwisku.  

Letni zwiad po okolicy. Z lewej – Krzysiek Legierski, Sławek Włoszyński i Jerzyk. 
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   Drugi sposób  powrotu ze 

szkoły to piesza wędrówka przez 

wieś z odwiedzinami kolegów po 

drodze w ich gospodarstwach. Te 

powroty trwały najdłużej, chociaż 

nie raz zdarzała się okazja 

wskoczyć na wóz drabieniasty i 

podwieść się spory kawałek. 

Trzeci sposób to długie czekanie 

na wyznaczonym miejscu, przy 

kapliczce,  na przewóz 

samochodowy. 

W czasie zabaw na Zaporze 

trzymałem się z braćmi razem, 

ale w czasie powrotów ze szkoły 

każdy z nas chodził własnymi ścieżkami ze swoimi rówieśnikami. Najdłuższe były ścieżki 

Andrzeja. Często przygadywał się kierowcom  wywrotek i do późnego popołudnia jeździł po 

okolicy. Andrzej był typowym „powsinogą” i łatwo nawiązywał znajomości. Natomiast 

Jerzyk był chłopcem zewnętrznie 

spokojnym i wrażliwym, bardzo 

opiekuńczym – on najchętniej i 

najwięcej zajmował się malutkim 

Bartkiem. 

 Ale Jerzyk nie był odporny na 

żarty pod jego adresem – szybko 

wpadał wtedy we wściekłość a to 

z kolei jeszcze bardziej 

prowokowało prześladowców  do 

naigrywanie się.  

   Nasze szczenięce życie toczyło 

się nie w domach a na uliczkach i 

ogródkach osiedla, na 

okolicznych polach, w pobliskich 

laskach, przy stawach rybnych i 

nad Wisłą. Czasami na terenie 

samej budowy. Omówię te 

miejsca odrębnie.  

   Na polach a dokładniej na 

polnych drogach tuż za granicą 

Osiedla, nie więcej jak 100 

metrów od naszego domu 

Jerzyk z malutkim Bartkiem przed domem.                            

Tylko mina Bartusiowi się nie udała. 

Czy Andrzej już wtedy marzył aby zostać kolarzem?     
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urządzaliśmy zawody sportowe: biegi, biegi z rawką  (obręcz koła od roweru), skok w dal i 

wzwyż, graliśmy też w klipę. Zdarzyło się nam zamienić  polną drogę w rwący strumień. 

Zawsze lubiłem patrzeć na rwące strumienie więc gdy tylko nadarzała się okazja tworzyłem 

je razem z braćmi i kolegami. Zazwyczaj działaliśmy w grupie, niezależnie co robiliśmy. 

Zrobiliśmy nawet własną zaporę i nowe koryto strumyka na polnej drodze.  Wykorzystaliśmy 

wodę spływającą dotąd specjalnym rowem. Polną drogę zamieniliśmy po wielu dniach w  

miniaturowy Dniestr z porohami , zawijasami , zakolami, stromymi brzegami. Tu nie 

chodziło o puszczanie łódek, choć prąd był wartki i byłaby atrakcja. To byłoby  dla nas 

banalne. Nie puszczaliśmy łódek ale co dnia obserwowaliśmy nasze dzieło. Co dnia „Dniestr” 

na środku drogi był szerszy i głębszy. Napawaliśmy się naszym dziełem, naszą zmyślnością. 

Aż po kilku deszczowych dniach polna droga prowadząca z pól na lekkim wzniesieniu  ku 

Wiśle przestała istnieć. Byliśmy dumni; powstało coś nowego dzięki naszej pracy i 

pomysłowi. Napawaliśmy się tym widokiem. Gdy po kilku dniach zajechały wywrotki z 

pisakiem i spychacz aby naprawić popsutą przez wodę drogę byliśmy załamani. Gdybyśmy 

tylko mogli bronilibyśmy naszego dzieła. 

   Teraz gdy to piszę wiem, że był to klasyczny syndrom „Mostu na rzece Kwai”. Najkrócej 

ten syndrom objawia się wtedy gdy  nasze własne dzieło podziwiamy i jesteśmy z niego 

dumni do tego stopnia, że nie pozwalamy go zniszczyć nawet gdy zagraża naszym 

Widok z wieży ciśnień. 
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przyjaciołom, naszej nacji. Gdy udaje się nam stworzyć coś wielkiego - tym bardziej gdy z 

dużym trudem - nie godzimy się aby to przepadło …To ten syndrom.  

  I tu dygresja. Moim skromnym zdaniem,  taki właśnie  syndrom dotknął dowódców  AK 

mimo, że byli ludźmi mądrymi i dzielnymi. Stworzyli największą w Europie podziemną 

armię, struktury, sposoby łączności, mieli pod swoimi rozkazami tysiące młodych ludzi. Cała 

ta machina funkcjonowała  bardzo dobrze. I nagle,  miałoby to pójść na marne? Zakończyć się 

niczym? Nie! Trzeba było, mimo bardzo małych szans, spróbować. 

   My byliśmy dziećmi a drogę można było naprawić. Robi się znacznie bardziej 

niebezpiecznie gdy syndrom ten dopada dorosłych. Im na wyższym stanowisku tym gorzej. 

To nie jest bynajmniej pogląd  o celowości Powstania Warszawskiego. Jest to tylko 

dostrzeżenie tego syndromu w ludzkich zachowaniach. Od czasu gdy przeczytałem książkę 

(całkiem niedawno zresztą) „Most na rzece Kwai” zacząłem dostrzegać ten syndrom w 

ludzkich zachowaniach. Oglądnięcie filmu nie wywołuje już takich refleksji – trzeba 

przeczytać książkę. 

   Mieliśmy na Osiedlu bardzo dużo swobody i bardzo nam to odpowiadało. Jednak zdarzenie 

z popsuciem drogi  już wskazywało, że nadzór dorosłych nad nami jest nikły. Rodzice byli 

zajęci a okolica rozległa. W domu mówiliśmy tylko: idę do kolegi takiego a takiego. Nasza 

sytuacja była pod względem zakresu swobody wyjątkowa. Dzieci na wsi ( na każdej wsi) 

zajęte były po szkole obowiązkowym pomaganiem w gospodarstwie. Gdy jesienią były 

wykopki ziemniaków, to nawet nie przychodzili do szkoły. Dzieci w mieście natomiast były i 

są ograniczone przestrzenią ulicy i powszechną obecnością innych ludzi w każdym prawie 

miejscu. Zawsze ktoś je widzi. W naszym przypadku tego nie było – mieliśmy wyjątkową 

swobodę. Doprowadziło to –piszę o tym dalej  - do groźnej sytuacji w najbliższej przyszłości. 

Budowa przelewów górnych. 
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Nad stawami i kanałami. 

   W pobliżu osiedla były duże stawy rybne ciągnące się aż do Zdroju. Stawy te istnieją i 

dzisiaj, hoduje się w nich karpie. Nie dawało nam spokoju to, że jest w nich zatrzęsienie ryb. 

Od czasu do czasu kręciliśmy się więc tam z tasakiem próbując zagarnąć nim jakąś rybę ale 

ten sposób nie sprawdzał się. Natomiast zdarzyło się, że ryba sama weszła do mojej siatki. W 

drodze powrotnej  ze stawów siedziałem zrezygnowany na brzegu małego kanału, tasak 

położyłem obok. Gdy wstałem aby wracać do domu i chciałem podnieść tasak zobaczyłem, że 

zsunął się siatką do wody, więc go wyciągnąłem. W siatce był duży 2-kilogramowy  lin. Ja go 

nie jadłem – dla mnie lin zbyt mocno zalatuje  mułem. Smakowały mi natomiast zawsze 

szczupaki i okonie,  te nigdy nie zalatywały ani mułem ani w ogóle rybą. Przepadałem za 

rosołem z okonia – był zawsze chudy i klarowny. Dyżurnym zaopatrzeniowcem rodziny w 

rybę był zawsze Andrzej. Wystarczyło, że Mama powiedziała „Andrzej nie mam nic na obiad, 

idź po rybę” i 10-letni Andrzej wychodził w plener i rybę przynosił. Albo ją złowił na wędkę, 

albo złapał rękoma w kałuży po zatrzymaniu spustu wody do Wisły albo dostał w prezencie 

od pracowników odławiających karpie. Miał też Andrzej od Mamy inne zlecenia. Na 

zamówienie przynosił  a to jagody na pierogi a to maliny na kompot. Po mleko, sery i masło 

chodziliśmy jednakowoż  do wsi – darmowe pozyskanie na pastwisku nie było możliwe. 

   Gdy  powstało już jezioro, zarybiono je na wielką skalę szczupakami i okoniami tj. rybami 

drapieżnymi. Czytając teraz opracowania na temat budowy Zapory dowiedziałem się, że 

jeszcze w trakcie budowy, przed zlaniem  na terenach zalewowych  utworzono wiele  

wykopów, wypełniono je wodą i zarybiono narybkiem szczupaków i okoni. Robiono  tak 

specjalnie, bo te właśnie gatunki sprzyjają poprawianiu czystości wody w odróżnieniu od ryb 

żerujących w dnie.  Przecież to ma być woda do picia. W rezultacie nowe jezioro zaroiło się 

szczupakami i okoniami. Wędkarze mieli zawsze rekordowe połowy. A wędkarzy tych – 

dopóki nie zabroniono wstępu na zabetonowane wały – było zatrzęsienie. Opisuję to w 

rozdziale „Wędkowanie w huraganie”. Dostęp do potężnego, betonowego ujęcia wody był 

zagrodzony i strzeżony od samego początku. Aby tam wejść i ewentualnie wędkować trzeba 

było mieć  zezwolenie.  

 

 

 

Ciocia Mira 

wędkuje z nami na 

Ujęciu. 

Ten obiekt jest 

zagrodzony i 

strzeżony od 

samego początku. 
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Ojciec je miał więc  wielokrotnie, wcześnie rano, jeszcze przed pójściem do szkoły zabierał 

mnie tam na wędkowanie spinningiem z wybetonowanych brzegów. 

   Emocje miałem wielkie, jak na polowaniu. Szczupaki łapały się szybko i były to prawie 

zawsze duże, 2 i 3 kilogramowe sztuki. Małe wrzucaliśmy z powrotem do wody, nawet te 

mierzące powyżej przepisowych 40 cm. W  tej obfitości połowowej, nie zajmowaliśmy się 

mierzeniem długości złapanego szczupaka; był mniejszy to się mu wolność wracało. Emocje  

po złapaniu błysku przez 3-kilogramowego   szczupaka są ogromne. A co dopiero przy 

większych sztukach. Moment złapania błysku przez rybę to silne szarpnięcie, napięcie żyłki i 

mocne wygięcie kija wędki. Serce wali jak młotem za każdym razem, ryba wodzi żyłkę w 

lewo i w prawo, głębiej i płyciej, wychodzi na powierzchnię wody, wyskakuje i znowu 

nurkuje głęboko. A wędka drga, napina się i wyrywa z ręki 12-latka. Równocześnie trzeba 

podkręcać  kołowrotek bo żyłka musi być napięta aby zdobycz nie wypluła błysku (teraz 

nazywają to błyszczek), aby błysk się nie odczepił. Gdy ryba nurkuje trzeba żyłkę 

popuszczać,  ale równocześnie boisz się aby schodząca w dół ryba nie zaplątała się w 

podwodne zarośla. Emocje wzrastają  jeszcze gdy ryba walczy zaciekle już blisko brzegu. 

Teraz trzeba ją wyciągnąć tak aby się nie zerwała a równocześnie trzeba uważać aby samemu 

nie wpaść do wody. Na styku powierzchni  wody z  wybetonowaną pochyłością  zawsze 

tworzyła się bardzo śliska warstwa glonów i o  taki scenariusz nie było trudno . W trakcie 

walki z wyciąganą rybą wpaść było bardzo łatwo. Gdy wyciągałem szczupaka na brzeg, nikt z 

dorosłych stojących obok wędkarzy nie przybiegał zaraz z pomocą, co miałoby miejsce 

niewątpliwie w normalnych wędkarskich warunkach. Tu rybę wyciągało się często więc 

ewentualną stratę można było przeboleć. Każdy zajęty jest swoją wędką. Każdy  za chwilę 

będzie się zmagać z dzikimi szarpaniami ryby. Okazało się, że dla 12-latka nawet samo 

wyjmowanie kotwiczki z pyska  szczupaka może być niebezpieczne. Zdarzyło się, że nagle 

zamknął paszczę i chapnął mi palec. Odruchowo wywinąłem ręką w górę i drobne, ostre, 

gęste zęby zerwały mi cały naskórek z palca. Ta rana goiła się dość długo. Po tym zdarzeniu 

zawsze najpierw uśmiercałem rybę przez złamanie karku lub uderzeniem kamienia w miejsce 

zaraz za głową.  

   Po takim rannym połowie starczało  ryby  dla nas i na sprzedaż. Mama zamieniała 

szczupaki na gotówkę w sklepie rybnym w Pszczynie. Bardzo możliwe, że było to działanie 

legalne - sklepy miały wówczas uprawnienia do dokonywania takiego skupu. Na przykład 

gdy w Ligocie hodowałem w piwnicy pieczarki, mogłem je legalnie sprzedać do pobliskich 

delikatesów. 

 

Nad Wisłą i w gardzieli smoka 

   Sami – to znaczy z braćmi i  kolegami – chodziliśmy nad Wisłę. Gotowy już był przepust 

dolny a rzeka płynęła nowym korytem przesuniętym bodaj o 400 metrów. Czasami były z 

nami  koleżanki - to znaczy siostry kolegów - ale tylko wtedy gdy dzień był upalny a celem 

wyprawy było jedynie kąpanie się w nurcie rzeki i siedzenie na brzegu. Pamiętam jeden taki 

dzień a to z dwóch powodów. Po raz pierwszy odważyłem się i udało mi się przepłynąć z 

prądem długą na kilkanaście metrów, głęboką dziurę w korycie rzeki. Doświadczenia z 
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pływaniem miałem na tyle tylko  ile w Kiekrzu na płyciźnie ciocia Mira uczyła nas robić 

prawidłowo strzałki i płynąć następnie żabką nie wynurzając głowy. Teraz gdy przepłynąłem 

żabką z głową nad wodą, w miejscu gdzie było głębiej aniżeli wynosił mój wzrost, byłem z 

siebie bardzo dumny. Powtórzyłem więc wyczyn kilkakrotnie. Przekonałem sam siebie, że 

umiem pływać; wprawdzie tylko z prądem rzeki ale jednak. Dzięki temu,  tego lata na 

przystani Yacht Clubu w Kiekrzu z mniejszą zazdrością patrzyłem na  tamtejszych chłopaków 

skaczących z pomostu na głęboką wodę. Jeszcze nie skakałem na głębokie ale już tam 

wypływałem. 

   

 

 

Wylot spustu dennego. 

Dla nas to było wejście 

do gardzieli smoka. 

Zdjęcie współczesne. 

 

 

 

 

 W pewnym momencie, gdy kolejny raz przepływałem dziurę,  ze zdziwieniem 

zorientowałem się, że powinno już być bardzo płytko  - a nie było.  Przestraszyłem się mocno. 

Po sekundzie już wiedziałem co się dzieje. Woda w korycie zaczęła gwałtownie  przybierać  

dlatego, że otwarto zasuwy. Błyskawicznie  wydostałem się na brzeg. Wszyscy w pośpiechu 

zbieraliśmy swoje ubrania, koce i sandały aby ewakuować się na szczyt wału.   Otwieranie i 

zamykanie dolnego wypływu wody z zapory  miało i pożyteczne dla nas strony. Po 

zamknięciu potężnej zasuwy woda opadała bardzo szybko a w wyłaniającym się błocie i 

kałużach trzepotały się ogłupiałe ryby. Wtedy dobrze było być w pobliżu, mieć na nogach 

gumowce i gruby drąg w ręku. Gdy tylko woda dostatecznie opadła można było przystąpić do 

polowania. W kałużach wśród zarośli i krzaków derenia z czerwonymi pędami dobijano 

uwięzione ryby. Wśród tych kłusowników często był 10-cioletni Andrzej. 

   Dokładnie na taki moment to ja nigdy nie trafiłem, natomiast niejednokrotnie, gdy zasuwy 

były zamknięte a woda opadła, wchodziliśmy do gardła smoka, do tunelu Hadesu. 

Wchodziliśmy tam niby w poszukiwaniu ryb,  ale tak naprawdę to z ciekawości i dla 

adrenaliny. Szliśmy boso w wartkiej wodzie po kolana  (tyle płynęło przy zamkniętych 

zasuwach). Mijaliśmy rzędy grubych  betonowych słupów  i wchodziliśmy w czeluść  
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Taka jest kipiel gdy zasuwy są lekko podniesione. 

A tak wygląda wypływ wody z gardzieli smoka przy otwartych zasuwach.                                         

Gdyby tak  mocno otwarto równocześnie  zasuwy do kanału burzowego, powstałaby poniżej zapory 

gwałtowna powódź sięgająca daleko za Czechowice. Dokładne plany ewakuacji na taką konieczność 

są opracowane. Na szczęście nigdy dotąd taka konieczność nie wystąpiła. 
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pod wałem  zapory. Te rzędy betonowych słupów sterczących  u wylotu tunelu służą do 

wyhamowania rozpędzonej wody. Za tymi słupami energia prądu  Wisły jest 10-krotnie 

mniejsza. Dzisiaj każdy może wejść na wał zapory  i przyglądać się z góry niesamowitej 

kipieli wodnej pomiędzy tymi słupami i spokojnej toni Wisły za nimi. Ale nikomu nie 

przychodzi do głowy aby tam wchodzić gdy tylko zamkną się zasuwy. 

Dalej za słupami, w betonowym dnie były ( i są) specjalne dziury – też do wyhamowywania 

wody – i tam czasami udało się nam złapać rybę  gołymi rękoma. Jeszcze dalej było  coraz 

ciemniej a wydostająca się spod zasuwy po dużym ciśnieniem woda głośno szumiała. Gdy tak 

posuwaliśmy się w rwącej wodzie po kolana napięcie rosło. Docieraliśmy jednak do tej 

potężnej metalowej, zimnej jak lód zasuwy i dotykaliśmy jej. Czuć było jak drga i napręża się 

od naporu  wody całego zalewu. Mieliśmy sporo  strachu ale wychodziliśmy z założenia, że 

przecież całkiem nagle tak potężna zasuwa się nie otworzy a my zdążymy uciec. Do dziś nie 

wiem czy było to rozumowanie słuszne. 

 

Cała wieś Zarzecze została zalana. Rozebrano 

340 domów, kościół, dwie szkoły, dwie remizy. 

Wykarczowano lasy. Cmentarz w pospiechu 

ekshumowali więźniowie, toteż kiedy w 1992 

roku wody zapory opadły, odsłoniły resztki 

nagrobków i ludzkie szczątki. Mieszkańców 

Zarzecza rozdrobniono - jak skrupulatnie 

policzono - po 72 miejscowościach Śląska i 

Małopolski. Dostali jednak natychmiast 

pieniądze i przydział na materiały do budowy nowych domów. Kto chciał dostał dom gotowy. 
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 W lasach 

    Buszowaliśmy też w okolicznych laskach. Budowaliśmy tam platformy na drzewach a w 

zaroślach leśnych szałasy, to były nasze kryjówki i miejsca do chowania się przed deszczem. 

Aby zadaszenie było  bardziej szczelne potrzebna była papa (bo żadnych folii wówczas nie 

było).  Postanowiliśmy zwędzić  rolkę papy z terenów   magazynowych za płotem. 

Wiedzieliśmy gdzie jest dziura w ogrodzeniu, weszliśmy przez nią, dotarliśmy do rolek papy i  

jedną rolkę ciągniemy wspólnymi siłami. Nagle rozległ się za nami krzyk „Stać! Bo 

strzelam!”. Gonił nas strażnik z karabinem (bo wszyscy strażnicy mieli na Zaporze karabiny). 

Moi  współtowarzysze uciekli natychmiast przez dziurę w ogrodzeniu i zniknęli w lesie. Ja 

stanąłem  w miejscu i dałem się złapać. Dzisiaj  zastanawiam się czemu nie uciekałem razem 

z innymi. Przecież nie bałem się, że mnie zastrzeli bo zdawałem sobie sprawę, że tego nie 

zrobi, nie miałem też wątpliwości, że biegam szybciej od niego, tym bardziej iż miał na sobie 

długi ciężki płaszcz i karabin w ręce. Więc dlaczego nie uciekałem razem z innymi? 

Powodował mną odruch jakiejś głupiej dumy – „nie będę się poniżał uciekaniem, nie jestem 

przecież złodziejem a to złodzieje uciekają; my tylko kradniemy papę”. Strażnik zaprowadził 

mnie na wartownię a dowódca wartowni rozpoczął przesłuchanie. „Jak się nazywasz? Gdzie 

mieszkasz?” – zapytał głośno i groźnie. Gdy mu powiedziałem szczęka mu opadła. Pod 

nosem tylko mruknął:  „Syn kierownika a kradnie”. Głośno zaś powiedział – „No synek, masz 

szczęście i dobrze ci z oczu patrzy, nie będziemy nic pisać ani nikogo powiadamiać. Ale żeby 

mi to było ostatni raz!”. I żadnej sprawy z tego nie było, nawet ojcu nie powiedzieli. 

  Po tym zdarzeniu zaprzestaliśmy budowy naszego głównego szałasu i skupiliśmy się na 

budowie platformy na pochylonej mocno przez wiatr sośnie. Właściwie ta sosna była już w 

połowie powalona, tarcza korzeni wyrwana z ziemi a wielki, długi konar oparty na  gałęzi 

innej sosny. Nasza grupa liczyła zawsze  kilkoro dzieciaków: Sławek Włoszyński i ja to 

wówczas klasa 5-ta ( a może i 6-ta), pozostali to młodsi kamraci. Najmłodszy Tadzio Wrona z 

1-szej klasy - zawsze twardo chodził z nami lub za nami. Ten Tadzio też wlazł na platformę 

na sośnie i  -  nie wiadomo dlaczego - spadł z niej z wysokości kilu metrów. Podłoże było na 

szczęście miękkie i nic mu się nie stało. Śmiano się później z niego długo, że wrona a latać 

nie umie. Wrona to prawdziwe jego nazwisko jak zresztą wszystkie nazwiska w tych 

wspomnieniach. Ptaszków było na osiedlu Zapora więcej: była więc też rodzina Słowików, 

Skowronków i Wróblów. Jeśli chodzi o nazwiska,  to najwięcej uciechy mieliśmy gdy 

ogłoszono ślub młodego kierowcy z Zapory Chlebka z gospodarską córką z rodziny Żymłów. 

„Chebek z bułeczką będą mieli dziecko” – wołaliśmy za nimi. Jakby ktoś nie wiedział to 

wyjaśniam, że żymła to po śląsku  bułka. 

   Goczałkowice to śląska wieś - do Wisły był Zabór Pruski a na drugim brzegu Wisły to już 

austriacki. To w Goczałkowicach, my kilkuletni przybysze z Wielkopolski (Szczecin to było 

tylko miejsce zamieszkania) nauczyliśmy się rozumieć gwarę śląską i mówić po śląsku z 

odpowiednim akcentem. Wiedzieliśmy nie tylko co to jest „żymła” ale także „kejza”, 

„wurszt”, „krupniok”, „karpiel”, „wodzionka”, „kszykopa”, „filok”, „blajsztyft”, „tinta”, 

„fligier”, „banhof”, „cug”, „ziherka”, „knefel” , „jo ci przaja” i tak dalej.    
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Na terenie budowy 

   Teren budowy zapory był bardzo rozległy. Sam wał zapory ma prawie 3 kilometry a piasek 

zwożono kolejkami wąskotorowymi z różnych  odległych miejsc. Teraz przeczytałem w 

dokumentach archiwalnych – udostępnionych mi przez obecnego kierownika Zapory 

Andrzeja Siudego  -  że łączna długość torów na budowie wynosiła 50 km. Obserwowaliśmy 

w napięciu jak lokomotywa pchała pod górę małe wagoniki-wywrotki zwane „kolebami”, jak 

je pochylają aby wysypać piasek lub wylać beton. Prawdę mówiąc czekaliśmy czy aby któryś 

wagonik nie 

przewróci  się i nie 

pokoziołkuje w dół. I 

tak się czasami 

zdarzało a pechowe 

„koleby” leżały 

potem dłuższy czas u 

podnóża wału.  

Z maszynistami tych 

kolejek zaprzyjaźniał 

się mały, lokaty 9-

cioletni blondynek i 

jeździł z nimi w 

parowozie całymi 

godzinami. Ten sam 

blondynek jeździł też 

z kierowcami 

ciężarówek w różne 

odległe rejony, 

zdarzyło się, że 

nawet do Bielska. To 

był oczywiście 

Andrzej. 

   

 

 

 

  

Na zewnątrz kanału burzowego, blisko jego wału i małego lasku powstała w trakcie budowy 

mała glinianka wypełniona mętną wodą. Kusiło nas mocno aby na tej gliniance mieć swój 

statek czyli coś co utrzymuje się na powierzchni wody i nas uniesie. Marzenie  

Butujemy tratwę. 
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zrealizowaliśmy. Poznosiliśmy porozrzucane po okolicy deski i  dużym wspólnym wysiłkiem 

przyciągnęliśmy drewniane podkłady kolejki. Belki podkładów połączyliśmy ze sobą 

„kociubami”, na to położyliśmy deski i tratwa była gotowa. „Kociuby” to takie spore 

metalowe  łączniki do wbijania w drewno równocześnie oboma końcami; do tego też 

dokładnie służyły ale czy mają jakąś właściwą nazwę tego nie wiem.  
  Pływaliśmy na tej tratwie nie raz. Pewnego dnia postanowiliśmy równocześnie pokąpać się. 

A ponieważ się na to nie przygotowaliśmy i nie mieliśmy kąpielówek więc kąpaliśmy się i 

pływaliśmy na tej tratwie na golasa. Pech chciał, że jedna z mam potrafiła nas tam znaleźć. 

Zdybała nas in flagranti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zalewie  

Krótko po zalaniu zbiornika pływał po nim kuter i barka którą zwykle ciągnął. Nie wiem do 

czego dokładnie służył ten kuter z barką, najważniejsze że często stały razem przy brzegu, w 

miejscu które nazywano „Koreą”.  Zgromadzono tam na brzegu i na wodzie dużo 

zdezelowanego, żelaznego sprzętu i wszystkim  kojarzyło się to z opuszczonym polem po 

pancernej bitwie. Był to czas krótko po wojnie Amerykanów z komunistami w Korei i cała 

prasa pełna była informacji i oburzenia z powodu interwencji Amerykanów w Korei. Ta 

„Korea” na Zaporze była dla nas miejscem kuszącym i tajemniczym,  a najwięcej emocji 

dawało nam zdobywanie przycumowanych blisko  brzegu kutra i barki. Bo zdobyciu tych 

wielkich pływających jednostek byliśmy groźnymi piratami. 

Rzut okiem na ostatnią fazę budowy. 

Jerzy ( a może to ja?), Bartek i Andrzej 
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   Obok „Korei” była zatoczka – zalany brzozowy lasek. Gdy zimą lód na tej zatoczce był 

przeźroczysty, rozpościerał się pod nim bajkowy świat. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się 

rybom pływającym na tle zalanego poszycia leśnego pomiędzy krzaczkami i konarami 

brzózek. Na lód wchodziliśmy tylko wtedy gdy mróz trzymał długo i jego pokrywa była 

gruba. Nigdy nikomu nic się nie stało, raz tylko Andrzej wpadł do lekko zamarzniętej i 

przykrytej śniegiem przerębli. Pomogli mu wydostać się z niej koledzy. Do domu wrócił 

dopiero wtedy gdy wysuszył ubranie w domu kolegi.  

    Strefy brzegowe zamarzniętej tafli jeziora były idealne  do jeżdżenia na łyżwach, a że 

przestrzenie były wielkie rodziło się w mojej głowie marzenie aby mieć w ręce jakiś żagiel i 

tak z wiatrem frunąć prawie w siną dal. Częściowo marzenie to spełniło się gdy udało się nam 

namówić ojca na daleką wycieczkę po tafli zamarzniętego mocno jeziora. Lód był wtedy 

gruby, mocny i pewny. Wzięliśmy ze sobą plecak a w nim prowiant i kuchenkę spirytusową. 

Ojciec jeździł na łyżwach bardzo dobrze. My też,  choć  robić płynnie ósemek tak dobrze nie 

potrafiliśmy. Natomiast z jazdą na wprost nie było problemów. Pojechaliśmy kilka 

kilometrów, na drugą stronę w poprzek jeziora, aż w okolice Chybia. Dookoła była 

„arktyczna” biel  i  pusta przestrzeń, bardzo  nastrojowo. W oddali , na środku jeziora widać 

było coraz wyraźniej dużą ciemną  plamę – to „oparzelisko”, przesiaduje tam olbrzymie stado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzikich kaczek. Powstrzymaliśmy się od tego aby podjechać blisko – nie chcieliśmy zakłócać 

im zimowego odpoczynku.  W miejscu które uznaliśmy za cel naszej wyprawy  

Na zamarzniętym kanale burzowym. Z przodu mały Tadzio Wrona i malutki Bartek. 
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ustawiliśmy na lodzie kocher i  zagotowaliśmy wodę na herbatę. Gorąca herbata i kanapki  

bardzo  smakowały. Usatysfakcjonowani pomknęliśmy z powrotem.  

   W następnych dniach obiło mi się o uszy, że niektóre znajome Mamy były oburzone z 

powodu naszej wyprawy. Oburzone tym, że ojciec zabrał synów na lód, na środek jeziora. 

Rozumiem ich zdziwienie i oburzenie ale trzeba tu wyjaśnić, że Ojciec miał w tym względzie 

doświadczenie. W młodości w Kiekrzu regularnie ślizgał się z innymi Wilkami Morskimi po 

zamarzniętym jeziorze na bojerach i na łyżwach. Trzeba jednak wiedzieć kiedy lód jest 

wystarczająco gruby i w których miejscach może być zbyt cienki. 

 

Gry wojenne 

   Dużo swobody mieliśmy, my dzieci,  także na terenie samego osiedla. Często bawiliśmy się 

w wojnę. Mogliśmy to robić biegając po wszystkich ogródkach i zakamarkach. Zabawa 

wymagała ustalenia jasnych zasad i podziału na dwie grupy. Wszyscy byli zadowoleni z 

takiej zabawy, ale tylko za pierwszym razem.  Powtarzanie udanej zabawy na tych samych 

zasadach nie udawało się nigdy. Trzeba było wymyślać nową narrację, nowe zasady,  

wyznaczać inny teatr działań wojennych. Trzeba było mieć posłuch u współtowarzyszy aby 

wszyscy zgodnie przyjmowali nowe ustalenia. W te gry wojenne często bawiły się z nami 

także dziewczyny -  siostry kolegów. A co miały robić ? Na osiedlu nie było ani asfaltu ani 

chodników, na których mogłyby  rysować kredą kwadraty i grać w klasy. 

   Drugą ważną dla nas rozrywką było bieganie z „rawką” czyli obręczą od koła rowerowego. 

Goła obręcz, zupełnie bez szprych i zawsze zardzewiała. „Rawkę”  prowadziło się przed sobą 

przy pomocy patyka, zawsze biegnąc . Używanie do tego celu wyprofilowanego drutu, 

przytrzymującego „rawkę” z obu stron, ułatwiało zadanie ale uważaliśmy to za profanację 

tego sportu. Bieganie z „rawką”  za równo po prostych ścieżkach jak i po pagórkach, rowach i 

rozpadlinach wszelakich wymagało dużej kondycji i zręczności. To właśnie sprawiało, że 

każdy był dumny ze swoich wyczynów; im trudniejszy teren udawało się pokonać tym 

satysfakcja była większa. Było to bardzo zdrowe spędzanie czasu wolnego zupełnie za darmo: 

intensywny ruch fizyczny na świeżym powietrzu plus ćwiczenia koordynacji ruchowj. 

  Na łące za osiedlam zrobiliśmy sobie boisko do gry w piłkę ale okazało się, że nikt nie ma 

porządnej piłki nożnej. Potrzeba rodzi wynalazki. Objawiło się tu po raz kolejny moje 

zamiłowanie do biznesu ( po raz pierwszy to było w Szczecinie gdy sprzedawałem w 

przychodni lekarskiej  kwiaty bzu  z naszego ogrodu). Teraz wymyśliłem, że będziemy 

wyświetlać filmy i  sprzedawać na nie bilety wstępu. Miałem w domu projektor „Bajka” do 

wyświetlania historii obrazowych oraz bajek utrwalonych na celuloidowej taśmie – niedawny 

prezent gwiazdkowy. Zakładałem, że posiadana przeze mnie filmoteka  zadowoli licznych na 

osiedlu przedszkolaków i małolatów z podstawówki. I nie myliłem się. Na salę kinową 
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wybrałem  puste  mieszkanie w jednym z baraków. Bilety wstępu za 1 zł (lemoniada 

kosztowała wtedy 1,20 zł) wydrukowałem wspólnie z braćmi przy pomocy dziecięcej 

drukarenki.  Frekfencję  mieliśmy sporą i dzieciaki były zadowolone. Zabawa w kino 

spodobała się bardzo także nam organizatorom. Po trzech dniach jednak musieliśmy zamknąć 

interes – zrobiła się afera, matki były oburzone: „To skandal żeby synowie kierownika brali 

pieniądze od dzieci!” – mówiła jedna matka do drugiej. Dając swoim pociechom trzykrotnie 

pieniądze na kino były przekonane, że to prawdziwe kino objazdowe z bajkami, w świetlicy. 

Jedna z mam rozmawiała nawet na ten temat z milicjantem. On jednak powiedział tylko: 

„Takie wychowanie dzieci to się może źle skończyć” i faktem jest, że istotnie doprowadziło 

po krótkim czasie do sytuacji bardzo niebezpiecznej. 

   A co robiliśmy wieczorami w mieszkaniu na „łonie rodziny”, skoro - jak już wspomniałem 

wcześniej – odrabiania lekcji nie pamiętam. Z pierwszego mieszkania, tego dwupokojowego, 

pamiętam tylko dwa obrazki nie licząc pierwszego doń wejścia. Pierwszy to wspomnienie 

widoku Mamy siedzącej w fotelu przy stojącej lampie z dużym oświetlonym abażurem ( to 

ten stolik z lampą, poniemiecki ze Szczecina, co stoi do tej pory w mieszkaniu w Ligocie) i 

informującej mnie, że dzisiaj zmarł Julian Tuwim, ten co napisał „Lokomotywę”. 

Drugi obrazek w mojej pamięci to szatkowanie kapusty w kuchni do ocynkowanej wanienki i 

deptanie tej kapusty w beczce bosymi nogami przez Ojca. Robiliśmy to w naszej rodzinie 

pierwszy raz i dlatego  razem z Mamą pokładaliśmy się ze śmiechu patrząc na Ojca z bosymi 

nogami na kapuście w beczce. Napełniona beczka wylądowała potem w piwniczce  

Wigilia 1958. Prezentacja nowiutkiego telewizora i prezentów. Tylko czemu oczy Mamy są takie 

smutne? 

 (Na mojej twarzy widać bardzo zaogniony trądzik – cała twarz piekła mnie dotkliwie. Musiałem z tym 

żyć ponad 2 lata i bardzo się starałem aby to było normalne życie.) 
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pod kuchnią poprzez podnoszoną klapę w drewnianej podłodze. Z drugiego mieszkania 

pamiętam słuchanie audycji radiowych „Muzyka i aktualności” , „Z kraju i ze świata”, 

pierwszego odcinka słuchowiska cyklicznego „Matysiakowie” oraz śląskiej audycji 

satyrycznej „Radiowa czelotka”  a także „Podwieczorek przy mikrofonie”. W tym okresie 

chodziłem do 6 i 7 klasy a te audycje bardzo mi się podobały. Trzeba pamiętać,  że telewizji 

jeszcze wtedy nie było; pojawiła się w naszym domu dopiero za rok. W „Muzyce i 

aktualności” mówili ciekawie, dowcipnie, głosem nie propagandowym, ciepłym i ładnie grali. 

Podobało mi się gdy mówili „Malina graj” lub podobnie. Bo o muzykę dobierała w tej audycji 

od początku Malina Zasadzińska. Proszę - zapamiętałem nawet nazwisko. Imię łatwo mi się 

utrwaliło bo siostra Sławka miała tak na imię i wszyscy wiedzieli, że Malinka lubi Jerzyka. 

Natomiast na pierwszą audycję „Z kraju i ze świata” zwróciłem uwagę od razu z powodu 

dynamicznej czołówki muzycznej i dobrze brzmiących głosów. Mówili ciekawie,  w 

odróżnieniu od   audycji propagandowych, których w ogóle nie słuchałem. Pierwszy odcinek 

„Matysiaków” utkwił mi w pamięci głownie dzięki miłej, ciepłej piosence, którą śpiewał 

Stach Matysiak „…Dobra, widać dobrego więcej tutaj niż zała”. „Radiową czelotkę” 

prowadził garbaty pan Kaczmarek. Jak wyglądał wiem ze zdjęć w gazetach. Byli wtedy tak 

popularni jak znacznie później, w latach 80-tych „Masztalscy”. Oni też rozprawiali, bardzo 

śmieszne śląskie wice. No i „Podwieczorek przy mikrofonie” – uczta duchowa. Brusikiewicz– 

„…panie kierowniczku  kochany….”, Zenon Wiktorczyk - „Rolska do tablicy!”, sołtys 

Kierdziołek, monologi Hanki Bielickiej i wiele innych śmiesznych i sławnych numerów. 

Audycja ta ma teraz bogate hasło w Wikipedii. A jeżeli znajdziecie gdzieś na Youtubie albo 

na płycie nagrania „Podwieczorku” posłuchajcie, uśmiejecie się i nie pożałujecie. 

  Z tego drugiego, 3-pokojowego mieszkania, najbardziej jednak pamiętam zupełnie inne 

słuchowisko – to Ojciec, gdy wszyscy byliśmy już w łóżkach (Mama też) czytał nam książki. 

W sumie, można powiedzieć odwalił wielką robotę, bo przeczytał nam kolejno całe 

„Winnetou”, „Old Surhand”, „Ogniem i mieczem”, „Potop”, „Pan Wołodyjowski”, 

„Przypadki Robinsona Kruzoe”. Gdy lektor się już zmęczył i zasychało mu w gardle zawsze 

błagaliśmy: „Jeszcze tylko jeden rozdział”. 

  Samodzielnie przeczytałem całą książkę dopiero będąc w 5 klasie. Było to tłumaczenie z 

rosyjskiego, radziecka powieść dla młodzieży „Syn pułku” – podobała mi się ta książka; 

wzruszająca opowieść o 12-letnim  chłopcu, sierocie. Następnie przeczytałem jeszcze tego 

samego autora (W.Katajewa) „Samotny biały żagiel”. Pisząc teraz te wspomnienia 

postanowiłem sprawdzić czy nie miałem wówczas beznadziejnego  gustu czytając bez 

przymusu radzieckie książki. Klikam więc w komputer i okazuje się, że opinie o tych 

książkach- choć  nieliczne - są bardzo pozytywne. Acha, byłbym zapomniał: wcześniej 

jeszcze , w  Szczecinie dostałem od Cioci Miry „Serce” Amicisa i chyba ją przeczytałem w 4 

klasie , bo pamiętam, że była wzruszająca.  
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Nasza ostatnia, tym razem 6-pokojowa rezydencja. Zdjęcia od frontu i od tyłu. 
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W kolejnym trzecim naszym mieszkaniu na Zaporze dysponowaliśmy 6 pokojami ( 3 pokoje 

nasze plus 3 pokoje wolnego już mieszkania w tym samym baraku ) . W tych opuszczonych  

pokojach miałem laboratorium fizyko-chemiczne.  Odrabiałem tam też lekcje bo w 8 i 9 

klasie w Liceum Ogólnokształcącym w Pszczynie okazało się, że nie jest możliwe mieć dobre 

stopnie bez własnej nauki w domu. Przyzwyczaiłem się do dobrych stopni  osiąganych bez 

wysiłku w podstawówce i teraz chciałem to utrzymać. I tu potwierdziły się badania 

naukowców amerykańskich, którzy wykazali że ludzie są skłonni do znacznie większego 

wysiłku w obronie stanu posiadania, tego co już osiągnęli, aniżeli do zdobywania tego.   

Beztroskie lata minęły. W tym mieszkaniu byłem już licealistą. Zacząłem pisać pamiętnik – 

niestety zaginął.    

 A czasy były takie… 

    W czerwcu 1954 r. , po wielkich  opadach doszło do katastrofy budowlanej na 

prawobrzeżnym odcinku zapory (na szczęście ojciec  był kierownikiem budowy innego 

odcinka, lewobrzeżnego). Blisko jedna trzecia prawie gotowego wału zapory zjechała do 

zbiornika bo płyty betonowe nie były jeszcze ułożone - tysiące ton piasku, iłu, żwiru. Władze 

i Urząd Bezpieczeństwa  z miejsca uznały to za  wynik sabotażu. Natychmiast wsadzono do 

więzienia kierownictwo , od majstra do dyrektora. Uratował ich profesor Balcerski (jeden z 

projektantów), który napisał do sądu, że cała zapora jest zaprojektowana wg norm radzieckich 

i tak była wykonywana,  więc w przewidywalnych warunkach katastrofa nie mogła nastąpić. 

Wszystkich  w końcu  wypuszczono ale powstało półroczne opóźnienie w harmonogramie 

budowy. Na planowanej  na 22 lipca 1955 r. uroczystości miał być premier Józef 

Cyrankiewicz, więc aby dotrzymać tego terminu zrezygnowano z dokładnego uprzątnięcia 

terenu zalewu. Pozostały wały  Wisły i nieujawnione wcześniej groby na cmentarzach. 

    Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że w latach 1945 do 1956 Urząd Bezpieczeństwa  i 

radzieckie NKWD w Polsce budziły powszechną grozę. Wszędzie węszono spiski, sabotaże. 

Prowadzono bezwzględną, nierówną walkę ze zbrojnymi grupami podziemia 

antykomunistycznego nazywane w prasie bandami. Najsłynniejsza była chyba banda „Ognia” 

na Podhalu. W walce ze zgrupowaniem „Ognia” zginęło ponad 60 funkcjonariuszy UB, 

ponad 40 milicjantów oraz 27 funkcjonariuszy radzieckiego  NKWD. Gdy „Ogień”- Józef 

Kuraś został w końcu osaczony próbował popełnić samobójstwo. Zmarł w szpitalu w Nowym 

Targu. Jego grobu do dzisiaj nie znaleziono. Dzisiaj  o takich ludziach mówimy „Żołnierz 

Wyklęty”.  

 

 

 

 

 

Lata 50-te – jeden z wielu zbrojnych oddziałów antykomunistycznych. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD
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Z Wikipedii: 

[…]na przykład 1946 roku przeciw 2 szwadronom liczącym 34 osoby władze skierowały 20 

tys. Funkcjonariuszy[…]  

UB oceniało, że w 1948 roku działało 158 oddziałów  i grup partyzanckich liczących 1163 

ludzi, a w 1949 138 grup o sile 765 ludzi. W 1949 na terenie Polski miało miejsce 828 

zbrojnych wystąpień podziemia. W listopadzie MBP oceniało, że działa jeszcze 100 

oddziałów  i grup zbrojnych, a ich stan ogólny to około 500 osób.  

W 1957 poległ Stanisław Marchewka „Ryba”.  

Józef Franczak „Lalek” żołnierz zgrupowania mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory” 

poległ w czasie starcia z siłami UB w miejscowości Majdan Kozic Górnych (woj. lubelskie) 

21 października 1963 roku.  

Oblicza się, iż w okresie powojennym wykonano ponad 5 tys. wyroków śmierci na 

żołnierzach podziemnego wojska, a 20 tys. osób zmarło w więzieniach i w wyniku 

odniesionych tam obrażeń.  

 

    Pod koniec czerwca 1955 roku na osiedlu Zapora pojawiły się ulotki „Lisia banda będzie 

działać”. Były w wielu miejscach:  na tablicy z przodownikami, na drzwiach sklepu, na 

drzwiach wielu mieszkań. Fruwały też na uliczkach osiedla i w przydomowych ogródkach. 

Pojawiały się także kilkakrotnie na tablicy ogłoszeń przy wartowni mimo stale 

przechadzającego się tam i z powrotem wartownika. Strach padł na ludzi. Najbardziej bali się 

ci, którzy znajdowali te ulotki na drzwiach do swojego mieszkania, tym bardziej jeśli byli 

partyjni. Sklepową wieczorem musiał do domu  we wsi odprowadzać strażnik, tak się bała. 

Społeczne podniecenie na osiedlu trwało całe wakacje. Dzieci były w tym czasie na koloniach 

a  ja z braćmi dodatkowo w Kiekrzu. 

  Krótko po rozpoczęciu zajęć szkolnych  na uliczce osiedla podszedł do mnie młody 

człowiek i powiedział „Masz przyjść zaraz do radiowęzła”. W pokoju radiowęzła nad 

stołówką było trzech panów i ku mojemu zdziwieniu byli tam moi koledzy  Sławek 

Włoszyński, Krzysiek Legierski, mały Tadzio Wrona i jeszcze kilku oraz siostra Sławka, 

Malina. Kazano nam usiąść. Po chwili przyprowadzono mojego brata Jerzyka. Jego zwinęli 

na drodze ze szkoły. Podjechała „warszawa” i zaprosili go do środka. Okazało się, że chodzi o 

„Lisią bandę” – to było takie przesłuchanie. Przyznaliśmy się od razu. Na pytanie kto 

podpisywał te ulotki szybko odpowiedziałem pierwszy: „Wszyscy”. A faktycznie 

podpisywaliśmy  (nieczytelnie) tylko ja i Sławek. Pan z UB kierował to pytanie kolejno do 

każdego. Każdy malec odpowiadał: „Wszyscy”. Pan z UB mówi: „Tam były tylko dwa 

rodzaje podpisów, więc powiedzcie prawdę kto podpisywał” ale wszyscy malcy, więksi i 

mniejsi, odpowiadali spokojnie i konsekwentnie: „Wszyscy”. Nawet kiwający nogami w 

powietrzu Tadzio. Ta solidarność maluchów najwidoczniej  rozbroiła  przesłuchujących bo  

jeden z nich zaczął dość łagodnym tonem perorować , że rodzice ciężko pracują a my tak nie 

ładnie i niebezpiecznie się bawimy. Wyjaśnił iż ich  laboratorium od razu stwierdziło, że 

papier z którego  zrobione były ulotki pochodził ze szkolnego bloku rysunkowego a klej 
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którym przyklejano ulotki zrobiony był z mąki; że nadruk wykonany był przy pomocy 

dziecięcej drukarenki-zabawki. „Ale to - dodał – mogło być tak zrobione dla zmylenia nas i 

dlatego musieliśmy prowadzić szeroko zakrojone śledztwo, które kosztowało Państwo dużo 

pieniędzy”. Następnie zaczął  przepytywać kto nas namówił do takiej zabawy albo może kto 

nam sprytnie podsunął taką zabawę. Wyjaśniłem im, zgodnie z prawdą, że w tygodniku 

„Świat Młodych” przeczytałem w odcinkach opowiadanie, w którym starsze dzieciaki z 

biedoty wiejskiej kradły kury bogatym gospodarzom-kułakom i  pisali kredą na stodole lub 

kurniku  „Lisia banda”. Kazano mi przynieść te gazety. Na szczęście znalazłem jeszcze w 

domu jedną gazetę z odcinkiem tego opowiadania. Sprawa się tym sposobem wyjaśniła i 

puścili nas do domu.  Uratowało nas to, że inspiratorem okazało  się oficjalne pismo dla 

młodzieży (nie mające litości dla kułaków).  Byłoby znacznie gorzej gdyby  pomysł zrodził 

się samodzielnie w naszych głowach. Od partyjnych sąsiadów rodzice dowiedzieli się, że 

ubecy mieli zadanie znaleźć wśród tych dzieciaków przywódców i wsadzić ich do 

poprawczaka.  

   A jak się UB dowiedziało, które to dzieciaki są w sprawę zamieszane? Bardzo prosto, ale 

musieli czekać do rozpoczęcia roku szkolnego. Oto pewnego dnia, zaraz na początku zajęć,  

kierownik szkoły (Borsuk – takie miał przezwisko od przedwojny) poprosił mnie do swojego 

pokoju na rozmowę. Zagaił tak: 

- U nas w szkole jest wiele atrakcyjnych zajęć dla uczniów. Mamy zespół pieśni i tańca w 

którym ty jesteś zresztą konferansjerem i mamy boisko do gry w piłkę. Ale wy tam na 

Zaporze musicie się chyba bardzo nudzić. 

- Wcale nie. – zaprzeczyłem – Mamy  na Zaporze dużo atrakcji. 

- A to jakich – zdziwionym głosem zapytał kierownik. 

Nie chciałem powiedzieć, że bawimy się np. w wojnę, więc powiedziałem z dumą: 

- Na przykład bawimy się w „Lisią bandę”. 

Na tym rozmowa z kierownikiem się zakończyła. Teraz jest jasne, że taką rozmowę 

przeprowadził ze wszystkimi  uczniami  mieszkającymi na  Zaporze i w ten sposób wyłowił 

tych którzy w „Lisią bandę” się bawili. 

Następnego dnia powracających ze szkoły Jerzyka i dwóch innych członków naszej bandy 

zwinięto z drogi do samochodu „Warszawa” i dostarczono do radiowęzła. Pozostali , w tym 

ja, byli już na osiedlu więc przyszli sami.  

   Po latach gdy rozmawiałem ze Sławkiem powiedział mi, że dla jego rodziny było to 

wówczas bardzo niebezpieczne - jego ojciec był w czasie wojny w AK.  Bardzo się 

denerwował gdy okazało się, że  w Lisią Bandę zamieszany jest jego syn a UB bada sprawę. 

Specjalnie przecież zatrudnił się na dużej budowie aby zniknąć im z oczu. A tu cała produkcja 

ulotek odbywała się w jego mieszkaniu i na drukarce jego syna. Na szczęście i o dziwo ubecy 

nie pytali  nas o to gdzie odbywały się nasze zebrania, w którym miejscu produkowaliśmy te 

ulotki i nie było żadnych rewizji. 
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   A jak rozpowszechnialiśmy nasze ulotki? Zaczęliśmy od naklejania ich na drzwiach 

wejściowych do mieszkań. Kur mieszkańcom  nie kradliśmy, ale przynajmniej naklejaliśmy 

ulotki, namacalny ślad naszego działania. Następnie  zajęliśmy się gablotami, sklepem, 

stołówką  i wartownią. Na zmianę ze Sławkiem braliśmy Tadzia na barana i gdy nikt nie 

patrzył, szybkim ruchem przyklejał posmarowaną wcześniej ulotkę na wysokości oczu osoby 

dorosłej. Najwięcej adrenaliny dawało nam naklejanie ulotek obok wartowni. Trzeba to było 

zrobić bardzo szybko gdy strażnik był odwrócony. Mieliśmy też sporą dawkę adrenaliny  gdy 

wieczorem, po ciemku wchodziliśmy na wieżę ciśnień i z niej,  z wiatrem puszczaliśmy 

garście ulotek. 

   W szkole w Goczałkowicach  

   Bynajmniej nie było tak, że w szkole podstawowej w Goczałkowicach w latach 50-tych nic 

się nie działo. Prawdę mówiąc nie tylko biegaliśmy po schodach i korytarzach dużego 

budynku. Był m.in. zespół pieśni i tańca w ludowych  strojach krakowskich. Dostałem  w nim 

ambitne zadanie prowadzenia konferansjerki.  

 Raz nawet wystąpiliśmy dla publiczności w sąsiedniej wsi i to nie w szkole a w gospodzie  o 

nazwie „Restauracja”.   

Nasz szkolny zespół pieśni i tańca. 

 Konferansjer Zdzisław schowany za czapką krakowiaka. 
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Przed egzaminem do liceum. 

W końcu trzeba się                               

trochę pouczyć. 

 

 

 

 

 

 

    Akademie okolicznościowe, jak we wszystkich szkołach, odbywały się  w sali 

gimnastycznej. Będąc w 7 klasie miałem na ważnej akademii wygłosić ważny wiersz. 

Przyszło wielu rodziców, moja Mama także. Kierownik zapowiedział mnie słowami: „ Cicho 

dzieci, bądźcie cicho! Teraz jeden chopak powie wam wiersz.” Wszedłem na prowizoryczną 

scenę i widzę przed sobą  pełną salę hałasujących dzieciaków.  

   Byłem mocno urażony lakoniczną zapowiedzią kierownika – nie powiedział ani jaki wiersz 

ani kto jest  jego autorem  ani nie wymienił mojego nazwiska  czyli wykonawcy. Stałem 

długą chwilę i czekałem  aż sala się uciszy. Ale oprócz dorosłych stojących na końcu sali pod 

ścianą  nikt nawet na mnie nie patrzył.  Doszedłem do wniosku, że byłoby dla mnie 

poniżeniem mówić w takich warunkach ważny wiersz i zszedłem spokojnie ze sceny.  

Głowna widownia tego nawet nie zauważyła. Tylko  Mama żałowała, że nie usłyszała 

starannie przygotowanej  przez syna deklamacji wiersza. 

 

Pod namiotami i żaglami 

   13 grudnia  1956 r. idąc do sklepu Mama  usłyszała przez głośnik nad sklepem : „Tu Radio 

Katowice”. Pomyślała sobie „Pomylił się biedak. Szkoda tego spikera a taki ma ładny głos. 

Teraz go najpewniej wyrzucą.” Przecież Katowic nie było od 3 lat! Teraz to Stalinogród. Ale 

to nie była pomyłka -  od poprzedniego dnia władze przywróciły właściwą nazwę.  Zaczęła 

się polityczna odwilż. Nawet my dzieci odczuliśmy to – wróciło prawdziwe harcerstwo, i 

lądowe i wodne. Jednocześnie był to ostatni rok ostrych prześladowań żołnierzy podziemia.  

   Przedwojenne ZHP zostało zlikwidowane w 1949 r. przez władze komunistyczne. 

Powołano nową  Organizację Harcerską ( OH)  przy ZMP. Na fali politycznej odnowy  w 
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sierpniu 1956 r. przekształcono OH przy ZMP na Organizację Harcerską Polski Ludowej, a 

już w grudniu tego roku reaktywowano przedwojenne ZHP. 

Na Śląsku obóz odrodzonego, prawdziwego harcerstwa zorganizowano już latem 1956r. 

Zorganizowali go przedwojenni  harcmistrze u podnóża przełęczy Salmopolskiej . Oddolny 

ruch odnowy w społeczeństwie sprawił, że w sklepach można już było znowu dostać  

mundurki harcerskie, metalowe lilijki i odznaki sprawnościowe. Ojciec miał kontakt z 

przedwojennymi harcerzami  i chyba tylko dzięki temu wiedział o tym obozie i nas wysłał.    

    Od 1939 r.  dzieliło nas tylko 17 lat; to tyle ile dziś dzieli mnie od podjęcia współpracy 

Intertechu  z Comarchem, tyle ile minęło od powołania   rządu Jerzego Buzka w 1997 r.     

Ale dla nas 12-13-latków okres przedwojenny wydawał się bardzo odległy w czasie. Z 

zapałem poddaliśmy się przedwojennym  harcerskim rygorom. Na obozie tym  byłem z 

Jerzykiem. Pojechałem bardzo chętnie  bo już na żadne kolonie jeździć nie chciałem.  

   24-osobowe namioty  ustawiono na zboczu , na  wyrównanym terenie przygotowywanej  

przed wojną trasy dla szosy przez przełącz Salmopolską.  Teren  całego zbocza porastały już 

małe świerki i duże namioty wyrosły między nimi. Gdy dziś jedziecie od  Soliska w Szczyrku  

na Biały Krzyż i po długim prostym podjeździe droga skręca w lewo na pierwszy odcinek 

serpentyny, to w połowie tego odcinka będziecie dokładnie w miejscu gdzie stał nasz obóz. 

    Zapamiętałem nocne, budzące dreszcze,  

podchody w lesie, mycie swoich menażek 

w strumieniu i wieczorne  apele. Na tych 

apelach śpiewaliśmy na caprzczyk  pieśń 

„…noc jest tuż, Bóg jest tuż…” czym 

byłem mocno zdziwiony –  tak mocno 

zdołali komuniści  odzwyczaić ludzi od 

religii w życiu publicznym, że nawet dzieci 

były czymś takim zaskoczone.  W 

niedziele były dobrowolne acz tłumne 

wyprawy harcerzy do kościoła gdzie 

ludziska patrzyli na nas  zdziwionym ale 

zarazem przyjaznym  wzrokiem.  Dodam, 

że na tej fali odnowy w następnym roku 

religia wróciła do szkół , w klasie zawisł 

krzyż a przed każdą lekcją religii 

odmawialiśmy modlitwę.  

   Wojskowe namioty w których 

mieszkaliśmy na obozie  były stare, 

wysłużone i  nic dziwnego, że w czasie 

deszczu przeciekały. Podmakały nam 

ubrania i było to bardzo nieprzyjemne. W 

dodatku, gdy inni poszli do kościoła  - a 

była właśnie niedziela  - mnie i Jerzykowi 

Obóz harcerski na Przełączy Salmopolskiej. 

Jerzy i ja. 
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wypadło stać na warcie. W tej sytuacji, gdy w południe przyjechał Ojciec w odwiedziny, oczy 

mi się zaszkliły od żalu nad sobą. Jerzykowi też. Ojciec  z nami pogadał, pogadał też z kadrą, 

zrobił nam zdjęcie  ale nic a nic nas nie pożałował.  

   Znacznie radośniej było mi w takim namiocie rok   wcześniej, na biwaku nad rzeczką 

Pszczynka  pod Goczałkowicami.  Myśl o takim nocnym biwaku podniecała mnie od 

pewnego czasu, więc zagadnąłem  w szkole naszą młodziutką nauczycielkę odpowiedzialną 

za OH czy nie moglibyśmy zorganizować  jednonocnego biwaku  chociażby gdzieś blisko. Po 

rozmowie z 

Borsukiem                     

(kierownikiem  

szkoły)  dała  

przyzwolenie.  

Kierownik nawet 

podpowiedział nam, 

że w sąsiedniej wsi 

w szkole na strychu 

jest duży namiot 

wojskowy.  Razem z 

kilkoma  kolegami 

pojechaliśmy po ten 

namiot wozem 

zaprzężonym w dwa 

potężne konie. 

Powoził kolega z 

klasy Tendera. Wóz 

i konie były jego; to 

znaczy jego ojca. Na 

biwaku młoda 

nauczycielka pani 

Szczotka ( ale nikt 

się nie śmiał z 

nazwiska) była  z 

nami. Sobota, noc i 

niedziela – 2 dni 

wolności. Strawę 

gotowaliśmy w 

jakichś kotłach na 

ognisku, naczynia 

myliśmy w 

Pszczynce. Spanie 

nocne było przygotowane w namiocie na słomie ale nikt nie spał. Noc była bardzo jasna, 

księżycowa i szybko minęła na gadaniu, żartach i spacerach wokół namiotu. I taka pozostała 

w pamięci – wesołe twarze kolegów i koleżanek  rozjaśnione światłem księżyca w pełni. 

Jednonocny biwak  w lasku nad rzeczką Pszczynką.Ten który stoi to Sławek. 

Te garnki i menażki  myliśmy w rzeczce. 
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   W 1957 r. po zakończeniu podstawówki rodzice wysłali mnie na harcerski obóz żeglarski. 

Ojciec znał organizatorów, przedwojennych harcmistrzów Ślusarczyka i Kaczmarka. Namioty 

stanęły na podwórzu szkoły w Wiśle Małej na krańcach naszego Zalewu Goczałkowickiego a 

w pobliskiej Wiśle Wielkiej zaczęto tworzyć Przystań Żeglarską ZHP. Na tym pierwszym 

obozie uczyliśmy się wiosłować na szalupie DZ i na canoe na płyciznach zalewu. Te 

indiańskie canoe były przedmiotem naszego podziwu - można było na nich płynąć nawet gdy 

płycizna miała kilka centymetrów.  Nauka wiosłowania na nich była trudna  -  trzeba było 

utrzymać równowagę w tej chybotliwej łupinie i w pozycji na klęczkach wiosłować tylko z 

jednej strony a płynąć prosto. Jeszcze trudniej było mi wiosłować  na szkoleniach w szalupie; 

do siłaczy nie należałem a tu wiosła były  wielkie,ciężkie i trzeba było nimi machać 

równomiernie, razem z innymi i w odpowiednim momencie, wyciągając wiosło z wody 

obracać je tak aby stawiało najmniejszy opór wiatrowi. Nauczyłem się też operować wiosłem 

na bączku, na jego rufie. Pod koniec obozu robiłem to już ze zwinnością żonglera. Wszyscy 

obozowicze zdobyliśmy stopień wioślarza.  

   Na takim samym  obozie w następnym  roku, uzyskałem stopień żeglarza. Najbardziej 

utkwił mi w pamięci incydent kucharski. Pewnego dnia to ja z  dwoma kolegami zostałem 

wyznaczony do przygotowania posiłku. Mieliśmy ugotować kaszę  w kociołkach nad 

ogniskiem a ponieważ nie mieliśmy najmniejszego pojęcia o takim gotowaniu, kasza bardzo 

mocno się przypaliła. Wpadliśmy w panikę – przecież gdy koledzy wrócą  ze szkolenia na 

wodzie będą bardzo głodni i na pewno wpadną we  wściekłość. Zabarykadowaliśmy się więc 

w starym budynku w jednym pokoju na parterze, tu przynieśliśmy kociołki z kaszą i stąd 

przez okno wydawaliśmy przypalone porcje.  

  

 

 

 

  Uzyskanie stopnia żeglarza a zarazem Książeczki  Żeglarskiej było  dla mnie tylko 

formalnością -  już od 2  lat pływałem po tym jeziorze samodzielnie żaglówką  klasy BM. Na 

niej  nauczył mnie żeglowania jachtowy sternik morski czyli mój ojciec. Do końca pobytu w 
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Goczałkowicach byłem na przystani bardzo częstym gościem. Przyjeżdżałem tu na rowerze 

lub na simsonku. Można też było dojechać PKS-em do centrum Wisły Wielkiej ale taka 

możliwość była tylko  raz dziennie no i trzeba było dojść pieszo do Pszczyny. Na simsonku 

zresztą też nie zawsze udawało się dotrzeć bo zwykle trzeba było dotankować benzyny a 

stacja benzynowa CPN była tylko jedna -  jedyna chyba  na cały powiat (samochody 

przedsiębiorstw miały swoje tankowalnie). A ta jedyna stacja była  często zamknięta bo 

personel albo był na objedzie w domu albo musiał coś załatwić w urzędzie. 

   Na naszej, tworzącej się powoli przystani mogłem sobie żeglować do woli albo na BM-ce 

doktora Halamy albo nawet na dużej , dwumasztowej łodzi szalupowej DZ. Tą DZ-tą 

potrafiliśmy sprawnie żeglować we trójkę rówieśników. Wychodziło to nam bardzo sprawnie. 

    Pewnego razu na żeglowanie BM-ką zabrałem  dwóch kolegów ze szkoły i wtedy właśnie 

przeżyłem  na wodzie, po raz pierwszy i jedyny dotąd w życiu, huragan ( nie licząc opisanego 

osobno  huraganu na wysepce).  Był to tak zwany „biały szkwał”, taki sam jaki kilka lat temu 

na Śniardwach wywrócił kilka jachtów a kilka osób utonęło. Było o tym głośno w mediach. 

Owego dnia, gdy wypływaliśmy na wodę pogoda była bardzo ładna ale chłodna. Miałem na 

sobie skafander z płótna namiotowego uszyty przez Mamę. Skafander miał z przodu, na 

piersiach dużą kieszeń, do której włożyłem Książeczkę Żeglarską; zakładało się go przez 

głowę. Po godzinie pływania, w trakcie którego koledzy uczyli się sterować  słońce dość 

nagle zaszło. Spojrzałem na niebo i zaniepokoiłem się  – mimo, że byłem dość zuchwałym  

żeglarzem-młodzikiem. Połowa nieba na kierunku południowo-zachodnim pokryta była 

ciemną, jednolitą  kotarą  chmury. To nie były kłęby chmur,  to była ciemna zasłona na 

połowie nieboskłonu. Zaniepokoiłem się właśnie dlatego, że nigdy wcześniej  takiego nieba 

nie widziałem. Wracamy – powiedziałem do kolegów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To już prawie huragan.  
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- Nie wygłupiaj się – zaoponował  jeden z nich  –  silniej powieje to sobie popływamy. 

Nie byłem strachliwy, z ojcem nie raz pływałem na żaglówce w czasie bardzo silnych 

wiatrów i uwielbiałem  to. Jednak zdecydowanym ruchem odebrałem mu  ster i szoty by jak 

najszybciej wrócić do przystani. Bardzo blisko brzegu BM-ka miała swoją boję do 

cumowania; okrążyłem ją tak aby dobić do niej pod wiatr „na jajo”,  to znaczy tak aby sama 

zatrzymała się przy boji. Ten manewr  na ogół  udawał mi się bardzo dobrze, miałem to 

wielokrotnie przećwiczone. Natychmiast po zrobieniu zwrotu pod wiatr kazałem opuścić 

żagle, grot i foka. Na nasze szczęście moi kamraci zrobili to błyskawicznie. To co działo się 

od tej chwili trwało kilka sekund.  Zobaczyłem teraz już  bardzo blisko białą ścianę pomiędzy 

niebem a ziemią. Był to tuman poderwanej przez wiatr  i ulewę wody – „biały szkwał”. Nasza 

BM-ka z rozpędem zbliżała się do czerwonej boji. Wiatr ją mocno hamował więc szybko 

zwalniała a biała ściana była coraz bliżej. Gdy żaglówka była tuż, tuż przy boji a leżący na 

dziobie kolega z linką cumowniczą w ręce miał boję uchwycić, szkwał runął na nas z 

olbrzymią siłą, uniósł dziób  ponad wodę, i zaczął  nas błyskawicznie unosić na falach na 

środek jeziora. Chwyciłem za pagaj i 

energicznie wiosłowałem, od razu jednak 

zdałem sobie sprawę, że to  nie ma 

sensu, że huragan robi z nami to co on 

chce. A on chciał porwać nas na środek 

jeziora i dalej w kierunku betonowego 

wału  zapory. Do dziś jestem dumny, że 

błyskawicznie podjąłem decyzję. 

- Skaczemy do wody  i łapiemy linkę 

holowniczą – zakomenderowałem – 

świadom tego, że każda sekunda oddala 

nas od brzegu. Przed  skoczeniem do 

wody zdjąłem skafander i nie zdążyłem 

nawet opuścić rąk gdy wicher wyrwał mi 

go z rąk, a razem z  nim pofrunęła moja  

Książeczka Żeglarska. Do brzegu było 

jeszcze blisko więc  płynąc i ciągnąc we 

trójkę żaglówkę manewr się nam udał. W 

akompaniamencie wycia wichury 

wyciągnęliśmy żaglówkę  daleko na 

brzeg. Ale nie był to jeszcze koniec 

groźnej przygody. Uratowało mnie koło 

ratunkowe i to nie w wodzie a na lądzie. 

   Chwyciliśmy co jeszcze zostało z 

naszego dobytku  w żaglówce, jeden z 

nas wziął pagaj a ja wziąłem koło 

To żaglówka dr Halamy z Bielska. Pierwsza i długo 

jedyna żaglówka na zalewie. A jeszcze dłużej jedyna 

prywatna. Była pod naszą opieką  i mogliśmy nią 

dysponować w sposób dowolny. Ojciec poznał dr Halamę 

w czasie leczenia laryngologicznego w szpitalu w 

Bielsku. 
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ratunkowe; było ciężkie więc założyłem je sobie na ramię, mocno uwierało mnie w głowę. 

Huragan wył, pioruny grzmiały, błyskawice szalały  a z nieba lały się strugi deszczu. W 

kąpielówkach i na bosaka biegliśmy do budynku prowizorycznej przystani. Po drodze był 

długi, stary budynek, chyba jakiejś chlewni. Gdy już byliśmy tuż przy nim, na drogę zwalił 

się jego dach – „do góry nogami” czyli do góry  deskami  stropu. Nawet nie zdążyłem się 

przestraszyć, zobaczyłem przed sobą deski więc pobiegłem po nich. Jedna z desek zapadła się 

pod moim ciężarem i musiałem wyrwać zapadniętą stopę; nie czułem bólu choć  skóra – jak 

się później okazało -  była mocno zdarta a stopa  sina. Po następnej sekundzie  żywioł 

zaatakował mnie jeszcze od góry – spadająca cegła wycelowała w moją głowę. Uratowało 

mnie  dźwigane na ramieniu, wystające ponad głowę  koło ratunkowe; cegła odbiła się od 

niego i spadła obok. Do budynku dotarliśmy cali. W środku było kilkoro dorosłych i grupka 

młodzieży. Nikt nie wybiegł nam pomagać, wszyscy siedzieli lub stali w jednym pokoju i z 

wielkim niepokojem patrzyli na duże stare drzewo uginające się pod naporem wiatru. 

Obawiali się,  że zawali się na dom. 

 

Wycieczka do Stolicy. Nie dla nas sznur samochodów… 

   W 1957 r 7 klasa z Goczałkowic  pojechała na 3-dniową wycieczkę do Stolicy aby 

zobaczyć nowo wybudowany Pałac Kultury i Nauki  oraz trasę W-Z. Trzeba było zobaczyć 

rezultaty  akcji „Cały Naród buduje swoją Stolicę”. Już długo przed Warszawą wyglądaliśmy 

z okna pociągu czy już widać ten mający sięgać chmur Pałac. Faktycznie był widoczny z 

daleka. Pałac  budowało 3500 robotników mieszkających na specjalnie zbudowanym  osiedlu 

Jelonki. Budowano go w tym samym czasie co Zaporę.  Dla budowniczych postawiono w 

dzielnicy Jelonki w Warszawie duży kompleks drewnianych baraków. Po zakończeniu 

budowy zaadoptowano je na domy studenckie. W ten sposób powstał kultowy kampus 

akademików Jelonki. Służył studentom przez długie lata.  

 

Te baraki stoją 60 lat. 

Znalazłem zdjęcie w internecie 

z lipca 2011 r.   

19 takich domów studenckich 

stoi na osiedlu akademickim 

na Jelonkach w Warszawie.  

Postawiono je dla 

budowniczych Pałacu Kultury 

w tym samym czasie co osiedle 

dla zapory w Goczałkowicach. 
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Wróćmy  do wspomnień z warszawskiej wycieczki. Budowa Pałacu Kultury trwała 3 lata,  od 

1952r do 22 lipca 1955r,  natomiast trasę W-Z (Wschód-Zachód) z tunelem pod Krakowskim 

Przedmieściem wybudowano w 2 lata i ukończono  22 lipca 1949 r. To były w prasie i radio 

sztandarowe budowy w Stolicy. Z trasy W-Z wybudowano 3 ciągi ruchomych schodów na 

Krakowskie Przedmieście. Były to pierwsze w Polsce schody ruchome i przez długie lata 

stanowiły  wielką atrakcję turystyczną dla wycieczek z całej Polski. Najbardziej jednak  w 

Stolicy zaimponowało mi  coś innego – żółte, migające  kierunkowskazy samochodów 

osobowych. Ruch samochodowy był już  wówczas  dość duży a te żółte migające światełka 

rzucały się w oczy szczególnie wieczorem. Czegoś takiego ani  w Goczałkowicach  ani nawet 

w Szczecinie nie było. Do tej pory w samochodach,  jako kierunkowskazy, widziałem 

wyłącznie wyskakujące z boku auta strzałki . Neony na budynkach – też imponująca nowość. 

Gdy po zmroku jechaliśmy tramwajem na nocleg i oglądaliśmy przez okno  rozświetlone  

ulice i sznury samochodów,  nastrój miałem jak w tej piosence:  

„…Nie dla nas sznur samochodów 

Niech alejami jadą wprost przed siebie 

Nie dla nas sezamy ulic…” 

Cytuję z pamięci. 

1958 i 1959r  - Liceum w Pszczynie  

  Skończyły się  szczenięce lata i bieganie po najbliższej okolicy. Do Liceum 

Ogólnokształcącego w Pszczynie chodziłem przez 2 lata do 8 i 9 klasy. (Klasy 10 i 11 to już 

w Ligocie.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  W pogodny czerwcowy dzień w 1958 r, drogą z Zapory do Pszczyny (5,6 km)  szła wesoła 

grupa 14-latków  i ich mam. Szliśmy dowiedzieć się o wynikach egzaminów do Liceum  

Moja 9 klasa w Liceum w Pszczynie. Jurek w ostatnim rzędzie drugi z prawej, Gertruda to ta 

z prawej z warkoczem upiętym na głowie. Ja byłem akurat nieobecny. 
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Ogólnokształcącego. Było południe i widocznie o tej porze nie było możliwości uzyskania 

transportu ciężarówką osobową. Nastroje  optymistyczne co do wyniku egzaminu ale w głębi 

duszy kołatało trochę niepewności. Przez całą drogę trwały ożywione rozmowy o szkole, 

nauce i przyszłości. Nie było z nami tych, którzy zdecydowali się uczyć w technikum. 

Dziwiłem się ich decyzji. Nie mogłem zrozumieć jak można w naszym młodym wieku- już 

teraz - wybrać sobie zawód. Idąc do liceum ogólnokształcącego „dziękowałem Bogu”, że nie 

muszę  wybierać sobie zawodu. Przyszłość, prawdę mówiąc, nie interesowała mnie 

specjalnie; wierzyłem w swoją szczęśliwą gwiazdę, wierzyłem w siebie, ale żebym miał 

wytyczać sobie konkretną ścieżkę kariery ? – co to nie. Interesowało mnie tu i teraz. Nie 

miałem jeszcze  żadnych „snów o przyszłości”, miałem plany robienia czegoś od razu i to 

realizowałem.  Nie wiem czy to dobrze czy źle, ale taki właśnie byłem. Być może większość 

rówieśników, 14-latków, miała plany i marzenia bardziej wybiegające w przyszłość. 

    Gdy tu napisałem słowa „sen” i  „przyszłość” przypomniał mi się straszny sen z 

dzieciństwa jaki miałem w Szczecinie. Miałem wtedy 8 lat. Był to najstraszniejszy sen w 

moim życiu, w każdym razie najbardziej mnie przeraził.  

   W piwnicy naszego domu w Szczecinie przyszedł do mnie diabeł i podarował mi metalową 

skrzynkę. Ten diabeł był bardzo wyraźny, był cały czarny, miał ogon i rogi. Nie był w 

stosunku do mnie groźnie nastawiony ale był diabłem i to mnie nawet we śnie dziwiło, że jest 

łagodny. Skrzynka którą mi podarował była bardzo solidna i mocna, z grubego metalu z 

uchwytami z 4-ch stron. Wnętrze skrzynki wypełnione było ogromną liczbą cienkich 

kolorowych kabli. Kable te nie tkwiły tam bezładnie; wyraźnie prowadziły od styku do styku. 

Gdy diabeł dawał mi tą skrzynkę bardzo mi się podobała, tak jak bym o niej marzył, a 

jednocześnie byłem przerażony , że dostaję to od diabła.  

   Czyżby  ten sen był wróżbą, że będę się zajmował komputerami, że nie pójdę na 

polonistykę ani do szkoły teatralnej, że porzucę wydział elektryczny a później  kopalnię i 

zostanę informatykiem? A może oznacza też, że całe te komputery pochodzą od diabła? 

   W szkole przydzielono mnie do klasy z językiem francuskim, klasa równoległa uczyła się 

angielskiego. Byłem z tego  powodu niezadowolony.  Już wtedy miałem  świadomość, że 

przyszłość należy do języka angielskiego. Wychowawczynią naszej klasy była pani 

Zachariasiewiczowa, nauczycielka francuskiego -  kobieta niska, korpulentna, łagodna i 

życzliwa. Sposób uczenia wówczas w szkołach języka obcego był skrajnie nieskuteczny i 

niepraktyczny. Od pierwszej bodaj lekcji przerabialiśmy prozę francuskich klasyków. 

Należało się nauczyć słówek potrzebnych do danego fragmentu a następnie go przetłumaczyć 

i umieć czytać. Zero umiejętności porozumiewania się i konwersacji w tym języku. W licem 

w  Ligocie uczyli tak samo. Nauka rosyjskiego była już bardziej nastawiona na codzienność. 

Może dlatego, że rosyjski nie miał być całkiem obcym językiem a angielskiego i francuskiego 

uczono tylko po to aby uczyć, ale – broń boże – nie nauczyć. Bo co by to było gdyby ludzie, 

mogąc słuchać przez radio zachodnich rozgłośni, rozumieli co tam mówią. Teoryjka 

spiskowa? 

   Historii uczył prof. Zachariasiewicz mąż „francuski”, uczniowie nazywali go Zachar. Był 

zupełnym przeciwieństwem swojej żony. Wysoki, z dużymi brwiami i groźnym, chmurnym 
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obliczem,  zawsze wyprostowany i nie dostępny. Nigdy nie wymówił niepotrzebnego słowa, 

krótko mówiąc budził postrach wśród uczniów obojga płci wszystkich klas. Na lekcjach nigdy 

nie wzywał do ciszy i spokoju a zawsze było u niego cicho jak makiem zasiał. Nie 

nawiązywał z żadnym uczniem kontaktu wzrokowego, tylko wykładał, informował, 

przepytywał i wychodził gdy lekcja się skończyła. Przypominał groźnych nauczycieli 

„carskich” uczących w polskich szkołach w czasach zaborów, a takich pokazywano nam 

wówczas w filmach. W pierwszym dniu  nauki w liceum, gdy jeszcze nie znałem nazwisk 

nauczycieli, starsi koledzy z jakiejś okazji podpuścili mnie abym poszedł do pokoju 

nauczycielskiego i zapytał czy jest profesor Zachar. Poszedłem, zapytałem i nic mi się nie 

stało. Za to koledzy mieli wielką uciechę. 

   Nowi koledzy w klasie, ci z miasta, byli inni od tych z podstawówki i od tych z okolicznych 

wsi. To już była kawalerka rozprawiająca o imprezach, prywatkach i alkoholu. Wyjątkiem był 

Jurek Smołka, z którym się od razu zaprzyjaźniłem. Czołowym lowelasem był, a 

przynajmniej na takiego się kreował, Bartyzel; jego imienia nie pamiętam. Zadziwił mnie 

swoją odwagą i arogancją zrazem gdy w 9 klasie na lekcji prof. Zachariasiewicza został 

wywołany do odpowiedzi. Podniósł się powoli, lekko przygarbiony opierał się rękoma o 

ławkę i zmęczonym, powolnym, symulującym przepicie głosem powiedział: „Panie 

profesorze, nie mogę odpowiadać, jestem dzisiaj niedysponowany”. Klasa zamarła a Zachar 

powiedział tylko: „Siadaj. Dwie dwóje”. 

   Gdy zbliżał się 9 maja, Dzień Zwycięstwa,  pani Zachariasiewicz jako wychowawczyni 

klasy wzięła mnie na korytarzu pod rękę i powiedziała: 

- Wiem, że ładnie recytujesz więc koniecznie musisz powiedzieć wiersz na akademii z okazji 

Dnia Zwycięstwa.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1959 r. w Auli Liceum Ogólnokształcącego w Pszczynie. Ten drugi od lewej to ja. 



39 
 

-  Ale jaki wiersz mam powiedzieć ? – zapytałem 

-   Jakiś dobry, odpowiedni na tę okazję. Najlepiej pójdź do biblioteki wybierz wiersz, naucz 

się go a już nie mam obawy, że ładnie zadeklamujesz. Jej pewność brała się zapewne z tego, 

że krótko wcześniej w marcu  zdobyłem II miejsce na powiatowym konkursie recytatorskim z 

okazji 150 rocznicy urodzin Słowackiego. Biblioteka była jednak dla mnie ostatnim miejscem 

w którym chciałbym dłużej przebywać. Nie uśmiechało mi się jej propozycja, a odmówić nie 

wypadało. Świeża „sława” recytatora  jednak zobowiązywała. Pomyślałem więc, że 

najwygodniej mi będzie gdy wiersz napiszę sam, w końcu to nie takie trudne. W  

dotychczasowej edukacji szkolnej wiele takich „okolicznościowych” wierszy musiałem  

przeczytać, publikowały je też gazety a aktorzy czytali przez radio.  Wiedziałem o co chodzi. 

Zabrałem się do dzieła i wiersz powstał bardzo szybko. Na wszelki wypadek nikomu nie 

powiedziałem, że to ja jestem autorem. Nie powiedziałem nawet ani przyjacielowi Jurkowi 

Smołce ani tym bardziej komu innemu, nawet rodzicom  ani braciom. Na nazwisko autora 

wybrałem Edward Mużik – żeby było tak trochę z rosyjska trochę z czeska. Wiersz gładko się 

rymował i był o tym jak to dzielni żołnierze radzieccy, wspólnie z żołnierzami polskimi szli  

na Berlin a w zdobytym Berlinie zatknęli flagę. Nie pamiętam czy określiłem jaka to była 

flaga, czy radziecka czy polska, czy też tylko flaga zwycięska. Tekst nie zachował się. Na 

scenie w auli bardzo chciałem błysnąć jako  świeżo nagrodzony recytator. Deklamowałem 

ogniście, z przytupem i wymachem ręki, jak to żołnierze szli i zdobywali. Gdy zszedłem ze 

sceny profesorka wychowawczyni była 

zachwycona i prawie wzięła mnie w objęcia; 

„Świetnie, doskonale! Masz prawdziwy talent! 

Koniecznie musimy Ci pomóc dostać się do 

szkoły aktorskiej!”. Akademia się skończyła i 

po minucie wszyscy o niej zapomnieli. 

Okazało się że jednak  nie wszyscy. Na drugi 

tydzień na lekcji biologii nauczyciel zanim 

zaczął prowadzić lekcję zapytał z ukrywaną 

ironią: „Ty! Dybizbański! Skąd ty 

wytrzasnąłeś taki wiersz? Co to za autor?! 

Siadaj!” Z tonu jego głosu wywnioskowałem, 

że się domyśla kto jest prawdziwym autorem a 

w każdym razie, że uważa ten wiersz za 

wielkie „g”. Otwarcie tego powiedzieć nie 

mógł. Sory, ale taki mieliśmy ustrój.  

   Tej samej wiosny i w tej samej auli była 

wieczorem  uroczysta potańcówka. Trzeba się 

było elegancko ubrać a tu spodnie  z egzaminu 

wstępnego są już za krótkie.  Mama poradziła 

mi więc abym  wystroił się w białe długie 

spodnie z dobrego materiału  i granatową  

marynarkę – strój jaki mi uszyła na uroczyste 

Galowy strój harcerza wodniaka w 1957 r. 

uszyty przez Mamę. 

To w tych spodniach poszedłem na potańcówkę 
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imprezy  żeglarskie. Elegancja, Francja, burżuazja. Pomysł mi się spodobał i odważnie 

poszedłem na imprezę. Gdy wszedłem do  auli światła były przygaszone, muzyka akurat nie 

grała, dziewczyny siedziały na ławce pod ścianą naprzeciw wejścia a chłopcy z drugiej 

strony. Było ciemnawo ale nie uszło mojej uwadze duże poruszenie na ławce dziewczyn. Na 

drugi dzień dowiedziałem się od jednej z nich, że osłupiały bo zobaczyły  mnie w marynarce i 

kalesonach. 

 

Wycieczki z Ojcem.  

Na wycieczki jeździliśmy także z Ojcem. O wycieczkach motocyklem SHL napisałem w 

poprzednim rozdziale poświęconym Ojcu. Często jeździliśmy z nim w pobliskie Beskidy, 

najczęściej w zimie. Na narty jeździło się wówczas na Szyndzielnię i na Dębowiec. W 

Szczyrku nie było jeszcze żadnego wyciągu ani trasy narciarskiej, natomiast na Szyndzielni 

murowane schronisko stało tam już od czasów przedwojennych. Tak samo linowa kolejka 

gondolowa działała od dawna.  Z Szyndzielni zjeżdżało się na Dębowiec łagodną nartostradą. 

Była to chyba jedyna nartostrada 

w całych Beskidach. Były tam 

również szczątki przedwojennego  

toru saneczkowego, a na Dębowcu 

działał nawet wyciąg 

„wyrwirączka”- goła lina bez 

żadnych uchwytów. Na 

Szyndzielni na nartach jeździło się 

tylko na polanie od schroniska do 

górnej stacji kolejki. Narty były 

drewniane z przykręconymi 

kantami - trzeba było je często i 

dobrze smarować aby jechały. 

Wiązania „kandahary”, buty narciarki skórzane no i kijki z leszczyny. Te narciarskie 

leszczynowe kijki kupowało się normalnie w sklepie; kto miał kijki bambusowe znaczyło, że 

ma je  sprzed wojny. 

   Dojazd do tej mekki narciarskiej nie był dla nas łatwy. Dla nas jak dla nas ale dla Ojca, 

który musiał ciągnąć ze sobą trójkę chłopców, z których każdy też taszczył i narty i kijki. 

Duże podniecenie panowało w domu już w sobotę, dzień przed wyjazdem. Cały wieczór 

trwało smarownie nart i butów. Nie wystarczało zwykłe pastowanie  skurzanych narciarek, 

trzeba je było najpierw dobrze wysuszyć a następnie nasączyć gorącym łojem aby były 

nieprzemakalne.  W niedzielę pobudka o 4-tej rano, śniadanie i 3,5  kilometrowy marsz do 

dworca, dobrze gdy był śnieg na polach bo wtedy można było na nartach. W Czechowicach 

pociąg stał zawsze 15 min bo podpinali dodatkową lokomotywę jako że dalej były „tereny 

górzyste”. W Bielsku tata z synkami i nartami musieli się wepchać do zatłoczonego tramwaju 

aby dojechać do końca trasy tj. do Lasku Cygańskiego i stąd pieszo do Dębowca lub dolnej  

Na Dębowcu. To ja, mam 13 lat. Nie wychodzi mi 

skręcanie – do tej pory zjeżdżałem tylko na wprost. 
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stacji kolejki. Tu już było wczasowo, inny świat,  cała okolica w śniegu, dużo domów 

wczasowych z napisem FWP, wielu narciarzy, turystów i wczasowiczów. Nie był to jeszcze 

koniec trudów podróży bo trzeba było odstać w tłumnej kolejce do kolejki na Szyndzielnię.  

   Bardzo lubiłem te wyjazdy na narty. Miałem wówczas 12,13 i 14 lat. Jerzy i Andrzej byli 

jeszcze młodsi. Nasze umiejętności narciarskie były tragicznie marne, mimo to zjeżdżaliśmy 

do upadłego i byliśmy szczęśliwi. Ojciec też zjeżdżać nie umiał ale chciał, tak jak i my. 

Przekazał nam praktyczną  radę: „Gdy narty cię poniosą, wkładaj szybko oba kijki między 

nogi i mocno na nich siadaj. To dobry hamulec.” Nawet na łagodnej „nartostradzie” 

musieliśmy czasami z tej rady korzystać. Najlepiej jeździł Andrzej, skręcał dynamicznie i 

brawurowo. Jerzykowi też szło stosunkowo nie źle. Mnie szło najgorzej, narty nie chciały 

skręcać. Tłumaczyłem to sobie tym, że młodsi bracia mają bardziej elastyczne kości a moje 

już zesztywniały. Minęło wiele lat, wiele sezonów narciarskich zanim nauczyłem się dość 

dobrze jeździć na nartach – na tyle aby na zawodach dla pracowników Komagu na trasie FIS 

zająć 4 miejsce, z 4 sekundową stratą do zwycięscy. W 2 kolejnych latach miałem dokładnie 

taki sam wynik. Za 3-cim razem chciałem to koniecznie poprawić i zjeżdżałem tak ostro, że 

na bramce wypięła mi się narta i padłem na twardy śnieg z ogromną siłą. Kontuzję barku 

leczyłem przez pół roku.  Niesprawiedliwość dziejowa polega na tym, że dzisiaj zakładasz 

carvingi a one same skręcają. I po było się tyle uczyć?! 

    W 1958 r. w Pszczynie funkcjonowała już 

Komenda Hufca ZHP,  reaktywowanego, 

przedwojennego harcerstwa. Razem  z 

Jurkiem Smołką zgłosiliśmy tam chęć 

zorganizowania w naszym Liceum drużyny 

harcerskiej. Na początek mianowano mnie 

zastępowym z zaleceniem aby zacząć od 

utworzenia zastępu. Jurek miał tworzyć 

kolejny zastęp ale uczyniono go od razu 

drużynowym – zapewne dlatego, że był 

wysoki i miejscowy. Od razu zabrałem się 

do działania -  na początek do organizacji 

nocnego biwaku w lasach pszczyńskich. 

Łatwo namówiłem kilku chłopaków z 8 

klasy ( ja byłem z 9-tej) i z plecakami, namiotami i trąbką ruszyliśmy w las. Wszyscy moi 

podkomendni  byli mocno podnieceni  tym, że sami idziemy na noc do lasu. Małe namioty  

wypożyczył nam hufiec, mundurki zafundowali rodzice. Komenda Hufca powiadomiła 

szkołę, że uczeń Dybizbański organizuje zastęp i że będzie nocny biwak. Na biwaku było 

fajnie, były nawet zbiórki i apel. Dzisiaj się zastanawiam na czym spaliśmy skoro nie było 

materacy dmuchanych. Zupełnie tego nie pamiętam. W niedzielę przed południem odwiedzili 

nas na rowerze Jurek z Trudzią. Trudzia miała już  też mundurek harcerski i bardzo ładnie w 

nim wyglądała. Była bardzo żywiołowa, wesoła i często się śmiała. Chyba nawet była zalotna 

a ja byłem pod jej urokiem, Jurek zresztą też. ( Ale to Jurek został jej mężem. Pobrali się 

zaraz po maturze.) Podobała mi się w tamtym czasie także Halina Godecka (po mężu Wiera ) 

Rysunek 1 
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– zupełne przeciwieństwo harcerki Trudzi. Halina była pięknej urody, bardzo miła, czasami 

też wesoła ale poważna z natury. Wyczuwało się, że jest skoncentrowana na swojej 

przyszłości. Lubiłem z nią rozmawiać. Nie było to ple, ple. U szczytu swojej kariery  

zawodowej została sekretarzem Gminy Goczałkowice. Od osób postronnych wiem, że była w 

Gminie osobą ważną i poważaną. Na 50-cioleciu ukończenia podstawówki nie pojawiła się. 

Jej koleżanki z Goczałkowic mówiły z minami dość zakłopotanymi , że przeprowadziła się 

nad morze z ważnych powodów zdrowotnych a adresu podać nie mogą. Sprawa wygląda 

tajemniczo.    

 

 

 

Chciałem tu jeszcze 

zamieścić 

legitymacyjne 

zdjęcia 

Jerzyka,  Andrzeja, 

Sławka 

Włoszyńskiego i 

Jurka 

Smołki  -  ale nie 

znalazłem. 

 

 

 

   5 lat temu zrobiłem wpis w „Naszej Klasie” – Gertruda i Jurek  zauważyli ten wpis, 

odezwali się i odwiedzili mnie w Niezdrowicach. Jurek opowiedział mi, że jego prawdziwy  

Halina Zdzisław 

 

Gertruda 

 

                          Jerzy 

 

Andrzej 
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ojciec był Niemcem i zginął na froncie w Rosji; nazwisko Smołka pochodzi od ojczyma, do 

którego zresztą był bardzo przywiązany.  Ojciec Gertrudy Stencel też był Niemcem. W Polsce 

Jurek  miał małą restaurację.  Gdy pojawiły się poważne, nie zawinione przez niego, kłopoty 

finansowe zdecydowali się opuścić Polskę na stałe. Ich syn nie chciał wyjechać i pozostał  w 

Polsce. Pierwsze lata w Niemczech były dla nich bardzo trudne . Jurek napisał o tym książkę - 

- po polsku. 

   Halina do harcerstwa nie należała. Chyba było to dla niej zbyt dziecinne. Na żaden taki 

biwak by nie pojechała. A my byliśmy z siebie bardzo dumni i zadowoleni, że potrafimy 

przenocować w lesie. W poniedziałek w szkole okazało się, że jest problem:  jeden harcerzy   

-  ten z nadwagą -  zachorował i nie zjawił się na lekcjach. W południe wywołano mnie z 

klasy. Mam iść do pokoju nauczycielskiego bo przyszła pani adwokatowa, mama chorego 

ucznia z wielkimi pretensjami, że syn po biwaku zachorował i jest podejrzenie  zapalenia 

płuc. Żąda rozmowy z zastępowym. Idąc do niej długim korytarzem szykowałem się na 

wielką awanturę ale postanowiłem znieść to dzielnie, z podniesionym czołem. Wszedłem do 

pokoju nauczycielskiego  i gdy wskazano mnie pani adwokatowej jako tego zastępowego, ona 

spojrzała na mnie i wzrok jej złagodniał. W jej oczach zobaczyłem rezygnację i jakby litość 

nade mną  a może litość nad całą sytuacją. Powiedziała tylko: „Dzieeecko drooogie!” 

Załamała ręce i wyszła ze szkoły.  

  Nadszedł rok 1959 i przydział na mieszkanie w Katowicach-Ligocie ul. Świdnicka 27 

mieszkania 51. Wprawdzie obiecano Ojcu, że po zakończeniu budowy otrzyma mieszkanie w 

Bielsku – a na tym mu bardzo zależało z uwagi na zamiłowanie do górskich wędrówek  - ale  

Przedsiębiorstwo nie miało tam mieszkania 3-pokojowego, tylko same mniejsze. Czekanie 

wydłużało się bardzo; w końcu Ojciec skapitulował i zgodził się na Ligotę. Pewnego 

wiosennego dnia wyszedłem do szkoły w Pszczynie z baraku na Zaporze a wróciłem 

pociągiem do mieszkania w Ligocie. Trochę pobłądziłem po budowie nowego blokowiska ale 

przydzielone mieszkanie znalazłem. 

Ojciec Bogdan ma 45 lat, Mama Lena 40 lat, Jerzy 14 lat, Andrzej 13 lat a ja lat 15 z hakiem. 

    Dla mnie szczenięce lata skończyły się  już rok wcześniej w raz z zaprzestaniem biegania 

po lesie i okolicy. Skończył się okres, w którym dominowała zabawa i zupełny brak 

martwienia się o przyszłość.  Koniec z rywalizacjami  przy wchodzeniu na drzewa itp; 

zaczynam powoli uczestniczyć w otaczającej nas cywilizacji. 

Niezdrowice, marzec 2014 r. 

   Dalej zamieszczam jeszcze wspomnienie z innej niebezpiecznej przygody, które opisałem kilka lat 

temu. A na samym końcu galeria zdjęć. Większość z nich jest bardzo marnej jakości ale to jedyne 

zdjęcia jakie pozostały mi z tamtych  lat. 
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Wędkowanie w huraganie 

 

To było w 1956 roku a może rok później – daty dokładnie nie pamiętam; w pamięć nie zapada 

data ale zdarzenie, przygoda, tym bardziej gdy jest to zdarzenie z dużą dawką adrenaliny. Im 

więcej adrenaliny tym dłużej i wyraźniej pamiętamy. W każdym razie zbiornik zapory był już 

wypełniony wodą Wisły. 

To zdarzenie z nocnego biwaku na wysepce jeziora Goczałkowickiego pamiętam niezwykle 

wyraźnie, tak jakby to było wczoraj. Było to zdarzenie z gatunku: na szczęście przeżyliśmy. 

Wysepka ta miała nie więcej niż 4 m szerokości, 20 m długości i wystawała tylko pół metra 

ponad poziom wody. Był to bowiem kawałek wału przeciwpowodziowego biegnącego 

wzdłuż Wisły. Wody zalewu poszarpały ten wał i powstały wysepki. My wybraliśmy na 

biwak wysepkę najbardziej wysuniętą na otwarte wody zalewu; jej odległość od korony nowo 

wybudowanej zapory (chluby planu 6-letniego) to około 12 kilometrów. 

   Na całym jeziorze ( a jest ono nie małe bo ma 32 km
2
 ) pływały wówczas sobie chyba tylko 

dwie jednostki ( nie licząc zdezelowanego kutra i przyczepionej do niego zdezelowanej barki 

do transportowania kamiennych bloków) : milicyjna motorówka i żaglówka klasy 

turystycznej BM, której właścicielem był zaprzyjaźniony z Zaporą doktor Halama z Bielska-

Białej. Doktor był ordynatorem laryngologii z rozwiniętą od przedwojny praktyką prywatną, 

bo kogo innego byłoby stać w tamtych latach na prywatną żaglówkę i nowa skodę Oktawię. 

Nie mylić z Oktawią z lat siedemdziesiątych, bo byłaby to wielka obraza dla tej 

wcześniejszej. Nieco później przybyły jeszcze inne nieliczne żaglówki – pamiętam, że 

przyjeżdżał na żagle młody spiker nowouruchomionej telewizji Katowice, Kopocz.  

   Tuż przy przelewie do kanału burzowego uformowano z wielkich kamieni falochron i w ten 

sposób powstał mały porcik stanowiący schronienie zarówno dla milicyjnej motorówy jak i 

dla burżuazyjnej żaglóweczki, bo przecież służyła ona dla przyjemności nielicznych 

obywateli ( bardzo nielicznych). Natomiast szybka motorówa milicjantów służyła do 

pilnowania czystości wody pitnej mimo że tworzyła wokół siebie wiele tłustych plam i mocno 

kopciła. Bezsprzecznie była jednak bardzo szybka i odegrała swoją rolę w zdarzeniu, które 

jest przedmiotem tej opowieści-wspomnienia. A dziś wiem ( od obecnego kierownika Zapory 

Andrzeja Siudego) , że woda z jeziora jest dostarczana do 69 gmin w województwach śląskim 

i małopolskim i korzysta z niej 3,4 miliona mieszkańców. 

   Żeby nie skłamać: gospodarstwa rybnego w Łące jeszcze wtedy chyba nie było, ale tego nie 

wiem bo miałem wówczas 12 lat i było to poza moimi zainteresowaniami; gdybym spotkał na 

wodzie jakichś rybaków, gdyby weszli mi w drogę to bym ich zapamiętał – bo wydawało mi 

się, że całe jezioro jest moje. Tak jak i wszystkim moim rówieśnikom z Zapory wydawało się 

niewątpliwie, że do nas należą okoliczne laski i stawy rybne a także Kanał Burzowy i sztolnia 

pod zaporą. Nie było wtedy także jeszcze nawet zrębów przystani Ośrodka Harcerskiego w 

Wiśle. Tak więc jezioro było nasze. Mam tu na myśli wody jeziora, bo już same brzegi a 

szczególnie wybetonowana korona zapory, okupowane były przez wędkarzy. Byli to 

wędkarze szczególni – o wędkarzach i rybach tego jeziora muszę tu wspomnieć, aby 

czytający lepiej zrozumiał przyczyny, które zaprowadziły nas na maleńką wysepkę gdzie 

zostaliśmy poddani próbie ognia i wody – nie mieli ci wędkarze żadnej karty wędkarskiej ani 

żadnego kija wędkarskiego. Było ich za to bardzo wielu; co kilka metrów jeden na całej 

długości wybetonowanej korony zapory. Wiem bo zdarzało się, że sam byłem jednym z nich, 

razem z ojcem i dwójką braci. Trzeci brat trzymał się jeszcze spódnicy mamy więc nie brał 

udziału w polowaniach na ryby. Każdy z tych wędkarzy miał zwój żyłki z błyskiem na końcu. 
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Oczywiście z metalową przyponą, bo łapało się tak tylko szczupaki, czasem trafiał się 

sandacz. Zdaje się, że dziś mówi się „błyszczek” , „błyskotka” – wtedy mówiło się po prostu 

„błysk”. Ale to były błyski super, bo każdy taki błysk łapał za jedno dobre popołudnie kilka 

szczupaków od 1 kilograma do 4 kilogramów każdy! Przyjacielu – wydaje Ci się to 

niewiarygodne? Doskonale Cię rozumiem – to się nie zdarzało ani się nie zdarza. Ale świeżo 

zalany zbiornik goczałkowicki był wyjątkiem. Być może dlatego,  – tak obiło mi się o uszy – 

że natychmiast po zalaniu, zarybiono te wody z socjalistycznym rozmachem aby życie 

biologiczne szybko rozkwitło. No i rozkwitło a ludziska mieli uciechę. Ale być może nie jest 

to cała prawda o przyczynach koniunktury wędkarskiej na koronie zapory (mówię o 

początkowym okresie, zanim wstęp na nią był zabroniony). 

   Przyczyna może też była taka: ryby szybko wyrosły ale były głupie i naiwne a błyski 

wspaniale świecące. Błysków nie kupowało się wtedy w sklepie, każdy robił je sam na 

warsztacie budowy albo robił mu je kolega. Najczęściej były ze złotego mosiądzu albo z 

czerwonej miedzi, miały prosty kształt i pięknie błyszczały gdy wyglansowało się je papierem 

ściernym - lekkie wyprofilowanie wystarczało aby w wodzie wirowały i tańczyły. Woda była 

przeźroczysta więc te tańce nawet z brzegu było widać. Rzucony błysk lądował daleko od 

betonowego brzegu. Nie było to trudne , każdy to potrafił – kręcisz metrową końcówką jak 

śmigłem, puszczasz, żyłka z ziemi się rozwija i błysk leci daleko, kilkadziesiąt metrów od 

betonowego brzegu. Trzeba tylko uważać aby nie stanąć przy samej tafli wody, bo tam już 

ślisko od zielonych glonów na betonie – nie jeden się skapał. 

   Tylko nieliczni mieli jakieś kije spinningowe z kołowrotkami zrobionymi na warsztacie. 

Trzeba było sporej wprawy aby się nimi posługiwać – puścić palcem w momencie rzutu i 

błyskawicznie zahamować palcem kołowrotek w momencie gdy błysk wpadał do wody; jeżeli 

nie zdążyłeś natychmiast miałeś zamiast wędki plątaninę żyłki, która cała wylatywała z 

kołowrotka – mówiło się na to „broda”. Prawdziwy, fabryczny kołowrotek miał chyba tylko 

doktor Halama. 

   Mama robiła wspaniałe, mało tłuste rosoły ze szczupaków. Oczywiście jedliśmy także  

smażone – jak wszyscy.  Zawoziła też szczupaki do sklepu rybnego w Pszczynie – ze zbytem 

nie było problemów, sklepowa brała każdą ilość. Czy były to transakcje oficjalne tego nie 

wiem, ale bardzo możliwe że tak. Pamiętam,  że np. w tamtych latach można było w 

domowych piwnicach hodować pieczarki i sprzedawać legalnie do delikatesów; bez żadnych 

papierów. Dziś trudno w to uwierzyć. 

   Człowiekowi zawsze mało. Nie pamiętam w czyjej głowie pierwsza zrodziła się myśl aby 

spenetrować dalsze łowiska; może wymyślił to ojciec a może namawialiśmy go do tego my 

dzieciaki – na betonowej zaporze pełno od wędkarzy, więc zamarzyliśmy o łowisku 

niedostępnym dla innych, pomyśleliśmy o wyspie, wyspie tak odległej, że z zapory 

niewidocznej. Nasze wyobrażenia podsycały obserwacje milicyjnej motorówki, która z 

ważnymi osobistościami wypływała na połowy w siną dal ku resztkom wiślanych wałów. 

Chodziły słuchy, że tam właśnie, w zakamarkach koryta Wisły kryją się wielkie szczupaki. 

   Zapadła więc decyzja – płyniemy na nocny biwak na wyspę; ojciec z trójką synów w wieku 

10, 11 i 12 lat. W domu została mama z jednoroczną pociechą. Jaka to ci wyspa to opisałem 

na wstępie. Żaglówką doktora mogliśmy swobodnie dysponować więc w sobotnie, bardzo 

pogodne południe załadowaliśmy na nią wędki ( także te na żywca), prowiant, kocher 

spirytusowy, po jednym kocu dla każdego i 2 pałatki wojskowe. Nie pamiętam już co nam 
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miało służyć jako posłanie na ziemi – najwyraźniej nie przywiązywałem do tego żadnego 

znaczenia. 

Do wyspy dopłynęliśmy bardzo szybko baksztagiem. Wiatr nie był silny ale korzystny. Niebo 

lazurowe – zapowiadał się piękny biwak. Gdy dobiliśmy do wyspy ojciec od razu zajął się 

spinningowaniem a bracia zarzucaniem wędek na żywca. Ja zwinąłem grota a fok schowałem 

do forpiku i zszedłem na „ląd”. Odruchowo chciałem zacumować żaglówkę ale nie było do 

czego, poza tym nie mieliśmy kotwicy a na „lądzie” była tylko trawa, żądnego kołka Nie 

pogodziłem się jednak z tą sytuacją i wymyśliłem szybko rozwiązanie: wyjąłem miecz, 

wbiłem go w ziemię i miałem już do czego zacumować. To uratowało żaglówkę. 

Ryby jednak nie brały, słońce powoli zachodziło. Rozstawiliśmy więc wędki na noc. 

Rozbiliśmy namiocik z pałatek i usiedliśmy w nim do pałaszowania suchego prowiantu. Po 

chwili mnie wydelegowali abym zagotował herbaty. Wyszedłem na zewnątrz i nastawiłem 

kocher. Gdy wstałem z „kucek” zobaczyłem bardzo niepokojący widok – pół horyzontu, od 

Chybia do Strumienia zajęła czarna jednolita chmura. Wpatrzyłem się w nią – rosła w oczach, 

nadciągała bardzo szybko. Wziąłem szczypcami aluminiowy garnek z zagotowaną herbatą, 

schyliłem się i wsunąłem się do „namiotu”. W tym momencie wiatr uderzył, przewrócił mnie 

a gorąca herbata chlusnęła na wszystkich. Nawet tego gorąca nie poczuliśmy. Chwyciliśmy za 

maszcik namiociku aby wiatr go nam nie porwał. Już pierwsze uderzenie wiatru mocno 

szarpnęło żaglówką, była bardzo blisko ale za mgłą nawałnicy i deszczu. Odruchowo 

drgnąłem aby do niej pobiec ale ojciec mocno mnie przytrzymał. Łódź zachybotała i zniknęła 

w tumanie deszczu i piany. Zaczęła się dla nas wielogodzinna epopeja – dziś, po ponad 50-ciu 

latach, pamiętam wszystko dokładnie tak jakby to było wczoraj.  

Wiał potężny wiatr, lał deszcz, fale przelewały się przez wysepkę tak, że siedzieliśmy cały 

czas w wodzie. Wbiliśmy palce w kępy traw aby nie dać się porwać wiatrowi. Drugą ręką 

trzymaliśmy nad sobą pałatki. Najstraszniejsza była jednak burza. Nie bałem się grzmotów 

tylko błyskawic strzelających w wodę grubymi ognistymi wężami. Waliły w jezioro jedna po 

drugiej. Świadomy byłem tego, że wystajemy wyraźnie ponad lustro wody i stanowimy 

łakomy kąsek dla piorunów. Zapytałem jednak ojca czy jesteśmy zagrożeni uderzeniem 

pioruna. Na szczęście dla naszych nerwów ojciec uspokoił nas – powiedział, że nic nam nie 

grozi. Chciałem w to uwierzyć, starałem się w to uwierzyć. Odpowiedź ojca jednak 

zmniejszyła strach. 

Nie potrafię powiedzieć jak długo trwała ta nawałnica z piorunami, wydaje mi się że kilka 

godzin. W każdym razie do rana przesiedzieliśmy na trawie kompletnie mokrzy pod mokrymi 

pałatkami. 

Gdy wzeszło słońce niebo było znowu bezchmurne i powoli robiło się cieplej. Mogliśmy się 

suszyć, napawać spokojem, ciepłem i bezpieczeństwem. Byliśmy głodni ale to nie mąciło 

naszego błogostanu ocalonych. To była rozkosz odzyskanego bezpieczeństwa i ciepła 

słonecznego. Widzieliśmy też szansę wydostania się z wyspy, bo żaglówka nie odpłynęła 

daleko, nie rozbiła się o brzeg, nie roztrzaskała o betonowa zaporę, choć w nocy byliśmy 

pewni, że tak się stało. Zatrzymała się obrócona do góry dnem jakieś 200m od nas. 

Zakotwiczył ją miecz uwiązany do linki cumowniczej, która na szczęście na naszej łodzi była 

dość długa, a miecz w roli kotwicy zahaczył o jakąś podwodną przeszkodę. My chłopcy 

rozmyślaliśmy cały ranek jak do niej dopłynąć i sprowadzić z powrotem. Ojciec jednak nie 

brał tego pod uwagę – czekał na milicyjną motorówkę. Przez cały ranek wypatrywaliśmy jej 
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bezskutecznie. Nie przypływali, mimo iż milicjanci wiedzieli o naszym wypłynięciu na biwak 

na wyspę. 

Motorówka pojawiła się na horyzoncie około południa i po niedługim czasie przybiła koło nas 

do wyspy. Był na niej milicjant i ważni goście wędkarze. Milicjant przywitał nas wesołym, 

głośnym pytaniem retorycznym: - To wy żyjecie ? 

Żyliśmy – ale było to oczywiste tylko dla nas i ludzi na motorówce. Nie było to oczywiste dla 

naszej mamy, która przeżywała katusze znacznie dłużej od nas. W nocy strach, rano wielka 

niepewność a na domiar wszystkiego w południe przed domem pojawiła się delegacja trzech 

panów, których mama znała jako harcerzy wodniaków, znajomych ojca. Na ich widok omal 

nie zemdlała – wspominała potem, że była pewna iż przyszli zakomunikować najgorsze. 

Tymczasem przyszli pogadać o pomyśle zorganizowania Harcerskiego Ośrodka Wodnego 

nad jeziorem goczałkowickim. Był wśród nich harcmistrz Krawczyk. Nazwisk pozostałych 

dwóch nie pamiętam. 

Milicjanci rozważali – tak mówili bez żadnego wstydu - czy popłynąć nam na ratunek już w 

nocy zaraz po burzy, ale doszli do wniosku, że nie ma to sensu bo takiego huraganu i burzy na 

środku jeziora nie mogliśmy przeżyć skoro oni sami na lądzie i w budynku nie byli pewni czy 

przeżyją. Nie wierzyli w to. Nie ulega wątpliwości, że byli milicjantami nie wierzącymi. 

Wybaczę im dopiero wtedy gdy się dowiem, że byli całkowicie nie trzeźwi. 

W poniedziałek gazety pisały o niezwykle silnym huraganie w województwie katowickim,  o 

drzewach połamanych i powyrywanych z korzeniami, o uszkodzonych budynkach. 

Gliwice 2008 r. 
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Mała galeria zdjęć dodatkowo 

   Nie wiele mam w rodzinnych albumach ładnych, wyraźnych zdjęć z lat 50-tych. Znacznie 

mniej aniżeli z lat przedwojennych i mniej niż w latach 60-tych a tym bardziej późniejszych. 

Złożyło się na to kilka przyczyn. Po pierwsze były to czasy trudne,  powojenne i w dodatku 

komunistyczne. Po drugie mieszkaliśmy na zadupiu i nie było możliwości aby pobiec do 

fotografa z filmem do wywołania. Po trzecie mieliśmy ambicje – Ojciec i my dzieciaki – aby  

    

 

Wszystkie zdjęcia, które ja sam robiłem i  

zamieszczam w tych wspomnieniach – 

głównie rówieśnikom – są zrobione małym 

skrzynkowym aparatem Kodak Baby Brownie 

produkowanym od 1938 r. do 1954 r. Kupiła 

go Mama za swoją pierwszą pensję 

praktykantki w 1938 r. a to oznacza, że na 

polskim rynku nowinki techniczne pojawiały 

się w tym samym czasie co na amerykańskim. 

   Aparat ten to niezwykle prosta ebonitowa 

skrzynka z obiektywem i jedną sprężynką do 

otwierania migawki. Film przewijało się 

pokrętłem ręcznie. Na początku lat 60-tych 

filmy do tych aparatów zniknęły ze sklepów. 

 

 

 

 

Natomiast Ojciec miał taki aparat. Też z 

przed wojny. Marki nie zapamiętałem ale 

chyba był produkcji niemieckiej. Robił 

całkiem dobre zdjęcia. Jak pisałem wyżej – 

problem był z wywoływaniem. 

 

wywoływać filmy i zdjęcia 

samodzielnie. To samodzielne wywoływanie okazało się bodaj główną przyczyną marności 

wielu zdęć. Jedne się udawały inne nie. Wszystko zależało od tego czy proporcja 

rozpuszczalnych chemikaliów była dokładna i to zarówno dla wywoływacza jak i utrwalacza. 

Zdjęcia w tych wanienkach  nie mogły być ani za długo ani za krótko. Łazienkę trzeba było 
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zamienić na laboratorium – okno zasłonić kocem, żarówkę lampy wymienić na specjalną, 

czerwoną. Żadnym powiększalnikiem nie dysponowaliśmy – zdjęcia wywoływało się na styk. 

Wywołany i wysuszony film należało pociąć na poszczególne zdjęcia a te przykładało się do 

papieru fotograficznego w specjalnej drewnianej ramce ze szkłem do przyciskania i następnie 

naświetlało lampą. Naświetlało się na oko, na liczenie raz, dwa, trzy – od tego również 

zależało czy zdjęcie będzie lepsze czy gorsze. Aby zrobić zdjęcie w pomieszczeniu ( a już na 

pewno wieczorem ) trzeba było podpalić proszek magnezji. Ładunek magnezji kładło się na 

szafę, gasiło światło, otwierało migawkę w ustawionym aparacie i podpalało lont do 

magnezji. Po oślepiającym wybuchu zdjęcie było gotowe. Zauważcie, że jedyne zdjęcia z 

pomieszczenia mamy z jednej wigilii. Tylko wtedy Ojciec zmobilizował się do zrobienia 

imprezy z magnezją. Dlatego zamieszczam tu wszystkie zrobione wówczas zdjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Szkoła w Goczałkowicach 1956 r. i koledzy z klasy. 

Krzysiek Legierski i Andrze jna opisanej  tratwie Gardziel smoka krótko po uruchomieniu. 
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   1956 r. - Uczestnicy nocnego biwaku  

              w lasku nad  rzeką  Pszczynką 

 

 

 

 

 

Wigilia 1957 r. – nowiutki telewizor Belweder i prezenty. Ten pomocnik pod telewizorem stoi teraz u 

Pawłów w Koszęcinie. To wspaniałe krzesło niestety do Ligoty z nami się nie przeprowadziło.      

Ojciec był zwolennikiem mebli nowoczesnych, stare „graty” mu się nie podobały. 
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Wigilia 1957 r. – zdjęcia zrobione dzięki wybuchom proszku magnezji.                                                 

U góry  widoczne krzesło – to jedno z kilku krzeseł, które Dziadek  z Bydgoszczy zrobił własnoręcznie 

przed wojną. Teraz stoi w mieszkaniu u Maćków na Zwycięstwa w Gliwicach. Dojechało tu po 80 

latach  z Bydgoszczy przez Szczecin, Goczałkowice, Katowice-Ligotę. 
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Początki harcerskiej przystani w Wiśle Małej.  Z  prawej szalupa 

szkoleniowa DZ-ta na której  - bywało  - pływałem  sam  

z dwoma pomocnikami. Radziliśmy sobie doskonale i frajda była duża. 

Ktoś może myśli, że byliśmy za młodzi? No to wspomnę, że w Kiekrzu 

widziałem w Yacht Clubie kilkuletnich synów przystaniowego żeglujących 

samodzielnie  na Omedze (aby być dokładnym dodam, że na golasa). 
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Na warcie na obozie na Przełęczy Salmopolskiej.  Ten wartownik z prawej to ja. 

Poniżej – mycie menażek w strumieniu poniżej obozu. 

To w dniu odwiedzin Ojca wraz z Andrzejem. W białym skafandrze Andrzej, w głębi  Jerzy,  ten w 

czapce to ja. Ojciec też uczestniczy w myciu naczyń. 
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U góry – zamieszczam mimo że zdjęcie mocno „poruszone” -  na schodach do pustego mieszkania 

zaanektowanego przeze mnie na komercyjne kino dla dzieciaków z osiedla.  Ta grupka to 

wtajemniczona obsługa kina. Można rozpoznać Sławka, jego siostrę Malinę, lokatego Andrzeja i 

poniżej Jerzyka. 

U dołu – wizyta beczkowozu z powodu awarii wodociągu. To jedyne jakie mam zdjęcie pokazujące 

uliczkę osiedla – niestety  tylko jej  kawałeczek. 
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„Drużynowy jest wśród nas” – w niedzielę rano odwiedzili mój zastęp na biwaku w głębi lasu       

Jurek Smołka z Trudzią. 

 

 

U góry – melduję zastęp na apelu na tym biwaku 

Jurkowi, świeżo mianowanemu przez Komendę 

Hufca drużynowemu. 

Z lewej – próbuję grać na trąbce-fanfarze 

wypożyczonej nam przez Komendę Hufca.     

Komenda  Hufca też była świeżo powołana po 

przemianach 1956 r. 
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Zdjęcia bardzo marne ale to jedyny dowód, że w Goczałkowicach też jeździliśmy na nartach tyle 

że w strojach podwórkowych.                                                                                                            

U dołu – jeden na nartach pozostali na łyżwach. Z lewej Andrzej w swoim – jak zwykle – 

artystycznie niedbałym stroju. Z prawej Sławek w pilotce.  
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U góry – Dębowiec w Bielsku w latach 50-tych. Zdjęcie z internetu.     

U dołu – Andrzej na Dębowcu; najlepszy narciarz w rodzinie. 
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Zdjęcia tragicznie marne. 

Zamieszczam je jednak jako  

dowód, że w latach 50-tych 

jeździliśmy z Ojcem na nartach 

na Klimczoku. 
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U góry - Opisane w tekście gotowanie kaszy dla naszego zastępu. Widoczne jest okienko, w którym się 

zabarykadowaliśmy aby wydawać przypaloną kaszę.                                                                                

U dołu – zimowy harcerski zwiad udział w „manewrach” Komendy Hufca. 
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U góry – też zdjęcie z okazji wigilii. 

Ojciec i ja. W głębi Jerzy z Bartkiem 

 

Z lewej – piękne radio „Tatry”. 
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1958 – Na wycieczce ze znajomymi rodziców.  

Na Klimczoku i na Stożku. 
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U góry - W tym miejscu tą żaglówką wylądowałem gdy dopadł nas „biały szkwał” 

U dołu – to już rok  1961 a więc poza czasową ramą tych wspomnień. Zdjęcie to zamieszczam bo jakoś nie 

mam żadnego zdjęcia przy sterze z okresu wcześniejszego, a żeglowałem wówczas bardzo często. 
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Ojciec i dr Halama właściciel tej żaglówki. On był właścicielem ale żaglówka była praktycznie        

w naszym władaniu. Nazywała się FRAGRA od imienia właściciela i jego córki,                      

Franciszka i Grażyny. 
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Tak wygląda wypływ wody  Wisły ze 

spustu dolnego gdy zasuwy są 

otwarte. To istne torsje z „gardzieli 

smoka” – było się czego bać gdy się 

tam zakradaliśmy przy zasuwach 

zamkniętych. 
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U góry - ujęcie wody dla Śląska – 3 potężne pompownie. Stąd najpierw 2 km  do ogromnej             

oczyszczalni pod Pszczyną.  

Najbardziej majestatycznie te budowle prezentują się od wody. Nigdzie jednak w internecie takiego 

zdjęcia nie znalazłem; wszyscy, także piloci  pstrykają samą zaporę ( u dołu). 
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„Oczyszczalnia”  - tak się potocznie mówiło.                                                                                                         

Jest to skomplikowana, wielka fabryka wody pitnej. 

 


